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Krystyna Gomółka  
 

ZAGRANICZNA  WSPÓŁPRACA  MIASTA  GDAŃSKA  
W  DOBIE  CZŁONKOSTWA  W  UNII EUROPEJSKIEJ 

Współpraca zagraniczna polskich jednostek samorządu terytorialnego jest podejmowana w oparciu  
o zagraniczne i krajowe dokumenty prawa. Określają one formy i zasady przystępowania jednostek 
samorządu do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych. Miasto Gdańsk, 
podobnie jak inne jednostki samorządu terytorialnego, podjęło współpracę z zagranicznymi miastami. 
Umowy zawierano od połowy lat 60. XX w. Celem pracy jest prezentacja oraz analiza realizacji 
umów partnerskich i umów o współpracy podpisanych przez miasto Gdańsk z zagranicznymi 
miastami w okresie przynależności do struktur europejskich. Praca powstała na podstawie dostępnej 
literatury przedmiotu oraz materiałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W wyniku przeprowadzonych 
badań ustalono, iż w dobie przynależności Polski do struktur europejskich zdecydowanie prężniej 
przebiegała realizacja umów o miastach partnerskich niż umów o miastach współpracujących. 
Najczęściej podejmowano współpracę w dziedzinie ekonomicznej, kultury oraz kooperację między 
jednostkami samorządu terytorialnego. 
 
 
 

Wprowadzenie  
 
 

Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce podejmują współpracę zagra-
niczną w oparciu o zagraniczne i krajowe dokumenty prawa. Określają one zarówno 
formy, jak i zasady przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności 
lokalnych i regionalnych. Na bazie tych dokumentów rady miast podejmowały 
uchwały o zasadach współpracy z zagranicznymi jednostkami miejskimi. 
Praktyczna współpraca miasta Gdańska rozpoczęła się w latach 60. XX w., 
przybierając na sile w okresie transformacji w latach 90. przed przyjęciem przez 
Radę Miasta Gdańska uchwały o współpracy z zagranicznymi partnerami. W arty-
kule przedstawiono umowy podpisane przez miasto Gdańsk oraz poddano analizie 
ich realizację w okresie członkostwa Polski w UE. Praca powstała na podstawie 
dostępnej literatury przedmiotu, tekstów umów i sprawozdań z realizacji współ-
pracy zagranicznej podejmowanej przez Urząd Miejski w Gdańsku od początku lat 
70. XX w. do końca 2015 roku.  

 
 
 

1. Podstawy prawne współpracy zagranicznej jednostek samorządu 
terytorialnego  
 
 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą prowadzić współpracę zagraniczną  
w formie zinstytucjonalizowanej w ramach euroregionów, w których gminy, 
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miasta stanowią fragment stowarzyszenia lub związku, bądź bezpośredniej koope-
racji opartej na podstawie zawartych umów o współpracy, listów intencyjnych lub 
innego rodzaju porozumień1. Podstawy prawne zagranicznej współpracy jednostek 
samorządu terytorialnego zawarte są w treści dokumentów międzynarodowych  
i krajowych. Do dokumentów prawa międzynarodowego należy zaliczyć: Euro-
pejską Konwencję Ramową o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami  
i Władzami Terytorialnymi. Dokument ten, ze względu na miejsce podpisania, 
zwany jest Konwencją Madrycką. Określono w nim podstawy prawne współpracy 
międzynarodowej regionów przygranicznych. Polska ratyfikowała Konwencję  
w 1993 roku2. Kolejnym dokumentem dotyczącym współpracy zagranicznej jest 
Europejska Karta Samorządu Lokalnego, przyjęta przez Radę Europy w paździer-
niku 1985 roku. W art. 1 pkt. 10 jednostkom samorządu lokalnego przyznano 
prawo nawiązywania kontaktów międzynarodowych: „Społeczności lokalne wyko-
nując swoje uprawnienia mają prawo współdziałać z innymi społecznościami 
lokalnymi i zrzeszać się z nimi w granicach określonych prawem w celu realizacji 
zadań, które stanowią przedmiot ich wspólnego zainteresowania”3.  

Europejska Karta Samorządu Regionalnego, wzorowana na Europejskiej Karcie 
Samorządu Lokalnego, została ustanowiona na Kongresie Władz Lokalnych  
i Regionalnych w czerwcu 1997 roku w Strasburgu4. Definiując pojęcie samorządu 
regionalnego, przewiduje trzy rodzaje współpracy: stosunki międzyregionalne, ini-
cjatywy transgraniczne oraz przedstawicielstwa zagraniczne. Stosunkami między-
regionalnymi nazywane są działania niewywołujące zmian w sytuacji prawnej 
regionu, do których zaliczane są akty prawne, umowy o kooperacji albo zrzeszeniu 
z innymi regionami. Przy współpracy transgranicznej przewiduje się tworzenie 
wspólnych międzynarodowych organów ustawodawczych lub wykonawczych. 
Przedstawicielstwa zagraniczne wynikają z kontaktów z innymi regionami lub 
władzami regionalnymi w celu promocji, obrony interesów, podejmowania wspól-
nych działań5.  

Kolejnym ważnym dokumentem regulującym współpracę zagraniczną samo-
rządu terytorialnego jest Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych powsta-
ła w 1981 roku. Od 1995 roku nadano jej nazwę Europejskiej Karty Regionów 
Przygranicznych. Karta nakreśliła cele i zadania współpracy transgranicznej i zagra-
nicznej, podkreślając, iż powinny one przyczynić się do lepszych uregulowań 
prawa krajowego państw podejmujących współpracę, sprzyjać nawiązaniu kontak-
tów gospodarczych i kulturalnych między partnerami, a także likwidować przesz-
kody we współpracy6.  
                                                           
1 A. Żelazo, Współpraca międzynarodowa gmin przygranicznych, [w:] Polskie pogranicza a polityka 
zagraniczna u progu XXI w., red. R. Stempowski, A. Żelazo, Wydawnictwo Polskiego Instytutu 
Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2002, s. 56-58; H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy 
ustroju i działalności, Warszawa 2001, s. 128-130. 
2 Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej miedzy Wspólnotami i Władzami 
Terytorialnymi, Dz.U. z 1993 r., Nr 61, poz. 287.  
3 Ibidem.  
4 Europejska Karta Samorządu Regionalnego, Dz.U. z 1994 r., Nr 124, poz. 607. 
5 Ibidem.  
6 Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych. Prawnomiędzynarodwe źródła współ-
pracy regionalnej Polski. Wybór dokumentów, oprac. A. Przyborowska-Klimczak, W. Sztaszewski,  
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W polskim prawodawstwie współpracę zagraniczną jednostek samorządu 
terytorialnego reguluje Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku. W art. 172 ustawy 
zasadniczej podkreślono, iż jednostki samorządu terytorialnego mają prawo do 
zrzeszania się w postaci przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń 
społeczności lokalnych i regionalnych oraz współpracy ze społecznościami 
lokalnymi i regionalnymi innych państw. Zasady, na podstawie których jednostki 
mogą korzystać z tych praw są określone przez ustawy. Zapisy o podejmowaniu 
takiej współpracy znajdują się w ustawach o samorządzie gminnym7, powiato-
wym8, samorządzie wojewódzkim9 oraz ustawie o zasadach przystępowania jed-
nostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności 
lokalnych i regionalnych10. W ustawach o samorządzie gminnym i powiatowym 
zapisano trzy formy prawne współpracy zagranicznej jednostek samorządowych:  
w postaci związków, porozumień oraz stowarzyszeń. Zasady, na mocy których gmina 
może przystępować do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regio-
nalnych zostały określone w odrębnych przepisach – w Ustawie z 7 kwietnia 1989 r. 
– Prawo o stowarzyszeniach11. W ustawie o samorządzie wojewódzkim dopusz-
czono możliwość współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami 
międzynarodowymi i regionami innych państw (art. 12.). W rozdziale 6 ustawy, 
zatytułowanym „współpraca zagraniczna”, podkreślono, iż uczestnictwo to musi 
być zgodne z prawem wewnętrznym kraju, zobowiązaniami międzynarodowymi  
i polityką zagraniczną państwa. Do zadań sejmiku wojewódzkiego należy 
przyjmowanie priorytetów polityki zagranicznej województwa oraz uchwał w spra-
wie uczestnictwa w międzynarodowych organizacjach regionalnych i innych 
formach współpracy. Uchwalone „Priorytety polityki zagranicznej województwa” 
oraz projekty umów o współpracy regionalnej muszą być zatwierdzone przez 
Ministra Spraw Zagranicznych. W sprawach przystępowania do międzynaro-
dowych zrzeszeń społeczności lokalnych, dokument odsyła do ustawy o zasadach 
przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrze-
szeń społeczności lokalnych i regionalnych. Jej postanowienia odnoszą się do 
wszystkich szczebli samorządu terytorialnego i wprowadzają jednolite zasady 
przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń dla gmin, powiatów i woje-
wództw12. Podstawę prawną dla współpracy zagranicznej miasta Gdańska z zagra-

                                                           
S. Wrzosek, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów 
Naturalnych, Białystok 2000, s. 15-48. 
7 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j., Dz.U. z 1996 r., Nr 13, poz. 74 
z późniejszymi zmianami.  
8 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, t.j., Dz.U. z 2001 r., Nr 142,  
poz. 1592 z późniejszymi zmianami.  
9 Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim, t.j., Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592  
z późniejszymi zmianami.  
10 Ustawa z dnia 9 czerwca 2000 o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do 
międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, Dz.U. z 2000 r., Nr 91, poz. 
1009 z późniejszymi zmianami. Patrz również H. Zięba-Załucka, Współpraca międzynarodowa 
samorządów, „Samorząd Terytorialny” 2008, z. 1-2, s. 67.  
11 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, t.j., Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855.  
12 K., Jóskowiak, Samorząd terytorialny w procesie integracji europejskiej. Polskie doświadczenia  
i wnioski na przyszłość, Katowice 2008, s. 49-52; B. Nitsche, Podstawy i formy współpracy 
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nicznymi ośrodkami miejskimi reguluje Uchwała nr 1195 Rady Miasta z 30 
sierpnia 2001 roku13. Została ona sporządzona na podstawie art.18 Ustawy  
o Samorządzie Gminnym z 1990 roku. W chwili przyjęcia ustawy Gdańsk był 
związany umowami i porozumieniami z 16 zagranicznymi miastami. Do końca 
2015 roku liczba zawartych umów wzrosła do 22, co świadczy o rozwoju 
zagranicznych kontaktów miasta. We wspomnianej wyżej uchwale Rady Miasta 
wprowadzono podział umów w zależności od intensywności kontaktów, wyróż-
niając umowy o miastach bliźniaczych – siostrzanych, umowy o miastach partner-
skich oraz umowy o współpracy14. Miasta bliźniacze charakteryzują się dużym 
stopniem podobieństwa kulturowego, historycznego, geograficznego i gospodar-
czego oraz zawieraniem umów pomiędzy nimi na czas nieokreślony. Umowy  
o miastach partnerskich przewidują współpracę między partnerami w określonych 
dziedzinach i najczęściej zawierane są na czas określony, natomiast umowy o 
współpracy dotyczą realizacji jednego lub kilku konkretnych przedsięwzięć15. 
 
 
 
2. Umowy podpisane przez miasto Gdańsk  
 
 

Miasto Gdańsk podpisywało umowy z miastami partnerskimi oraz współpra-
cującymi już od połowy lat 60. XX w. W latach 1967-2014 podpisano wiele umów,  
w tym tylko trzy o miastach siostrzanych – z Kalmarem Turku i Sefton. Wykaz 
zawartych umów partnerskich przedstawiono w tabela 1.  

 
Tabela 1.  Wykaz umów partnerskich podpisanych przez miasto Gdańsk w latach 1967-2014  

Lp.  
Nazwa miasta,  

z którym 
zawarto umow ę 

Rok zawarcia umowy Dziedziny współpracy 

1. Kalmar  
Szwecja  

Maj 1968 r., umowa o miastach 
siostrzanych. Od maja 1991 r. 
Ramowy Program Współpracy 
między miastem Gdańsk i miastem 
Kalmar  

Wymiana przedstawicieli różnych środo-
wisk i doświadczeń, organizacja imprez 
kulturalnych i gospodarczych. Od 1991 r. 
praca samorządów lokalnych i administra-
cji, ochrona środowiska i oczyszczalnie 
ścieków, składowanie odpadów, życie 
gospodarcze i izby handlowe, teleko-
munikacja, usługi lotnicze i promowe, 
turystyka, sport i kultura, oświata i nauka  

2. Turku  
Finlandia  

Maj 1967 r., umowa o miastach 
siostrzanych. W 1976 r. Ramowy 
Program Współpracy  

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska, nauka i oświata oraz sztuka, 
radio i telewizja, turystyka i sport  

                                                           
międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010, s. 134; T. Gadkowski, Prawno-międzynarodowe podstawy 
współpracy transgranicznej samorządów, [w:]  Samorząd terytorialny po akcesji do Unii Europejskiej, 
red. T. Smoliński, Jarocin-Poznań 2008, s. 87-91. 
13 Dokumenty Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Uchwała nr XXXVII/1195/2001 Rady Miasta Gdańska 
z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie współpracy Gminy Miasta Gdańska z zagranicznymi ośrodkami 
miejskimi.  
14 J.,Mikułowski-Pomorski, Międzynarodowa współpraca gmin bliźniaczych, Warszawa 2005, s. 25. 
15 Ibidem.  
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3. Brema  
RFN 

Kwiecień 1976 r.,umowa  
o partnerstwie  

Gospodarka komunalna, ochrona środo-
wiska, zagospodarowanie przestrzenne, 
urbanistyka, gospodarka portowa, prze-
mysł, handel, usługi, turystyka i sport oraz 
kultura 

4. Marsylia 
Francja  

Maj 1992 r., umowa  
o partnerstwie 

Administracja miastem, rozwój społeczno- 
-ekonomiczny miast, zagospodarowanie 
terenów miejskich, urbanizacja, ochrona 
środowiska ze szczególnym uwzględnie-
niem gospodarowania ściekami  

5. Cleveland 
USA  

Wrzesień 1990 r., umowa  
o partnerstwie  

Współpraca w zakresie nauki i kultury, 
przemysłu i ekonomii, praktyk szkolnych  
i studenckich  

6. Nicea  
Francja  

Maj 1999 r., protokół przyjaźni. Od 
października 1999 r. umowa  
o partnerstwie  

Promowanie wzajemnego zrozumienia  
i przyjaźni, współpraca gospodarcza  
i handlowa, wymiana doświadczeń w zakre-
sie kultury, sztuki, edukacji, nauki i sportu. 
Od października wymiana turystyczna, 
gospodarcza i wspieranie wymiany 
mieszkańców  

7. Rotterdam  
Holandia  

Styczeń 1997 r., umowa  
o partnerstwie  

Udział w obchodach 1000-lecia miasta 
Gdańska, udział w projekcie otworzenia 
Domu Holenderskiego w Gdańsku, 
realizacja projektu Zarządzanie komuni-
kacją i rozwojem miasta w kierunku zmian 
społecznych i reformy administracyjnej  
oraz projektu PRELUDE w ramach 
EUROCITIES 

8. Sefton  
Wielka Brytania 

Marzec 1993 r., memorandum 
dotyczące miast bliźniaczych  

Rozwój gospodarczy, turystyka, edukacja, 
kultura, transport, ochrona środowiska, 
zdrowie  

9. Astana  
Kazachstan  

1996 r., nawiązanie współpracy, 
2003 r., porozumienie o współ-
pracy pomiędzy miastem Gdańsk  
a miastem Astana  

Rozwój demokracji lokalnej, gospodarka  
i finanse, nowoczesne zarządzanie 
miastem, ochrona środowiska i edukacja  

10. Kaliningrad  
Rosja  

Marzec 1993 r., umowa między 
miastem Kaliningrad i miastem 
Gdańsk  

Powołanie dwustronnej komisji gospodar-
czej, chęć nawiązania współpracy dwustron-
nej o charakterze długoterminowym  

11. Odessa  
Ukraina  

Czerwiec 1996 r., umowa o współ-
pracy zawarta między miastem 
Gdańsk i Odessą 

Gospodarka i bankowość, ochrona 
środowiska, nauka i oświata, kultura, 
środki przekazu, ochrona zdrowia, sport, 
turystyka, planowanie strategiczne, 
samorząd terytorialny, system informacji  

12. Saint Petersburg  
Rosja 

1967 r., ramowe porozumienie 
między miastem Gdańsk w PRL  
a miastem Leningrad w ZSRR. 
Kwiecień 1994 r., porozumienie  
o współpracy między Zgromadze-
niem Ustawodawczym Saint 
Petersburga i Radą Miasta 
Gdańska  

Gospodarka, ochrona środowiska, nauka  
i oświata, kultura, środki przekazu, ochro-
na zdrowia, sport, turystyka, gospodarka 
miejska, nowoczesne planowanie miejskie, 
gospodarka portowa i morska/ budownic-
two i samorząd lokalny, doskonalenie 
kontroli organów ustawodawczych, budżet 
i wielkości podatków  

13. Wilno  
Litwa  

Sierpień 1998 r., Umowa o współ-
pracy miast Wilna i Gdańska  

Rozwój samorządu terytorialnego, zarządza-
nie miastem, ochrona zdrowia i przyrody, 
opieka społeczna, prowadzenie gospodarki 
miejskiej, organizacja kursów dydaktyki  
i psychologii dla nauczycieli litewskich  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Współpraca zagraniczna miasta Gdańska, http://www. 
gdansk.pl/urzad/wspolpraca,1656.html [dostęp: 13.02.2016]. 

 
Z danych zamieszczonych w tabeli 1 wynika, iż od 1967 roku zawarto 13 umów 

partnerskich. Tylko dwie z nich były początkowo podpisane jako umowy z mias-
tami siostrzanymi (Kalmar i Turku), które przekształcono w ramowe programy 
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współpracy. Porozumienie z Sefton zawarto w formie memorandum dotyczącego 
miast bliźniaczych16. Dziedziny współpracy określone w umowach charaktery-
zował różny zakres. W umowach Gdańska z Kalmarem, Bremą, Saint Peters-
burgiem, Sefton, Niceą i Wilnem bardzo dokładnie określono obszary kooperacji, 
natomiast w pozostałych porozumieniach wymieniono zaledwie dwie lub trzy 
dziedziny współdziałania. Do 1989 roku podpisano 4 umowy, zaś pozostałe 8  
w latach 90. XX w. Nawiązany w tym czasie kontakt z miastem Astana 
zaowocował podpisaniem umowy w 2003 roku. Do najczęściej podejmowanych 
dziedzin kooperacji należy zaliczyć współpracę ekonomiczną, kulturalną oraz 
współpracę samorządów.  

Poza wymienionymi umowami miasto Gdańsk zawarło wiele umów z miastami 
współpracującymi. Wykaz tych umów przedstawiono w tabeli 2.  

 
Tabela 2.  Wykaz umów zawartych przez miasto Gdańsk z miastami współpracującymi  
w latach 1990-2015  

Lp.  
Nazwa miasta,  

z którym  
zawarto umow ę  

Rok zawarcia umowy Dziedziny współpracy 

1. Barcelona  
Hiszpania 

Wrzesień 1990 r., umowa  
o współpracy technicznej  
i kulturalnej  

Zacieśnienie kontaktów ekonomicznych  
i kulturalnych, unowocześnienie admini-
stracji i służb publicznych, doradztwo 
techniczne i przygotowanie kadr biorących 
udział w planowaniu miejskim  

2. Gandawa  
Belgia  

Listopad 2009 r.,  
I memorandum (na 6 lat). 
Listopad 2015 r.,  
II memorandum  

Współpraca w projekcie Urbact nt. dostępu 
do Internetu dla mieszkańców, wymiana 
wiedzy z zarządzania portami, wymiana 
kulturalna oraz miedzy uniwersytetami, 
wymiana doświadczeń między agencjami 
rozwoju i promocji  

3. Helsingor  
Dania 

Maj 1992 r., list intencyjny Opracowanie planu utworzenia połączenia 
promowego między miastami, przygoto-
wanie master planu dla portu Gdańsk, 
wsparcie dla rozwoju demokracji, szkolenie 
radnych  

4. Newcastle/Gateshead 
Wielka Brytania 

Wrzesień 2001 r., umowa  
o strategicznej współpracy  

Wymiana doświadczeń w zakresie polityki  
i praktyki w sferze kultury, funduszy 
europejskich, popularyzacja turystyki  

5. Nowopołock/Połock  
Białoruś  

Lipiec 2009 r., list intencyjny o 
współpracy społeczno- 
-kulturalnej i gospodarczej 

Rozszerzanie współpracy gospodarczej, 
pomoc w tworzeniu organizacji z kapitałem 
zagranicznym, rozwój w dziedzinie kształ-
cenia, nauki i techniki oraz rozwój współ-
pracy w zakresie kultury, turystyki i sportu  

6. Omsk  
Rosja  

Sierpień 2008 r., protokół  
w sprawie rozwoju współ-
pracy 

Rozwój współpracy gospodarczej  
i handlowej oraz współpracy kulturalnej  

7. Palermo  
Włochy  

Maj 2005 r., list intencyjny 
dotyczący współpracy  

Gospodarka, kultura, turystyka, edukacja, 
rozwój ekonomiczno-gospodarczy, opieka 
społeczna, ochrona środowiska, bezpie-
czeństwo, wykorzystanie funduszy unijnych 

8. Rouen  
Francja  

Maj 1992 r., porozumienie  
o partnerstwie  

Gospodarka morska, współpraca 
gospodarcza, handlowa 

                                                           
16 Szerzej na ten temat: A.Brzozowski, Związki bliźniacze. Współpraca międzynarodowa samorządów 
lokalnych, Poznań 1998, s. 54. 
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9. Szanghaj  
Chiny  

Wrzesień 2004 r., umowa  
o współpracy  

Systemy edukacyjne, zarządzanie 
edukacją, państwowa i samorządowa 
polityka edukacyjna  

10. Rijeka  
Chorwacja  

Listopad 2015 r., inicjatywa 
współpracy 

Współpraca portów, uczelni, startupów  
w zakresie turystyki  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Współpraca międzynarodowa miasta Gdańska, http://www. 
gdansk.pl/urzad/wspolpraca,1621.html [dostęp: 16.02.2016]. 

 
Z danych zaprezentowanych w tabeli 2 wynika, iż umowy z miastami współ-

pracującymi zostały podpisane w późniejszym okresie niż umowy o partnerstwie 
oraz miastami siostrzanymi. Umowy te przybrały różne formy – od listu 
intencyjnego, inicjatywy współpracy, memorandum po protokoły. Swoimi ustale-
niami obejmowały znacznie mniej dziedzin niż umowy partnerskie, często dwa lub 
trzy bardzo konkretne działania. Większość umów została podpisana na czas 
określony, z wyjątkiem umowy z Gandawą zawartej w 2009 roku na okres 6 lat. 
Ostatnią umowę z miastem Rijeka podpisano w listopadzie 2015 roku. Naj-
częstszym celem umów zawartych przez Gdańsk z miastami współpracującymi 
była szeroko rozumiana kooperacja gospodarcza.  

 
 
 

3. Realizacja umów  
 
 

Tylko niektóre umowy podpisane przez miasto Gdańsk były realizowane. 
Zdecydowanie więcej inicjatyw w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej 
można odnotować w realizacji umów o miastach partnerskich. Najgorzej w tym 
względzie wypadły umowy z Cleveland (USA) i Astaną (Kazachstanu), gdyż  
w omawianym okresie nie podjęto żadnych inicjatyw17. Do miast, z którymi 
współpraca Gdańska układała się umiarkowanie, bowiem część dziedzin zawartych 
w umowach o miastach partnerskich była realizowana, należy zaliczyć: Odessę, 
Marsylię i Niceę, Sefton, Wilno. Miasta Kalmar, Odessa i Sefton podjęły koope-
rację z Gdańskiem w dziedzinie edukacji18. Przejawiała się ona we współpracy 
gdańskich szkół podstawowych i gimnazjów z zagranicznymi odpowiednikami, 
poznawaniu programów nauczania, wspólnych obchodach świąt. Ponadto Odessa 
wzbogaciła ofertę wspólną realizacją imprez kulturalnych – w Gdańsku wystąpili 
ukraińscy pianiści, zorganizowano również wspólne koncerty polskich i ukraiń-
skich muzyków, przekazano zbiory polskich książek bibliotece miejskiej w Odes-
sie, odbyły się pokazy polskich filmów na Ukrainie, wreszcie zrealizowano 
wspólny projekt ZOO Gdańska i Odessy19. W umowie Gdańska z Niceą domi-
nowała współpraca handlowa między polskimi i francuskimi przedsiębiorstwami 

                                                           
17 Materiały Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Informacja o realizacji umów partnerskich zawartych 
pomiędzy Gdańskiem i Cleveland i Astaną.  
18 Ibidem, Realizacja umów partnerskich zawartych pomiędzy Gdańskiem i Odessą, Marsylią, Niceą, 
Sefton. 
19 Ibidem, Informacja o realizacji Umowy o współpracy zawartej między miastem Gdańsk i Odessą  
w dniu 17 czerwca 1996 r.  
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oraz spotkania biznesowe. W 2000 roku Gdańsk, za namową Marsylii, przystąpił 
do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast i Portów. W kolejnych latach podjęto 
współdziałania w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych20. Z kolei z Wil-
nem Gdańsk realizował przedsięwzięcia z zakresu ochrony zdrowia, środowiska 
oraz wymiany doświadczeń w pracach samorządu miejskiego21.  

Najlepiej pod względem liczby podjętych działań wypadła współpraca z Bremą, 
Rotterdamem, Turku, Kaliningradem22 i Saint Petersburgiem23. Realizacja tych 
umów przebiegała wzorowo i kompletnie. Bilateralna kooperacja objęła swoim 
zasięgiem wszystkie wymienione w umowach dziedziny24.  

Zdecydowanie słabiej przedstawiała się na tym tle umowa z miastami współpra-
cującymi. Umowy podpisane z Palermo, Rouen, Gandawą, Helsingor nie były 
realizowane25. Częściowo, w niektórych punktach, były realizowane umowy 
zawarte z Połockiem, Omskiem, Barceloną oraz Newcastle. W ramach umowy  
z Omskiem delegacja miasta Gdańska uczestniczyła w obchodach święta miasta 
Omska, odbyły się spotkania na uniwersytecie, podczas których zaproponowano 
współpracę z poszczególnymi wydziałami Uniwersytetu Gdańskiego oraz udział 
gości w targach rzemieślniczych. Natomiast w ramach porozumienia z Połockiem 
delegacja samorządowców tego miasta wzięła udział w Światowym Zjeździe 
Gdańszczan. Goście z Białorusi interesowali się również praktycznymi rozwiąza-
niami w zakresie zarządzania miastem oraz nawiązaniem kontaktów w dziedzinie 
turystyki i sportu. Realizacja umowy z Barceloną polegała na rozwinięciu 
współpracy w dziedzinie polityki kulturalnej oraz zaplanowaniu, podczas pobytu w 
Gdańsku delegacji hiszpańskich samorządowców, kolejnych poczynań. Następnie 
grupa polskiej młodzieży gimnazjalnej wzięła udział w imprezie zatytułowanej 
Obóz Pokoju, podczas której ustalono wspólne działania w zakresu edukacji 
utrzymania pokoju na świecie. W Gdańsku wspólnie z partnerem hiszpańskim 
zorganizowano europejski Festiwal Filmów Krótkometrażowych. Z kolei realizacja 
umowy z Newcastle polegała na współpracy teatrów młodzieżowych, zespołów 
tanecznych oraz wymianie eksponatów i organizacji wystaw muzealnych26. 
Najszerszą współpracę z Gdańskiem podjęło miasto Szanghaj, które realizowało 
podpisaną umowę we wszystkich ustalonych dziedzinach27. 

 

                                                           
20 Ibidem, Realizacja umowy o współpracy zawartej między Gdańskiem i Marsylią w dniu 14 maja 
1992 r.  
21 Ibidem, Realizacja umowy o współpracy podpisanej między Gdańskiem i Wilnem w dniu  
3 sieprnia 1998 r. 
22 Szerzej na ten temat: A. Chlebowicz, Kaliningrad bez wizy, Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2013. 
23 Gdańsk i Saint Petersburg. Społeczne portrety miast partnerskich, red. W. Bachórz, L. Michałowski, 
W. Siemionom i W. Winogradow, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.  
24 Materiały Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Realizacja umów partnerskich zawartych pomiędzy 
Gdańskiem i Bremą, Rotterdamem, Turku, Kaliningradem, Saint Petersburgiem. 
25 Ibidem, Realizacja umów o współpracy zawartych między Gdańskiem a Palermo, Rouen, Gandawą. 
26 Ibidem, Realizacja umów o współpracy zawartych między Gdańskiem a Połockiem, Omskiem, 
Barceloną oraz Newcastle.  
27 Ibidem, Realizacja umowy o współpracy zawartej między Gdańskiem i Szanghajem w dniu 14 
września 2004 r.  
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Posumowanie i wnioski  
 
 
Współpracę zagraniczną polskich jednostek samorządu terytorialnego norma-

lizują akty prawa międzynarodowego i krajowego. Od lat 60. XX w. Rada Miasta 
Gdańska nawiązuje kontakty i podpisuje umowy z zagranicznymi partnerami. 
Najwięcej umów zostało podpisanych w pierwszym okresie transformacji 
ustrojowej, tj. w latach 90. XX w. Dopiero w 2001 roku Rada Miasta Gdańska 
podjęła uchwałę regulującą współpracę z zagranicznymi partnerami. Podzieliła ona 
dokumenty w zależności od częstotliwości kontaktów na umowy: o miastach 
bliźniaczych, o miastach partnerskich oraz o współpracy. W chwili przyjęcia 
uchwały Gdańsk był związany umowami i porozumieniami z 16 zagranicznymi 
miastami. Do końca 2015 roku liczba zawartych umów wzrosła do 22. Z 13 umów 
o miastach partnerskich tylko dwie były przed transformacją umowami o miastach 
bliźniaczych–siostrzanych (Turku, Kalmar). Porozumienie z Sefton podpisano jako 
memorandum miast bliźniaczych. Umowy z miastami współpracującymi zaczęto 
zawierać na początku lat 90. XX w.  

W dobie przynależności Polski do struktur europejskich zdecydowanie prężniej 
przebiegała realizacja umów o miastach partnerskich. Najczęściej podejmowano 
współpracę w dziedzinie ekonomicznej, kultury oraz między jednostkami samo-
rządu terytorialnego. Umowy z Cleveland i Astaną nie były realizowane. 
Częściowe wykonawstwo nakreślonych zadań należy odnotować w umowach  
z Odessą, Marsylią, Niceą, Sefton i Wilnem. Najprężniej realizowano założenia 
umów z Bremą, Rotterdamem, Turku, Kaliningradem. W ramach umów o miastach 
współpracujących najszerzej była realizowana umowa z Szanghajem. Objęła ona 
wszystkie dziedziny, mimo znacznej odległości dzielącej obu partnerów. Częścio-
wego wykonawstwa, głównie w zakresie współpracy gospodarczej, doczekały się 
umowy z Połockiem, Omskiem, Barceloną oraz Newcastle. W okresie przyna-
leżności Polski do struktur europejskich, strony nie realizowały umów z Palermo, 
Rouen, Gandawą, Helsingor, bowiem władze tych miast nie przejawiały zaintere-
sowania zapisaną w umowach współpracą, a Rada Miasta Gdańska nie podjęła 
wobec nich żadnych działań.  
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FOREIGN  COOPERATION  OF  THE  CITY  OF  GDANSK   
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Abstract: International cooperation Polish local government units is taken on the basis of 
international and national law regulations. They define the forms and rules of local government units 
in relation to international associations of local and regional communities. City of Gdansk, like other 
local authorities, has cooperated with foreign cities. Contracts have been concluded since the mid- 
-60s. The aim of this study is to present and analyze the implementation of partnership agreements 
and cooperation agreements signed by the city of Gdansk with foreign cities during the period of 
membership in the European structures. The work was based on the available literature and 
materials of the Municipal Office in Gdansk. 
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OŚRODKI  WSPIERAJĄCE  INNOWACYJNOŚĆ  
I  PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  NA  PRZYKŁDZIE  ELBLĄSKIEGO 

PARKU  TECHNOLOGICZNEGO 

Wraz ze wzrostem znaczenia innowacyjności i przedsiębiorczości w rozwoju gospodarki, w wielu 
regionach Polski zaczęły powstawać specjalne ośrodki mające za zadanie wspieranie tych idei. Wśród 
nich są parki technologiczne cieszące się coraz większą popularnością, które umożliwiają 
prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz działalności gospodarczej. 
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie działalności Elbląskiego Parku Technologicznego 
oraz jego wpływu na promowanie innowacyjności i przedsiębiorczości wśród firm. 
Z analizy wyników badań przeprowadzonych wśród użytkowników EPT można wywnioskować, że 
najczęstszą przyczyną podjęcia współpracy z tym ośrodkiem była: możliwość kooperacji z innymi 
podmiotami z danej branży, atrakcyjna lokalizacja, z rozbudowaną infrastrukturą oraz niskie koszty 
wynajmu pomieszczeń. 

 
 
 

Wprowadzenie 
 
 
Pojęcie „innowacja” pochodzi od łacińskiego słowa innovatio, czyli 

„odnowienie”. Innowacja jest efektem działalności innowacyjnej, czyli ogółu prac 
naukowych, technicznych, organizacyjnych, finansowych. Do głównych rodzajów 
działalności innowacyjnej zaliczają się: badania i rozwój, zakup technologii 
niematerialnej, np. patenty, licencje, zakup technologii materialnej, jak innowacyj-
nych maszyn, urządzeń niezbędnych do wdrożenia nowych procesów i produktów1. 

Znaczący wpływ na rozwój zarówno kraju, jak i regionu mają ośrodki 
wspierające innowacyjność i przedsiębiorczość, ukierunkowane na transfer nowych 
technologii i wzrost konkurencyjności gospodarki2. Do tych ośrodków należą m.in. 
parki technologiczne.  

W Ustawie z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji, park 
technologiczny zdefiniowano jako „zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz  
z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy  
i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami, na którym 

                                                           
1 W. Janasz, K. Kozioł-Nadolna, Innowacje w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2011, s. 19. 
2 Fundusze Europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki, red. J. Babiak, Studio EMKA, 
Warszawa  2008, s. 44-45. 
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oferowane są przedsiębiorcom, wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi 
w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii 
oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje 
technologiczne, a także stwarzający tym przedsiębiorcom możliwość prowadzenia 
działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury 
technicznej na zasadach umownych”3.  

 
 
 

1. Innowacyjność w Polsce 
 
 
W zjawiskach innowacyjności i przedsiębiorczości w skali globalnej, europej-

skiej i w skali kraju są widoczne zróżnicowania. Dysproporcje w poziomie 
innowacyjności między krajami Unii Europejskiej, a także UE-28 i innymi krajami 
świata można dostrzec, analizując wartość Sumarycznego Indeksu Innowacyjności 
(SII)4.  

Poziom innowacyjności gospodarki jest determinowany przez system innowa-
cji, na który składają się instytucje oraz stosowane przez nie instrumenty. Aktywny 
wpływ na rozwój wiedzy może wywierać państwo przez zakładanie i finansowanie 
instytucji wspierających procesy rozwojowe, które ułatwiają pokonywanie trud-
ności typowych dla początków działalności gospodarczej. Działalność innowacyjna 
może być stymulowana także przez różnego rodzaju rozwiązania pośrednie 
ułatwiające działalność gospodarczą, głównie przez specjalne zachęty podatkowe 
dla przedsięwzięć realizowanych w określonych i pożądanych przez państwo 
obszarach i branżach5. 

Innowacyjność w gospodarce zależy od wielu czynników, wśród których 
najważniejsze są: nakłady na badania i rozwój, regulacje prawne, system edukacji, 
dostęp do źródeł finansowych, czy nawet uwarunkowania kulturowe. Badania poz-
walają na poszerzenie wiedzy, tworzenie nowych rozwiązań i technologii. Mogą 
być prowadzone zarówno przez instytucje publiczne, jak i prywatne6. Szkolnictwo 
wyższe wpływa na wzrost innowacyjności gospodarki na dwa sposoby. Po 
pierwsze, na uczelniach wyższych prowadzone są prace badawcze przez 
pracowników i studentów, poszerzających w ten sposób dostępną w gospodarce 

                                                           
3 Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji, Dz.U. z 2002 r., Nr 41,  
poz. 363. 
4 R. Marks-Bielska, K. Babuchowska, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności 
w Polsce, [w:] Wybrane ośrodki innowacyjności i przedsiębiorczości – działalność i znaczenie dla 
gospodarki Polski, red. naukowa R. Kisiel, M. Gierwiatowska, Olsztyn 2015, s. 9-32. 
5 K. Babuchowska, R. Marks-Bielska, Polityka innowacyjna, [w:] Polityka naukowo-techniczna, red. 
L. Szczebiot-Knoblauch, W. Lizińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2013, 
s. 89-112. 
6 J. Czerniak, Polityka innowacyjna w Polsce: analiza i proponowane kierunki zmian, Difin, 
Warszawa 2013, s. 49-61. 
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wiedzę. Po drugie, uniwersytety kształcą ludzi, wyposażają ich w wiedzę i umie-
jętności, bez których innowacje nie są możliwe7. 

Ważnym elementem wpływającym na innowacyjność są także zasoby finan-
sowe. Posiadanie najlepszego sprzętu i wykwalifikowanych pracowników nie 
wystarczy do prowadzenia badań, dlatego podmioty, które nie posiadają odpo-
wiedniej ilości własnych środków pieniężnych, pozyskują je z otoczenia zewnętrz-
nego, najczęściej z instytucji finansowych. Wsparcia udzielają także sponsorzy, 
anioły biznesu lub fundusz venture capital, jednak przedsiębiorcy rzadko korzys-
tają z tych źródeł8.  

W Polsce za realizację polityki innowacyjnej, której podstawowym zadaniem 
jest podniesienie zdolności gospodarki do tworzenia i dyfuzji innowacji, odpo-
wiada rząd9. Ważną rolę pełnią również instytucje tworzące narodowy system 
innowacji obejmujący cztery sektory: 
• rządowy i instytucji centralnych, 
• przedsiębiorstw, 
• nauki i edukacji, 
• instytucji pośredniczących, np. parki technologiczne, inkubatory przedsiębior-

czości10. 

Mimo istnienia wielu instytucji wspomagających tworzenie nowych techno-
logii, poziom innowacyjności polskiej gospodarki jest dość niski. Za najważniejsze 
przyczyny hamujące innowacyjność należy uznać: niewielkie nakłady na badania  
i rozwój, niską jakość polskich prac badawczych, mały potencjał innowacyjny 
polskich przedsiębiorstw, a także brak współpracy szkół wyższych z firmami11. 

Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli 1, w 2013 roku najwięcej środków na 
działalność badawczo-rozwojową przeznaczyły przedsiębiorstwa, następnie szkol-
nictwo wyższe (4220,3 mln zł, czyli ok. 29% wszystkich nakładów). Należy mieć 
jednak na uwadze, że uczelnie finansowane są z budżetu państwa, w związku z tym 
sektor rządowy przeznaczył na badania znacznie więcej niż wskazane w tabeli 3 

869,8 mln zł. 
Polskie przedsiębiorstwa nie postrzegają innowacji jako czynnika przyczy-

niającego się do wzrostu ich konkurencyjności na rynku, przez co często nie 
prowadzą prac badawczych12. Nie zachęca też do tego słaby system ochrony 
własności intelektualnej, w tym długotrwały czas oczekiwania na przyznanie 
wyłącznego prawa, skomplikowane i kosztowne procedury sądowe, a także nie-
wielkie ulgi podatkowe. Ponadto firmy często nie mają środków na finansowanie 
takich działań13. 

 
                                                           
7 Ibidem, s. 84. 
8 Ibidem, s. 108. 
9 Ibidem, s. 30. 
10 Ibidem, s. 208. 
11 Ibidem, s. 207. 
12 Ibidem, s. 212, 215, 226. 
13 Ibidem, s. 243, 272. 
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Tabela 1.  Nakłady na badania i rozwój w poszczególnych sektorach wykonawczych (w mln zł) 

Sektor wykonawczy 2011 r. 2012 r. 2013 r. 
Ogółem 11686,7 14352,9 14423,8 
Przedsiębiorstwa 3521,6 5341,1 6291,2 
Sektor rządowy 4035,8 4012,9 3869,8 
Szkolnictwo wyższe 4102,3 4942,2 4220,3 
Prywatne instytucje niekomercyjne 27,0 56,7 42,4 

 

Źródło: Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r., GUS, Warszawa 2014, s. 3.  
 
Jak już wspomniano, na niski poziom innowacyjności polskiej gospodarki 

wpływa także niewielka współpraca nauki z biznesem. W 2011 roku Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała raport, z którego wynika, że na 
ok. 7 tys. przedsiębiorstw innowacyjnych tylko 1% z nich wskazało rodzimą 
instytucję naukową jako istotnego partnera przy tworzeniu innowacji14.  

 
 
 

2. Charakterystyka parków technologicznych i ich zadania 
 
 
Źródeł koncepcji parków technologicznych należy upatrywać w planach dys-

tryktów przemysłowych z XIX w., opracowanych przez brytyjskiego ekonomistę 
Alfreda Marshalla, w których duże znaczenie miało skupienie wielu podmiotów  
w jednym miejscu, dzięki czemu można było osiągnąć rozwój wyspecjalizowanych 
usług i siły roboczej oraz efekt synergii umożliwiający dyfuzję wiedzy, czynników 
ekonomicznych, umiejętności między przedsiębiorstwami15. 

Głównym zadaniem parków technologicznych jest kreowanie innowacyjnego 
otoczenia przy współpracy nauki i biznesu, będącego w stanie wykorzystać kapitał 
ludzki, przede wszystkim jego wiedzę, do tworzenia nowych produktów i usług16. 
Park jest ośrodkiem, który: 
• koncentruje na jednym terenie wiele innowacyjnych przedsiębiorstw mogących 

realizować wspólne przedsięwzięcia i przez to osiągnąć lepsze efekty, 
• stymuluje przepływ wiedzy oraz technologii między danymi podmiotami, 

uczelniami, instytucjami badawczymi i firmami, 
• ułatwia powstawanie i rozkwit przedsiębiorstw oraz prowadzenie badań, 
• oferuje powierzchnie biurowe, potrzebne wyposażenie, wsparcie i usługi dla 

firm17. 
Działalność parków technologicznych w największym stopniu oddziałuje na 

swój region. Powinna ona wpłynąć na podniesienie poziomu konkurencyjności 
przedsiębiorstw, przekształcenie społeczne i gospodarcze, w tym zmiany na rynku 
                                                           
14 Ibidem, s. 222-223. 
15 Benchmarking parków technologicznych w Polsce. Wyniki badania, red. M. Mackiewicz, Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 7. 
16 Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie, red.  
K. Matusiak, A. Bąkowski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 9. 
17 Ibidem, s. 10, 13. 
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pracy i wzrost aktywności gospodarczej18. Oprócz tego parki powinny spełniać trzy 
podstawowe funkcje: 
1) inkubacyjną – przyczynianie się do wzrostu liczby nowoczesnych firm w regio-

nie, zwłaszcza technologicznych, co wiąże się z polepszeniem struktury lokal-
nej gospodarki, 

2) integracyjną – ułatwianie pozyskiwania kontaktów biznesowych z poszczegól-
nymi przedsiębiorstwami, które pozytywnie wpływają na innowacje oraz 
inicjowanie relacji nauka–biznes, 

3) promocyjną – wpływanie na pozytywny wizerunek i promocję regionu, w któ-
rym się znajduje19. 

Pierwszy park technologiczny został utworzony w 1948 roku w Stanach 
Zjednoczonych w Menlo Park, jednak najsławniejszy jest Stanford Research Park 
przy Uniwersytecie Stanforda, który z czasem przeistoczył się w tzw. Dolinę 
Krzemową, uważaną za największy na świecie ośrodek w branży komputerowej20.  

W Polsce parki technologiczne pojawiły się znacznie później niż na świecie, 
pierwszy powstał w 1995 roku. Był to Poznański Park Naukowo-Technologiczny, 
powołany w ramach Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Obecnie na 
terenie naszego kraju funkcjonują 42 parki technologiczne21.  

 

 
Rysunek 1.  Parki technologiczne w Polsce funkcjonujące w 2014 roku 

Źródło: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014, red. A. Bąkowski,  
M. Mażewska, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, 
Warszawa 2014, s. 29. 

                                                           
18 Ibidem, s. 29. 
19 Ibidem, s. 28. 
20 Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych..., op. cit., s. 10. 
21 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, 
Warszawa 2014, s. 27. 
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Najwięcej parków technologicznych utworzono w latach 2010-2014; ich 
liczebność zwiększyła się wówczas z 24 do 4222. Wzrost ten w głównej mierze był 
następstwem korzystania z funduszy unijnych, dzięki którym możliwa była 
realizacja tak dużych projektów, jak budowa parków. Jak można zauważyć na 
rysunku 1, najwięcej parków (aż 6) działa na terenie województwa wielkopolskiego  
i śląskiego, czyli w rejonach z dużym potencjałem gospodarczym, na których 
zlokalizowane są prężnie działające ośrodki przemysłowe. Wniosek z tego jest taki, 
że dobra sytuacja gospodarcza danego terenu wpływa na liczbę ośrodków 
innowacyjności23.  

Większość parków technologicznych w Polsce (52%) to spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, następnie spółki akcyjne (24%), jednostki budżetowe (19%)  
i fundacje lub uczelnie (2%)24.  

W 2013 roku na strukturę budżetu parków technologicznych składały się: w ok. 
30% wpływy od lokatorów z wynajmu powierzchni biurowo-usługowych, w ok. 
20% – krajowe granty i projekty, po 15% – wpływy z jednostki prowadzącej oraz 
regionalne bądź lokalne granty i projekty, a w ok. 10% – wpływy z innych źródeł. 
Pozostałą część stanowiły m.in. wpływy ze sprzedaży usług laboratoryjnych, 
działalności doradczej, szkoleniowej lub zagraniczne dotacje25. 

Wraz z popularyzacją parków technologicznych, wzrosła liczba chętnych do 
podjęcia współpracy z nimi. W większości są to mikro- i małe przedsiębiorstwa 
innowacyjne, krótko działające na rynku. W 2013 roku największą grupę użytkow-
ników stanowiły firmy prowadzące działalność naukową i techniczną oraz z branży 
informacyjnej i komunikacyjnej, zaś mniejszą część stanowiły przedsiębiorstwa 
przetwórstwa przemysłowego26.  

Na decyzję o prowadzeniu działalności na terenie parku technologicznego 
wpływa kilka czynników. Do głównych należy zaliczyć: niski czynsz w porów-
naniu z cenami rynkowymi, prestiż parku, możliwość współpracy z innymi 
firmami, zwłaszcza o podobnym profilu działalności, jak również z uczelniami wyż-
szymi i innymi instytucjami badawczymi oraz dostęp do usług specjalistycznych 
czy rozbudowanej infrastruktury27. 

Każdy park technologiczny, oprócz dostępu do infrastruktury, laboratoriów, sal 
konferencyjnych czy nowoczesnego sprzętu oraz pomocy finansowej, oferuje 
swoim użytkownikom wiele usług dodatkowych, które ułatwiają prowadzenie dzia-
łalności, np. doradztwo, szkolenia, m.in. w zakresie przedsiębiorczości i tworzenia 
firm, funduszy unijnych, księgowości, finansów i podatków, marketingu oraz 
prawa28.  

                                                           
22 Ibidem, s. 28. 
23 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości – działalność i znaczenie dla gospodarki Polski, red.  
R. Kisiel, M. Gierwiatowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2015, s. 104. 
24 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce..., op. cit., s. 30. 
25 Ibidem, s. 33 
26 Ibidem, s. 37. 
27 J. Adamska, J. Kotra, Kreowanie środowiska innowacyjnego w parkach technologicznych, Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 24. 
28 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce..., op. cit., s. 34. 
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Na świecie funkcjonuje wiele ośrodków innowacyjności i przedsiębiorczości, 
zlokalizowanych zazwyczaj w dużych miastach, w nielicznych przypadkach na 
terenach podmiejskich. Jedne odnoszą większy sukces, modyfikują stale swoją 
ofertę, generują wysokie przychody i realizują badania przyczyniające się do 
rozwoju, a inne nie. Dzieje się tak, ponieważ nie ma jednej koncepcji gwa-
rantującej powodzenie. Rozwiązania stosowane i sprawdzające się w jednych 
parkach, zwłaszcza tych umiejscowionych w krajach wysoko rozwiniętych, nie 
muszą przynosić takich samych efektów w innych miejscach. Jednak na podstawie 
doświadczeń ośrodków, głównie zagranicznych, można wyróżnić kilka czynników, 
które przy odpowiednich zasobach, nie tylko materialnych, mogą wpłynąć 
korzystnie na prowadzoną działalność. Do najważniejszych należy zaliczyć: 
• bliskość szkół wyższych angażujących się w prace badawczo-rozwojowe, 
• partnerskie relacje między administracją, biznesem i nauką, 
• wsparcie władz państwowych oraz dostęp do instrumentów finansowych,  
• stały rozwój parku i jego infrastruktury, a także możliwość jego rozbudowy, 
• możliwość korzystania przez przedsiębiorstwa z różnego rodzaju usług, 
• dbanie o pozytywny wizerunek ośrodka, 
• dobór lokatorów wytwarzających synergię między sobą, a także stałą identyfi-

kację ich potrzeb29. 

Z kolei niski budżet i niedobór środków na wyposażenie powierzchni, zła 
lokalizacja, brak długookresowej koncepcji przedsięwzięć, ograniczenia prawne, 
małe zainteresowanie przedsiębiorstw pracami badawczo-rozwojowymi, poleganie 
tylko na środkach publicznych, skupienie się wyłącznie na infrastrukturze parku,  
a nie jego funkcjach, czy brak instytucji badawczych lub chęci z ich strony do 
współpracy mogą znacznie zahamować rozwój takich instytucji30, 31.  

W Polsce ośrodki innowacji i przedsiębiorczości nie są jeszcze tak popularne 
jak za granicą, jednak krajowe firmy powoli przekonują się do tych instytucji, 
decydując się na współpracę z nimi, zwłaszcza z parkami technologicznymi 
ułatwiającymi start nowym firmom. W przyszłości parki te mogą stać się 
skupiskiem wielu nowoczesnych firm i miejscem tworzenia nowoczesnych 
technologii. 

 
 
 

3. Elbląski park technologiczny 
 
 

Do rozwoju przedsiębiorczości w danym regionie potrzebnych jest kilka 
niezbędnych elementów, takich jak teren, kapitał ludzki, infrastruktura, współpraca 

                                                           
29 Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych, red. K. Matusiak, Polska Agencja Roz-
woju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 30-31. 
30 Parki technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji i dyfuzji wiedzy, red.  
M. Bukowski, J. Zawistowski, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2008, s. 25-26. 
31 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości – działalność i znaczenie..., op. cit., s. 98. 
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z innymi podmiotami czy możliwość korzystania z nowoczesnych technologii32.  
W Elblągu miejscem łączącym te czynniki jest Elbląski Park Technologiczny 
(EPT), prowadzący swoją działalność od 2010 roku. Jest on jednostką budżetową 
Gminy Miasta Elbląg. Działalność parku finansowana jest z budżetu miasta, 
środków z wynajmu pomieszczeń i powierzchni reklamowych, a także zasobów 
pozyskiwanych z zewnątrz, np. z funduszy unijnych33.  

Szczegółowe zadania EPT zostały określone w rozdziale V załącznika do 
Uchwały Rady Miejskiej nr XXX/708/2010 z dnia 16 września 2010 r. Najważ-
niejsze z nich to: 
• tworzenie i zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej oraz pomoc 

doradcza dla inwestycji opartych na nowych technologiach, 
• współpraca z podmiotami prywatnymi, szkołami wyższymi, ośrodkami innowa-

cyjnymi, instytucjami badawczymi i naukowymi w kraju i za granicą, 
• transfer technologii do sektora prywatnego, 
• podejmowanie działań zwiększających konkurencyjność przedsiębiorstw działa-

jących w parku i na terenie Modrzewiny Południe, 
• pozyskiwanie przedsiębiorców i inwestorów do EPT i terenów Modrzewiny 

Południe, 
• koordynacja przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorstwa mające 

siedzibę w EPT i na Modrzewinie Południe, 
• pomoc w staraniu się o dofinansowanie zewnętrzne inwestycji mających na celu 

rozwój przedsiębiorczości, a zwłaszcza związanych z wdrażaniem nowych 
technologii34. 

Elbląski Park Technologiczny obejmuje około 67,7 ha terenów inwestycyjnych,  
z czego ponad 30 ha znajduje się w granicach Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, co zachęca przedsiębiorców do współpracy, ponieważ 
specjalna strefa oferuje inwestorom ulgi podatkowe w wysokości 50, 60 lub 70%, 
w zależności od wielkości firmy35.  

Park dysponuje powierzchniami biurowymi, centrum konferencyjno-szkolenio-
wym, w skład którego wchodzą 3 nowoczesne sale konferencyjne (mieszczące od 
20 do 100 osób) z kabiną pozwalającą na prowadzenie tłumaczeń symultanicznych. 
Dostępne są również laboratoria zaawansowanych analiz środowiskowych, 
laboratorium badań środowiska pracy i emisji, centrum metaloznawstwa, trans- 
feru technologii informatycznych oraz technologii drewna i mebli36. Na terenie 
EPT znajduje się także inkubator przedsiębiorczości ułatwiający start nowym 

                                                           
32 Samorząd terytorialny beneficjentem środków unijnych, red. A. Bitkowska, E. Weiss, Vizja 
Press&IT, Warszawa 2015, s. 20. 
33 I. Nawrocka, A. Zielińska, Idea powstania i możliwości rozwoju Elbląskiego Parku Technolo-
gicznego, „Rozprawy Naukowe i Zawodowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu” 
2011, z. 12, s. 86. 
34 Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/708/2010 z dnia 16 września 2010 r. – załącznik: Statut 
Elbląskiego Parku Technologicznego. 
35 Katalog informacyjny Elbląskiego Parku Technologicznego, s. 3, 9.  
36 Ibidem, s. 3-7.  
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przedsiębiorcom, oferując wsparcie tym, którzy dopiero planują założenie własnej 
działalności gospodarczej. 

Elbląski Park Technologiczny nie tylko oferuje wynajem powierzchni biurowo- 
-usługowych, warsztatowych, pomieszczeń do prowadzenia prac badawczo-rozwo-
jowych, powierzchni reklamowych i wystawowych, ale także prowadzi szkolenia 
dla przedsiębiorców i kadry naukowej, jak również zapewnia specjalistyczną 
pomoc doradczą37. 

Lokatorami parku są przedsiębiorstwa z różnych branż, m.in. IT, meblarskiej, 
projektowej, doradczej, spożywczej i spedycyjnej.  

Park technologiczny w Elblągu nieustannie się rozwija, pozyskuje nowych 
lokatorów, współpracuje z miejscowymi i pobliskimi uczelniami wyższymi. 
Corocznie organizuje też pikniki rodzinne, podczas których lokalna społeczność 
może zobaczyć codzienną pracę laboratoriów, a młodsi mieszkańcy mają moż-
liwość poznania tajników nauki, rozbudzenia w sobie pasji do nauk ścisłych 
i rozwijania kreatywnego myślenia.  

 
 
 

4. Działalność Elbląskiego Parku Technologicznego w świetle 
wyników badań własnych 

 
 
Głównym celem badań ankietowych przeprowadzonych wśród 11 lokatorów 

Elbląskiego Parku Technologicznego w okresie maj–czerwiec 2015 roku było 
poznanie przyczyn podejmowania przez przedsiębiorstwa współpracy z tym 
ośrodkiem.  

Większość lokatorów parku to przedsiębiorstwa rozpoczynające swoją działal-
ność lub funkcjonujące dopiero kilka lat na rynku38. Aż 8 na 11 przedsiębiorstw 
prowadzi działalność międzynarodową, dwa na obszarze kraju, a jedna firma 
świadczy usługi tylko w regionie.  

Spośród badanych firm dominują mikroprzedsiębiorstwa (9 na 11 badanych),  
w których zatrudnienie nie przekracza 9 osób, natomiast 2 pozostałe to małe firmy, 
zatrudniające od 10 do 49 pracowników. Przedsiębiorstwa te wpływają pozytywnie 
na lokalny rynek pracy, ponieważ aż w 6 z nich wszyscy pracownicy są elblą-
żanami. Tylko jedna firma nie zatrudnia żadnego mieszkańca Elbląga. 

Z danych przedstawionych na rysunku 2 wynika, że najwięcej najemców 
Elbląski Park Technologiczny zyskał w latach 2012-2013. W tym okresie 
współpracę podjęło aż 7 dzierżawców, natomiast 5 podmiotów gospodarczych 
zdecydowało się na kooperację z EPT w okresie nie dłuższym niż 1 rok od jego 
powstania. Największa różnica czasowa od założenia działalności do podjęcia 
współpracy z parkiem wynosi 24 lata.  

 
                                                           
37 www.ept.umelblag.pl/index.php/oferta [dostęp:20.09.2015]. 
38 J. Adamska, J. Kotra, op. cit., s. 15. 
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Rysunek 2.  Liczba podmiotów podejmujących współpracę z Elbląskim Parkiem Technologicznym  

w poszczególnych latach. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 
Jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 3, współpraca z innymi 

firmami, umożliwiająca rozwój przez wymianę doświadczeń i transfer wiedzy, jest 
głównym powodem założenia swojej siedziby w Elbląskim Parku Technologicz-
nym (10 wskazań). Kolejnym, najczęściej wymienianym (8 wskazań) była atrak-
cyjna lokalizacja z nowoczesną infrastrukturą drogową i dogodnymi połączeniami 
komunikacyjnymi. Wśród pozostałych przyczyn wymieniono niskie koszty 
wynajmu pomieszczeń biurowych, reprezentacyjną siedzibę skupiającą wiele firm, 
odbywające się tam spotkania biznesowe, możliwość nawiązania kontaktów bizne-
sowych oraz dostęp do nowoczesnego i często drogiego sprzętu technologicznego. 

Rysunek 3.  Przyczyny założenia siedziby w Elbląskim Parku Technologicznym 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 
Kolejne pytanie dotyczyło form wsparcia oferowanych przez park, z których 

najczęściej korzystają jego lokatorzy (rys. 4). W największym stopniu najemcy 
użytkują sale konferencyjne (tę odpowiedź zaznaczyli wszyscy badani). Na 
kolejnym miejscu respondenci wskazali kontakty wewnątrz Elbląskiego Parku 
Technologicznego oraz laboratoria i specjalistyczny sprzęt. Prawie połowa respon-
dentów (5 firm) odpowiedziała także, że korzysta z usług doradczych, np. z zakre-
su księgowości, prawa czy podatków, ze szkoleń organizowanych przez park. 
Pozostałe odpowiedzi wskazane przez pojedyncze jednostki to serwerownia, 
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dostęp do bazy danych o nowych technologiach lub rynkach, ubezpieczenia,  
a także wsparcie kapitałowe i w zarządzaniu. 

 
 

 

 

Rysunek 4.  Formy wsparcia oferowane przez Elbląski Park Technologiczny 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 
 
Z przeprowadzonych badań wynika, że oferta EPT odpowiada najemcom. Na 

pytanie, czy wprowadziliby jakieś dodatkowe świadczenia lub usługi, zdecydo-
wana większość odpowiedziała, że te obecnie oferowane są wystarczające. 
Przykładowe propozycje poszerzenia oferty to: lokal gastronomiczny, magazyn, 
doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. 

Badanych poproszono również o ocenę współpracy przedsiębiorstwo – nauka – 
miasto, tak ważnej dla działalności ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, jak 
również o określenie efektów tej kooperacji. Po 4 respondentów określiło j ą jako 
dobrą bądź średnią, 2 firmy oceniły ją bardzo dobrze, natomiast 1 podmiot uznał, 
że układa się ona bardzo źle.  

Jeśli zaś chodzi o przejawy tej współpracy, to najczęściej udzielaną odpowie-
dzią były dni otwarte organizowane przez park, podczas których mieszkańcy 
miasta i okolic mogą zwiedzić jego siedzibę, obejrzeć eksperymenty wykonywane 
przez pracowników laboratoriów oraz spotkać się z władzami miasta. Według  
4 przedsiębiorstw, oznaką współdziałania tych podmiotów są praktyki studenckie, 
w czasie których studenci mogą zdobyć doświadczenie w renomowanych firmach  
i wykorzystać wiedzę zdobytą podczas studiów. Rzadziej badani wskazywali na 
warsztaty aranżowane przez kierownictwo parku dla uczniów oraz wykłady otwar-
te dla mieszkańców miasta. 

W ostatnim pytaniu lokatorzy zostali zapytani o to, czy podjęliby swoją 
działalność na terenie Elbląga, gdyby nie istniał Elbląski Park Technologiczny. Z 
odpowiedzi można wywnioskować, że to miasto jest atrakcyjne dla inwestorów, 
ponieważ wszyscy badani odpowiedzieli twierdząco. 
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Rysunek 5.  Przejawy współpracy przedsiębiorstwo – nauka – miasto 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 
 
 

Podsumowanie i wnioski 
 
 
Rozmieszczenie ośrodków innowacyjności w Polsce nie jest równomierne. 

Najwięcej z nich znajduje się w południowej części kraju, natomiast w skali 
województw koncentracja ta zależy od potencjału gospodarczego regionu i rynku. 
Zazwyczaj większość przedsiębiorstw korzysta z usług największych ośrodków, 
przy czym najwięcej firm rozwija się w parkach technologicznych. Z reguły cele 
ich działalności są podobne, chociaż ich ważność jest zróżnicowana.  

Na podstawie analizy uzyskanych wyników badań sformułowano następujące 
wnioski: 
1. Elbląski Park Technologiczny stale się rozwija, pozyskuje nowych najemców, 

nawiązuje współpracę z innymi podmiotami, dzięki czemu może wzmocnić 
swoje działania i osiągać jeszcze lepsze efekty. Przyczynia się on także do 
promocji miasta i nauki, np. przez pikniki integracyjne czy dni otwarte.  

2. Na podjęcie współpracy z EPT decydują się przeważnie mikroprzedsiębiorstwa  
i nowo powstałe firmy (9 badanych), nie mające dużego doświadczenia i po-
trzebnego zaplecza do rozwoju i utrzymania się na konkurencyjnym rynku. 

3. Park technologiczny w Elblągu jest atrakcyjny nie tylko dla nowo powstałych 
firm, ale także dla tych działających już długo, które dzięki ośrodkom 
innowacyjnym mogą np. zdobywać nowe doświadczenia lub dzielić się swoją 
wiedzą z innymi podmiotami. 

4. Głównym powodem podjęcia współpracy z EPT jest możliwość kooperacji  
z innymi podmiotami (10 badanych), następnie dogodna lokalizacja (8 respon-
dentów) oraz niskie opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych (4 ankieto-
wanych).  

5. Swoim lokatorom park oferuje wiele form wsparcia, które w niczym nie odbie-
gają od tych proponowanych w innych ośrodkach w kraju. Do najpopular-
niejszych wśród lokatorów należą sale konferencyjne (11 wskazań), kontakty 
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wewnątrzparkowe (9 odpowiedzi), dostęp do laboratoriów i nowoczesnych 
urządzeń (8 wskazań), usługi prawne i księgowe oraz szkolenia (5 odpowiedzi), 
w których mogą uczestniczyć także osoby nie prowadzące działalności na 
terenie ośrodka.  
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CENTERS FOR INNOVATIONS AND ENTREPRENEURSHIP 

DEVELOPMENT – CASE STUDY OF ELBLĄG  

TECHNOLOGY PARK 
 
 
Abstract: The growing importance of innovation and entrepreneurship in economic development in 
many Polish regions led to the creation of special centers designed to stimulate these ideas. Among 
them there are very popular technological parks that allow to conduct research, development and 
investment projects. Moreover, they are helpful in doing business in Poland.  
The aim of this paper was to characterize tasks that should be brought off by technological parks and 
in what ways these institutions can promote innovations and entrepreneurship among companies.  
The results of a survey conducted among tenants of Elbląg Technology Park indicate that the most 
common reasons to cooperate with this institutions were: the possibility of cooperation with other 
entities of the industry, attractive location with developed infrastructure and low costs of renting 
buildings.  

 
 



 

Katarzyna Bałandynowicz-Panfil 
 

STARSI  KONSUMENCI  JAKO  GRUPA  DOCELOWA   
W  KOMUNIKACJI  RYNKOWEJ  PRZEDSIĘBIORSTW 

Rosnąca grupa osób starszych, uczestników życia społecznego i gospodarczego, odgrywa coraz 
bardziej istotną rolę na rynkach dóbr i usług konsumpcyjnych. Obserwowana tendencja rosnącego 
znaczenia starszych konsumentów niesie ze sobą liczne wyzwania w zakresie komunikacji rynkowej  
z tą grupą odbiorców. Celem opracowania jest scharakteryzowanie zachodzących zmian w zakresie 
komunikacji rynkowej w odniesieniu do starszych wiekiem konsumentów. Coraz więcej przedsię-
biorstw uznaje właśnie tą grupę docelową jako atrakcyjną, dostosowując swoją ofertę w kierunku 
sprostania potrzebom osób starszych. Analizie poddano zakres i dynamikę koniecznych adaptacji. 
Dokonano również ocenę zachodzących zmian w strategiach przedsiębiorstw. Istotną część opraco-
wania stanowią rozważania z zakresu wytycznych, które mogą wspomóc procesy dostosowawcze 
modeli komunikacji rynkowej z tą grupą konsumentów. Podstawowe wnioski dotyczą niewystar-
czającego poziomu adaptacji strategii marketingowej, ze względu na niedoszacowanie znaczenia 
starszych nabywców i braku wypracowania odpowiednich narzędzi diagnostycznych w zakresie 
optymalizacji kanałów i treści komunikatów rynkowych. 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 

Strategie marketingowe zmieniają się niemal tak dynamicznie, jak charakter 
konsumentów będących ostatecznymi odbiorcami oferowanych dóbr i usług. 
Adaptacja przedsiębiorstw do nowych wyzwań rynkowych odbywa się głównie  
w oparciu o dotychczasowe doświadczenie oraz intuicję co do kierunku pożądanych 
dostosowań. W tym względzie podstawowym celem pozostaje przekonanie 
konsumentów o jak najpełniejszym zaspokajaniu ich potrzeb. Marketerzy przez 
ostatnie dziesięciolecia przyzwyczajeni byli do traktowania osób młodych jako 
grupy najbardziej atrakcyjnej, w wieku do 45. roku życia. Dotyczyło to całego 
spektrum towarów i usług, zarówno konsumpcyjnych, jak i mających charakter 
inwestycyjny. Branże: spożywcza, odzieżowa, motoryzacyjna, czy kosmetyczna, 
właśnie w tym segmencie odbiorców widziały największe możliwości wygene-
rowania przychodów. W cieniu tych tendencji zaczęła tworzyć się nowa grupa 
konsumentów. Niepostrzeżenie dla wielu, osoby starsze stanowią coraz większy 
odsetek nabywców niemal w każdym segmencie dóbr i usług1.  
                                                           
1 W niniejszym opracowaniu osoby starsze i starsi konsumenci definiowani są jako osoby w wieku 65 
lat i więcej. Jednak ze względu na ograniczenia dostępności danych statystycznych, rozważania będą 
prowadzone również w oparciu o wyróżnienie grupy emerytów. Wiele dostępnych publikacji zalicza 
do starszych konsumentów osoby w wieku 50 lat i więcej – literatura ta, ze względu na wartość 
merytoryczną, będzie cytowana w niniejszym opracowaniu. 
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Osoby starsze znacząco różnią się od młodszych grup wiekowych. Przejawia się 
to m.in. w odmiennej percepcji, zapamiętywalności przekazów marketingowych, 
jak również w stopniu lojalności wobec marki. Należy jednocześnie pamiętać, że ta 
grupa odbiorców jest silnie heterogeniczna. Dodatkowo, postępujące zmiany 
wpływają na wzrost specyfiki ich charakteru jako odbiorców. Seniorzy cechują się 
dynamicznie rosnącym wykształceniem, poziomem świadomości konsumenckiej 
oraz, co istotne, rynkowo znaczącym dochodem rozporządzalnym. Obserwowane 
na rynkach dóbr i usług odmienne zachowania konsumpcyjne osób powinny 
stanowić podstawę do adaptacji polityki informacji rynkowej przedsiębiorstw. Jest 
to jednak wciąż temat zbyt mało zbadany w zakresie modeli i strategii działania 
firm oraz, a być może przede wszystkim, zbyt rzadko dyskutowany na poziomie 
komunikacji rynkowej organizacji. 

 
 
 

1. Osoby starsze jako konsumenci 
 
 
Jedną z podstawowych kwestii, jakie należy rozważyć w odniesieniu do osób 

starszych jako konsumentów jest ustalenie, czy w ogóle mogą oni stanowić 
atrakcyjną grupę docelową. Oczywiście zależy to od bardzo wielu czynników, 
które często są indywidualne dla danej branży, czy przedsiębiorstwa. Jednak, jak 
się wydaje, jako bazowe należy potraktować dwie wielkości – liczbę (czy też 
udział w społeczeństwie) osób zaliczanych do danej kategorii wiekowej oraz 
wielkość dochodu pozostającego do dyspozycji tej grupy.  

Rosnąca liczba seniorów w społeczeństwach, szczególnie w krajach wysoko 
rozwiniętych, została już dogłębnie zbadana i opisana przez licznych autorów, 
zarówno demografów, statystyków, socjologów, jak i ekonomistów. Wyniki ich 
analiz, choć czasami nieco odmienne, prowadzą do jednej, powtarzającej się 
konkluzji – społeczeństwa się starzeją. Nieuchronnie zbliżamy się do sytuacji,  
w której osoby starsze będą stanowiły jedną z najistotniejszych grup społecznych. 
Można to wykazać na przykładzie Polski. Zmiany demograficzne już obecnie 
doprowadziły do wzrostu mediany wieku, czyli statystycznego wieku środkowego 
przeciętnego Polaka do blisko 40 lat (pułap ten został już przekroczony w przy-
padku kobiet). Prawie 20% społeczeństwa to osoby w wieku poprodukcyjnym2. 
Dynamika przekształceń ludnościowych jest najbardziej widoczna właśnie w tej 
grupie wiekowej3. Za taki wzrost odpowiedzialne są przede wszystkim zmiany 
zachodzące w grupie osób najstarszych. W ostatniej dekadzie liczba ludności  
                                                           
2 Według definicji Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), osoby w wieku poprodukcyjnym to 
mężczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety w wieku 60 lat i więcej. Obecnie GUS często 
opracowuje informacje statystyczne w dwóch wariantach: z wykorzystaniem tradycyjnego podziału 
oraz według przesunięć wynikających z nowej ustawy. 
3 Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności  
i Mieszkań 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013; Rocznik Demograficzny 2015, 
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015, s. 71.  
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w wieku 80 lat i więcej zwiększyła się o ponad 60% (analogicznie odnotowano 
niewielki spadek liczby osób w wieku 65-79 lat)4. 

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pozwalają na analizę 
wielkości miesięcznych dochodów gospodarstw domowych, a tym samym na 
pewne porównanie zasobności osób starszych w odniesieniu do reszty 
społeczeństwa (rys. 1). 

 

 
Rysunek 1.  Przeciętne miesięczne dochody w gospodarstwach domowych według  

grup społeczno-ekonomicznych (w zł) 
Źródło: opracowanie własna na podstawie: Budżety gospodarstw domowych w 2012 r.,  

Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, s. 40-41. 
 
W zestawieniu prezentowanym na rysunku 1 brakuje co prawda przedziałów 

wiekowych, lecz można zastosować pewnego rodzaju uogólnienie i wziąć pod 
uwagę kategorię emerytów5 oraz wartość ich dochodu pozostającego do dyspozycji 
w odniesieniu do pozostałych przytaczanych grup. Mimo występujących istotnych 
różnic można z powodzeniem stwierdzić, że osoby starsze legitymują się średnio 
niższymi dochodami niż ogół społeczeństwa, jednak różnice te nie są na tyle 
charakterystyczne, żeby można było na ich podstawie wnioskować o bardzo niskim 
poziomie możliwości nabywczych tych osób, bądź ich braku6. Sytuacja finansowa 

                                                           
4 Sytuacja demograficzna Polski, Raport 2001-2011, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012, 
s. 30-37. 
5 W badaniu budżetów gospodarstw domowych, grupę emerytów w 49,9% stanowiły osoby w wieku 
65 lat i więcej, w 20% to osoby w wieku 60-62 lata, a 7,6% to osoby w wieku 55-59 lat. Dodatkowo 
można wykazać, że emerytury stanowią główne źródło utrzymania blisko 90% osób w wieku 65+. 
Można zatem przyjąć, że ogólna specyfika tej grupy będzie się pokrywać z analizą poczynioną dla 
tzw. starszych wiekiem konsumentów. Szerzej: Budżety gospodarstw domowych w 2012 r., Główny 
Urząd Statystyczny, Warszawa 2013; Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starze-
nia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050, Główny Urząd Statystyczny, 
Warszawa 2014, s. 22-25. 
6 K. Bałandynowicz-Panfil, The Role of Older People as Consumers – the Comparative Analysis of 
Old and New Member States of European Union, ”Comparative Economic Research. Central And 
Eastern Europe” 2012, Vol 15, No. 1/2012, s. 83-101. 
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osób starszych nie może być uznana za skrajnie złą. Ponadto należy podkreślić, że 
w porównaniu z innymi przedziałami wiekowymi jest ona najbardziej stabilna. 
Potwierdzają to również dane dotyczące przeciętnego rocznego dochodu do 
dyspozycji netto w przeliczeniu na 1 osobę, które w gospodarstwach domowych 
emerytów wynoszą 16 779 zł w porównaniu ze średnią krajową 16 922 zł, czy osób 
pracujących7 17 810 zł8. Są to co prawda osoby, które stosunkowo nisko oceniają 
swoją sytuację finansową9, jednak wydaje się, że należy obalić mit o znacznej 
nieatrakcyjności starszych wiekiem konsumentów dla rynku dóbr i usług konsump-
cyjnych. 

Omawiana grupa konsumentów jest jednak z wielu powodów specyficzna, 
również pod względem struktury wydatków. Przykładowo, to właśnie w grupie 
emerytów i rencistów największy udział mają wydatki związane z utrzymaniem 
mieszkania lub domu oraz z nośnikami energii (analogicznie 24,0% i 26,2%), gdzie 
ogółem dla wszystkich grup społeczno-ekonomicznych wynoszą one 20,3% ogółu 
wydatków10. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w różnych aspek-
tach, m.in.: 
• znaczny odsetek osób starszych mieszka samotnie, co wpływa na strukturę 

wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania, 
• osoby starsze zamieszkują lokale średnio rzecz biorąc w starszych budynkach 

niż osoby młodsze11, co skutkuje często gorszą izolacją i mniej sprawnymi 
instalacjami – a zatem wzrostem kosztów ich eksploatacji,  

• temperatura, zapewniająca osobom starszym tzw. komfort cieplny, jest średnio 
rzecz biorąc wyższa niż w przypadku młodszych grup wiekowych,  

• osoby starsze dużo więcej czasu spędzają w miejscu zamieszkania, stąd zwięk-
szone zużycie mediów, np. energii elektrycznej, 

• odmienny styl życia, częstsze korzystanie z rozrywki zapewnianej przez kanały 
telewizyjne czy radiowe, eksploatacja starszych i bardziej energochłonnych 
typów urządzeń elektrycznych itp., 

• odmienne potrzeby oraz wysokość dochodu rozporządzalnego mają swoje 
konsekwencje w konstrukcji koszyka dóbr i usług.  

Powyższe rozważania, choć jedynie przykładowe, mogą prowadzić co najmniej 
do dwóch wniosków. Z jednaj strony osoby starsze stanowią grupę społeczną  
o specyficznych potrzebach, co powinno być uwzględnione przy decyzjach rynko-
wych przedsiębiorstw. Z drugiej strony zaś, nawet tak powierzchowna refleksja 
uzmysławia, jak różnorodne przyczyny leżą u podstaw różnic w wysokości danej 
kategorii wydatków. Prowadzi to zatem do kolejnej konkluzji. Jeśli dany efekt 
wynika z różnych zachowań, to niezmiernie istotne dla dogłębnej analizy jest 

                                                           
7 Z wyłączeniem rolników i osób pracujących na własny rachunek. 
8 Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania UE-SILC 2014), Główny Urząd 
Statystyczny, Warszawa 2015, s. 86. 
9 Ibidem, s. 101-104. 
10 Budżety gospodarstw…, op.cit., s. 92. 
11 Ibidem. 
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wielopłaszczyznowe analizowanie zachowań konsumpcyjnych osób starszych12 
oraz wielokrotnie powtarzana we wszystkich gronach specjalistów uwaga o nie-
zmiernie wysokim poziomie heterogeniczności szczególnie tej grupy wiekowej.  

 
 
 

2. Zróżnicowane zachowania nabywcze starszych konsumentów  
i ich konsekwencje rynkowe 

 
 
Niejednorodność w zakresie zasobów finansowych, a co za tym idzie –  

w możliwościach nabywczych starszych konsumentów, jest dodatkowo potęgo-
wana licznymi czynnikami zarówno natury społecznej, kulturowej, jak i psycholo-
gicznej (tab.1). 

 
Tabela 1.  Wybrane determinanty zachowań konsumpcyjnych  

Grupy czynników Skrócony opis 

Czynniki ekonomiczne 
makroczynniki: poziom cen i rozwoju gospodarczego w danym kraju; 
mikroczynniki: poziom dochodów osób starszych 

Czynniki demograficzne  
płeć, wiek, stan zdrowia, wielkość gospodarstwa domowego, faza 
cyklu życia rodziny 

Czynniki społeczne 
wykształcenie, zawód, status społeczny, rola społeczna, grupa 
odniesienia 

Czynniki kulturowe wartości, postawy, opinie 

Czynniki psychologiczne osobowość, styl życia 

Czynniki organizacyjne  
i infrastrukturalne 

liczba i rodzaj obiektów i urządzeń, ich dostępność, brak barier, 
sposób działania biur/sklepów/punktów usługowych 

Źródło: K. Bałandynowicz-Panfil, Relacje starzejący się konsumenci – starsi pracownicy na przy-
kładzie rynków dóbr i usług, „Ekonomia (Economics)” 2013, nr 223, s. 124-136. 

 
Zestawienie przedstawione w tabeli 1 ukazuje niezliczoną możliwość kombina-

cji czynników mających wpływ na zachowania konsumpcyjne. Ważny podkreśle-
nia jest również fakt, że choć kategoria wieku występuje wśród uwarunkowań 
demograficznych, jest ona tylko jedną z wielu. Nie należy zatem wieku chrono-
logicznego podnosić do rangi wyłącznego wskaźnika klasyfikacji zachowań kon-
sumpcyjnych, ani też jako argumentu tworzenia danej grupy docelowej odbior-
ców13. Wiek jest jednak ważną zmienną, gdyż łączy się z innymi czynnikami14, 
które rozpatrywane łącznie dają pełen obraz zależności w zakresie procesów 
nabywczych osób starszych. 

                                                           
12 Uwaga ta odnosi się również do pozostałych grup konsumentów. 
13 Badania w tym zakresie prowadzili m.in.: L. Sudbury, P. Sincock, A multivariate segmentation 
model of senior consumers, “Journal of Consumer Marketing” 2009, Vol. 26/4, s. 251-262. 
14 Przedstawione w tabeli czynniki są często od siebie ściśle zależne. Dlatego też należy rozważać je 
łącznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności w wyciąganiu zbyt pochopnych wniosków na 
podstawie zbyt małej liczby zmiennych.  
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Opisana wyżej heterogeniczność grupy starszych konsumentów wymusza na 
przedsiębiorstwach szereg działań dostosowawczych, bezpośrednio nakierowanych 
na identyfikację i zaspokojenie potrzeb tej grupy docelowej. W tym przypadku 
nieodłącznym elementem efektywnej konstrukcji modelu komunikacji rynkowej 
jest włączenie osób starszych do tego procesu. Partycypacja seniorów powinna 
mieć miejsce przynajmniej na etapie planowania działań oraz ich kontroli/ 
/monitoringu. Takie podejście zapewnia optymalizację modelu, ale również 
pozwoli uniknąć tzw. stygmatyzacji zachowań konsumpcyjnych osób starszych. 
Projektanci dość często popełniają błąd polegający na skupieniu się wyłącznie na 
zaspakajaniu podstawowych potrzeb, czyli na stronie praktycznej użyteczności, 
zapominając jednocześnie, że powinny być to rzeczy estetyczne, zachęcające do 
używania, noszące znamiona uniwersalizmu. Dlaczego takie podejście opłaca się 
przedsiębiorstwom? Powody są przynajmniej dwa. Z jednej strony osoby starsze, 
ceniąc możliwości zaspokajania własnych potrzeb, nie identyfikują pewnych grup 
towarów i usług jako skierowanych do nich, gdyż często postrzegają siebie jako 
młodszych i sprawniejszych niż są w rzeczywistości. Ta swoista rozbieżność, tzw. 
nożyce wiekowe, rośnie wraz z wiekiem i dla osób po 60 roku życia może wynosić 
nawet 10-15 lat15. Dlatego też oferowanie produktów noszących znamiona 
produktów „dla seniora” są często niechętnie przez nich kupowane. Z drugiej 
strony, bardziej uniwersalne wzornictwo zachęca do zakupu danego towaru bądź 
usługi również osoby z młodszych przedziałów wiekowych. W tym przypadku 
założenie jest dość proste, bowiem trudności na jakie natrafiają w życiu 
codziennym osoby starsze są w pewnym stopniu zbieżne z tymi, które dotykają 
szerszych grup społecznych. Zaprojektowane ułatwienia mogą więc być wykorzys-
tywane również przez osoby młodsze16. W dalszej perspektywie prowadzi to do 
oferowania towarów i usług, których podstawową cechą ma być neutralność 
wiekowa, polegająca na takim zaprojektowaniu danej oferty, aby z powodzeniem 
była ona atrakcyjna dla każdej osoby, niezależnie od wieku. Nurt ten zdobywa 
coraz większą popularność, gdyż coraz częściej promowane jest rozwiązanie 
„marketingu pozawiekowego / bezwiekowego” (ageless marketing)17.  

Rozważania w zakresie cech charakteryzujących starszych konsumentów muszą 
być prowadzone w ujęciu dynamicznym. Specyfika zachowań konsumpcyjnych tej 
grupy odbiorców zmienia się w czasie i to zarówno w odniesieniu do sukcesywnie 
                                                           
15 Badania przeprowadzone przez AARP potwierdzają tę zależność. Wśród przebadanych starszych 
wiekiem Amerykanów utrzymuje się tendencja do postrzegania siebie jako młodszego niż wska-
zywałby na to wiek chronologiczny. W badaniach z roku 1998 i 2003 różnica ta utrzymuje się na 
poziomie 7 lat. Co więcej, nieznacznie wzrósł procent respondentów czujących się młodziej (z 61% 
do 63%). Szerzej: Sh. Remez, Retirement Redux: Boomers Envision Their Retirement, AARP, 2004, 
www.aarp.org [dostęp: 10.11.2015]. 
16 K. Schmidt-Ruhland, M. Knigge, Integration of the Elderly into the Design Process, [w:] The 
Silver Market Phenomenon. Marketing and Innovation in the Aging Society, red. F. Kohlbacher,  
C. Herstatt, Springer, Berlin 2011, s. 45-64. 
17 Więcej na temat neutralności wiekowej i jej znaczenia dla efektywnych procesów biznesowych 
m.in. w: K. Walker, The Age-Neutral Customer Journey, [w:] The Silver Market Phenomenon. 
Marketing and Innovation in the Aging Society, red. F. Kohlbacher, C. Herstatt, Springer, Berlin 
2011, s. 295-308. 
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wkraczających do kategorii osób starszych nowych kohort wiekowych18, jak  
i w związku ze zmianami obserwowanymi w procesach decyzyjnych w ramach 
jednej grupy wiekowej nabywców. Zatem marketerzy mają do czynienia z kolej-
nymi starzejącymi się pokoleniami, które stają się kluczowymi odbiorcami 
towarów i usług. Jest to dość oczywista konsekwencja różnic w systemach wartości 
i sposobach zachowań osób z poszczególnych grup wiekowych. Przykładowo, 
badania longitudialne nad zmianami w zachowaniu konsumentów w zakresie 
ochrony danych osobowych i dzielenia się informacją19 wskazują, że wiek nie 
stanowi w tym przypadku kluczowej determinanty. Badanie wykazało, że nie 
występuje różnica pomiędzy osobami starszymi i młodszymi w poziomie swobody 
dzielenia się informacjami demograficznymi, finansowymi, dotyczącymi stylu 
życia, czy zachowań nabywczych, niezależnie od wykorzystywanych kanałów 
zintegrowanej komunikacji marketingowej (integrated marketing communications 
– IMC). Istotne rozbieżności można jednak odnaleźć pomiędzy poszczególnymi 
kohortami i zmiennymi w czasie. Generalnie rzecz biorąc oznacza to, że 
niezależnie od wieku użytkownicy Internetu są bardziej skłonni do dzielenia się 
informacją i bardziej ostrożni w ujawnianiu tzw. danych wrażliwych (m.in. numeru 
telefonu). Wraz z wkraczaniem w okres senioralny nowych przedziałów wieko-
wych, rośnie udział wśród nich użytkowników Internetu. Badanie dynamiczne 
potwierdziło z kolei, że to nie wiek, a rozwój wywołany zmianami technolo-
gicznymi i społecznymi jest kluczowym czynnikiem, np. kształtującym poziom 
przyzwolenia na wykorzystywanie danych osobowych oraz wiedzę na temat 
zagrożeń udostępniania tych danych w sieci. Implikacje dla marketerów sprowa-
dzają się do podkreślenia znaczenia zarówno nowych mediów20 (sklepy i portale 
internetowe, aplikacje mobilne, portale społecznościowe), jak i tradycyjnych 
(interakcja w sklepie, kontakt telefoniczny, czy e-mailowy) w komunikacji rynko-
wej ze starzejącymi się konsumentami. Daje to możliwości coraz pełniejszego 
wykorzystywania danych klientów, którzy udostępniają je świadomie w związku  
z perspektywą otrzymywania benefitów od przedsiębiorstw. Jedynym zastrzeże-
niem jest tu przejrzystość stosowanych praktyk komunikacyjnych i zapewnienie 
względnego bezpieczeństwa danych wrażliwych.  

Druga zależność leżąca u podstaw koniecznych badań dynamicznych jest rza-
dziej dostrzegana. Osoby starsze odchodzą od swoich dotychczasowych nawyków 

                                                           
18 Należy zaznaczyć, że ta nowa grupa osób jest coraz lepiej wykształcona, o wyższym wskaźniku 
samooceny stanu zdrowia itd. P. Błędowski, Czy starzenie się ludności krajów UE może być szansą, 
czy musi być hamulcem rozwoju?, [w:] Polska w Europie – Przyszłość demograficzna. Sesja 
inauguracyjna. II Kongres Demograficzny, red. Z. Strzelecki, A. Potrykowska, Rządowa Rada 
Ludnościowa, Warszawa 2012, s. 299-301. 
19 Badanie obejmowało grupy wiekowe: 25-34 oraz 35-44 lata, jednak można je wykorzystać jako 
prognostyk zachowań również dla starszych grup wiekowych. G. R. Milne, et al., Changes in 
Consumer Willingness to Provide Information over the Last Decade: A Cohort Analysis, 
“International Journal of Integrated Marketing Communications”, Fall 2012, s. 44-56. 
20 O znaczeniu nowych mediów, szczególnie w odniesieniu do portali społecznościowych i filmów 
zamieszczanych w sieci również w: D. Stroud, The Importance of Web 2.0 to the 50-Plus, [w:]  
The Silver Market Phenomenon..., s. 263-275. 
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zakupowych na rzecz zachowań pozwalających na coraz lepsze zaspokojenie 
własnych potrzeb. Między innymi ze względu na opisywane zjawisko obalane są 
kolejne mity na temat starszych wiekiem konsumentów. Badania przeprowadzone 
przez AARP oraz RoperASW wskazują, że lojalność konsumentów nie powinna 
być już więcej utożsamiana z ich wiekiem, lecz ze specyfiką branży, której dotyczą 
dane zachowania konsumpcyjne21. W wielu przypadkach słabe przywiązanie do 
danej marki, czy chęć wypróbowania nowego produktu są zbieżne, a nawet 
bardziej wyraźne wśród osób z grupy 65+ niż 19-44 lata22. Przykładem niestan-
dardowych rozważań nad starszymi konsumentami jest próba scharakteryzowania 
osób zamożnych w wieku 50+ w odniesieniu do tej samej kategorii wiekowej ludzi 
średnio- i niezamożnych23. Ta coraz liczniejsza grupa amerykańskich konsumen-
tów stanowi obecnie ponad 1/3 wszystkich osób zamożnych i w wielu aspektach 
zachowań nabywczych jest bardziej podobna do osób zamożnych z młodszych 
kategorii wiekowych, niż do swoich mniej uposażonych rówieśników. Odnosi się 
to zarówno do stylu życia, kondycji zdrowotnej, jak i częstotliwości korzystania  
z Internetu. Atrybutów osób starszych w tym zakresie można by mnożyć24.  

 
 
 

3. Rozwiązania modelowe komunikacji rynkowej w odniesieniu  
do starszych konsumentów 

 
 
Obserwowane na rynkach dóbr i usług odmienne zachowania konsumpcyjne 

osób starszych w stosunku do dotychczas wiodącej grupy nabywców młodszych 
powinny stanowić podstawę do adaptacji polityki informacji rynkowej przedsię-
biorstw, m.in. w zakresie: 
• wyszczególnienia osób starszych jako segmentu docelowego przekazu, 
• dostosowania formy komunikatu do preferencji osób starszych, 
• adaptacji kanałów komunikacji z klientami do starszych odbiorców, 
• działania w oparciu o rozwiązania modelowe, odznaczające się wysoką spój-

nością stosowanych rozwiązań. 

Tak kompleksowe działania dostosowawcze są rzadkością zarówno w odniesie-
niu do praktyki gospodarczej, jak i opracowań naukowych, podejmujących próbę  
 
                                                           
21 Można tu mówić o tzw. zawiłości wiekowej, gdyż „obecnie coraz trudniej jest przyporządkować 
zachowania rynkowe czy nabywane produkty do określonej grupy wiekowej”. M. Styś, Konsument 
bez metryki, „Marketing w Praktyce” 2006, nr 6, s. 10-12. 
22 D. B. Wolfe, R. E. Snyder, Ageless Marketing. Strategies for Reaching the Hearts and Minds of the 
New Customer Majority, Dearborn Trade Publishing, Chicago 2003. 
23 R. Arora, L. Saad, Marketing to Older Affluents, “The Gallup Management Journal”, June 2005, 
www.gallup.com [dostęp: 11.02.2016]. 
24 C. Yoon, C.A. Cole, M.P. Lee, Consumer decision making and aging: Current knowledge and 
future directions, “Journal of Consumer Psychology” 2009, 19, s. 2-16. 
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nakreślenia modelowych rozwiązań. Dzieje się tak co najmniej z dwóch względów. 
Po pierwsze, temat ten jest stosunkowo nowy, a jego badanie wymaga interdys-
cyplinarnego podejścia, uwzględniającego uwarunkowania oraz specyfikę zacho-
wań konsumpcyjnych osób starszych, zmiany tendencji na rynku dóbr i usług 
konsumpcyjnych w perspektywie starzenia się społeczeństw oraz szerzej – 
pozostałych społeczno-ekonomicznych czynników, a także samej reorientacji 
strategii przedsiębiorstw. Dopiero na takim podłożu można prowadzić analizę doty-
czącą skutecznych rozwiązań w zakresie komunikacji rynkowej przedsiębiorstw. 
Drugi powód wynika ze wzajemnie wzmacniających się opóźnień. Przedsię-
biorstwa stosujące dotąd strategie komunikacji nakierowane na zaspokojenie 
potrzeb młodszych grup docelowych, z trudnością redefiniują swoją politykę, zaś 
środowisko naukowe, w warunkach dość powściągliwych reakcji rynku, ma 
niewystarczający materiał do analizy. Sytuacja jednak zmienia się dość dynamicz-
nie, dlatego ważne jest nakreślenie choćby kilku rekomendacji, które pozwolą na 
właściwe zainicjowanie adaptacji polityki rynkowej przedsiębiorstw. 

Ogólny model komunikacji uwzględnia kilka składowych. Należy do nich 
nadawca i odbiorca komunikatu, którzy wymieniają myśl/ideę w drodze kodowania 
i dekodyzacji, przy jednoczesnym użyciu konkretnych kanałów przekazu. Na 
każdym etapie procesu komunikowania może wystąpić zakłócenie ograniczające 
efektywność przekazu. Częściowo bariery komunikacji wynikają z niewiedzy  
i niewłaściwego doboru systemu kodowania, kanału, czy samego charakteru infor-
macji kierowanej do odbiorcy.  

Psychofizyczne zmiany związane z wiekiem prowadzą do wykorzystywania 
przez osoby starsze szeregu instrumentów, które mają pomóc w prawidłowym  
i w pełni świadomym podejmowaniu decyzji konsumpcyjnych. Może być to wie-
dza, czy dotychczas zgromadzone doświadczenie, równie często mogą być to 
działania adaptacyjne polegające na heurystycznym przetwarzaniu informacji 
nabywczych, selektywnym przetwarzaniu, wykorzystywaniu pomocy decyzyjnych, 
delegowaniu decyzji, np. na bliskie osoby młodsze, trening25. Z poczynionych 
obserwacji płyną z kolei istotne wnioski dla osób podejmujących decyzje w za-
kresie komunikacji rynkowej przedsiębiorstw. Zatem decydenci powinni uwzględ-
niać w swoich strategiach takie działania, które wzmocnią oddziaływanie narzędzi 
adaptacyjnych starszych konsumentów (tab. 2).  

W tabeli 2 przedstawiono wiele możliwości, jakie mają do dyspozycji 
przedsiębiorstwa chcące wykorzystać specyfikę zachowań konsumpcyjnych osób 
starszych jako grupy docelowej oferowanych przez nie produktów i usług. 
Działania te mają różnorodny charakter. Dotyczą zarówno wsparcia technicznego, 
dostosowania formy26 i kanału przekazu, jak i wykorzystania osób trzecich do 
wsparcia decyzji nabywczych.  

                                                           
25 C. Yoon, C.A. Cole, M.P. Lee, op.cit. 
26 Na korzystne konsekwencje wykorzystywania narracji, znaków wizualnych, czy bodźców emocjo-
nalnych w modelach komunikacji z osobami starszymi wskazują też inni badacze, m.in.  
M. L. Finucane, Emotion, affect, and risk communication with older adults: challenges and 
opportunities, “Journal of Risk Research” 2008, Vol. 11, No. 8, s. 983-997. 
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Tabela 2.  Wybrane determinanty zachowań konsumpcyjnych osób starszych 

Adaptacje po stronie konsumentów Implikacje dla zarz ądzających 

Heurystyczne przetwarzanie informacji 

• dopasowanie sygnałów perswazji do przyjętych 
procedur przetwarzania informacji przez osoby 
starsze 

• przedstawianie informacji w sposób bardziej 
użyteczny dla przetwarzania heurystycznego,  
z wykorzystaniem wskazówek wizualnych, 
podsumowań i narracji 

Selektywne przetwarzanie 

• wykorzystanie technologii do ułatwienia 
poszukiwań informacji, z uwzględnieniem 
ograniczonych możliwości poznawczych osób 
starszych 

• wprowadzanie nowych marek do trwałego 
systemu pamięciowego osób starszych poprzez 
wydłużanie nazw starych marek i/lub stosowanie 
wskazówek obrazkowych dla wzmocnienia 
pamięci wizualnej 

Wykorzystywanie narzędzi wspomagających 
podejmowanie decyzji 

• udoskonalenie produktów/usług wspomagających 
procesy decyzyjne  

Delegowanie decyzji 

• ustawienie, jako domyślnych tych opcji danego 
dobra/usługi, które stanowią optymalne wybory 
dla osób starszych 

• identyfikacja i skierowanie komunikatu do 
surogatów decyzyjnych, np. rodziny 

• rozpatrzenie kosztów i korzyści wynikających  
z wprowadzenia usług zastępców decyzyjnych 

Trening 

• zapewnienie wsparcia w procesach 
szkoleniowych w zakresie podejmowania 
optymalnych decyzji zakupowych, jak również 
wykorzystania nieznanych dotąd produktów (np. 
nowych technologii) 

Źródło: C. Yoon, C.A. Cole, M.P. Lee, Consumer decision making and aging: Current knowledge 
and future directions, “Journal of Consumer Psychology” 2009, 19, s. 10. 

 
Konstruowanie modeli komunikacji rynkowej w odniesieniu do osób starszych 

dość często opiera się na kwestii ich lojalności27. Jednak badania wskazują28, że  
w tego typu rozważaniach należy sięgnąć znacznie głębiej i zbadać, co leży  
u podstaw zachowań lojalnościowych osób starszych. Th. Foscht w analizie 
wyróżnił takie czynniki, jak: cenę, programy lojalnościowe, prezenty/nagrody za 
lojalność, indywidualną opiekę nad klientem, wspólne wydarzenia promocyjno- 
-informacyjne, a także rozbudowaną sieć komunikacji z odbiorcami. Spośród tego 
zestawu najbardziej typowych narzędzi budowy długookresowej więzi z klientami, 
dla starszych konsumentów znaczenia nabierają przede wszystkim: cena i gwaran-
cja, nagrody za lojalność i indywidualne, skrojona na miarę informacja przeka-
zywana w drodze kontaktów indywidualnych (przy wyborze najbardziej odpowied-
niego kanału komunikacji). Należy przy tym zauważyć, że wraz z przechodzeniem 
                                                           
27 Kwestia lojalności starszych wiekiem konsumentów została już poruszona w niniejszym opraco-
waniu, ze wskazaniem, że nie należy przyjmować jej za stałą niezmienną. Niemniej badania wska-
zują, że lojalność pozostaje jednym z najczęściej podkreślanych atrybutów starszych konsumentów. 
28 Th. Foscht, Th. Angerer, B. Swoboda, L. Moaedi, Loyalty Marketing for 50+ Consumers: Findings 
for a better understanding of loyalty behaviour, “European Retail Digest”, Spring 2005. 
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do starszych grup wiekowych, osoby starsze coraz wyżej cenią czas poświęcony im 
przez sprzedawcę/serwisanta/osobistego doradcę.  

W świetle powyższej informacji, kolejnym istotnym elementem sprawnie dzia-
łającego modelu komunikacji rynkowej w przedsiębiorstwie jest kadra, osoby 
odpowiedzialne zarówno za planowanie, realizację, jak i kontrolę strategii 
marketingowych. Wcześniej opisano już znaczenie włączenia do tego procesu 
samych konsumentów w starszym wieku. Nie należy jednak zapominać o jeszcze 
jednym argumencie przemawiającym za udziałem osób w starszym wieku w dzia-
łaniach rynkowych firm. Wiele udanych przekazów reklamowych w historii 
działalności agencji reklamowych powstało nie w oparciu o wnikliwe badania ryn-
kowe, lecz w wyniku wykorzystania doświadczenia i intuicji osób je tworzących. 
Śledząc strategie najbardziej uznanych agencji, można dostrzec zależność, że 
największe sukcesy były zazwyczaj udziałem osób o zbliżonych (do grupy doce-
lowej) cechach demograficznych. W zależności od specyfiki beneficjentów prze-
kazu rynkowego, rosło przyzwolenie na zatrudnianie coraz bardziej różnorodnych 
pracowników29. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku odkryto potencjał 
rynku towarów i usług dla nastolatków. W tym też okresie chętniej niż kiedy-
kolwiek przedtem zatrudniano młodych pracowników i, co ważne, powierzano im 
duże zlecenia od wiodących klientów. Osiągali oni sukces. Omawiana zależność 
nie przekłada się na współczesne realia coraz większego zainteresowania 
konsumentami starszymi wiekiem. Wiele agencji nie jest skłonna zatrudniać osoby 
w wieku powyżej 40., czy 50. roku życia, motywując swoje działania utrwalonym 
wizerunkiem osób starszych jako mniej kreatywnych i innowacyjnych. Mimo dość 
oczywistych kontrargumentów, opartych na biografiach najwybitniejszych specja-
listów do spraw komunikacji rynkowej, którzy największe sukcesy osiągali  
w wieku 50-60 lat oraz mimo zalet tych pracowników, dających w efekcie bardziej 
precyzyjne, dopasowane do potrzeb klienta rozwiązania, zauważana jest znaczna 
niechęć do uwzględniania tej grupy wiekowej jako najwłaściwszych pracowników 
do kreowania kampanii informacyjnych i promocyjnych skierowanych do star-
szych wiekiem odbiorców30.  

Jak już podkreślono, komunikat to zarówno treść, jak i kanał. Pod tymi 
pojęciami kryją się więc również osoby, które przekazują informację rynkową. 
Przykładem mogą być reklamy telewizyjne, radiowe, czy internetowe, które 
nastawione są na promocję towarów bądź usług przeznaczonych dla starszych 
odbiorców. Nieliczne badania w tym zakresie wykazały niedostateczną reprezen-
tację w przekazach komercyjnych aktorów w starszym wieku. Dotyczy to 
szczególnie kobiet. Jeszcze bardziej jest to widoczne w odniesieniu do produktów 
przeznaczonych dla młodszych lub generalnie wszystkich grup wiekowych31. 
                                                           
29 Początkowo byli to mężczyźni w średnim i starszym wieku, protestanci. Później przyzwolenie 
objęło zatrudnianie osób o innym wyznaniu, kobiety, czy osoby innej rasy. 
30 Ch. Nyren, Advertising Agencies: The Most Calcified Part of the Process, [w:] The Silver Market 
Phenomenon..., s. 249-262. 
31 D. Sinclair, Older People and the Consumer Markets: The Golden Economy, [w:] Proceedings of 
the Conference “Changing Images of Ageing”, Federal Minister for Family Affairs, Senior Citizens, 
Women and Youth, Berlin 2011, s. 161-172. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z wynikami badań 
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Uwagę tę można odnieść również szerzej, do wszystkich przedstawicieli przed-
siębiorstwa odpowiedzialnych za kontakt z potencjalnym i obecnym klientem lub 
podejmujących decyzje w zakresie komunikacji rynkowej.  

 
 
 

Podsumowanie 
 
 
Starsi konsumenci nie stanowią ani gorszej ani lepszej grupy docelowej, do 

której kierowany jest przekaz marketingowy. Jednak bez wątpienia są grupą 
wysoce specyficzną, do której nie można wykorzystywać „starych, sprawdzonych 
metod”. Przytaczani w opracowaniu autorzy nie są jednoznacznie zgodni, co leży  
u podstaw dobrze zaprojektowanej strategii komunikacji rynkowej, kiedy po 
drugiej stronie stoją osoby starsze.  

Przeprowadzona analiza pozwala jednak na wyciągnięcie wielu wniosków. 
Otóż starsi konsumenci będą stanowili coraz bardziej liczną, zamożną i wyma-
gającą grupę nabywców. Ich specyficzne potrzeby nie są pochodną wieku chrono-
logicznego, lecz przede wszystkim zindywidualizowanych procesów starzenia, 
sytuacji zdrowotnej, rodzinnej, czy szeroko pojętej aktywności. Pełniejsza reali-
zacja potrzeb tej grupy wymaga odpowiedniego zaplanowania strategii marketin-
gowej na kilku poziomach. Przede wszystkim dotyczy to bardziej świadomego 
wyboru starszych konsumentów jako grupy docelowej. Poza tym niezbędny 
wydaje się precyzyjny dobór kanału i formy przekazu. Będzie to możliwe jedynie 
w przypadku odpowiedniego doboru kadry oraz stworzenia modeli komunikacji na 
tyle elastycznych, aby pozwalały na dostosowania do zmieniających się preferencji 
seniorów. 

Wszystkie powyższe wnioski prowadzą również do dość ogólnej konkluzji. Nie 
ma jednego, powszechnie akceptowanego i skutecznego modelu komunikacji 
rynkowej ze starszym wiekiem konsumentem. Specyfika branży, oferowanego 
produktu/usługi, cechy charakteryzujące otoczenie rynkowe danego przedsiębiors-
twa, jak również samych starszych wiekiem konsumentów wymaga wypracowania 
rozwiązania precyzyjnie dopasowanego do danych potrzeb. Aby jednak to 
osiągnąć, niezbędne są dalsze badania nad zachowaniami konsumenckimi star-
szych osób oraz nad strategiami marketingowymi przedsiębiorstw, nakierowanymi 
na zaspokajanie ich potrzeb. Pozwoli to na stworzenie wytycznych ułatwiających,  
a często umożliwiających przedsiębiorstwom zmiany w oparciu o konkretne 
rozwiązania, a nie wyłącznie własną intuicję marketerów. 

 
 

                                                           
przeprowadzonych w Japonii, konsumenci nie odczuwają potrzeby wprowadzenia większej liczby 
starszych aktorów do reklam, mimo zaobserwowanej również na tym rynku dysproporcji. M. Preiler 
et al., Silver Advertising: Older People in Japanese TV Ads, [w:] The Silver Market Phenomenon...,  
s. 239-248. 
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THE OLDER CONSUMERS AS A TARGET GROUP IN MARKET 

COMMUNICATION OF COMPANIES 
 
 
Abstract: A growing number of older people, participants of social and economic life, are playing an 
increasingly significant role in the market of consumer goods and services. The observed trend of the 
growing importance of older consumers carries a number of challenges within market communication 
with this group. The aim of this paper is to characterize the changes, which occurring in the field of 
marketing communication with older consumers. More companies recognize this target group as 
attractive and adjust its offer towards meeting the needs of older people. The analysis includes both 
the spread and dynamics of adaptations. The paper is also assessing the degree of changes and the 
adaptation of enterprises to new challenges. An important part is guidelines to assist adjustment 
processes of market communication to those consumers. 

 
 



 

 

Aleksandra Pabian 
 

RYNEK  USŁUG  AUDYTORSKICH  W  POLSCE 

Głównym celem niniejszego artykułu jest analiza rynku usług audytorskich w Polsce. Spojrzenie na 
krajowy rynek z perspektywy danych liczbowych udostępnionych przez Krajową Izbę Biegłych 
Rewidentów umożliwia należyte zrozumienie tendencji oraz kierunków rozwoju tego rynku na 
przestrzeni ostatnich 15 lat. Autor zauważa, iż polski rynek audytu cechuje się elementami 
charakterystycznymi dla rynków dojrzałych, a jego cechą szczególną jest duża polaryzacja. Innymi, 
uwidocznionymi w artykule tendencjami panującymi na tym rynku są: spadek przychodów firm 
audytorskich z czynności rewizji finansowej, a także silna konkurencja cenowa. 
 

 
 

Wprowadzenie  
 
 
Rynek usług audytorskich działa w Polsce od ponad 20 lat i przez ten czas 

bardzo upodobnił się do rynków bardziej rozwiniętych pod względem struktury 
oraz koncentracji. W rankingach najlepszych firm audytorskich na pierwszych 
pozycjach widoczne są te same marki, niemal w tej samej kolejności. 

Celem niniejszego opracowania jest analiza rynku usług audytorskich w Polsce. 
W pracy wykorzystano następujące metody badawcze: analizę literatury przed-
miotu, analizę aktów prawnych oraz analizę danych statystycznych. Spojrzenie na 
krajowy rynek z perspektywy danych liczbowych umożliwi należyte zrozumienie 
tendencji oraz kierunków rozwoju tego rynku. 

 
 
 

1. Rola i zadania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 
 
 

Ustawowo powołanym samorządem zawodowym, zrzeszającym osoby wykonu-
jące zawód biegłego rewidenta na terenie Polski, jest Krajowa Izba Biegłych 
Rewidentów (KIBR). Powstała ona na mocy ustawy z 19 października 1991 roku  
o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich 
samorządzie. Przynależność do KIBR jest obowiązkowa i powstaje z dniem wpisu 
do rejestru biegłych rewidentów1. 

Na dzień 1 stycznia 2015 roku do rejestru biegłych rewidentów wpisanych było 
7109 osób, z czego tylko około 3500 deklarowało wykonywanie zawodu. Na 
                                                           
1 http://kibr.org.pl/pl/izba_informacje [dostęp: 15.03.2016]. 
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przestrzeni ostatnich 15 lat liczba osób wykonujących ten zawód systematycznie 
spadała. Liczba biegłych rewidentów na początku 2015 roku była o około 8% 
niższa niż w roku 20002. Porównanie zmian liczby biegłych rewidentów w tym 
okresie przedstawiono na rysunku 1. 

 

 
Rysunek 1. Liczba biegłych rewidentów w latach 2000-2014 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KIBR. 

 
Liczba biegłych rewidentów skreślonych z rejestru w latach 2000-2014 kształ-

towała się na średnim poziomie 277 osób. Głównym powodem tego stanu rzeczy 
było skreślenie na wniosek (80%), skreślenie z powodu śmierci (19%), natomiast 
skreślenie z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 
ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze 
publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649, z późniejszymi zmianami) to około 1%3. 

W 2014 roku w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na biegłych 
rewidentów wzięło udział 11 934 osób. W omawianym okresie liczba kandydatów 
przyjętych do postępowania kwalifikacyjnego wyniosła 971 osób, natomiast 298 
osób zakończyło postępowanie kwalifikacyjne, to znaczy zdało egzamin dyplo-
mowy i uzyskało prawo wystąpienia do KRBR o wpis do rejestru biegłych 
rewidentów. Na rysunku 2 przedstawiono porównanie zmian w liczbie kandydatów 
przyjętych do postępowania kwalifikacyjnego oraz liczbie osób, które zdały 
egzamin dyplomowy w latach 2000-20144. 

Na dzień 1 stycznia 2015 roku, na listę podmiotów uprawionych do badania 
sprawozdań finansowych wpisanych było 1647 jednostek. Od 2001 roku liczba 
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych na polskim rynku 
systematycznie spadała. Liczba podmiotów wykonujących czynności rewizji 
finansowej w 2014 roku była o około 22,5 % niższa od stanu na dzień 31 grudnia 
2001 roku. Na rysunku 3 zaprezentowano porównanie zmian w liczbie podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz skreślonych z tej listy  
w latach 2000-20145. 
                                                           
2 W artykule wykorzystano dane, dotychczas nigdzie niepublikowane, otrzymane na prośbę autorki  
z KIBR na potrzeby niniejszego opracowania (dalej: opracowano na podstawie danych z KIBR). 
3 Opracowano na podstawie danych z KIBR. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
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Rysunek 2.  Liczba kandydatów przyjętych do postępowania kwalifikacyjnego oraz liczba osób,  

które zdały egzamin dyplomowy w latach 2000-2014 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KIBR.  

 
 

 
Rysunek 3. Liczba jednostek wpisanych na listę podmiotów uprawnionych  

do badania sprawozdań finansowych oraz skreślonych z tej listy w latach 2000-2014 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KIBR. 

 
Skreślenie z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finanso-

wych następuje: na wniosek podmiotu, w związku z brakiem ważnej umowy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy, 
z powodu śmierci biegłych rewidentów prowadzących podmioty uprawnione do 
badania sprawozdań finansowych w formie działalności we własnym imieniu i na 
własny rachunek, na podstawie decyzji KNA (Komisja Nadzoru Audytowego),  
z powodu niepoddania się kontroli, o której mowa w art. 26 ustawy, na wniosek 
KKN (Krajowa Komisja Nadzoru), na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

W Polsce najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności przez pod-
mioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych (58%) jest jej prowadzenie 
we własnym imieniu i na własny rachunek. Drugą formą wybieraną przez 
podmioty jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (35%). Pozostałe formy 
wybierane przez te przedsiębiorstwa to: spółka komandytowa, spółka cywilna, 
spółka partnerska oraz inne (związek rewizyjny, spółka jawna, spółka akcyjna, 
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spółdzielnia). Na rysunku 4 przedstawiono podział podmiotów uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych według formy prowadzenia działalności6. 
 

 
Rysunek 4. Podział podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych  

według formy prowadzenia działalności. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KIBR. 

 
 
 

2. Firmy audytorskie działające na polskim rynku 
 
 

Jak już wspomniano, w strukturze firm audytorskich dominują małe podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, 
jednak na rynku dominują firmy tzw. wielkiej czwórki, tj. Deloitte, EY, KPMG, 
PwC. Około 40% wszystkich badanych jednostek jest obsługiwanych właśnie 
przez te cztery firmy konsultingowe. Do pozostałych, najbardziej aktywnych firm 
na polskim rynku zalicza się: BDO, Mazars, Grant Thomton, Rodl & Partner, 
Grupa PKF Consult, Moore Stephens, HLB, Grupa Revision, RSM Poland KZWS, 
TPA Horwath. Wymienione jednostki obsługują około 22% wszystkich badanych 
podmiotów7. 

Przedstawiciele wielkiej czwórki badają spółki, których aktywa stanowią ponad 
93% łącznych aktywów spółek notowanych na GPW. W rankingu Najlepsi audy-
torzy spółek giełdowych, opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” 30 marca 
2015 roku, na pierwszym miejscu znalazła się firma Deloitte, następnie kolejno: 
KPMG, EY, PwC, Grupa PKF Consult, BDO, Grant Thornton Frąckowiak, Grupa 
ECA, Mazars oraz Grupa Revision. W przeciwieństwie do rynków zachodnich, 
gdzie zdominowały one rynek pod względem liczby badanych podmiotów,  
w Polsce obsługują one 33% spółek giełdowych8. Na rysunku 5 przedstawiono 
podział rynku pod względem liczby badanych podmiotów pomiędzy firmami 
audytorskimi (dane za rok 2013). 
                                                           
6 Ibidem. 
7 C. Adamczyk, Ranking Audytorów. Deloitte najlepszy na giełdzie, „Rzeczpospolita” 2015, nr 74 
(10103), s. 10. 
8 C. Adamczyk, Ranking Audytorów. W poszukiwaniu źródeł dochodu, „Rzeczpospolita” 2014, nr 75 
(9802), s. 15. 
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Wśród dominujących w Polsce podmiotów audytorskich przeważają firmy 
sieciowe–międzynarodowe. Pojawiły się one w odpowiedzi na zapotrzebowanie 
dużych międzynarodowych korporacji domagających się, aby jednostki świadczące 
usługi rewizji finansowej miały zunifikowany charakter oraz globalny zasięg9. 
Ponad 80% przychodów z tytułu audytu polskich firm audytorskich przypada na 
firmy należące do wielkiej czwórki10. 

 

 

Rysunek 5. Firmy audytorskie pod względem liczby badanych podmiotów na polskim rynku 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: C. Adamczyk, Ranking Audytorów.  

W poszukiwaniu źródeł dochodu, „Rzeczpospolita” 2014, nr 75 (9802). 
 

Analizując wartości rynku audytorskiego, można zauważyć, że większość 
(78,5%) przychodów z rewizji finansowej osiągają przedsiębiorstwa badające 
jednostki zainteresowania publicznego, które stanowią zaledwie 6% wszystkich 
podmiotów uprawnionych do badania, przy czym największy ilościowy udział  
w badaniu jednostek zainteresowania publicznego mają kolejno: EY, Deloitte oraz 
PKF. Nadal jednak przedsiębiorstwa, banki, firmy ubezpieczeniowe o najwięk-
szych przychodach i kapitalizacji badane są głównie przez firmy wielkiej czwórki, 
co jednoznacznie wskazuje, że wartościowo rynek audytorski w tej kategorii jest 
zdominowany przez „Big4”11. Na rysunku 6 zaprezentowano podział największych 
firm audytorskich ze względu na przychody z tytułu audytu. 

Kluczowym elementem świadczenia wysokiej jakości usług jest zrozumienie 
rodzaju działalności prowadzonej przez klienta oraz branży, w której funkcjonuje. 
Kierując się tym przesłaniem, największe sieciowe firmy audytorskie stworzyły 
odrębne zespoły składające się z ekspertów dedykowanych poszczególnym 
sektorom gospodarki. Członkowie zespołów audytorskich posiadają dogłębną 
wiedzę zarówno w zakresie rewizji finansowej, jak i konkretnej branży, a także 
praktyczną umiejętność mierzenia się ze specyficznymi dla danego sektora wyzwa-
niami. W ramach działów audytu takich firm, można spotkać się z występowaniem 
następujących grup branżowych12: 

                                                           
9 Competition and choice in the audit market, www.pwc.pl [dostęp: 20.02.2015]. 
10 A. Gyorkos, Polish audit in crisis, „International Accounting Bulletin” 2013, nr 523, s. 11. 
11 E. Jakubczyk-Cały, Rynek audytorski w Polsce, „Gazeta Finansowa” 2012, nr 1105, s. 9. 
12 www.pwc.pl [dostęp: 25.02.2015]. 
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• produkty przemysłowe, konsumpcyjne i usługi, 
• informacja i komunikacja, media i rozrywka, technologia, 
• usługi finansowe. 

 

 
Rysunek 6. Największe firmy audytorskie pod względem przychodów z tytułu audytu  

(dane uśrednione za rok 2012 i 2013) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: C. Adamczyk, Ranking Audytorów. 

W poszukiwaniu źródeł dochodu, op. cit. 
 
Pomimo wyspecjalizowanej kadry i wysokiej jakości jej usług, na podstawie 

analizy danych z Krajowej Izby Biegłych Rewidentów można stwierdzić, iż przy-
chody z tytułu czynności rewizji finansowej osiągane przez podmioty uprawnione 
do badania sprawozdań finansowych od 2011 roku się zmniejszają. Ma to związek 
z faktem, iż istotnym elementem przy podejmowaniu decyzji o wyborze podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdania finansowego jest informacja o cenie. Na 
rynku usług audytorskich większość decyzji o zakupie usług podejmowana jest na 
podstawie przeprowadzonych przetargów. Ponadto czynnikiem wpływającym na 
charakter rynku usług audytorskich w Polsce jest jakość nadzoru korporacyjnego, 
przejawiająca się w tendencji do obniżania ceny za usługi, przy równoczesnym 
stałym wzroście wymagań dotyczących zakresu i sposobu ich wykonania. 
 

 
Rysunek 7. Przychody z tytułu rewizji finansowej osiągnięte przez podmioty uprawnione do badania 

sprawozdań finansowych w latach 2010-2013 (w milionach złotych) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: C. Adamczyk, Ranking Audytorów. 

W poszukiwaniu źródeł dochodu, op. cit. 
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Poza badaniem sprawozdań finansowych, działy audytu większości firm audy-
torskich oferują także inne usługi poświadczające. Ich celem jest potwierdzenie 
wiarygodności danych finansowych, a także pomoc w rozwiązywaniu szeroko 
rozumianych problemów biznesowych. Przeprowadzane procedury oraz analizy są 
inne niż w przypadku badania lub przeglądu sprawozdań finansowych, są także 
dostosowywane indywidualnie do oczekiwać klientów. Do usług poświadczających, 
oferowanych przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, 
można zaliczyć między innymi: przeprowadzanie badania rachunkowości oraz 
działalności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, wycenę akcji podlegających 
przymusowemu wykupowi, wycenę akcji spółek do oferty publicznej, badanie 
bilansu i rachunku wyników spółek akcyjnych w związku z podwyższeniem 
kapitału zakładowego ze środków tych spółek, badanie przy zakładaniu spółek 
akcyjnych, badanie sprawozdań założycieli spółek komandytowo-akcyjnych, a tak-
że badanie planów przekształcania, połączenia oraz podziału spółek, badanie 
informacji finansowych partii politycznych o otrzymanych subwencjach i o ponie-
sionych z subwencji wydatkach oraz usługi świadczone w związku z Pierwszą 
Publiczną Ofertą (IPO)13. 

Większość podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 
świadczy również usługi z zakresu: doradztwa podatkowego, usługowego prowa-
dzenia ksiąg rachunkowych, obsługi kadrowo-płacowej, działalności wydawniczej 
lub szkoleniowej w ramach rachunkowości, rewizji finansowej i podatków, 
doradztwa gospodarczego oraz świadczy inne usługi atestacyjne, doradztwa lub 
zarządzania, wymagające posiadania wiedzy z zakresu rachunkowości lub rewizji 
finansowej14. 

Rozwój gospodarczy, postęp technologiczny oraz inne czynniki związane  
z wdrażaniem nowych produktów i usług pociągają za sobą konieczność ewolucji 
rachunkowości, kontrolingu, finansów oraz innych dziedzin wspierających procesy 
podejmowania decyzji biznesowych przez przedsiębiorców. Przytoczone dane 
stanowią jedynie przykład licznych usług, które firmy audytorskie świadczą na 
etapie rozważania i doboru alternatywnych rozwiązań w biznesie. 

 
 
 

Zakończenie 
 
 
Polski rynek audytu, po 20 latach istnienia, cechuje się elementami charakterys-

tycznymi dla rynków dojrzałych. Cechą szczególną rynku usług audytorskich  
w Polsce jest jego duża polaryzacja. Przejawia się ona w funkcjonowaniu firm 
należących do tak zwanej „wielkiej czwórki” obsługujących największe podmioty 
gospodarcze oraz w dużej liczbie małych i średnich firm świadczących usługi 
audytorskie dla mniejszych podmiotów. Rynek audytu w Polsce jest wysoce 
                                                           
13 www.gdansk.kibr.org.pl [dostęp: 02.03.2015]. 
14 Ibidem. 
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skoncentrowany. Szczególnie jest to widoczne w przypadku spółek giełdowych. 
Aktualna struktura rynku jest wynikiem działania konkurencji. W efekcie podmioty 
uprawnione do badania są zmuszone do podejmowania decyzji inwestycyjnych na 
podstawie wymagań klientów dotyczących jakości i wartości usług. 

Na tendencje rozwojowe rynku krajowego na pewno znaczący wpływ będzie 
miała Europejska Reforma Rynku Audytorskiego. Przedmiotowe akty prawne 
zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 27 maja 2014 roku  
i przewidują miedzy innymi obowiązkową rotację firm audytorskich w połączeniu 
z ograniczeniami w zakresie świadczenia usług nieaudytowych. 
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PROBLEMY  KRAJÓW  ROZWIJAJĄCYCH  SIĘ 

W artykule przedstawiono pojęcie i cechy krajów rozwijających się. Ze względu na brak precyzyjnych 
kryteriów podziału, ich klasyfikacji dokonano według kilku organizacji międzynarodowych. Ponadto 
przedstawiono podział na kraje „bogatej północy” i „biednego południa”. Celem artykułu jest 
ukazanie najważniejszych problemów współczesnego świata, które dotyczą w szczególności krajów 
rozwijających się. W oparciu o dane statystyczne oraz krajowe i zagraniczne źródła literaturowe 
scharakteryzowano najważniejsze problemy krajów rozwijających się. 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 

Różnice w poziomie rozwoju gospodarczego pomiędzy krajami istniały od 
zawsze. W okresie po II wojnie światowej, a zwłaszcza po powstaniu nowych 
państw na obszarze dawnych kolonii i innych terytoriów zależnych, można 
zauważyć zjawisko wielkiego zróżnicowania w odniesieniu do poziomu rozwoju 
gospodarczego i społecznego. Nierówność ta powodowała, że państwa zacofane 
gospodarczo nie były w stanie zająć odpowiedniego miejsca w stosunkach między-
narodowych. Powstał więc problem udzielenia im pomocy w rozwoju oraz 
przyznania takich przywilejów i preferencji w międzynarodowych stosunkach 
gospodarczych, które kompensowałyby ich zacofanie gospodarcze i społeczne oraz 
przyczyniały się do wyrównania poziomu rozwoju członków społeczności między-
narodowej. 

 
 
 

1. Pojęcie i cechy krajów rozwijających się 
 
 
Termin „kraje rozwijające się” nie został precyzyjnie zdefiniowany. W litera-

turze można odnaleźć synonimy, takie jak: „kraje słabo rozwinięte”, „kraje zaco-
fane gospodarczo”, „kraje Trzeciego Świata” itp. Brak jest jednoznacznych 
kryteriów, które umożliwiłyby zakwalifikowanie danego państwa do tej grupy. 
Jednym z kryteriów odróżniających grupy państw rozwiniętych od rozwijających 
się jest np. poziom PKB per capita. Niestety, nie jest to miarodajny podział, ze 
względu na to, iż wiele krajów arabskich jak Libia, Kuwejt czy Arabia Saudyjska 
nie można zaliczyć do grona krajów rozwijających się ze względu na znaczne 
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wydobycie i eksport ropy naftowej, co w przeliczeniu na niewielką liczbę ludności 
daje wysoki poziom PKB na jednego mieszkańca. Zatem klasyfikacje oparte na 
jednym kryterium należy uznać za niedoskonałe. Z tego powodu, aby wyodrębnić 
kraje rozwijające się należy wziąć pod uwagę kilka cech, do których można 
zaliczyć 1: 
• niski poziom PKB na jednego mieszkańca, 
• wysoki odsetek osób zatrudnionych w rolnictwie, 
• wysoki poziom bezrobocia o charakterze strukturalnym i sezonowym, 
• niski poziom oświaty, nauki i ochrony zdrowia (np. wysoki wskaźnik 

analfabetyzmu, wysoki wskaźnik umieralności niemowląt, niska przeciętna 
długość życia), 

• degradację środowiska naturalnego (np. duże zanieczyszczenie powietrza, brak 
dostępu do wody pitnej), 

• silną presję demograficzną, 
• nierówności społeczne. 

 Wszystkie powyższe cechy występują łącznie w większości najbiedniejszych 
krajów, przede wszystkim afrykańskich. Za najważniejszą cechę niedorozwoju 
uznawany jest dualizm ekonomiczno-społeczny (ogromne nierówności dochodo-
we, kontrasty społeczne), technologiczny i regionalny (zderzenie sektora nowo-
czesnego z tradycyjnym). Rzeczywistych przyczyn niedorozwoju tych obszarów 
należy upatrywać w nieefektywnych systemach społeczno-politycznych, nieodpo-
wiedniej polityce rządów, jak również w czynnikach kulturowych. Bez tzw. 
„przemiany kulturowej” nie uda się tych gospodarek wyrwać z zacofania. 
 
 
 
2. Klasyfikacja krajów rozwijających się 

 
 

W literaturze odnaleźć można różne podziały, oparte na odmiennych kryteriach.  
Do jednych z nich można zaliczyć wyodrębnienie czterech grup: kraje najsłabiej 
rozwinięte gospodarczo, dwie podgrupy krajów naftowych oraz pozostałe kraje 
słabo rozwinięte gospodarczo2. Inne podziały krajów rozwijających się występują 
w przypadku organizacji i instytucji międzynarodowych. Każda organizacja 
prowadząca pomoc dla krajów ubogich stworzyła własny system kwalifikacji. 
Podział krajów rozwijających się według organizacji międzynarodowych 
przedstawia tabela 1. 

 
 
 

                                                           
1 R. Piasecki, Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWE, Warszawa 2003, s. 17. 
2 P. Bożyk, J. Misala, M. Puławski, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2002, 
s.359-362. 
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Tabela 1. Podział krajów rozwijających się według organizacji międzynarodowych 

Lp. Organizacja 
międzynarodowa 

Podział krajów rozwijaj ących si ę 

1. OECD3 

• kraje o średnim dochodzie na mieszkańca 
• kraje o niskim dochodzie na mieszkańca  
• kraje nowo uprzemysłowione 
• kraje naftowe OPEC4 

2. Bank Światowy5 

• kraje o wysokim dochodzie (high income) – powyżej 11 116 USD na 
mieszkańca 

• kraje o średniowysokim dochodzie (upper middle income) – od 3 596 do 
11 115 USD na mieszkańca 

• kraje o średnioniskim dochodzie (lower middle income) – pomiędzy 906 
a 3 595 USD na mieszkańca 

• kraje o niskim dochodzie (low income countries) – do 905 USD na 
mieszkańca 

3. ONZ6 

• kraje o niskim poziomie rozwoju społeczeństwa (poniżej 0,5 pkt. HDI) 
• kraje o średnim poziomie rozwoju społeczeństwa (między 0,5 a 0,8 pkt. 

HDI) 
• kraje o wysokim poziomie rozwoju społeczeństwa (powyżej 0,8 pkt. HDI) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: L.Nielsen, Classifications of Countries Based on Their 
Level of Development: How it is Done and How it Could be Done, IMF 2011, s. 8; Międzynarodowe 
Stosunki Gospodarcze, red. J. Rymarczyk, PWE, Warszawa 2010, s. 363; www.worldbank.org 
[dostęp: 12.01.2016]. 

 
Według klasyfikacji OECD, do krajów nowo uprzemysłowionych zaliczyć 

można kraje, które cechują się dynamicznym rozwojem przemysłów zaawanso-
wanych technologii, ogromnymi zasobami taniej siły roboczej, korzystną polityką 
podatkową dla obcych inwestorów oraz dużym tempem rozwoju PKB, m.in. 
Meksyk, Brazylia, RPA, Turcja, Indie, Chiny, Tajlandia. Wyróżniającą się grupą 
państw pośród krajów rozwijających się są kraje naftowe, których głównym 
źródłem środków dewizowych jest eksport ropy naftowej i jej produktów. 
                                                           
3 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) – Organizacja Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju – Międzyrządowa organizacja gospodarcza, skupiająca 34 wysoko 
rozwinięte państwa, w tym Polskę, które łączy akceptacja dla zasad demokracji i gospodarki 
rynkowej. Została powołana do życia na mocy Konwencji Paryskiej, podpisanej 14 grudnia 1960 r. 
Rozpoczęła działalność 30 września 1961 r. Więcej zob. http://www.oecd.org [dostęp: 12.01.2016]. 
4 OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) – Organizacja Państw Eksportujących 
Ropę Naftową, powołana w 1960 r. w Bagdadzie, z siedzibą w Wiedniu, skupia 13 krajów (2016) 
wydobywających łącznie ok. 42% rocznej produkcji, a ich zapasy ropy naftowej wynoszą ponad 3/4 
światowych zasobów. Więcej zob. http:// www.opec.org [dostęp: 12.01.2016]. 
5 Bank Światowy – nazwa powszechnie używana w odniesieniu do Międzynarodowego Banku 
Odbudowy i Rozwoju. W rzeczywistości dotyczy ona całej grupy Banku Światowego, na którą 
składają się: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD), Międzynarodowe Stowarzy-
szenie Rozwoju (IDA), Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC), Wielostronna Agencja 
Gwarancji Inwestycji (MIGA) oraz Międzynarodowe Centrum Rozwiązywania Sporów Inwesty-
cyjnych (ICSID). Organizację powołano w 1944 r. na konferencji w Bretton Woods. Więcej zob. 
http://www.worldbank.org [dostęp: 12.01.2016]. 
6 ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych. Unikalna międzynarodowa organizacja zrzeszająca 
niepodległe państwa, które dobrowolnie połączyły się w celu zapewnienia pokoju i rozwoju 
społecznego na świecie. Organizacja powstała 24 października 1945 roku i liczyła wtedy 51 państw. 
Obecnie zrzesza 193 suwerenne państwa, tj. prawie wszystkie kraje świata. Więcej: http//www.un.org 
[dostęp: 12.01.2016]. 
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Większość tych krajów jest zrzeszona w Organizacji Państw Eksportujących Ropę 
Naftową OPEC, m.in. Irak, Kuwejt, Arabia Saudyjska, Wenezuela, Katar, Libia, 
Algieria, Iran, Emiraty Arabskie. Dodatkowo, zgodnie z klasyfikacją OECD, 
krajami rozwijającymi się nazywane są państwa, które kwalifikują się do 
otrzymania Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA) – są to dotacje i pożyczki 
przekazywane instytucjom sektora publicznego państw rozwijających się, wspie-
rające przede wszystkim rozwój gospodarczy i budowanie dobrobytu w tych 
krajach.  

Bank Światowy stosuje najmniej dokładny podział krajów. Dzieli państwa na 
podstawie PKB na mieszkańca, które następnie grupuje na 4 kategorie. Dodatkowo 
Bank Światowy przeprowadza kategoryzację krajów na podstawie ich zadłużenia: 
na kraje poważnie zadłużone i kraje średnio zadłużone.  

Z kolei ONZ dzieli kraje, wykorzystując Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI 
– Human Development Index). Jest to wskaźnik socjoekonomiczny, przedsta-
wiający rozwój danego kraju, regularnie obliczany przez Program Narodów 
Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). HDI składa się z 3 komponentów: długości 
życia, poziomu edukacji oraz dochodu na głowę mieszkańca7(zob. tab. 2). 

 
Tabela 2. Wskaźnik rozwoju społecznego i jego komponenty w wybranych krajach „bogatej północy”  
i „biednego południa” w 2014 r. 
 

Bogata Północ Wska źnik/komponenty Biedne Południe 

Norwegia 0,944 0,400 Burundi 
Australia 0,935 0,392 Czad 
Szwajcaria 0,930 0,391 Eritrea 
Dania 0,923 

Wskaźnik HDI (wartość) 

0,348 Niger 
Szwajcaria  83,0 63,7 Eritrea  
Australia 82,4 61,4 Niger 
Norwegia 81,6 56,7 Burundi 
Dania 80,2 

Średnia długość życia (lata) 

51,6 Czad  
Australia  20,2 10,1 Burundi 
Dania 18,7 7,4 Czad 
Norwegia 17,5 5,4 Niger  
Szwajcaria 15,8 

Oczekiwane lata nauki 

4,1 Eritrea 
Norwegia 64 992 2 085 Czad  
Szwajcaria 56 431 1 130 Eritrea 
Dania  44 025 908 Niger  
Australia 42 261 

Dochód narodowy brutto 
na 1 mieszkańca w USD 

758 Burundi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Human Development Report 2015, Work for Human 
Development, UNDP, New York 2015, s. 208-211. 

 
Z raportu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Human Development 

Report 2013 wynika, iż kraje rozwijające się wykazują niespotykany wzrost tempa 
rozwoju. Takie kraje jak Chiny, Indie czy Brazylia będą głównym motorem 
wzrostu gospodarczego i zmian społecznych na świecie8.  

                                                           
7 http://hdr.undp.org/en/2013-report, s.1-2 [dostęp: 12.03.2014]. 
8 Human Development Report 2013, The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World, 
UNDP, New York 2013. 
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3. „Bogata północ” i „biedne południe” 
 
 
Po zakończeniu II wojny światowej, zaczęto stosować podział na trzy światy:  

1) Stany Zjednoczone i ich sojuszników w Europie Zachodniej, a więc państwa 
najbardziej rozwinięte uznano za kraje „Pierwszego Świata”,  

2) kraje bloku socjalistycznego z ZSRR na czele określono „Drugim Światem”,  
3) „Trzecim Światem” nazywano kraje uwalniające się spod zależności kolonial-

nej; od lat sześćdziesiątych „kraje trzeciego świata” zaczęto nazywać również 
krajami rozwijającymi się9.  

Przemiany, jakie nastąpiły w latach 1989-1991 spowodowały, że podział na trzy 
światy stracił rację bytu. Stało się tak, ponieważ ten trójdzielny podział stracił 
aktualność ze względów ideologiczno-politycznych, gdyż państwa z drugiej grupy 
przeszły transformację ustrojową, upodabniając się tym samym do pierwszej grupy. 
Dlatego też od lat 90. bardziej adekwatnym i powszechnie przyjętym podziałem 
jest podział na „bogatą północ” i „biedne południe”10.  

„Bogatą północ” tworzą państwa demokratyczne, rozwinięte gospodarczo,  
o wysokim poziomie życia i niskim tempie przyrostu naturalnego. Natomiast „biedne 
południe” stanowią kraje postkolonialne, obszary niedorozwoju ekonomicznego, 
ubóstwa, państwa o niedemokratycznych ustrojach, obszary wojen, anarchii, kon-
fliktów wewnętrznych11.  

Podział ten jest umowny, ponieważ do „bogatej północy” zalicza się także 
Australię i Nową Zelandię, a do „biednego południa” większą część Azji. Na 
rysunku 1 przedstawiono podział świata na „bogatą północ” i „biedne południe”. 

„Północ” i „Południe” dzielą ogromne różnice w potencjałach ekonomicznych, 
technologicznych i dystrybucji bogactwa. Konflikt między krajami biednymi i bo-
gatymi narasta w miarę zwiększania się różnic istniejących między tymi krajami, 
przy czym różnice występują na różnych płaszczyznach. 

 

                                                           
9 E. Haliżak, Północ w stosunkach międzynarodowych, [w:] Stosunki międzynarodowe. Geneza, 
struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2006, s. 436. 
10 A. Leszczyński, Biedni–bogaci, „Polityka” 2004, nr 52/53, s. 70-73; M. Berger, The End of the 
Third World, „Third World Quarterly” 1994, No. 2, s.257-275. 
11 M.Singer, A. Wildavsky, The Real World Order: Zone of Peace / Zone of Turmoil, Chatham House, 
New York 1993.  
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Rysunek 1. Podział świata na „bogatą północ” i „biedne południe” 

(czarnym kolorem oznaczono najwyżej rozwinięte kraje) 
Źródło: http://geografiazgs.weebly.com/kraje-bogatej-poacute321nocy-i-biednego-po321udnia.html 

[dostęp: 15.02.2016]. 
 
 
 
4. Problemy krajów rozwijających się 

 
 
Wśród wspólnych cech krajów rozwijających się związanych z funkcjonowa-

niem społeczeństwa, gospodarki i państwa można wymienić: przeszłość kolonial-
ną, rozwarstwienie dochodów, wysoki poziom ubóstwa, rolniczy charakter 
gospodarki, dualizm gospodarczy i technologiczny, szybki wzrost populacji, 
wysokie tempo urbanizacji, niepełne wykorzystanie siły roboczej, ograniczone 
zdolności instytucjonalne oraz degradację środowiska naturalnego12. Powszechnie 
wiadomo, że każde państwo musi radzić sobie z jakimiś problemami. Na wielkość  
i mnogość problemów wpływa wiele czynników. Przede wszystkim, czy dane 
państwo należy do grupy państw rozwiniętych czy rozwijających się. Wśród 
problemów krajów rozwijających się można wyróżnić: głód, biedę, choroby, 
umieralność wśród dzieci, przeludnienie, analfabetyzm, zniszczenie środowiska 
oraz duże zadłużenie zagraniczne. 

 
 

4.1. Głód i niedożywienie 
 
Problemem o charakterze globalnym, nie tylko ekonomicznym, lecz również 

humanitarnym, jest kwestia głodu i niedożywienia. Niedożywieni ludzie żyją krócej  
i nie są tak produktywni i zaangażowani w życie swoich społeczności jak ci, którzy 
mają stabilny dostęp do żywności. Ubóstwo, głód i niedożywienie to problemy, 
                                                           
12 Por. J. Sołdaczuk, J. Misala, Historia handlu międzynarodowego, PWE, Warszawa 2001, s. 236. 
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które dotyczą w największym stopniu krajów rozwijających się. W krajach 
„biednego południa”, gdzie odsetek głodujących jest najwyższy, ludzi wciąż 
przybywa. Państwa te nie są w stanie wykarmić nowo narodzonych dzieci ani 
rodziców, a żyjącej tam ludności nie stać już na kupowanie produktów sprowa-
dzonych z innych rejonów świata13.  

Według Światowego Programu Żywienia (WFP14), około 2 mld ludzi na świecie 
jest niedożywionych, a około 795 milionów głoduje, 98% z nich pochodzi z krajów 
rozwijających się (por. tab. 3). Oznacza to, że co 9 mieszkaniec Ziemi nie ma 
dostępu do wystarczającej ilości pożywienia, aby zaspokoić fizyczny głód i prowa-
dzić aktywne życie społeczne i zawodowe15.  

 
Tabela 3. Liczba głodujących oraz ich procentowy udział w populacji świata według regionów 

Liczba głoduj ących 
(w mln) 

Udział w populacji świata 
(%) 

Wyszczególnienie 
1990- 
-1992 

2000- 
-2002 

2010- 
-2012 

2014- 
-2015 

1990- 
-1992 

2000- 
-2002 

2010- 
-2012 

2014- 
-2015 

Świat 1010,6 929,6 820,7 794,6 18,6 14,9 11,8 10,9 

Kraje rozwinięte 20 21,2 15,7 14,7 < 5 < 5 < 5 < 5 

Kraje rozwijające się 990,6 908,4 805 779,9 23,3 18,2 14,1 12,9 

Afryka 181,7 210,2 218,5 232,5 27,6 25,4 20,7 20 

Azja 741,9 636,5 546,9 511,7 23,6 17,6 13,5 12,1 

Ameryka Łacińska  
i Karaiby 66,1 60,4 38,3 34,3 14,7 11,4 6,4 5,5 

Oceania 1 1,3 1,3 1,4 15,7 16,5 13,5 14,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: The State of Food Insecurity in the World , Meeting the 
2015 international hunger targets: taking stock of uneven Progress, Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, Rome 2015, s. 44-47. 

 
Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnic-

twa (FAO16), w 2015 roku liczba głodujących na świecie szacowana była na 

                                                           
13 W. Wosińska, Oblicza globalizacji, Smak Słowa, Sopot 2008, s.254-257. 
14 WFP (World Food Programme) – agencja ONZ, a także największa organizacja humanitarna 
świata, powołana do zwalczania globalnego głodu, z główną siedzibą w Rzymie, mająca swoje 
siedziby w ponad 80 krajach na całym świecie. Powołana do istnienia w 1961 r., pomaga wszędzie 
tam, gdzie zagrożone jest ludzkie życie, przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych, podczas wojen 
i katastrof naturalnych, a także po ich ustąpieniu, by pomóc społeczeństwu odbudować normalne 
życie. Wizją WFP jest świat, w którym każdy człowiek ma stały dostęp do żywności potrzebnej do 
aktywnego i zdrowego trybu życia. Zdaniem organizacji, „bez żywności nie istnieje trwały pokój, 
demokracja i rozwój”. www.wfp.org [dostęp: 18.02.2016]. 
15 The State of Food Insecurity in the World, Meeting the 2015 international hunger targets: taking 
stock of uneven Progress, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome 2015, s.4; 
więcej: www.wfp.org [dostęp: 18.02.2016]. 
16 FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) – organizacja międzynarodowa, 
będąca agendą ONZ, utworzona w 1945 r. Głównym celem organizacji jest podniesienie poziomu 
żywienia, poprawa wydajności produkcji rolnej, polepszenie życia mieszkańców obszarów wiejskich 
i przyczynienie się do wzrostu gospodarki światowej. FAO jest neutralnym forum, na którym 
wszystkie narody mogą w równouprawniony sposób negocjować umowy i debatować. Organizacja 
również zbiera i opracowuje informacje, a także prowadzi własne badania. Pomaga krajom 
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poziomie około 836 milionów ludzi. Warto zauważyć, że liczba niedożywionych 
na świecie od początku lat 90., kiedy kształtowała się na poziomie około 1 mld, do 
końca roku 2015 systematycznie malała (zob. rys. 2). Udział głodujących  
w populacji świata systematycznie się obniżał z poziomu około 19% (1990-1992) 
do około 11% w 2015 roku. Problem dostępności do żywności dotyczył przede 
wszystkim krajów rozwijających się; w krajach rozwiniętych niedożywienie 
dotykało około 15 mln ludzi. 
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Rysunek 2. Liczba głodujących na świecie oraz ich udział w populacji świata w latach 1990-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: The State of Food Insecurity in the World, Meeting the 
2015 international hunger targets: taking stock of uneven Progress, Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, Rome 2015, s. 44-47. 

 
Jak to możliwe, że tak ogromna liczba ludzi na świecie nie ma zagwaran-

towanego bezpieczeństwa żywnościowego, jeżeli gospodarka światowa „wytwarza 
dostatecznie dużo żywności, aby zapewnić odpowiednią rację żywnościową; 
systemy informacyjne mogą wskazać miejsca, gdzie potrzebna jest żywność; 
współczesny transport może szybko przemieszczać żywność wokół globu…”17. 
Problem głodu w krajach rozwijających się polega nie tyle na ilości dostępnej 
żywności lecz sprawiedliwej jej dystrybucji oraz cenie, którą muszą zapłacić za nią 
najubożsi. Tym samym zjawisko głodu i niedożywienia stanowi dziś jeden z naj-
większych paradoksów i wyzwań naszych czasów. Problemem nie jest niewys-
tarczająca w skali świata podaż żywności, chociaż w wyniku niekorzystnych 
warunków atmosferycznych możliwe są jej wahania. Paradoksem jest to, że 
globalne zwiększenie zasobów żywności nie wyeliminowało głodu. W XX wieku 
wzrost światowej produkcji żywności wyprzedził wzrost liczby ludności, a więc 

                                                           
rozwijającym się oraz krajom w okresie transformacji modernizować i usprawniać rolnictwo, 
leśnictwo i rybołówstwo, w celu zapewnienia wyżywienia ludności. Organizacja kieruje szczególną 
uwagę na rozwój obszarów wiejskich, gdzie skupia się 70% wszystkich biednych i głodujących. 
Więcej zob.: www.fao.org [dostęp: 12.01.2016]. 
17 Perspectives in World Food and Agriculture 2004, red. C.G. Scanes, J.A. Miranowski, State Press, 
Iowa 2004, s. 3. 

(%) 
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pojawiły się regiony z nadwyżkami produkcji rolniczej18. Można wobec tego 
stwierdzić, że problem głodu to problem podziału, rozumiany jako zjawisko 
ekonomiczne w kontekście asymetrycznego podziału dochodu świata. Należy 
zwrócić uwagę na to, że występuje tu nie tyle brak dostępności fizycznej do 
żywności, co brak dostępności ekonomicznej. Dlatego też wśród Milenijnych 
Celów Rozwoju19 na pierwszym miejscu wymieniono cel dotyczący zmniejszenia  
o połowę osób niedożywionych na świecie. Jak wynika z ostatecznego raportu 
ONZ z realizacji Milenijnych Celów Rozwoju, liczba osób żyjących w skrajnym 
ubóstwie spadła od 1990 roku o ponad połowę (zob. rys. 3). 
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Rysunek 3. Liczba osób żyjących za mniej niż 1,25 USD dziennie na świecie 

w latach 1990-2015 
Źródło: The Millennium Development Goals Report 2015, United Nations, New York 2015, s. 15. 

 
Milenijne Cele Rozwoju w zakresie zmniejszenia o połowę odsetka osób 

głodujących i żyjących w skrajnym ubóstwie zostały w pełni lub w dużej mierze 
zrealizowane. Jednak świat w dalszym ciągu jest daleki od osiągnięcia całkowitego 
wyeliminowania skrajnego ubóstwa i głodu. W 2015 roku nadal miliony ludzi 
cierpią głód i żyją w trudnych warunkach. Dlatego też za główny punkt Agendy 
Rozwoju po roku 2015 uznano wyeliminowanie ubóstwa i głodu do roku 203020. 

                                                           
18 B. Gulbicka, Problemy wyżywienia w krajach rozwijających się. Program wieloletni 2005-2009. 
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu 
Polski do Unii Europejskiej, IERiGŻ, Warszawa 2009, s. 39. 
19 Milenijne Cele Rozwoju (Millennium Development Goals, MDG) zostały przyjęte w Deklaracji 
Milenijnej przez przywódców 189 państw na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2000 r. 
Osiem milenijnych celów stanowi zobowiązanie społeczności międzynarodowej do redukcji ubóstwa 
i głodu, zapewnienia równego statusu kobiet i mężczyzn, poprawy stanu zdrowia, poprawy stanu 
edukacji, walki z AIDS, ochrony środowiska naturalnego, a także do zbudowania globalnego 
partnerstwa między narodami na rzecz rozwoju. Został również jasno określony termin realizacji 
celów, przewidziany na 2015 r. 
20 Zob. szerzej: https://sustainabledevelopment.un.org, Transforming our World: the 2030 Agenda for 
Sustainable Development, United Nations [dostęp: 05.06.2016]. 
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4.2. Dostęp do wody i zdrowie publiczne 
 

Jednym z równie ważnych problemów blisko związanych z kwestią wyżywienia 
są trudności w zaopatrzeniu mieszkańców Ziemi w wodę. Brak wody i dostępu do 
niej zagraża ludzkiej egzystencji, jak również hamuje rozwój gospodarczy. 
Problem ten dotyczy w głównej mierze krajów „biednego południa”, przede 
wszystkim krajów afrykańskich (Afryka Subsaharyjska) i azjatyckich (Chiny, 
Indie)21. Prognozy są pesymistyczne: najprawdopodobniej do 2050 roku prawie 
połowa zamieszkujących nasz glob będzie miała problemy z zaopatrzeniem  
w wodę. 

Pomimo postępu, jaki od lat 50 ubiegłego wieku dokonał się w dziedzinie 
medycyny, nadal mamy do czynienia z wyzwaniami w dziedzinie zabezpieczenia 
zdrowia na świecie. Około 1 mld osób nie ma dostępu do systemu opieki 
zdrowotnej. Z powodu chorób, na które nie ma lekarstwa, co roku umiera około 36 
mln osób. Około 7,5 mln dzieci poniżej 5 roku życia umiera z niedożywienia oraz  
z powodu chorób, którym można byłoby zapobiec22. Problem ten dotyczy zarówno 
krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się. Pomimo wzrostu średniej długości 
życia w krajach „biednego południa” – z około 40 lat w 1950 roku do około 69  
w roku 2015, w krajach „bogatej północy” w dalszym ciągu jest o kilkanaście lat 
dłuższa23.  

Rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych (gruźlica, czerwonka, cholera) w kra-
jach rozwijających się spowodowane jest nie tylko problemem głodu czy niedoży-
wienia, lecz również brakiem zachowania zasad higieny i niewystarczającą opieką 
lekarską lub zupełnym jej brakiem. Szczególnym zagrożeniem jest AIDS – 
choroba dotykająca zwłaszcza społeczeństwa krajów uboższych na kontynencie 
afrykańskim, tworząc problemy społeczne.  
 
 
4.3. Przeludnienie 
 

Populacja na świecie wzrasta, pomimo, iż w wielu krajach odnotowuje się 
spadek liczby narodzin. Tempo przyrostu ludności maleje i obecnie oscyluje wokół 
1% rocznie. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż zdecydowaną większość przyrostu 
odnotowują kraje rozwijające się, gdzie zamieszkuje przeszło trzy czwarte ludności 
świata (zob. rys. 4).  

                                                           
21 Progress on drinking water and sanitation Joint Monitoring Programme update 2014, 
WHO/UNICEF 2014, http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2014/jmp-report/en/ 
[dostęp: 01.03.2016].  
22 Więcej: na www.who.int. 
23 Zob. dane GUS, Rocznik statystyki międzynarodowej 2015, GUS, Warszawa 2015. 
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Rysunek 4. Ludność świata w latach 2000-2060 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS: Rocznik statystyki międzynarodowej 2015, 
GUS, Warszawa 2015, s. 41. 

 
Przyrost naturalny w ujęciu kontynentalnym jest bardzo zróżnicowany. W kra-

jach „biednego południa” przyrost ten jest najwyższy i sięga powyżej 2% rocznie 
(por. tab. 4). Przeludnienie w tych krajach stanowi główną przeszkodę w rozwoju 
gospodarczym. 

 
Tabela 4. Przyrost naturalny na świecie w ujęciu kontynentalnym w latach 2005-2030 

 

Przyrost naturalny na 1000 osób 
Wyszczególnienie 

2005-2010 2010-2015 2015-2020 2025-2030 

Świat 12,2 11,8 10,8 8,6 

Kraje rozwinięte  1,3 1,0 0,5 -0,7 

Kraje rozwijające się 14,6 14,0 12,9 10,3 

Afryka 25,6 26,0 24,7 22,3 

Ameryka Północna 5,5 4,3 4,0 3,1 

Ameryka Środkowa i Południowa 13,3 11,9 10,5 7,7 

Australia i Oceania 11,3 10,4 9,6 7,9 

Azja 11,7 10,7 9,4 6,4 

Europa -0,6 -0,3 -0,9 -2,3 

Źródło: Rocznik statystyki międzynarodowej 2015, GUS, Warszawa 2015, s. 42-43. 

 
Odnosząc się do danych statystycznych, należy stwierdzić, że zarówno głód jak 

i przyrost naturalny odzwierciedlają klęskę systemów polityczno-ekonomicznych 
krajów, których dotyczą. W warunkach jakie panują w krajach rozwijających się, 
wzrost liczby ludności potęguje występujące tam zagrożenia, do których należy 
zaliczyć: głód, biedę, brak pracy, analfabetyzm.  
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Podsumowanie 
 
 

Problemy krajów rozwijających się wymagają z jednej strony rozwiązań 
globalnych, a z drugiej zaangażowania każdego kraju z osobna. Wśród tych 
pierwszych ogromną rolę spełnia pomoc rozwojowa, mająca wspierać rozwój 
gospodarczy krajów z niej korzystających i poprawę warunków życia w najbied-
niejszych zakątkach świata. 

Sytuację, w jakiej znajduje się obecnie świat, można nazwać wielobieguno-
wością, która oznacza, że mamy do czynienia z licznymi „mocarstwami 
lokalnymi”, których znaczenie na arenie międzynarodowej ciągle rośnie – są nimi 
Chiny, Indie, Republika Południowej Afryki. Świat staje się zatem wielobie-
gunowy i coraz częściej kraje „biednego południa” pomagają sobie nawzajem. To 
zapewne dziwne zjawisko, z którym wiążą się pewne trudności. Wspólna 
przeszłość, podobne doświadczenia mogą ułatwiać prowadzenie rozmów i współ-
pracę gospodarczą, natomiast to, co nam obywatelom „bogatej północy” może 
wydawać się niebezpieczne to fakt, że nie mają one żadnych politycznych 
oczekiwań dotyczących pomocy. Dopóki nie będzie woli politycznej, trudno 
będzie liczyć na długofalową poprawę sytuacji w krajach „biednego południa”. 
Wiele jest także do zrobienia w kwestii systemów zarządzania, aktywizacji 
społeczeństwa obywatelskiego i sprawnych systemów sprawiedliwości. 

Jak widać, kraje „południa” do rozwoju potrzebują nie tylko wsparcia finanso-
wego, ale również rzeczy mniej materialnych: odpowiedzialnej globalnie postawy 
mieszkańców krajów „bogatej północy”. 
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PROBLEMS OF DEVELOPING COUNTRIES 
 
 
Abstract: The article presents the concept and characteristics of developing countries. According 
to several international organizations presented their classification. In addition, it shows the division 
of countries into “rich north” and the “poor south” countries. The most important problems of the 
modern world , which relate in particular to developing countries, have been presented on the basis 
of statistical data. 

 
 



 

 



 

 

Henryk Gawroński 

 

DOTACJE  CELOWE  I  SUBWENCJE  JAKO  ŹRÓDŁO 
DOCHODÓW  JEDNOSTEK  SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO 

Prawie 2/3 dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowią transfery finansowe  
z budżetu państwa. W indywidualnych przypadkach transfery te sięgają, a nawet przekraczają 90% 
dochodów. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja, diagnoza i ocena wpływu dotacji celowych  
i subwencji ogólnych na samodzielność finansową JST. W pracy dokonano analizy dostępnej 
literatury, licznych źródeł prawa regulujących przedmiotową kwestię, a w części empirycznej 
dokonano analizy danych statystycznych i porównawczych, wykorzystując informacje o wykonanych 
kwotach dotacji celowych i subwencji ogólnych w 2015 roku i zaplanowanych w 2016 roku – na 
podstawie przyjętej przez Sejm RP ustawy budżetowej na dany rok. 

 
 
 

Wprowadzenie 
 
 
Podział zadań publicznych między organy administracji rządowej a gminy, 

powiaty i województwa samorządowe wymaga rozdzielenia między władzę 
centralną, a jednostki samorządu terytorialnego (dalej JST) dochodów publicznych. 
Stanowią one materialną podstawę wykonywania zadań publicznych. Konstruując 
system finansowy samorządu, nie można więc pomijać zależności między wyso-
kością dochodów publicznych zasilających budżety JST, a możliwością realizowa-
nia przez nie zadań własnych. Proporcjonalność podziału dochodów publicznych 
do podziału zadań stanowi zasadę o dość ogólnym charakterze. Ustawodawcy 
przysługuje przy tym daleko idąca swoboda w określaniu zarówno źródeł, jak  
i poziomu dochodów własnych JST1. 

Na dochody JST składają się dochody własne, w tym udziały we wpływach  
z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT), 
subwencja ogólna, jak również dotacje celowe z budżetu państwa2.  

Nadając JST osobowość prawną, przyznano im jednocześnie samodzielność 
finansową. Samodzielność w decydowaniu oraz osobowość prawna mają umożli-
wić JST realizację ich zadań3. Samodzielność tych jednostek podlega ochronie 

                                                           
1 Źródła finansowania samorządu terytorialnego, red. A. Hanusz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, 
s. 27-28. 
2 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach JST, t.j., Dz.U. z 28.01.2016 r., poz. 198 (dalej – 
u.o.d. JST). 
3 J. Glumińska-Pawic, Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, 
Uniwersytet Śląski, Katowice 2003, s. 44. 
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sądowej. Z zasady subsydialności określonej w preambule Konstytucji RP wynika, 
że zadania publiczne należy powierzać wspólnotom terytorialnym możliwie 
najniższego szczebla, zabezpieczając im możliwość ich wykonania, o ile są one  
w stanie zadania te wykonać skutecznie i efektywnie. Ma to świadomie przybliżyć 
świadczenie usług publicznych do zainteresowanych oraz wzmocnić odpowie-
dzialność polityczną wspólnoty za prowadzoną działalność. Zadanie powinno być 
jednak przejęte przez wspólnotę wyższego rzędu, jeżeli można wykazać, że jest 
ona w stanie zrealizować je efektywniej pod względem ekonomicznym i poli-
tycznym4. W praktyce chodzi bowiem o optymalne pod względem potencjału 
organizacyjnego, technicznego, finansowego i informacyjnego powierzanie zadań 
publicznych5. Szczegółowe normy konstytucyjne zawarte są w art. 167 Konstytucji 
RP, który stanowi, że JST zapewnia się udział w dochodach publicznych 
odpowiednio do przypadających im zadań, co oznacza, że zwiększeniu zadań 
powinny towarzyszyć odpowiednie zmiany w podziale dochodów publicznych 
pomiędzy państwo a JST6. 

Zgodnie z zasadami finansowymi określonymi w Europejskiej Karcie Samo-
rządu Terytorialnego7, dochody przekazywane do dyspozycji władz lokalnych 
powinny tworzyć system wystarczająco różnorodny i dynamiczny. Tymczasem 
dochody budżetów JST w 2015 roku wyniosły około 199 mld zł. Kwota subwencji 
ogólnej, wynosząca w 2015 roku około 51,3 mld zł8, stanowiła więc 25,6% tych 
dochodów. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w kwocie 
prawie 38 mld zł, to kolejne 20% dochodów JST (tab. 1). Co prawda dochód ten 
jest traktowany jako własny, ale bezpośrednio zmniejsza się w ten sposób dochody 
budżetu państwa. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone kształtują się od 
kilku lat na względnie stałym poziomie około 40 mld zł, czyli stanowią kolejne 
20% dochodów9. Oznacza to, że prawie 2/3 dochodów budżetów JST stanowią 
transfery finansowe z budżetu państwa. W indywidualnych przypadkach transfery 
te sięgają, a nawet przekraczają 90% dochodów.  

Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja, diagnoza i ocena wpływu dotacji 
celowych i subwencji ogólnych na samodzielność finansową JST. W pracy doko-
nano analizy dostępnej literatury, licznych źródeł prawa regulujących przedmio-
tową kwestię, a w części empirycznej dokonano analizy danych statystycznych  
                                                           
4 A. Borodo, Samorząd terytorialny – system prawno-finansowy, Wydawnictwo Prawnicze PWN, 
wyd. II, Warszawa 2000, s. 18. 
5 T. Bąkowski, Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2007, s. 178. 
6 E. Kornberger-Sokołowska, Zasada adekwatności w systemie finansów samorządu terytorialnego, 
Warszawa 2013, s. 21-27. 
7 Karta ta została sporządzona przez Stałą Konferencję Gmin i Regionów Europy i Radę Europy w 
Strasburgu 15.10.1985 r., a ratyfikowana przez Polskę 26.04.1993 r. Dz.U. z 1994 r., Nr 124, poz. 607 
i 608.  
8 Informacja o kwotach subwencji ogólnej dla JST za IV kwartały 2015 r., http://www.mf.gov.pl/ 
ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego 
[dostęp: 02.03.2016]. 
9 Informacja za 2015 rok – zestawienia zbiorcze; JST dochody_wydatki grudzień 2015(plik xls 
64KB), http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek- 
samorzadu-terytorialnego [dostęp: 02.03.2016]. 
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i porównawczych, wykorzystując informacje o wykonanych kwotach dotacji 
celowych i subwencji ogólnych w 2015 roku oraz zaplanowanych w 2016 roku – 
na podstawie przyjętej przez Sejm RP ustawy budżetowej na dany rok. 

 
 
 

1. Ekonomiczny i prawny charakter dotacji i subwencji  
 
 
Dotacje definiowane są jako środki z budżetu państwa lub inne środki publiczne, 

podlegające szczególnym zasadom rozliczania, przeznaczone na podstawie ustawy 
o finansach publicznych lub innych źródeł prawa na finansowanie lub dofinanso-
wanie realizacji zadań publicznych. Dotacjami celowymi dla JST określone są 
środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami, a także bieżących 
zadań własnych JST, kosztów realizacji inwestycji i zadań ze wsparciem finan-
sowym budżetu państwa lub innych źródeł publicznych. Dotacjami celowymi są 
także środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem 
środków pochodzących z funduszy wspólnot europejskich10. W ustawie o finan-
sach publicznych zostały zdefiniowane dotacje podmiotowe (art. 131) i przedmio-
towe (art. 130).  

Jeśli zaś chodzi o subwencje, to brak jest zarówno jednoznacznej, jak i legalnej 
definicji. W prawie finansów publicznych przyjęło się je określać jako świadczenia 
publicznoprawne państwa na rzecz innych podmiotów publicznych o charakterze 
bezzwrotnym, ogólnym, bezwarunkowym i nieodpłatnym. W gruncie rzeczy 
stanowią one o finansowaniu zadań powierzanych JST, które jednak nie dysponują 
środkami na ich realizację11. Subwencje przysługują wszystkim JST, a ich organy 
samodzielnie decydują o sposobie ich wykorzystania. Zasadniczymi cechami 
subwencji jest ich ogólność i obiektywność. W większym stopniu mają charakter 
instrumentu wyrównywania finansowego między JST, zaś w mniejszym – transferu 
środków z budżetu państwa12. 

Dotacje i subwencje uznaje się za odrębne instytucje prawnofinansowe. Ich 
cechą ustrojową jest to, że noszą znamiona wydatków służących dalszemu 
rozdysponowywaniu na zadania publiczne i społeczne. Zatem służą one interesowi 
zbiorowemu – potrzebom zbiorowym, a nie indywidualnym, choć ich benefi-
cjentami są osoby fizyczne bądź prawne13. 

Z ekonomicznego punktu widzenia nie ma różnic pomiędzy dotacjami celo-
wymi i subwencjami. Stanowią one wydatek z budżetu państwa i są transferami  
z tego budżetu do budżetów JST, dla których stanowią dochody. Zarówno dotacje, 
                                                           
10 Art. 127 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j., Dz.U. z 2013 r., poz. 885  
z późniejszymi zmianami. 
11 C. Kosikowski, Sektor finansów publicznych w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2006, s. 78. 
12 E. Ruśkowski, Finanse lokalne w dobie akcesji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2008, s. 202. 
13 System prawa finansowego, t. 2, Prawo finansowe sektora finansów publicznych, red. E. Ruś-
kowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 124. 
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jak i subwencje są płatnościami przekazywanymi z budżetu państwa do JST, w celu 
sfinansowania w całości lub uzupełnienia brakujących środków na finansowanie 
działalności mającej znaczenie dla realizacji zadań władz publicznych, określone 
jednostronnie w ściśle określonej wysokości, bezzwrotne i nieodpłatne14. 

Najistotniejsze różnice pomiędzy dotacjami i subwencjami polegają na tym, 
że:15 
• dotacje celowe przeznaczone są na ściśle określone zadania zlecone, a o prze-

znaczeniu subwencji decyduje samorząd w zakresie zadań własnych, 
• dotacje kalkulowane są na podstawie podobnych zadań finansowanych z bu-

dżetu państwa, a subwencje przyznawane są na podstawie obiektywnych 
kryteriów przyznawania, 

• dotacje przyznawane są bez względu na potencjał dochodowy, zaś subwencje 
pełnią funkcję wyrównującą dochody, 

• część niewykorzystanej dotacji na konkretne zadanie podlega zwrotowi, nato-
miast subwencja nie jest zwracana, bez względu na stopień jej wykorzystania.  

Dotacje celowe są więc formą wydatku budżetowego o ścisłym przeznaczeniu  
i wysokości, na finansowanie lub dofinansowanie konkretnego zadania publicznego. 
Różni ją od subwencji celowy charakter (związany z koniecznością finansowania 
zadania, jakby miało być ono finansowane z budżetu państwa), brak powszech-
ności, czyli ogólnego charakteru oraz uwarunkowanie (konieczność spełnienia 
wymagań określonych przez prawo)16.  

 
 
 

2. Konstrukcja subwencji ogólnej  
 
 

Podstawowym parametrem, stanowiącym podstawę obliczenia kwoty subwencji 
dla każdej JST oraz obliczenia wpłat JST do budżetu państwa, są wskaźniki 
dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla gmin 
(wskaźniki G), powiatów (wskaźniki P) i województw (wskaźniki W), jak również 
wskaźniki przeciętne dla poszczególnych grup JST – odpowiednio: Gg, Pp, Ww.  

Podstawą do wyliczenia wskaźników G, Gg, P, Pp, W i Ww oraz kwot wpłat do 
budżetu państwa są dochody wykazane w sprawozdaniach za rok poprzedzający 
rok bazowy, co oznacza, że wskaźniki obowiązujące na 2015 rok obliczone zostały 
przez podzielenie wykonanych dochodów podatkowych w JST w 2013 roku przez 
liczbę mieszkańców zamieszkałych na terenie danej JST wg stanu na 31 grudnia 
2013 roku. Odpowiednio, kwoty subwencji na rok 2016 określane zostały na 
podstawie danych ze sprawozdań za rok 2014. 
                                                           
14 A. Wernik, Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2011, s. 39. 
15 A. Miszczuk, A. Miszczuk, K. Żuk, Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2008, 
s. 86. 
16 Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego, red. W. Grześkiewicz, Difin, Warszawa 
2014, s. 314. 
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Drugim obiektywnym kryterium jest liczba mieszkańców.  
Kwoty przeznaczone na subwencję ogólną dla JST określa ustawa budżetowa 

na każdy kolejny rok. Podstawowe elementy konstrukcji subwencji ogólnej 
przedstawia tabela 1. 

 
Tabela 1. Elementy konstrukcji subwencji ogólnej 

Szczebel JST Część subwencji 
ogólnej Gmina Powiat Województwo 

Część oświatowa   
– otrzymują wszystkie 
JST na prowadzone 
placówki oświatowe 

Szkoły podstawowe  
i gimnazja 

Szkoły ponadgimnazjalne 
oraz szkoły podstawowe  
i gimnazja specjalne  

Szkoły ponadgimnazjalne 
o znaczeniu regionalnym 
i ponadregionalnym 

Część wyrównawcza  
– wyrównuje 
dysproporcje społ.- 
ekonomiczne 

Kwota podstawowa: 
gdy G < 0,92xGg 
 

Kwota uzupełniająca: 
zależna od gęstości 
zaludnienia 

Kwota podstawowa: 
gdy P < Pp 
 

Kwota uzupełniająca: 
zależna od wskaźnika 
bezrobocia 

Kwota podstawowa: 
gdy W < Ww 
 

Kwota uzupełniająca: 
zależna od liczby 
mieszkańców 

Część równowa żąca 
– wynika z pogłębionej 
redystrybucji poprzez 
tzw. „janosikowe” 

Zależna od charakteru 
gminy (wiejska, 
miejsko-wiejska) oraz 
kwoty wypłat dodatków 
mieszkaniowych 

Zależna od wydatków na 
rodziny zastępcze, 
prowadzenie PUP oraz 
długości dróg na terenie 
powiatu  

Nie przysługuje 

Cześć regionalna   
– przysługuje woj., 
które nie dokonują 
wpłat do budżetu 

Nie przysługuje Nie przysługuje Zależna od liczby 
bezrobotnych w woj.,  
z podziałem na grupy 
wiekowe oraz  
gdy W < 1,25 Ww  

Źródło: opracowanie własne na podstawie art. 7 oraz art. 19-28 u.o.d. JST. 
 
Do części oświatowej uprawnione są wszystkie JST prowadzące jednostki 

oświatowe. Ustalana jest ona w kwocie łącznej dla wszystkich JST w ustawie 
budżetowej na każdy rok i dzielona według algorytmu określonego przez ministra 
właściwego do spraw oświaty, uwzględniającego w szczególności liczbę uczniów, 
liczbę, typy i rodzaje szkół oraz stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Do 
podziału części oświatowej subwencji ogólnej przyjmuje się dane zgromadzone  
w bazie danych systemu informacji oświatowej17, a zasady podziału określa minis-
ter właściwy do spraw oświaty18.  

Część wyrównawcza ma charakter redystrybucyjny i jak nazwa wskazuje, ma 
wyrównywać dysproporcje społeczno-ekonomiczne pomiędzy JST, co oznacza, że 
uprawnione do niej nie są wszystkie JST, a jedynie te słabsze ekonomicznie, 
spełniające kryteria określone w ustawie. Część ta składa się z dwóch kwot – 
podstawowej i uzupełniającej. Pierwszą z nich otrzymuje gmina, w której wskaźnik 
G jest mniejszy niż 92% wskaźnika Gg. Kwota ta ustalana jest w sposób 
                                                           
17 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, t.j., Dz.U. z 2015 r., poz. 45. 
18 W 2015 r. obowiązywało Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu 
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1977), a w 2016 roku obowiązuje Rozporządzenie MEN z dnia 22 grudnia 
2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego w roku 2016 (Dz.U. z 2015 r., poz. 2294). 
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progresywny, w przedziałach: do 40%, 40-75% oraz w przedziale 75-92% 
wskaźnika Gg. Kwotę podstawową otrzymuje również powiat, w którym wskaźnik 
P jest mniejszy niż wskaźnik Pp. Wysokość należnej powiatowi kwoty podsta-
wowej ustala się, mnożąc liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp 
a wskaźnikiem P przez liczbę mieszkańców danego powiatu. Natomiast na 
poziomie wojewódzkim, kwotę podstawową otrzymują te województwa, w których 
wskaźnik W jest mniejszy niż wskaźnik Ww. Wysokość należnej kwoty ustala się, 
mnożąc liczbę stanowiącą 72% różnicy między wskaźnikiem Ww a wskaźnikiem 
W przez liczbę mieszkańców województwa. 

Kwota uzupełniająca przysługuje gminie, w której gęstość zaludnienia jest 
niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, pod warunkiem, że jej wskaźnik G 
nie przekracza 150% wskaźnika Gg. Natomiast powiat otrzymuje tę kwotę, jeżeli 
wskaźnik stopy bezrobocia w powiecie przekracza 110% wskaźnika bezrobocia  
w kraju, obliczoną w sposób progresywny po przekroczeniu odpowiednio 110, 125 
i 140% wskaźnika bezrobocia w kraju. Z kolei województwo otrzymuje kwotę 
uzupełniającą, jeżeli jego wskaźnik W jest niższy od 125% wskaźnika Ww, zaś 
liczba mieszkańców nie przekracza 3 mln.  

Część równoważąca ma charakter redystrybucyjno-solidarnościowy w gminach  
i powiatach, gdyż finansowana jest z wpłat do budżetu państwa gmin i powiatów 
(tzw. „janosikowe”), w których wskaźniki dochodów podatkowych przekraczają 
wskaźniki: w gminach – 150% wskaźnika Gg; w powiatach – 110% wskaźnika Pp. 
Część ta redystrybuowana jest na podstawie algorytmu uwzględniającego charakter 
gminy (wiejska, miejsko-wiejska) oraz: w gminach – kwoty wypłat dodatków 
mieszkaniowych, a w powiatach – kwoty wydatków na rodziny zastępcze oraz 
zróżnicowanie sieci dróg. Część ta jest rozdzielana między gminy według nastę-
pujących kryteriów: 
• 50% – między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe 

wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki 
mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym 
rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin,  

• 25% – między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na 
dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków 
na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich 
wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca tych gmin,  

• 25% – między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wskaźnik G 
jest niższy od 80% wskaźnika Gg.  

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów rozdzielana jest według 
następujących kryteriów:  
• 9% – między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie doko-

nywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu 
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państwa w kwocie niższej niż 1,0 mln zł, w zależności od wysokości wydatków 
na rodziny zastępcze poniesionych w roku poprzedzającym rok bazowy,  

• 7% – między powiaty, ustalone przez ministra właściwego do spraw pracy, w 
których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są 
przez inny powiat,  

• 30% – między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych 
w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,  

• 30% – między miasta na prawach powiatu, w zależności od długości dróg 
wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach 
powiatu, 

• 24% – między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 
rok budżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na rok 
bazowy.  

Część regionalna ma również charakter redystrybucyjno-solidarnościowy 
województw samorządowych, gdyż finansowana jest z wpłat województw, w któ-
rych wskaźnik dochodów podatkowych (W) jest większy niż 125% wskaźnika 
Ww. Tę część subwencji otrzymują więc województwa, które nie dokonują wpłat 
na część regionalną. Cześć stanowiąca 52% kwoty wpłat jest rozdzielana propor-
cjonalnie do ustalonej dla województwa liczby bezrobotnych, z uwzględnieniem 
przedziałów wiekowych tych bezrobotnych. Kwota stanowiąca 48% wpłat dzielona 
jest na województwa, w których dochody podatkowe za rok poprzedzający rok 
bazowy, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej i kwotę części 
regionalnej w przeliczeniu na jednego mieszkańca, były niższe od 125% wskaźnika 
Ww.  

 
 
 

3. Subwencja ogólna i wskaźniki jej naliczenia w 2015 roku  
 
 
Zestawienie kwot subwencji ogólnej z podziałem na poszczególne części, 

ogólną kwotę wpłat JST do budżetu państwa, a także udziały w podatku 
dochodowym od osób fizycznych (PIT) w 2015 roku przedstawiono w tabeli 2.  

Według danych opublikowanych przez Ministra Finansów, przeciętne wskaźniki 
dochodów podatkowych w 2015 roku wyniosły odpowiednio:19 
• Gg = 1 435,18 zł,  
• Pp = 185,45 zł,  
• Ww = 132,9 zł. 

 
                                                           
19 Wskaźniki dochodów podatkowych dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2015 r., 
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-
samorzadu-terytorialnego/kwoty-i-wskazniki [dostęp: 12.03.2016]. 
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Tabela 2. Roczne kwoty subwencji ogólnej, wpłat i udziałów w PIT w 2015 roku (w mld zł) 

Wyszczególnienie Wszystkie 
JST 

Gminy Powiaty Powiaty 
grodzkie 20 

Województwa  

Subwencja ogólna łącznie 51,300 25,400 10,000 13,900 2,000 
Część oświatowa  40,400 19,000 7,800 12,900 0,700 
Część wyrównawcza 8,700 6,000 1,500 0,200 1,000 
Część równoważąca 1,600 0,300 0,600 0,700 - 
Część regionalna 0,300   -   -   - 0,300 
Cześć rekompensująca 0,014 0,006   - 0,007  
Uzupełnienie subwencji ogólnej 0,400 0,040 0,100 0,200 0,050 
Wpłaty na część równoważącą  
(w woj. – na część regionalną) 

1,900 0,300 0,600 0,700 0,300 

Udziały w podatku doch. PIT 38,100 15,300 4,200 17,4 1,200 

Źródło: Informacja za 2015 rok – zestawienia zbiorcze, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-
finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-
budzetowe; oraz: Roczne kwoty subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, 
powiatów i województw na 2015 r., http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-
publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/kwoty-i-wskazniki/ [dostęp: 26.03.2016]. 

 
O indywidualnym zróżnicowaniu wskaźników, świadczącym o zróżnicowanym 

potencjale ekonomicznym poszczególnych JST, a w konsekwencji przekładającym 
się indywidualnie, przyznawane kwoty subwencji ogólnej stanowi poniższa synte-
tyczna analiza przypadków21.  

W Gminie Ropa w woj. małopolskim (wskaźnik G=392zł), na łączną kwotę 
około 18 mln zł budżetu gminy w 2015 roku, subwencja ogólna stanowiła 10,5 mln 
zł, czyli ponad 58% dochodów. Podobnie w Gminie Czarny Dunajec w woj. 
małopolskim (wskaźnik G=380zł), na około 70 mln zł dochodów budżetu, 
subwencja ogólna stanowiła 42 mln zł, to jest 60% dochodów. Dla porównania,  
w małej Gminie Krynica Morska (ok. 1,5 tys. mieszkańców) w województwie 
pomorskim (wskaźnik G=3809), w budżecie rocznym wynoszącym około 12 mln 
zł, na subwencję ogólną złożyła się tylko jej część oświatowa w kwocie 820 tys. zł, 
czyli około 6,8% dochodów budżetu.  

W 2015 roku wśród gmin o najniższym wskaźniku G znalazły się między 
innymi: Przytuły w woj. podlaskim – 343 zł, kilka gmin w woj. mazowieckim: 
Mirów – 417 zł, Siemiątkowo – 499 zł, Poświętne – 531 zł, czy Skrwilno w woj. 
kujawsko-pomorskim – 464 zł.  

W omawianym roku 80 gmin dokonało wpłat do budżetu państwa na łączną 
kwotę 510,9 mln zł (tab. 2), z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji. 
Najwyższe kwoty wpłaciły: M.S. Warszawa – 225,3 mln (G=2806), Kleszczów  
w woj. łódzkim – 53,4 mln (G=37119), Polkowice w woj. dolnośląskim – 32,0 mln 
(G=6531), Miasto Płock – 13,6 mln (G=2707), Konstancin-Jeziorna w woj. 
mazowieckim – 11,5 mln (G=4153), Tarnowo Podgórne w woj. wielkopolskim – 
10,6 mln (G=4102) oraz Suchy Las w woj. wielkopolskim – 10,2 mln (G=4765). 

                                                           
20 Zgodnie z art. 91, 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, t.j., Dz.U.  
z 2015 r., poz. 1445, gminy o statusie miasta (obecnie 66 miast), wykonujące jednocześnie zadania 
powiatu. 
21 Ibidem. 
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Należy podkreślić, że na kwotę wpłaty, oprócz wskaźnika G ma istotny wpływ 
liczba mieszkańców gminy. 

W powiatach obserwuje się mniejsze zróżnicowanie wskaźników dochodów 
podatkowych niż w gminach. Przy przeciętnym Pp=185,45 zł, najwyższy wskaźnik 
P=505 zł posiada M.S. Warszawa (jako powiat grodzki). Inne powiaty grodzkie  
o najwyższych wskaźnikach, to np.: Poznań – 325 zł, Katowice – 307 zł, Olsztyn – 
248 zł. Istotne różnice występują w wysokości wskaźników pomiędzy powiatami 
grodzkimi i ziemskimi mającymi siedziby w tych samych miastach, np.: Miasto 
Elbląg – 191 zł, a powiat elbląski – 99 zł; Miasto Zamość – 172 zł, a powiat 
zamojski – 74 zł; jest to jeden z najniższych wskaźników w kraju. W konsekwencji 
56 powiatów objęto obowiązkową wpłatą do budżetu państwa w kwocie około 1,06 
mld zł, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji.  

Część regionalna subwencji dla województw pochodzi z wpłat województw  
o największym wskaźniku Ww. Od początku istnienia obecnego systemu finan-
sowania JST, głównym płatnikiem jest województwo mazowieckie (wskaźnik 
W=258,3 zł, przy Ww=132,9 zł), które w 2015 roku zobowiązane było do 
odprowadzenia do budżetu państwa kwoty wynoszącej ponad 271 mln zł. Drugim  
i jedynym obok woj. mazowieckiego płatnikiem tej części w 2015 roku było woj. 
dolnośląskie, zobowiązane do wpłaty 52 mln zł. Pozostałe województwa są 
konsumentami tej kwoty w zróżnicowanych zakresach. W największym stopniu 
korzysta z nich woj. podkarpackie – ok. 70 mln zł i woj. warmińsko-mazurskie – 
ok. 27 mln zł.  

 
4. Wpłaty do budżetu państwa jako element konstrukcji subwencji 
ogólnej 

 
W tabeli 2 przedstawiono kwoty łączne, jakie JST zobowiązane były wpłacić do 

budżetu państwa w 2015 roku. Wpłaty tej dokonało 138 JST, w tym: 77 gmin, 56 
powiatów, 3 miasta na prawach powiatu oraz 2 województwa. Tak zwane 
„janosikowe” to mechanizm poziomego wyrównywania dochodów pomiędzy JST, 
u podstaw którego stoi przekonanie o potrzebie interwencji państwa w kierunku 
równomiernego ich rozwoju. To system, w którym JST uznawane za ponadprze-
ciętnie zamożne, dokonują wpłat do budżetu państwa na zasadach określonych  
w ustawie, tworząc w ten sposób wspólny zasób dzielony i redystrybuowany 
według zobiektywizowanych kryteriów na pozostałe JST tego samego szczebla.  

Gminy, w których wskaźnik G jest większy niż 150% wskaźnika Gg, dokonują 
wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji 
ogólnej dla gmin. Kwotę rocznej wpłaty oblicza się, mnożąc liczbę mieszkańców 
gminy przez kwotę wynoszącą:22 
• 20% nadwyżki wskaźnika G ponad 150% wskaźnika Gg – dla gmin, w których 

wskaźnik G jest nie większy niż 200% wskaźnika Gg, 

                                                           
22 Art. 29 u.o.d. JST. 
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• 10% wskaźnika Gg, powiększoną o 25% nadwyżki wskaźnika G ponad 200% 
wskaźnika Gg – dla gmin, w których wskaźnik G jest większy niż 200% i nie 
większy niż 300% wskaźnika Gg, 

• 35% wskaźnika Gg, powiększoną o 30% nadwyżki wskaźnika G ponad 300% 
wskaźnika Gg – dla gmin, w których wskaźnik G jest większy niż 300% 
wskaźnika Gg. 

Powiaty, w których wskaźnik P jest większy niż 110% wskaźnika Pp, dokonują 
wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji 
ogólnej dla powiatów. Roczną wpłatę oblicza się, mnożąc liczbę mieszkańców 
powiatu przez kwotę wynoszącą:23 
• 80% nadwyżki wskaźnika P ponad 110% wskaźnika Pp – dla powiatów, w któ-

rych wskaźnik P jest nie większy niż 120% wskaźnika Pp, 
• 8% wskaźnika Pp, powiększoną o 95% nadwyżki wskaźnika P ponad 120% 

wskaźnika Pp – dla powiatów, w których wskaźnik P jest większy niż 120%  
i nie większy niż 125% wskaźnika Pp,  

• 12,75% wskaźnika Pp, powiększoną o 98% nadwyżki wskaźnika P ponad 125% 
wskaźnika Pp – dla powiatów, w których wskaźnik P jest większy niż 125% 
wskaźnika Pp. 

W latach 2015 i 2016 wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część 
regionalną subwencji ogólnej dla województw, dokonują województwa, w których 
wskaźnik W jest większy niż 125% wskaźnika Ww. Kwotę rocznej wpłaty oblicza 
się, mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez kwotę wynoszącą:24  
• 49% nadwyżki wskaźnika W ponad 125% wskaźnika Ww – dla województw, w 

których wskaźnik W jest nie większy niż 150% wskaźnika Ww, 
• 12,25% wskaźnika Ww, powiększoną o 59% nadwyżki wskaźnika W ponad 

150% wskaźnika Ww – dla województw, w których wskaźnik W jest większy 
niż 150% wskaźnika Ww. 

Kwota rocznej wpłaty województwa nie może przekroczyć 35% jego dochodów 
podatkowych z roku poprzedzającego rok bazowy.  

 
 
 

5. Subwencja ogólna dla JST w 2016 roku 
 
 

W uchwalonej przez Sejm RP 30 stycznia 2016 roku ustawie budżetowej na 
2016 rok25, w części 82 subwencja ogólna dla JST została określona w kwocie  
53 043 032 tys. zł, tj. na poziomie wyższym o 3,3% niż w 2015 roku. W ogólnej 

                                                           
23 Art. 30 u.o.d. JST. 
24 Art. 70a u.o.d. JST. 
25 Ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Dz.U. z 4 marca 2016 r., poz. 278. 
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kwocie wydatków budżetu państwa stanowi to 14,4%. Poszczególne części 
subwencji ogólnej zostały określone w kwotach:  
• część oświatowa dla gmin, powiatów i województw – łącznie 41 496 952 tys. zł,  
• część wyrównawcza dla gmin – 6 533 086 tys. zł,  
• część wyrównawcza dla powiatów – 1 714 472 tys. zł, 
• część wyrównawcza dla województw – 973 085 tys. zł,  
• część równoważąca dla gmin – 531 403 tys. zł, 
• część równoważąca dla powiatów – 1 123 192 tys. zł,  
• część regionalna dla województw – 317 843 tys. zł, 
• część rekompensująca dla gmin – 17 000 tys. zł. 

W kwocie ogólnej zaplanowano też swoistą rezerwę subwencji w rozdziale: 
uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST – w kwocie prawie 336,0 mln zł, z prze-
znaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych oraz na remonty, utrzyma-
nie, ochronę i zarządzanie drogami wojewódzkimi i krajowymi, realizowane przez 
samorządy w granicach miast na prawach powiatu oraz na utrzymanie rzecznych 
przepraw promowych wskazanych przez ministra właściwego ds. transportu.  

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin nie wynika wprost z ustawy 
o dochodach JST, lecz z ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych26 i prze-
znaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia  
z podatku dochodowego na zasadach określonych odpowiednio: w przepisach  
o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku docho-
dowym od osób fizycznych. 

 
 
 

6. Dotacje dla jednostek samorządowych w 2016 roku 

 
 
W budżecie na rok 2016 zaplanowano dotacje dla JST w wysokości 33,7 mld zł 

na dofinansowanie zadań własnych, finansowanie zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także dotacje na realizację 
zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W powyższej 
kwocie nie zostały ujęte dotacje na współfinansowanie oraz finansowanie 
programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu unijnego  
i innych środków pomocowych. Dotacje dla JST przekazywane są przez ministrów, 
wojewodów oraz innych dysponentów części budżetowych. Ogółem 99,9% dotacji 
dla JST zaplanowane jest w budżetach wojewodów, natomiast dotacje w pozos-
tałych 6 częściach stanowią 0,1% łącznej kwoty dotacji. Strukturę tę przedstawia 
tabela 3.  

 
 

                                                           
26 Art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, t.j., Dz.U.  
z 2007 r, Nr 42, poz. 274 z późniejszymi zmianami. 
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Tabela 3. Dotacje według części budżetowych (w tys. zł). 

z tego na realizacj ę zadań: 
Nazwa części bud żetowej Kwota dotacji ogółem 

bieżących maj ątkowych 

Krajowe Biuro Wyborcze  37 650  37 650   
Oświata i wychowanie  569  569   
Rolnictwo  300  300   
Wyznania religijne oraz 
mniejszości narodowe i etniczne  

250  250   

Zabezpieczenie społeczne  5 300  5 300   
Sprawy zagraniczne  1 200  1 200   
Budżety wojewodów  33 647 495  33 591 149  56 346 
Dotacje ogółem  33 692 764 33 636 418 56 346 

Źródło: Ustawa budżetowa na 2016 rok z dnia 25 lutego 2016 r., Dz.U. z 04 marca 2016 r., poz. 278. 
 
W trakcie wykonywania budżetu poziom dotacji dla JST ulega zwiększeniu, 

głównie ze środków ujętych w rezerwach celowych. Dotyczy to m.in. rezerw 
celowych: na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o świad-
czeniach rodzinnych, ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 
ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawie o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także na zwiększenie dostępności wycho-
wania przedszkolnego. 

Dotacje dla JST przekazywane będą w ramach wydatków na zadania 
klasyfikowane w 17 działach (tab. 4). 

 
Tabela 4. Dotacje dla JST według działów klasyfikacji budżetowej (w tys. zł) 

z tego na realizacj ę zadań: 
Dział Nazwa działu Kwota 

dotacji bieżących maj ątkowych  

010 Rolnictwo i łowiectwo  146 985  120 075  26 910  
020 Leśnictwo  118  118  
600 Transport i łączność  692 932  692 932  
700 Gospodarka mieszkaniowa  83 818  79 963  3 855  
710 Działalność usługowa  291 737  289 560  2 177  
750 Administracja publiczna  411 175  411 175   
751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli, 

ochrony prawa i sądownictwa  
37 650  37 650  

752 Obrona narodowa  7 302  4 652  2 650  
754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż  2 098 417  2 078 667  19 750  
758 Różne rozliczenia  53 296  53 296  
801 Oświata i wychowanie  869  869  
851 Ochrona zdrowia  1 086 466  1 086 236  230  
852 Pomoc społeczna  28 684 264  28 683 630  634  
853 Pozostałe zadania z polityki społecznej  76 837  76 837  
900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska  
989  989  

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  354  354  
925 Ogrody botaniczne oraz naturalne obszary  

i obiekty chronionej przyrody  
19 555  19 415  140 

Dotacje ogółem 33 692 764 33 636 418 56 346 

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzasadnienia do Ustawy budżetowej na 2016 rok z dnia  
25 lutego 2016 r., Dz.U. z 4 marca 2016 r., poz. 278. 
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Najwyższe kwoty dotacji przeznaczane są na zadania: pomocy społecznej (28,7 
mld zł), bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (2,1 mld zł), 
ochrony zdrowia (1,1 mld zł) oraz transportu i łączności (0,7 mld zł). Najwyższa  
z kwot przeznaczona na pomoc społeczną obejmuje wprowadzone z dniem 
1.04.2016 roku wydatki na program pomocy rodzinie „Rodzina 500+”27.  

W związku z programem „Rodzina 500+”, w podziale na szczeble JST 
najwyższą kwotę dotacji w wysokości 28,1 mld zł (83,4% łącznej kwoty dotacji) 
przeznaczono dla gmin, z czego na zadania z zakresu administracji rządowej 
przypada 26,2 mld zł. Dotacje dla gmin przeznaczane są głównie na finansowanie 
zadań z zakresu pomocy społecznej – 27,7 mld zł, co stanowi 98,4% dotacji 
zaplanowanych dla gmin. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki 
głównie na:  
• realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która dotyczy 

wypłaty świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko – około 
15,4 mld zł;  

• realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentów oraz zasiłków dla opiekunów wynikających z ustawy z dnia  
4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Dotacje te 
zaplanowane zostały na wypłaty świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, 
dodatki do tego zasiłku, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, 
świadczenie pielęgnacyjne), świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków 
dla opiekunów oraz na koszty ich obsługi, a także na opłacenie składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby 
pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekunów – 10,1 mld zł;  

• wypłaty zasiłków stałych oraz gwarantowanych zasiłków okresowych – około 
1,0 mld zł;  

• działalność ośrodków pomocy społecznej – 0,4 mld zł; 
• realizację zadań w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 

350 mln zł.  

Powiaty otrzymają dotacje w wysokości ponad 4,6 mld zł, co stanowi 13,8% 
łącznej kwoty dotacji dla JST. Dotacje dla powiatów przeznaczone są głównie na: 
• bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 2,1 mld zł; 
• ochronę zdrowia – 1,1 mld zł, w tym na opłacanie składek na ubezpieczenie 

zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocja-
lizacyjne, wychowawcze, lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej oraz 
uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, jeżeli nie posiadają 
uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a także za bezrobot-
nych bez prawa do zasiłku lub stypendium; 

                                                           
27 Ustawa z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Dz.U. z 17.02.2016 r., 
poz. 195.  
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• finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i innych 
zadań w zakresie polityki społecznej – 1,1 mld zł, z tego główne wydatki 
przeznaczone są na dofinansowanie utrzymania osób w ponadgminnych domach 
pomocy społecznej, działalność powiatowych ośrodków wsparcia dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi, zadania realizowane w ramach Krajowego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz działalność powiatowych 
zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.  

Dotacje dla samorządów województw wynoszą – 938,9 mln zł, co stanowi 
zaledwie 2,8% dotacji zaplanowanych dla wszystkich JST, z przeznaczeniem na:  
• transport i łączność (692,9 mln zł), głównie na dopłaty dla przewoźników wyko-

nujących autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących 
ustawowych ulg;  

• rolnictwo i łowiectwo (141,2mln zł), głównie na budowę i utrzymanie urządzeń 
melioracji wodnych oraz na prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa. 
 
 
 

Spostrzeżenia i wnioski 
 
 
Dyskusje na temat subwencjonowania i dotowania JST budzą kontrowersje, 

ponieważ zawsze są osadzone w określonym systemie wartości, chociaż wartości 
te nie zawsze są jednoznacznie zdefiniowane. Dokonując oceny systemu redys-
trybucji środków publicznych za pomocą dotacji i subwencji, można stwierdzić, że 
system subwencji jest w znacznym stopniu oparty na zobiektywizowanych, 
mierzalnych kryteriach, redukujących do minimum subiektywizm decyzji, chociaż 
problematycznym pozostaje zawsze ustawowe określenie granicznych wielkości 
owych mierzalnych kryteriów. Tak zwane „twarde” określenie wskaźnikowych 
kryteriów przyznawania transferów nie uwzględnia specyficznych indywidualnych 
potrzeb bardzo zróżnicowanych JST. Jeśli zaś chodzi o system dotacji celowych, to 
jest on w większym stopniu, chociaż nie w pełni, oparty na subiektywnych 
decyzjach podejmowanych przez urzędników lub polityków. Taki system pozwala 
na pełniejsze uwzględnienie specyficznych indywidualnych potrzeb JST, ale za to 
narażony jest na manipulacje o charakterze politycznym, nie jest przejrzysty i ze 
swej natury jest niestabilny, co nie pozwala na racjonalne, długoterminowe pla-
nowanie finansowe.  

Analizując wskaźniki dochodów podatkowych JST na 2015 rok, należy dostrzec 
znaczne ich zróżnicowanie, w szczególności na poziomie gmin. Ustawodawca 
przewidział to zróżnicowanie na poziomie od poniżej 40% – przy obliczaniu części 
wyrównawczej subwencji, do ponad 300% wskaźnika średniego Gg – przy 
obliczaniu wysokości wpłaty do budżetu państwa. Świadczy to o dużym 
zróżnicowaniu potencjału ekonomicznego gmin, wskazującym na ich nadmierne 
rozproszenie nie dające się uzasadnić ekonomicznie. 
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Przedstawiona w artykule syntetyczna analiza wskaźników G, P i W, postrze-
gana przez pryzmat układu przestrzennego JST pozwala postawić wniosek, że 
gminy, powiaty i województwa o charakterze przyrodniczo-agrarnym, w których 
dominuje zaangażowanie infrastruktury i ludności w produkcję rolną, mają 
znacznie niższe wskaźniki niż JST, w których przeważają branże techniczne, czy 
nawet turystyka (gminy nadmorskie). Wynika to z faktu, że co do zasady, rolnicy 
zwolnieni są z podatku dochodowego, a obiekty służące produkcji rolniczej nie są 
objęte podatkiem od nieruchomości.  

O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej, co do 
zasady, decyduje organ stanowiący JST. Jednakże zamknięty katalog źródeł 
dochodów budżetów JST oznacza, że jednostki te korzystają z samodzielności 
finansowej, a tym samym posiadają kompetencje decyzyjne tylko w odniesieniu do 
dochodów, które przypadają im ustawowo. Ponadto, katalog określonych źródeł 
dochodów i zadań powierzanych do realizacji podlega wpływom politycznym usta-
wodawcy. Relacje pomiędzy władzą centralną i samorządami oparte są, w pewnym 
uproszczeniu, o zasadę przekazania zadań w całości, bez zapewnienia pełnego 
finansowania tego zadania, z założeniem, że samorządy sobie z tym „jakoś 
poradzą”. Jako przykład można podać zadania oświatowe, które w różnym stopniu, 
ale we wszystkich JST muszą być dofinansowane z dochodów innych niż subwen-
cja oświatowa. Powyższe zjawisko pozostaje w sprzeczności ze stanem faktycz-
nym samodzielności finansowej JST w Polsce. 

Powyższą tezę potwierdza również polityka przekazywania dotacji celowych, 
w szczególności w obszarze pomocy społecznej. To gminy realizują najwięcej 
zadań zlecanych im z zakresu administracji rządowej w tym obszarze, otrzymując 
co prawda dotacje (w 2016 roku łącznie 28,1 mld zł, co stanowi około 14% 
dochodów budżetów gmin), jednak brak jest analiz ze strony Ministerstwa 
Finansów, czy zadania te można byłoby efektywniej wykonać. Program „Rodzina 
500+” jest pierwszym zadaniem, w którym ustawodawca przewidział, że świad-
czenie wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane są z dotacji celowej 
przekazywanej z budżetu państwa, a koszty obsługi wynoszą 1,5% otrzymanej 
dotacji na ten cel.  
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SPECIAL GRANTS AND SUBSIDIES AS INCOME OF 

LOCAL GOVERNMENTS 
 
 

Abstract: Almost 2/3 of the income of local government budgets are the financial transfers from the 
state budget . In individual cases, these transfers reach and even exceed 90% of income. The purpose 
of this article is to identify, diagnose and assess the impact of special grants and subsidies for local 
governments financial independence. The study analyzes the available literature, numerous sources 
of law regulating the issue, and in the empirical part, the information about the executed amounts of 
special grants and subsidies in 2015 and planned for 2016 in the budget law for this year. 

 



 

 



 

 

Ewa Patra 
 

SEGMENTACJA  RYNKU  PRACY  
– WYBRANE  ASPEKTY 

Celem artykułu jest przedstawienie istoty oraz analiza wybranych aspektów zjawiska segmentacji 
rynku pracy. W artykule przybliżono tradycyjny podział rynku, który wyodrębnia między innymi rynki 
zawodowe, gałęziowo-branżowe i regionalne. Zaprezentowano wybrane rynki zawodowe oraz podział 
rynku pracy zdeterminowany przez kryterium przestrzeni geograficznej. Prześledzono także wybrane 
koncepcje segmentacji, w tym: teorię dualnego rynku pracy oraz wewnętrznego i zewnętrznego rynku 
pracy. Omówione zagadnienia służą opisowi procesów podziału rynku pracy i zjawisk im towa-
rzyszących, które dokonują się w obszarach popytu i podaży na siłę roboczą. Przedstawione założenia 
koncepcji segmentacyjnych odgrywają istotną rolę w rozwoju teorii zatrudnienia i rynku pracy. 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 

W literaturze przedmiotu niejednokrotnie zwraca się uwagę, iż definiowanie 
pojęć odzwierciedlających zjawiska i procesy rynku pracy jest bardzo trudne, na co 
wpływa między innymi złożoność nauk zajmujących się pracą człowieka. Jest ona 
charakteryzowana na wiele sposobów, a o jej interdyscyplinarnym charakterze 
świadczy fakt, iż pozostaje przedmiotem rozważań różnych dyscyplin naukowych, 
między innymi pedagogiki, socjologii, psychologii, etyki, prakseologii, filozofii, 
ekonomii, medycyny, organizacji i zarządzania, nauk technicznych, cybernetyki, 
ergonomii, teologii, a także prawa1. Co więcej, rynek pracy jest kategorią 
dynamiczną, ulega ciągłym przeobrażeniom, czego odzwierciedleniem jest postę-
pująca zmiana charakteru i organizacji pracy2. Nie bez znaczenia jest również fakt, 
iż siła robocza, będąca przedmiotem transakcji kupna – sprzedaży zachodzących na 

                                                           
1 Według T. Pszczołowskiego, o pracy można mówić w sensie fizykalnym, biologicznym, psycholo-
gicznym, ekonomicznym, socjologicznym, prawnym, filozoficznym i prakseologicznym. W. Pszczo-
łowski, Prakseologiczne sposoby usprawniania pracy, PWN, Warszawa 1969, s. 9-15. Szerzej  
o interdyscyplinarnym charakterze pracy w: J. Wilsz, Teoria pracy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 
Kraków 2009; B. Baraniak, Metody badania pracy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 
Warszawa 2009; W. Furmanek, Zarys humanistycznej teorii pracy, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2008. 
2 Przemiany dokonujące się w pojmowaniu roli i znaczenia ludzkiej pracy przedstawiono w wielu 
publikacjach, między innymi: M. Michalskiego, Człowiek, praca, kultura. O kulturowym wymiarze 
pracy ludzkiej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005 oraz J. W. Gałkowskiego, Praca i człowiek. 
Próba filozoficznej analizy pracy, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 1980; a także Idem 
Człowiek. Praca. Wartości, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012. 
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rynku pracy, jest „towarem” o szczególnych właściwościach. O jej odmienności 
świadczy podmiotowość wynikająca z integralności z człowiekiem, który jako 
pracobiorca decyduje o swojej aktywności zawodowej, a jako pracodawca –  
o zwiększeniu lub zmniejszeniu popytu na pracę, czyli o nabyciu siły roboczej. 

Analizę rynku pracy czyni także ciekawszą założenie o jego zróżnicowaniu  
i niejednorodności. Wpływ na nie mają między innymi decyzje i zachowania pra-
cobiorców oraz postępowanie pracodawców. Nie bez znaczenia są także: sytuacja 
gospodarcza, społeczna, polityczna, czy uregulowania prawne oraz działalność 
instytucji rynku pracy. Te wszystkie aspekty, które wpływają na podział rynku 
pracy, zostały uwzględnione w koncepcjach zakładających jego segmentację. 
Odegrały one znaczącą rolę w rozwoju teorii zatrudnienia i rynku pracy, a ich 
ustalenia niejednokrotnie umożliwiały tłumaczenie procesów zachodzących na 
nim. Wzbogacając zestaw narzędzi ułatwiających analizę zjawisk zachodzących na 
rynku pracy, teorie segmentacji ułatwiają dokonywanie syntezy wiedzy o nim. 
Szczególna przydatność założeń teorii segmentacyjnych wydaje się być zau-
ważalna w okresach charakteryzujących się niestabilnością gospodarczą, czy 
społeczną. Choć proces podziału rynku pracy ulega ciągłym zmianom, to główne 
tezy teorii segmentacyjnych wydają się być nadal aktualne. Z tego względu istotne 
jest przedstawienie tych jego aspektów, które odnoszą się do genezy oraz tych 
założeń, które dały początek wielowymiarowym badaniom nad zjawiskiem 
podziału rynku pracy. Cel opracowania stanowi zatem przybliżenie istoty procesu 
segmentacji rynku pracy oraz jej wybranych koncepcji. Wykorzystana w artykule 
metoda badawcza obejmuje analizę polskich i zagranicznych źródeł literaturowych. 

 
 
 

1. Pojęcie, geneza i tradycyjne podziały rynku pracy 
 
 
Rozważania nad podziałem rynku pracy wynikają z założenia o jego wewnętrz-

nym zróżnicowaniu i niejednorodności. Zróżnicowanie podaży i popytu na pracę 
oraz wszystkich powiązanych z nimi zjawisk i procesów tworzy części rynku pracy, 
obejmujące zbliżone miejsca pracy i pracobiorców charakteryzujących się podob-
nymi cechami. Podział rynku pracy na poszczególne części określa się mianem 
segmentacji3, co oznacza proces jego rozwarstwienia na wiele oddzielnych kompo-
nentów, różniących się od siebie głównie dostępnością dla zainteresowanych 
pracowników, wysokością otrzymywanego wynagrodzenia, czy możliwością 
rozwoju zawodowego4. Zjawisko segmentacji rynku pracy definiuje H. Domański 
w następujący sposób: „Segmentacja rynku pracy polega na istnieniu odrębnych 
rynków, różniących się zasadami wynagradzania jednostek oraz ich alokacji  

                                                           
3 Do opisu procesu wywołanego tą niejednorodnością, teoria rynku pracy używa pojęcia „podział” lub 
„segmentacja”. 
4 A. Pocztowski, Segmentacja rynku pracy, [w:] Rynek pracy w procesie transformacji systemu 
gospodarczego, red. A. Szałkowski, Wydawnictwo AE, Kraków 1992, s. 79. 
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w strukturze społecznej. Jedne z tych zasad są bardziej, a inne mniej korzystne, co 
oddziałuje na odmienne usytuowanie osób zatrudnionych na określonych rynkach 
w systemie nierówności. Odrębne segmenty rynku pracy są wyznaczone przez 
poszczególne sektory, gałęzie gospodarki, przedsiębiorstwa, kategorie zawodowe 
oraz klasy społeczne usytuowane odmiennie w systemie stosunków produkcji”5. 
Zasadnicze znaczenie segmentacji rynku pracy polega więc na tym, że przyna-
leżność pracownika do danego segmentu pracy determinuje sposób realizacji jego 
potrzeb związanych z pracą oraz jego pozycję społeczną6.  

Inspiracją do powstania teorii i prób wyjaśniania podziału rynku pracy na 
segmenty było krytyczne nastawienie instytucjonalistów i radykałów do neokla-
sycznego paradygmatu wyjaśniania mechanizmu rynku pracy, upatrującego 
przyczyn jego segmentacji w niedostatecznej mobilności pracowników lub ich 
niewystarczającym potencjale pracy. Zgodnie z koncepcją neoklasyczną, rynek 
pracy charakteryzuje się jednorodnością, a wszelkie zachodzące na nim zjawiska 
regulowały mechanizmy płacowe. Termin „segmentacja rynku pracy” po raz 
pierwszy został użyty w końcu lat 60. XX wieku, kiedy to nastąpił silny rozwój 
badań nad podziałem rynku pracy i powstały zalążki najbardziej rozpowszech-
nionych teorii segmentacyjnych7. Sama hipoteza podziału rynku jest znacznie 
starsza, bowiem pojawiła się już w XIX wieku w pracach Johna S. Milla i Johna  
E. Cairnesa, którzy odrzucili koncepcję rynku pracy Adama Smitha, zgodnie  
z którą na rynku pracy pojedynczy robotnik współzawodniczył o pracę z wszyst-
kimi innymi, a każdy pracodawca z pozostałymi o pracowników. Obaj badacze 
dostrzegli, że na rynku pracy występuje wiele grup pracowników nie konku-
rujących ze sobą. Wewnątrz poszczególnych grup płace są takie same, jednak 
pomiędzy grupami występują bardzo znaczące i trwałe różnice. Przynależność 
robotnika do jednej z grup utrudnia lub wręcz uniemożliwia przejście do innej  

                                                           
5 H. Domański, Segmentacja rynku pracy a struktura społeczna, Wydawnictwo IF i SPAN, Warszawa 
1987, s. 39. 
6 O różnych typach segmentacji, m.in. takich jak: podział na zawodowe rynki pracy, rynek 
wewnętrzny i zewnętrzny, rynek centralny i peryferyjny, czy segmentacji wynikającej z pracy na 
rynku lokalnym, nieformalnym, rynku sektora prywatnego i publicznego oraz z zatrudnienia za 
pomocą elastycznych form w: W. Kozek, Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 106-149. 
7 Wzrost zainteresowania tematyką segmentacji wiązał się bezpośrednio z koniecznością ograniczania 
narastających w tym okresie negatywnych społecznie konsekwencji, które wynikały z przynależności 
do określonego segmentu rynku pracy. Był on także następstwem nasilającego się w okresie 
powojennym podziału rynku pracy, przy jednoczesnym braku skuteczności programów mających na 
celu poprawę sytuacji osób dyskryminowanych, w tym niepełnosprawnych, kobiet, czy mniejszości 
etnicznych. Badania segmentacji skupiały się na trzech grupach najistotniejszych problemów: 
kryteriach segmentacji rynku pracy (płeć, narodowość, poziom wykształcenia, zawód), przyczynach 
segmentacji (czy segmentacja jest wynikiem celowej działalności, czy też konsekwencją działania 
mechanizmu rynkowego) oraz konsekwencji wynikających z segmentacji rynku. Fakt ten 
spowodował, że kontynuatorzy kierunku neoklasycznego przestali traktować segmentację jako 
przejściowe zakłócenie występujące na rynku pracy. Uznając wpływ różnych instytucji na rynek 
pracy stwierdzili, że składa się on z wielu segmentów zintegrowanych w modelach rynku pracy,  
w których podstawą mechanizmu rynkowego jest zasada maksymalizacji zysków oraz tradycyjna 
teoria cen. M. Zieliński, Rynek pracy w teoriach ekonomicznych, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 60. 
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z powodu wysokich kosztów, a przeciętny robotnik jest w stanie nawiązać 
współzawodnictwo i rywalizację jedynie w ramach grupy zawodowej, do której 
należy8. Rozwinięcie wspomnianej hipotezy znajdujemy w pracach przedstawicieli 
neoinstytucjonalizmu, przede wszystkim Clarka Kerra i Lloyda Fishera, którzy 
m.in. wprowadzili pojęcia rynku pracy ustrukturyzowanego, nieustrukturyzowa-
nego, instytucjonalnego oraz wewnętrznego i zewnętrznego. Kategorie te stanowiły 
inspirację do rozważań najwybitniejszych przedstawicieli teorii segmentacyjnych, 
za jakich uznaje się Petera B. Doeringera i Michaela J. Piore’a, którzy opracowali 
koncepcję dualnego rynku pracy i wprowadzili pojęcia rynku pierwotnego i wtór-
nego. Dla późniejszego rozwoju teorii segmentacji rynku pracy, szczególne 
znaczenie mają także badania Williama T. Dickensa i Kevina Langa9.  

W ramach tradycyjnego podziału rynku pracy wyodrębnia się najczęściej rynki 
poszczególnych zawodów, gałęziowo – branżowe i regionalne. Uzasadnieniem ich 
wyodrębnienia jest założenie, iż w praktyce nie istnieje swobodny przepływ siły 
roboczej między zawodami, obszarami i dziedzinami gospodarki. W literaturze 
przedmiotu wyodrębnia się różne klasyfikacje rynków zawodowych. W. Kozek 
przedstawia klasyfikację rynków zawodowych opracowaną przez socjologów 
Millera i Forma. W jej skład wchodzą: rynek pozostający pod kontrolą grupy 
zawodowej, rynek tradycyjny, rynek administrowany, rynek kontestujący i rynek 
wolny10. 

Rynek pozostający pod kontrolą grupy zawodowej występuje wtedy, gdy jest 
ona w stanie kontrolować decyzje dotyczące własnych zarobków i warunków pracy 
oraz podejmuje podobne decyzje w stosunku do innych zawodów i grup 
pracowniczych. Jego przedstawicielami są menedżerowie, dyrektorzy, właściciele 
dużych firm oraz parlamentarzyści. Rynek tradycyjny występuje wówczas, gdy 
dana grupa zawodowa monopolizuje pewne praktyczne umiejętności oraz określa 
zbiór zasad etycznych związanych z wykonywaniem danej profesji. Na tego 
rodzaju rynku działają grupy niezależnych profesjonalistów, jak: lekarze, praw-
nicy, architekci, ale także niezależni rzemieślnicy, np. stolarze, czy jubilerzy. 
Cechą charakterystyczną rynku tradycyjnego jest to, iż niezależnie od poziomu 
kwalifikacji, zdobycie ich trwa długo i nie zawsze przekazywane jest w systemie 
oficjalnej nauki szkolnej. Napływ nowych osób do zawodów „tradycyjnych” 
ograniczają stowarzyszenia zawodowe, wywierające także znaczny wpływ na 
warunki pracy, wysokość i strukturę opłat oraz stosunki z klientami.  

Kolejny z rynków zawodowych to rynek administrowany. Jego przedstawicie-
lami są grupy pracowników, takich jak urzędnicy oraz wszystkie inne zawody, 
których funkcjonowanie określone jest głównie przez przepisy prawne. Wyróżnia-
jącą cechą systemu płac tej grupy pracowników jest ścisły związek pomiędzy 
wysokością płac, a poziomem formalnych kwalifikacji i okresem zajmowania 
danego stanowiska. Co więcej, zarobki na tym rynku są często bardziej stabilne  

                                                           
8 E. Kryńska, Segmentacja rynku pracy. Podstawy teoretyczne i analiza statystyczna, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996, s. 22-23. 
9 Ibidem, s. 7. 
10 W. Kozek, op. cit., s. 107. 
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i pewne. Ciekawym rodzajem rynku zawodowego jest także rynek kontestujący. 
Definiuje się go jako rynek związany z zawodami, które angażują się w spory 
zbiorowe, co skutkuje tym, że warunki płacy i pracy są często określane na skutek 
przetargu, a w dużo mniejszym stopniu przez rynek. Za jego przedstawicieli uważa 
się robotników pracujących w dużych zakładach pracy, którzy chętnie przystępują 
do protestów, także w formach strajku11. Ostatnim z rynków zawodowych w oma-
wianej klasyfikacji jest rynek wolny. Jest on definiowany jako rynek, na którym 
wysokość płac determinowana jest przez zależność między popytem i podażą na 
daną pracę. Dotyczy on zawodów o bardzo zróżnicowanym statusie kwalifi-
kacyjnym oraz takich, które są na tyle nowe, że nie ustaliły się reguły ich rynku. 
Płace na rynku zawodowym są często niewysokie, co wynika z niskich umie-
jętności, braku zorganizowania się pracowników, czy niewystarczającego popytu. 
Na rynku wolnym funkcjonują takie grupy jak: robotnicy, imigranci, pomoce 
domowe, pracownicy sezonowi12.  

W przeciwieństwie do jednomyślnego uznania istnienia zawodowych rynków 
pracy, wyodrębnienie ich części gałęziowych lub branżowych nie jest powszechne. 
Istnieje jednak merytoryczne uzasadnienie wydzielenia segmentów branżowych, 
wynikające z instytucjonalnej organizacji rynku pracy; warunki pracy są negocjo-
wane przez związki zawodowe i związki pracodawców, które najczęściej dotyczą 
struktur branżowych. Determinuje to branżową orientację w tworzeniu warunków 
pracy, w tym ich wynagrodzeń, co wpływa na strukturę kosztów przedsiębiorstw  
i pośrednio ich konkurencyjność na rynku. Może to mieć wpływ na ograniczenia 
przepływu siły roboczej, a tym samym na wykształcenie gałęziowego, czy branżo-
wego podziału rynku pracy13.  

Zgodnie z tradycyjnym podziałem rynku pracy, kategorią istotnie różnicującą 
rynek pracy jest przestrzeń geograficzna, stanowiąca podstawę do wyodrębnienia 
regionalnych i lokalnych rynków pracy. Regionalny rynek pracy można zdefi-
niować jako obszar geograficzny, w obrębie którego występuje specyfika możli-
wości zatrudnienia, dostępny dla pracowników bez potrzeby zmiany miejsca 
zamieszkania14. Definiuje go zatem charakterystyczna dla danego obszaru liczba  

                                                           
11 Angażowanie się w spory zbiorowe przedstawicieli zawodów utożsamianych ze służbą społeczną, 
np.: lekarzy, nauczycieli, pracowników administracji publicznej, czy pielęgniarek, często przebiega  
w atmosferze niechęci opinii publicznej, co zniechęca ich do walki o prawa pracownicze w formie 
czynnego protestu. Z tego powodu osoby reprezentujące powyższe profesje rzadko są uczestnikami 
rynku kontestującego, choć zdarza się to w sytuacji silnego sprzeciwu wobec niekorzystnych 
warunków pracy. Taką sytuację można było zaobserwować w odniesieniu do pielęgniarek w Polsce  
w latach 1990-2010. Szerzej w: J. Kubisa, Związki zawodowe pielęgniarek i położnych w obronie 
jakości usług zawodowych, [w:] Gra o jutro usług publicznych w Polsce, red. W. Kozek, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011. 
12 W. Kozek, op. cit., s. 107-110. Pomimo wielu charakterystyk rynków zawodowych, rynki poszcze-
gólnych zawodów rzadko dają się opisać za pomocą typów idealnych. Analizując rynek pracy danego 
zawodu, można więc zastanowić się, w jakim zakresie jest to rynek mieszczący się w którymś  
z wyżej podanych typów. 
13 E. Kryńska, Segmentacja rynku pracy..., op. cit., s. 13. 
14 E. Kwiatkowski, P. Kubiak, Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w latach 1992-1999. 
Analiza strumieniowa, „Rynek Pracy” 1996, nr 9, s. 10. 
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i struktura istniejących miejsc pracy, która związana jest zazwyczaj z wysokim 
stopniem rozwoju pewnej dziedziny gospodarki i wysokim udziałem tej dziedziny 
w gospodarce regionu. Pracownicy zamieszkujący obszar regionalnego rynku 
pracy mają dostęp do istniejących tam miejsc pracy poprzez codzienne dojazdy do 
niej. Ponadto ważne jest, że koszty poszukiwania pracy w obrębie regionu są 
znacznie niższe od kosztów poszukiwań pracy poza nim, zaś pracodawcy funkcjo-
nujący w regionie rekrutują często pracowników głównie spośród mieszkańców 
regionu.  

Lokalny rynek pracy dotyczy jeszcze mniejszego obszaru geograficznego niż 
obszar regionalnego rynku pracy, w obrębie którego można zazwyczaj wyodrębnić 
kilka lub kilkanaście rynków lokalnych. W przypadku lokalnego rynku pracy, 
koszty poszukiwań pracy i pracowników oraz koszty dojazdów do pracy są 
zdecydowanie niższe, zaś informacje o ofertach pracy i szukających pracy zdecy-
dowanie lepsze niż w przypadku regionalnego rynku pracy. Zatem lokalny rynek 
pracy obejmuje obszar geograficzny, w obrębie którego informacje o miejscach 
pracy i szukających pracy są prawie doskonałe, a koszty poszukiwań pracy i do-
jazdów do pracy są stosunkowo niskie15.  

Podział rynku pracy na jego segmenty lokalne jest szczególnie widoczny, gdy 
podda się analizie poziom bezrobocia występujący w lokalnych środowiskach. Jest 
on bardzo zróżnicowany, co związane jest z odrębnością poszczególnych rynków, 
rodzajem ich zasobów oraz sposobem ich mobilizacji i wykorzystania. Wspom-
niane zróżnicowanie lokalnych rynków pracy dobrze ilustrują ich charakterystyki, 
takie jak stopień zmonopolizowania, czy głębokość rynku pracy.  

Za zmonopolizowany lokalny rynek pracy uznaje się taki, na którym oferentem 
miejsc pracy jest przedsiębiorstwo monopolistyczne, tworzące w praktyce rynek 
pracy bez istotnej alternatywy dla pracownika. Wpływa to znacząco na zachowania 
pracownicze, które cechują się znacznym konformizmem, wynikającym z obawy  
o utratę pracy. Ich sytuacja determinowana jest w znaczącym stopniu sytuacją 
ekonomiczną monopolisty. W przypadku zmniejszenia poziomu płac do poziomu 
przez nich nieakceptowalnego, wykazują znaczną skłonność do protestu, co 
wynika z braku koncepcji i wizji alternatywnego zatrudnienia16. Na lokalnym 
niezmonopolizowanym rynku pracy występuje znaczna liczba przedsiębiorstw  
i organizacji, co stwarza zarówno pracującym, jak i poszukującym pracy znacznie 
więcej alternatyw. Jest na nim obecna konkurencja między pracodawcami, a mo-
gąca się zdarzyć recesja nie powoduje tak gwałtownych, dosięgających wszystkich 
skutków, jak w przypadku rynku zmonopolizowanego.  

                                                           
15 E. Kwiatkowski, Ogólna charakterystyka rynku pracy, [w:] Podstawy wiedzy o rynku pracy, red.  
E. Kryńska, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 18. 
16 W Polsce przykładem zmonopolizowanych rynków lokalnych są rynki występujące w formie tak 
zwanych miast fabrycznych, np. Świdnik, Stalowa Wola, Świecie nad Wisłą. Są to zazwyczaj 
miejscowości o wielkości miasta powiatowego, w których większość siły roboczej pracowała w wiel-
kim kombinacie. Po załamaniu się tych rynków na początku lat 90., kombinaty te zmniejszały 
zatrudnienie, a duża część pracowników zasiliła rzeszę bezrobotnych, bez szans na zatrudnienie 
wobec braku innych firm w lokalnym środowisku. 
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Charakterystyka rynków lokalnych, określająca je jako głębokie lub płytkie, 
pokrywa się w pewnym stopniu z wcześniej podanym podziałem, choć kryteria jej 
wyodrębnienia są nieco inne. Według niej, głęboki rynek pracy to rynek funkcjo-
nujący na obszarach bardziej zindustrializowanych i zurbanizowanych, charaktery-
zujących się zróżnicowaną strukturą branżową oraz dużą liczbą działających 
jednostek gospodarczych. Z kolei rynek płytki występuje w rejonach słabiej 
uprzemysłowionych, gdzie dominuje wyraźnie jedna lub kilka branż. Tak jak  
w przypadku rynku zmonopolizowanego, w czasie ewentualnej recesji zjawisko 
bezrobocia wyraźniej dotyka rynki płytkie – może ona dotyczyć danej branży, co 
przyczyni się do zwolnień pracowników. Konieczna wówczas wydaje się restruk-
turyzacja regionu i podjęcie wysiłku przebudowy rynku pracy17. 

Wyodrębnienie rynków lokalnych i regionalnych w tradycyjnym podziale rynku 
było w znacznej mierze związane ze stosunkowo niewielką mobilnością siły 
roboczej, która je zamieszkiwała. Jej ograniczenie było najczęściej następstwem 
wysokich kosztów przemieszczania się, trudności w zmianie miejsca zamieszkania, 
istniejącej tradycji, obyczaju, czy praktyki społecznej. Ograniczenia te stawały się 
barierami, które przyczyniały się do podziału rynku pracy. We współczesnym 
świecie obserwuje się jednak tendencję do rozszerzania obszarów rzeczywistego 
oddziaływania podaży i popytu na siłę roboczą na skutek zanikania ekono-
micznych, administracyjnych i społecznych barier między regionalnymi, a nawet 
krajowymi rynkami pracy. Choć nadal można zaobserwować podział rynku pracy 
na rynki lokalne i regionalne, to jednak ich wyodrębnienie wynika raczej ze 
specyfiki tworzących je regionów i charakterystycznych dla nich rodzajów zaso-
bów, niż mobilności osób je zamieszkujących. 

 
 
 

2. Wybrane koncepcje segmentacji rynku pracy 
 
 

Za szczególnie istotne teorie segmentacji uważa się teorię dualnego rynku pracy 
oraz wewnętrznego i zewnętrznego rynku pracy. Podstawowa hipoteza koncepcji 
dualnego rynku pracy, sformułowana przez P. Doeringera i M. Piore’a – konty-
nuatorów instytucjonalistów w badaniach nad segmentacją rynku pracy, zakłada, 
że rynek pracy podzielony jest na dwie części, w których pracownicy i pracodawcy 
działają, opierając się na odmiennych zasadach postępowania i które charakte-
ryzują się różnymi cechami. Koncepcja ta wprowadza również rozróżnienie na 
„dobre” miejsca pracy – przypisane pierwszemu segmentowi rynku pracy, 
nazywanemu w literaturze pierwotnym i „złe” – związane z drugim segmentem 
rynku pracy, nazywanym również wtórnym. Segment pierwotny oferuje stabilne 
miejsca pracy, dobrze opłacane, stwarzające możliwość awansu, w dużych, docho-
dowych przedsiębiorstwach objętych oddziaływaniem związków zawodowych. 

                                                           
17 W. Kozek, op. cit., s. 119-123. 
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Miejsca pracy w segmencie wtórnym charakteryzują się niskimi płacami, mniej-
szym prestiżem, skromnymi warunkami płacy, niewielkimi szansami awansu 
zawodowego, brakiem możliwości podnoszenia kwalifikacji i brakiem gwarancji 
stałego zatrudnienia18.  

Istota problemu segmentacji polega jednak nie tylko na zróżnicowaniu cech 
miejsc pracy, ale także na istnieniu różnych barier dostępu pracobiorców do 
„dobrych” segmentów19. Wymienione segmenty rynku pracy nie przenikały się 
wzajemnie, a granicę między nimi utrzymywały mechanizmy społeczno-ekono-
miczne20. W myśl omawianej teorii, swobodny dostęp do miejsc pracy na rynku 
pierwotnym jest ograniczany przez ściśle zdefiniowane kryteria zatrudniania 
pracowników, precyzyjnie określoną ścieżkę awansu zawodowego, przez tryb 
oceniania i zwalniania pracowników. Selekcja ta dokonywana jest po to, aby 
uniknąć zatrudniania osób, które nie są w stanie wykonywać właściwie swoich 
zadań w sposób zależny od charakteru segmentu. Z kolei nieatrakcyjność miejsc 
pracy we wtórnym segmencie przyczynia się do wysokiej fluktuacji pracowników  
i łatwości przenoszenia się z jednej pracy do drugiej21. Ponadto często wskazuje się 
na występowanie problemu dyskryminacji rasowej, płciowej czy narodowej22. 

                                                           
18 E. Kryńska, Mobilność zasobów pracy w wybranych teoriach rynku pracy, [w:] Mobilność zasobów 
pracy. Analiza i metody symulacji, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2000, s. 20-22; E. Kryńska,  
J. Suchecka, B. Suchecki, Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, Studia  
i Materiały, IPiSS, Warszawa 1998, s. 33; J. Wąsowicz, Teorie rynku pracy, [w:] Ekonomia rynku 
pracy, red. D. Kotlorz, Prace Naukowe, Wydawnictwo AE, Katowice 2007, s. 56. 
19 E. Kryńska, Globalizacja a rynek pracy, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej 
gospodarki, red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, 
s. 92. 
20 Za jeden z podmiotów w teorii rynku dualnego uznaje się związki zawodowe, które przyczyniały 
się do kształtowania dysproporcji między członkami związków a reprezentantami drugiego segmentu. 
21 E. Kryńska, Mobilność zasobów pracy…, op. cit., s. 22. W. Kozek wyjaśnia koncepcję dualnego 
rynku pracy, opisując sytuację na rynku pracy w okresie poprzedzającym transformację ustrojową. 
Istniało wówczas centrum z lepszymi warunkami pracy i płacy oraz peryferie gospodarcze. 
Przejawiało się to tym, iż dobrze płatne miejsca pracy występowały w górnictwie, hutnictwie, 
przemyśle środków produkcji, gorzej płatne w przemyśle spożywczym, odzieżowym, czy włókien-
niczym. Lepsze zarobki osiągały osoby zatrudnione w sektorze państwowym niż w spółdzielczym. 
Podstawą analizowanej dualizacji w sferze zatrudnienia były priorytety ideologiczno-polityczne,  
w obrębie których pewne branże uznawano za ważniejsze dla państwa, stwarzając tam lepsze warunki 
zatrudnienia. Szerzej: W. Kozek, op. cit., s. 116-118. 
22 Jak piszą W. T. Dickens, K. Lang, teoria dualnego rynku pracy i związana z nią kwestia 
segmentacji wynikającej z dyskryminacji rasowej była wielokrotnie podważana przez amerykańskich 
badaczy. Jej krytycy podkreślali, że podczas ekonomicznej ekspansji w latach 60. XX w., 
czarnoskórzy pracownicy znacznie częściej podejmowali lepiej płatne prace (B. R. Schiller, Relative 
Earnings Mobility in the United States, „American Economic Review” 1977, nr 74). Argument ten 
podkreślał również J. P. Smith wykazując, iż wzrost wynagrodzeń następował szybciej wraz ze 
wzrostem kwalifikacji w grupie pracowników czarnoskórych niż białych (J. P. Smith, Career Wage 
Mobility, The Question of Discrimination, Wesleyan University Press, Middletown 1989). Z drugiej 
strony, zgodnie z wynikami innych badań, np. S. Rosenberga (S. Rosenberg, An Empirical Test of the 
Dual Labor Market Hypothesis, unpublished manuscript, Williams College 1976) pracownicy 
czarnoskórzy, którzy rozpoczęli karierę zawodową na drugim rynku pracy, byli mniej skłonni niż 
biali pracownicy do przejścia na pierwszy rynek pracy. Zatem występowanie dualnego rynku pracy – 
przynajmniej na rynku amerykańskim i na podstawie przeprowadzonych tam badań w zakresie 
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Interesującą interpretację teorii dualnego rynku pracy przedstawił W. Janicki. 
Według niego, teoria ta jest wyjaśnieniem przyczyn migracji zewnętrznych, 
uwarunkowanych czynnikami makroekonomicznymi. Jednym z jej założeń jest 
ciągły brak chętnych do pewnych zajęć zarobkowych, co wiąże się z faktem, że  
z przyczyn prestiżowych nie chcą podjąć jej obywatele danych krajów. Często jest 
to praca o charakterze niebezpiecznym, nisko płatna i nie wymagająca wysokich 
kwalifikacji. Jest to zatem segment rynku, w którym odnajdują się imigranci23. 

Zgodnie z założeniami kolejnej koncepcji segmentacyjnej, rynek pracy składa 
się z rynków zewnętrznych i wewnętrznych. Wewnętrzne rynki pracy definiuje się 
jako jednostki zatrudnione, np. przedsiębiorstwa, gdzie płace i alokacja siły robo-
czej regulowane są przez trwałe normy i procedury. Są to jednostki organizacyjne, 
wewnątrz których funkcje rynku realizowane są za pomocą określonych zasad 
funkcjonalnych i instytucjonalnych. Zasady te określają także kryteria wejścia do 
rynków wewnętrznych, przywileje osób, które są tam zatrudnione oraz relacje 
miedzy poszczególnymi pracami, niezbędne dla potrzeb wewnętrznej mobilności 
pracowników24. W. Kozek definiuje rynek wewnętrzny jako ten, który występuje 
na poziomie firmy, a zatem każdy człowiek, który zostanie w niej zatrudniony staje 
się uczestnikiem wewnętrznego rynku pracy w swojej firmie. Każda osoba  
z zewnątrz, starająca się o pracę w danej firmie jest częścią zewnętrznego rynku 
pracy. Istotę wewnętrznego rynku pracy oddaje również stwierdzenie, że jest on 
efektem dostosowania do wymogów organizacji, na obszarze, na którym egzystuje. 
To dostosowanie przejawia się w sposobie rekrutacji do pracy, systemach 
motywowania i awansowania pracowników, szkoleniach, czy mechanizmach kon-
troli pracowników. Kompozycja zawodów i kwalifikacji, uwarunkowana technolo-
gią i procedurami organizacyjnymi, decyduje o tym, jacy pracownicy są niezbędni 
dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Są oni niejako w uprzy-
wilejowanej pozycji w porównaniu do uczestników rynku zewnętrznego, co deter-
minuje fakt, iż procedury polityki kadrowej i personalnej biorą pod uwagę przede 
wszystkim osoby już zatrudnione, gdyż są one mniej kosztowne, zaufane, co 
obniża koszty ich kontroli25. Autorka zauważa także, że ważnym aspektem 
                                                           
segmentacji rasowej – miało miejsce, stąd też teorię tę należało uznać za mającą empiryczne 
potwierdzenie czy pozytywną weryfikację. W.T. Dickens, K. Lang, Labor Market Segmentation 
Theory: Reconsidering The Evidence, Working Paper nr 4087, National Bureau of Economic 
Research, Cambridge 1992, s. 9, www.nber.org/papers/w4087 [dostęp: 18.02.2016]. Szerzej o teorii 
dualnego rynku pracy także w: W. T.Dickens, K. Lang, A Test of Dual Labor Market Theory, 
Working Paper nr 1314, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1984, www.nber. 
org/papers/w1314 [dostęp: 18.02.2016]; zaś na temat zjawiska segmentacji rynku pracy i wpływu 
bezrobocia na nie także w: W.T. Dickens, K. Lang, Labor Market Segmentation, Wage Dispersion 
and Unemployment, Working Paper nr 4073, National Bureau of Economic Research, Cambridge 
1992, www.nber.org/papers/w4073 [dostęp: 18.02.2016].  
23 W. Janicki, Przegląd teorii migracji ludności, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska”, 
Zakład Geografii Ekonomicznej, INoZ, Lublin 2007, vol. LXII, nr 14, s. 290.  
24 E. Kryńska, Mobilność zasobów pracy..., op. cit., s. 24. 
25 W. Kozek, op, cit., s. 111, za: B.P. Doeringer, M.J. Piore, Internal Labor Markets and Manpower 
Anlysis, D.C. Heath, Lexington, Massachusetts 1971 oraz R.P. Althauser, A.L. Kalleberg,  
M. Wallace, Economic segmentation, Worker Power and Income Inequaliy, „American Sociological 
Review” 1981, nr 87. 
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funkcjonowania wewnętrznego rynku pracy są tak zwane grupy niekonkurujące na 
nim. Są to grupy charakteryzujące się wysokim stopniem stabilizacji, wysokimi 
zarobkami, niską fluktuacją i odpornością na wpływy zewnętrznego otoczenia 
ekonomicznego26.  

Rynki zewnętrzne definiowane są jako obszary, które nie zostały objęte przez 
rynek wewnętrzny, czyli stanowiły tzw. resztę. Zewnętrzne rynki pracy charakte-
ryzują się tradycyjnymi rozwiązaniami, liberalizmem w działaniu mechanizmu 
rynkowego, podejmowaniem decyzji przez pracodawców i pracobiorców pod 
wpływem wielu zmiennych ekonomicznych. Jak podkreśla E. Kryńska, na rynkach 
zewnętrznych zarówno cena siły pracy, jej alokacja, jak i rodzaj kwalifikacji 
podlegają wyłącznej regulacji przez siły rynkowe, a równowaga osiągana jest na 
nich dzięki zmienności płac27. 

Zagadnienie struktury segmentacji rynku pracy opisuje między innymi koncep-
cja trójsegmentowego rynku pracy z 1954 roku C. Kerr’a28, która wprowadza 
podział ogólnego rynku pracy na: wolny (zewnętrzny) rynek pracy – na którym nie 
występują bariery mobilności pracowników, a wzajemne stosunki między 
pracodawcami i pracobiorcami reguluje mechanizm płacowy; zawodowy rynek 
pracy – związany z funkcjonowaniem związków zawodowych, będący przejawem 
zinstytucjonalizowania rynku pracy oraz wewnątrzzakładowy rynek pracy – stano-
wiący drugi przypadek instytucjonalizacji rynku pracy, lecz obejmujący proces 
kształtowania i funkcjonowania rynku pracy pracowników i miejsc pracy w obrę-
bie danego przedsiębiorstwa. Granice między wyróżnionymi segmentami wyzna-
czają ustalenia związków pracodawców, związków zawodowych oraz instytucji 
państwowych. Każdy z segmentów może zawierać szereg podsegmentów29.  

Powyższe koncepcje segmentacji rynku pracy, a szczególnie teoria dualnego 
rynku pracy napotkały wielu przeciwników, którzy twierdzili, że podział rynku 
pracy na dwa lub trzy segmenty jest zbyt dużym uproszczeniem procesów zacho-
dzących na nim. Krytycy tych koncepcji zwracali również uwagę na problemy 
związane z określeniem jednoznacznej granicy między pierwotnym i wtórnym 
rynkiem pracy. Przyczyniło się to do rozwoju teorii wielosegmentowych rynków 
pracy, w których kryteria podziału, jak i liczba segmentów są bardzo zróżni-
cowane.  

 
 
 

                                                           
26 Ibidem, s. 114, za: M.J. Piore, What Paradigm Belongs the Labor Market Segmentation, „American 
Economic Review”, May 1983. 
27 E. Kryńska, Mobilność zasobów pracy…, op. cit., s. 24-25. 
28 C. Kerr, The balkanization of labor markets, [w:] Labor Mobility and Opportunity, red.  
E.W. Baker, Massachusets Institute of Technology, New York 1954, s. 92-100. Podział rynku pracy 
na szereg subrynków nazwano „bałkanizacją”. E. Kryńska, Wpływ segmentacji rynku pracy na 
bezrobocie w Polsce, [w:] Bezrobocie – wyzwanie dla polskiej gospodarki, red. E. Frątczak,  
Z. Strzelecki, J. Witkoski, Polskie Towarzystwo Demograficzne, GUS, Warszawa 1993, s. 57. 
29 Konsekwencje podziału rynku pracy wynikające z teorii C. Kerra, przedstawia E. Kryńska  
w: E. Kryńska, Segmentacja rynku pracy..., op. cit., s. 55-67. 
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Podsumowanie 
 
 
Nie ulega wątpliwości, że kwestia segmentacji rynku pracy jest jedną z istotnych 

charakterystyk definiujących współczesne rynki pracy. Choć jej termin został po 
raz pierwszy użyty w końcu lat 60. XX wieku, to sama hipoteza podziału rynku 
pojawiła się już w XIX wieku. Punktem wyjścia do uzasadnienia zróżnicowania 
funkcjonowania poszczególnych segmentów rynku pracy była krytyka teorii 
neoklasycznych, traktujących rynek jako doskonale homogeniczny, a zachowania 
podmiotów występujących na nim jako regulowane wyłącznie przez mechanizmy 
płacowe. W jej następstwie powstały koncepcje segmentacyjne, które występo-
wanie różnorodnych zjawisk tłumaczą ograniczeniami wynikającymi z braku 
jednorodności rynku pracy. Jednym ze skutków segmentacji jest nierównowaga 
rynku pracy, występująca jako uwarunkowane systemowo, permanentne zjawisko. 

Omówiony w artykule tradycyjny podział rynków pracy na rynki zawodowe, 
gałęziowo–branżowe i regionalne tłumaczy przyczyny wielu zjawisk na nich 
zachodzących. Choć sposób jego wyodrębnienia i założenie mówiące o braku 
przepływu siły roboczej między zawodami, obszarami i poszczególnymi dziedzi-
nami gospodarki wydaje się obecnie tracić na znaczeniu, to jest ono odzwier-
ciedleniem zmian zachodzących w charakterze i sposobie organizacji pracy.  

Dokonana analiza wybranych teorii segmentacyjnych, w tym: koncepcji 
dualnego rynku pracy sformułowanej przez P. Doeringera i M. Piore’a, czy kon-
cepcji zakładającej występowanie rynków wewnętrznych i zewnętrznych, pozwala 
zauważyć istnienie dwóch kluczowych elementów tych teorii. Po pierwsze, rynek 
pracy składa się z kilku płaszczyzn charakteryzujących się odmiennymi warunkami 
oferowanymi pracownikom w zakresie poziomu wynagrodzeń i polityki zatrud-
nienia. Po drugie, wejście na poszczególne płaszczyzny, traktowane jako segmenty 
rynku pracy, jest przynajmniej w pewnych okresach ograniczone.  

Istotnym aspektem jest także fakt, iż pomimo różnorodności przyczyn seg-
mentacji, mogących wynikać z zachowań pracodawców i pracobiorców, zasad 
funkcjonowania gospodarki rynkowej, czy określonej organizacji rynku pracy, 
podział rynku ma miejsce zawsze. Dzieje się tak dlatego, iż segmentacja rynku nie 
ma charakteru przejściowego czy przypadkowego. Co więcej, jest to proces, który 
ulega ciągłym zmianom, a za jedną z nich uważa się powstanie modelu rynku 
pracy w warunkach elastyczności. Zmiany te niosą wiele pozytywnych, ale także  
i negatywnych konsekwencji30, zaś elastyczność pracy staje się jedną z wiodących 
cech rynku. Elastyczność numeryczna, inaczej zewnętrzna, rozumiana jako 
możliwość zmiany liczby zatrudnionej siły roboczej i jej doboru pod względem 
umiejętności i kwalifikacji w zależności od popytu na rynku, utożsamiana jest  
z uczestnictwem we wtórnym rynku pracy, natomiast elastyczność funkcjonalna, 
inaczej wewnętrzna, polegająca na umiejętności dostosowywania się pracowników 

                                                           
30 Zjawisko to definiowane jest jako prekariat i rozumiane jako powstanie nowej klasy/grupy osób, 
które podporządkowane są reżimowi elastyczności. Szerzej: J. Urbański, Prekariat i nowa walka klas, 
Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2014, s. 51. 
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do szerokiego zakresu zadań, których pojawienie się zależy od zmian w popycie, 
związana jest głównie z pierwotnym rynkiem pracy31.  

Pomimo zmian jakim ulegają wymiary segmentacji rynku pracy, nadal wystę-
pują na nim grupy osób, które są narażone na problemy ze znalezieniem atrakcyj-
nego zatrudnienia. Często podział na „dobre” i „ złe” miejsca pracy nie jest 
wynikiem posiadanych kwalifikacji zawodowych, ale takich cech jak wiek, płeć, 
czy narodowość. Czynniki te niejednokrotnie uniemożliwiają podjęcie pracy na 
rynku pierwotnym, skazując wybrane grupy na członkostwo we wtórnym rynku 
pracy. Tym istotniejsza wydaje się znajomość genezy i przyczyn segmentacji 
rynków pracy. Są to kwestie ciągle aktualne i dlatego powinny stanowić przedmiot 
wielu badań i opracowań. 
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LABOUR MARKET SEGMENTATION – SELECTED ASPECTS 
 
 

Abstract: The aim of this article is to characterise briefly meaning and significance of labour market 
segmentation. There were presented traditional labour market divisions, taking into consideration 
different job professions, branch, sectors and geographical regions. There were also described and 
analysed selected theories of labor market segmentation such as: dual labor market theory and 
internal and external markets theory. They contrast with the view of neo-classical economic theory, 
which posits the existence of a unified market for labor, consisting of buyers and sellers in open 
competition with each other. The discussed problems are confirming the assumption that the issue of 
labour markets segmentation is still very important and helping to explain the difficulties involved in 
overcoming divisions among workers. 

 



 

 

Anetta Waśniewska 
 

STAROŚĆ  DEMOGRAFICZNA  W  POLSCE  
W LATACH  2005-2014.  

WYBRANE ZAGADNIENIA 

Zachodzące obecnie przemiany demograficzne polskiego społeczeństwa wskazują na pogłębiające się 
z roku na rok procesy starzenia się populacji. Związane jest to między innymi z małym przyrostem 
naturalnym, który nie gwarantuje zastępowalności pokoleń, wzrostem jakości życia mieszkańców 
Polski, skutkującym wydłużaniem się przeciętnego trwania życia. 
Czynniki te nie należy odnosić tylko do sytuacji w Polsce, gdyż w całej Europie widoczny jest proces 
wyludniania się społeczeństw. Zgodnie z prognozą opublikowaną przez GUS, do 2050 roku w Polsce 
liczba ludności może zmaleć do poziomu 32 mln osób z obecnych 38 mln. 
Celem artykułu jest ukazanie problemu starości demograficznej z wykorzystaniem wybranych 
wskaźników demograficznych. 

 
 
 
Wprowadzenie 
 
 

W ujęciu demograficznym starzenie się związane jest przede wszystkim ze 
zmianą profilu struktury populacji według wieku i płci. Proces ten nie zachodzi  
w krótkim okresie. Jego długotrwałym efektem jest wzrost udziału ludności w wie-
ku starszym w całej populacji oraz spadek udziału ludzi młodych. Zjawisko to jest 
między innymi widoczne w typach struktur ludności. Zgodnie z tym podejściem, 
wyróżnia się trzy struktury:1 
• progresywną, związaną z młodym społeczeństwem, w którym liczba ludności  

z roku na rok się powiększa dzięki urodzeniom, a liczba zgonów jest stosunkowo 
niewielka, co wynika z małej liczebności roczników najstarszych. W strukturze 
tej wyróżnia się udział około: 10% ludności najstarszej – „dziadków”, 50% 
„rodziców” oraz 40% najmłodszych roczników – „dzieci”; 

• zastojową, gdzie liczba urodzeń i zgonów, a tym samym i liczba ludności 
kształtują się na podobnym poziomie, a każdy kolejny rocznik jest w przybli-
żeniu tak samo liczny. W tym przypadku pokolenie „dziadków” stanowi około 
20% ogółu populacji, „rodziców” – 50%, natomiast „dzieci” na poziomie 30%; 

• regresywną, charakteryzującą się malejącą z roku na rok liczbą urodzeń, przy 
stosunkowo wysokiej liczbie zgonów w najliczniejszych rocznikach najstarszych. 
Społeczeństwo to cechuje spadek liczby ludności, przy czym „dziadkowie” 

                                                           
1 J.Z. Holzer, Demografia, Warszawa 2003, s. 134. 
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stanowią aż 30% ogółu ludności, „dzieci” na poziomie 30%, a „rodzice” 50% 
ogółu populacji. 

Obecnie populacja Polski skłania się ku strukturze regresywnej, na co składają 
się trzy determinanty: 
• niski poziom rozrodczości, 
• umieralność przede wszystkim wśród roczników najstarszych, 
• migracja ludności, dotycząca głównie ludzi młodych, mobilnych, będących  

w okresie rozrodczości. 

W literaturze przedmiotu starość traktowana jest przeważnie jako zjawisko  
w ujęciu biologicznym, na które składa się cykl życia ludzkiego. W efekcie 
starzenia się upośledzeniu ulegają funkcje fizjologiczne (biologiczne), psychiczne  
i społeczne. Wraz z postępującym wiekiem, wzrasta również prawdopodobieństwo 
zgonu2. 

Funkcje fizjologiczne rozpatrywane są w kontekście pogorszającej się kondycji 
życiowej jednostek, co uwidacznia się na przykład we wzroście zachorowalności, 
występowaniu chorób przewlekłych, czego efektem może być zniedołężnienie 
fizyczne związane z utratą sprawności. W przypadku funkcji psychicznych bierze 
się głównie pod uwagę zmiany zachodzące w psychice osób oraz w pojmowaniu 
otaczającego je świata, na przykład: łatwowierność, czy upartość. Funkcje 
społeczne odnoszą się do problemów związanych z nawiązywaniem kontaktów 
interpersonalnych, brakiem zainteresowań, co w efekcie prowadzi do osamotnienia 
i wyalienowania. 

Każdy człowiek w swojej drodze życiowej przechodzi następujące po sobie 
etapy życia, które od urodzenia nieuchronnie prowadzą do starzenia się, czego 
efektem jest śmierć. Jak twierdzi M. Twain, z każdym dniem zbliżamy się do 
śmierci. 

W 1986 roku D.L. Revinson przedstawił teorię cyklu życia, dzieląc je na fazy, 
przy czym zaznaczył, że u każdej osoby poszczególne fazy mogą trwać różną 
liczbę lat. Według tego autora, na życie ludzkie składają się trzy fazy3: 
• pierwsza, obejmująca okres uczenia się, zdobywania doświadczenia (okres 

dzieciństwa i młodości), 
• druga, związana z implementacją zdobytej wcześniej wiedzy, 
• trzecia, dotycząca starości, określana również fazą regresu. 

Sam proces starzenia się populacji w naszym kraju charakteryzuje się4: 
• wysoką feminizacją starości – znaczna przewaga udziału kobiet w starszych 

rocznikach wieku, co w efekcie przekłada się na przeciętnie niższy w porów-
naniu do mężczyzn poziom wysokości emerytur5; 

                                                           
2 E. Dubas, Starość znana i nieznana – wybrane refleksje nad współczesną starością, Rocznik 
Andragogiczny, t. 20, Warszawa 2013, s 138-140. 
3 A. Brzezińska, Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 
2007, s.125-130. 
4 P. Błędowski, B. Szatur-Jaworska, Z. Szweda-Lewandowska, P. Kubicki, Raport na temat sytuacji 
osób starszych w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012, s. 5-8, 30-31. 
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• singularyzacją starości – osoby w wieku starszym (podeszłym) prowadzą 
głownie jednoosobowe gospodarstwa domowe i są to najczęściej kobiety; 

• podwójnym starzeniem się – szybkie tempo wzrostu odsetka ludności w wieku 
80 lat i więcej w porównaniu do pozostałych roczników wieku; 

• wewnętrznym zróżnicowaniem starości związanym z rozmieszczeniem ludności 
w Polsce, ich stanem zdrowia, wykształceniem czy sytuacją rodzinną; 

• jednopokoleniowością gospodarstw domowych – gospodarstwa domowe tworzą 
osoby z tej samej generacji, zanik gospodarstw wielopokoleniowych, gdzie 
razem mieszkali dziadkowie, rodzice i wnuki, co wiąże się z potrzebą niesienia 
im pomocy ze strony innych osób czy organizacji. Często osoby w podeszłym 
wieku są niesamodzielne, niezaradne życiowo przy obecnym tempie życia, 
rozwoju technik i technologii, co dodatkowo pogłębia ich wykluczenie. 

W Polsce od wielu lat podejmowane są przez kolejne rządy próby zmierzające 
do nakłonienia osób w wieku rozrodczym do zakładania rodzin, a przede wszyst-
kim posiadania potomstwa. Tego typu działania mają na celu zahamowanie 
postępującego zjawiska wyludniania Polski (na co wskazuje prognoza demogra-
ficzna opublikowana przez GUS do 2050 roku) oraz odmłodzenie populacji 
zamieszkującej dany obszar. Obecnie współczynnik rozrodczości dla Polski wyno-
si 1,2. Chcąc osiągnąć poziom zastępowalności pokoleń, powinien on kształtować 
się przynajmniej na poziomie 2,16. 

Do czynników wpływających na starzenie się społeczeństw zalicza się między 
innymi7: 
• wzrost gospodarczy, który przyczynił się do podniesienia jakości życia społe-

czeństw, co wpłynęło na zmianę modelu życia rodziny. W wielu krajach 
europejskich zauważa się odejście od rodzin wielopokoleniowych oraz odejście 
od modelu rodziny 2+2 (dwoje rodziców i dwoje dzieci) na rzecz układu 2+1 lub 
2+0. Często decyzja o założeniu rodziny, posiadaniu potomstwa, poprzedzona 
jest analizą ekonomiczną związaną z zyskami, korzyściami, stratami oraz 
utraconymi możliwościami, które łączą się z posiadaniem dzieci; 

• brak zastępowalności pokoleń, co również można zaobserwować, analizując 
liczbę dzieci przypadającą na kobietę w wieku rozrodczym (15-49 lat); 
zależność tę przedstawia współczynnik dzietności, którego wartości maleją –  
z poziomu 3,75 w 1950 roku, do 1,38 w 2010 roku, 

• poprawa warunków higienicznych i zdrowotnych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem rozwoju medycyny i postępu związanego z rozwojem technologii 
okołomedycznych. W efekcie przyczyniło się to do wydłużenia przeciętnego 
trwania życia społeczeństwa. W 1950 roku średnia długość życia mężczyzn 
wynosiła około 56 lat, natomiast kobiet 62 lata, natomiast w 2000 roku 

                                                           
5 M. Racwał, M. Rosochacka-Gmitrzak, Proces starzenia się w kontekście wyzwań demografii, 
polityki społecznej oraz doniesień badawczych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 
2013, s. 2. 
6 Prognoza ludności na lata 2003-2030, GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ 
ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2003-2030,1,2.html?pdf=1 [dostęp: 6.04.2016). 
7 P. Błędowski, B. Szatur-Jaworska, Z. Szweda-Lewandowska, P. Kubicki, op. cit., s. 14-20. 
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odpowiednio około 70 lat i 78 lat, by w 2014 roku osiągnąć poziom: u mężczyzn 
74, u kobiet prawie 86 lat. GUS podaje, że w 2050 roku przeciętna długość życia 
u mężczyzn będzie wynosiła 82 lata, a u kobiet 87 lat. Jednocześnie, wraz  
z wydłużaniem się lat życia, przesunięciu ulega mediana wieku, która dla 2013 
roku wynosiła 38,6, a w 2050 roku ma osiągnąć poziom 52 lat.8 Poprawa 
warunków higienicznych i zdrowotnych, to również spadek umieralności  
w młodszych rocznikach wiekowych, przy jednoczesnym wzroście tego wskaź-
nika dla starszych roczników. 
 
 
 

1. Pomiar starości demograficznej 
 
 

W literaturze przedmiotu wyróżnia się dwa podejścia do pojęcia starości demo-
graficznej. Według WHO (World Health Organization – Światowa Organizacja 
Zdrowia), za osoby stare można uznać ludzi będących w wieku 60 lat lub ten wiek 
przekraczających. Natomiast ONZ i Eurostat uznają za osoby stare te, które mają 
65 lat i więcej.  

Światowa Organizacja Zdrowia także wyróżnia fazy starzenia się społeczeń-
stwa. Przyjmując za kryterium procentowy udział osób w wieku 60 lat i więcej  
w ogóle populacji zamieszkującej dany obszar, dzieli te fazy na9: 
• młodość demograficzną (do 8% ogółu populacji), 
• wczesną fazę przejściową (od 8 do 10%), 
• późną fazę przejściową (od 10 do 12% ogółu populacji), 
• starość demograficzną (12-15%), 
• zaawansowaną starość demograficzną (powyżej 15% ogółu populacji). 

Z kolei ONZ i Eurostat jako wskaźnik starzenia się społeczeństwa przyjęły 
nieco wyższy przedział wiekowy, a mianowicie procentowy udział osób w wieku 
65 lat i więcej w ogóle danej populacji. Według tego kryterium organizacje te 
wyróżniły cztery fazy10: 
• „młodą” (do 4% ogółu społeczeństwa), 
• „dojrzałą” (4-7%), 
• „starą”, (od 7 do 10% ogółu populacji), 
• „zaawansowanej starości” (ponad 10% w populacji zamieszkującej dany obszar). 

E. Rosset, który przyjął takie samo kryterium wiekowe jak WHO, wyróżnił 
cztery etapy (poziomy) zaawansowania starzenia się społeczeństwa11: 

                                                           
8 Trwanie życia 2014, GUS, Warszawa 2015, s. 16-19. 
9 T.B. Kulik, M. Janiszewska, E. Piróg, A. Pacian, A. Stefanowicz, D. Żołnierczuk-Kieliszek, J. Pacian, 
Sytuacja zdrowotna osób starszych w Polsce i innych krajach europejskich, Medycyna Ogólna  
i Nauki o Zdrowiu, t. 17, nr 2, Warszawa 2011, s. 91. 
10 Ibidem, s. 91. 
11 E. Rosset, Ludzie starzy. Studium demograficzne, PWE, Warszawa 1967, s. 176.  
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• brak oznak starości (poniżej 8% osób w wieku 60 lat i powyżej w ogóle 
populacji), 

• wczesną fazę przejściową (od 8 do 10%), 
• późną fazę przejściową (od 10 do 12%), 
• starość demograficzną (12%). 

 
 
 

2. Współczynniki określające starość demograficzną 
 
 
Najczęściej wykorzystywaną miarą starości jest współczynnik starości demo-

graficznej (OAR – old-are rate), wyrażający stosunek liczby osób w wieku 60 lat  
i więcej (lub 65 lat i więcej) do ogólnej liczby osób zamieszkujących dany obszar: 

COAR
L

L
t

)(65+=  

Współczynnik ten przedstawia procentowy udział osób starszych w populacji 
ogółem (L – liczba ludności w danym wieku, C(const.) = 100). 

W Polsce odsetek osób starszych w latach 2005-2014 wzrósł z poziomu 13,3% 
do 15,3%. Największy odsetek osób w podeszłym wieku odnotowuje się  
w województwie łódzkim, gdzie wskaźnik z 14,9% w 2005 roku osiągnął poziom 
17,1% w 2014 roku. Województwem z najmniejszym odsetkiem osób starszych 
jest warmińsko-mazurskie (tab. 1). 

 
Tabela 1. Współczynnik starości demograficznej według ONZ w Polsce w latach 2005-2015 (%) 

Współczynnik staro ści demograficznej według ONZ 
Wyszczególnienie 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
POLSKA 13,3 13,4 13,5 13,5 13,5 13,5 13,8 14,2 14,7 15,3 
Dolnośląskie 13,5 13,6 13,5 13,5 13,4 13,3 13,7 14,2 14,8 15,5 
Kujawsko-pomorskie 12,3 12,4 12,5 12,6 12,6 12,5 13,0 13,5 14,1 14,7 
Lubelskie 14,3 14,4 14,3 14,3 14,4 14,4 14,6 15,0 15,4 15,9 
Lubuskie 11,7 11,8 11,8 11,8 11,8 11,7 12,1 12,7 13,4 14,1 
Łódzkie 14,9 15,0 15,0 15,0 15,0 14,9 15,5 16,0 16,6 17,1 
Małopolskie 13,4 13,4 13,4 13,5 13,6 13,6 13,8 14,1 14,5 14,9 
Mazowieckie 14,5 14,6 14,5 14,5 14,5 14,4 14,7 15,0 15,4 15,8 
Opolskie 13,7 14,0 14,1 14,2 14,3 14,2 14,4 14,8 15,3 15,9 
Podkarpackie 12,9 13,0 13,0 13,0 13,1 13,1 13,3 13,6 14,0 14,5 
Podlaskie 14,5 14,6 14,7 14,8 14,8 14,6 14,7 15,0 15,3 15,7 
Pomorskie 11,9 12,1 12,2 12,2 12,3 12,1 12,5 12,9 13,5 14,1 
Śląskie 13,2 13,6 13,8 14,0 14,2 14,2 14,5 15,0 15,5 16,1 
Świętokrzyskie 14,9 14,9 14,8 14,8 14,9 14,8 15,2 15,6 16,1 16,6 
Warmińsko-mazurskie 11,6 11,7 11,8 11,8 11,8 11,7 12,0 12,4 12,8 13,4 
Wielkopolskie 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,8 12,4 13,0 13,5 14,1 
Zachodniopomorskie 12,1 12,2 12,2 12,3 12,3 12,2 12,7 13,2 13,9 14,6 

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/temat [dostęp: 6.04.2016]. 
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W literaturze przedmiotu analizuje się również tzw. współczynnik wsparcia (SR 
– potential suport ratio), określający udział osób w wieku między 15 a 59 rokiem 
życia w stosunku do osób w wieku 60 lat i więcej: 

CSR
L

L
)(60

59lat)(15

+

−=  

Współczynnik wsparcia przedstawia stosunek liczby osób w wieku między 15  
a 59 rokiem życia w porównaniu do osób w wieku 60 lat i więcej. 

Jak wynika z tabeli 2, największe wartości współczynnik wsparcia osiągnął  
w 2005 roku. Kolejne analizowane lata wykazywały sukcesywny spadek tych 
wartości, co świadczy o malejącym udziale w ogóle populacji w wieku między 15–
59 lat, a rosnącym udziale liczebnym osób w wieku 60 lat i więcej. 

 
Tabela 2. Współczynnik wsparcia w Polsce w latach 2005-2014 

Współczynnik wsparcia 
Wyszczególnienie 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
POLSKA 389,2 380,2 369,2 357,1 345,8 333,5 319,9 306,9 294,4 266,3 
Dolnośląskie 400,8 390,2 375,3 358,8 344,6 328,6 311,4 295,7 281,2 249,8 
Kujawsko-pomorskie 418,6 405,2 392,1 377,2 363,3 347,8 332,9 318,8 304,9 274,0 
Lubelskie 354,8 350,7 344,1 336,1 328,7 320,2 309,6 298,4 287,1 262,3 
Lubuskie 457,1 442,1 423,3 402,2 384,1 365,5 346,4 328,2 311,3 274,3 
Łódzkie 345,7 333,7 323,0 312,5 303,6 292,6 280,8 269,7 258,8 234,6 
Małopolskie 380,0 374,6 367,3 358,8 350,9 341,6 330,9 320,6 310,1 285,5 
Mazowieckie 355,6 349,3 341,2 332,2 324,1 314,6 303,7 292,5 281,5 257,0 
Opolskie 386,0 379,8 369,2 357,0 344,0 330,9 317,3 304,8 292,4 265,7 
Podkarpackie 397,8 393,0 385,1 376,1 366,9 356,9 345,1 333,2 321,7 293,9 
Podlaskie 353,5 352,3 347,8 341,3 335,4 329,8 321,1 311,7 302,2 276,2 
Pomorskie 433,8 421,8 406,5 389,9 374,4 359,3 342,7 327,7 313,4 282,7 
Śląskie 380,7 371,9 360,3 347,9 335,4 321,2 306,7 293,3 280,3 255,0 
Świętokrzyskie 348,4 342,3 333,1 323,7 315,0 305,4 293,7 282,4 271,6 244,9 
Warmińsko-mazurskie 454,8 446,6 433,1 417,3 401,3 385,7 367,5 350,5 334,7 296,6 
Wielkopolskie 440,6 422,1 406,5 390,1 375,5 360,2 345,2 330,7 317,3 285,7 
Zachodniopomorskie 439,0 424,6 406,9 387,8 369,9 351,7 332,1 314,3 298,0 261,9 

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/temat [dostęp: 6.04.2016]. 

 
W analizach demograficznych dotyczących starości uwzględnia się również 

współczynniki obciążeń demograficznych, a więc:  
• współczynnik obciążeń osobami w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do 

osób w wieku produkcyjnym (YDR – youth dependenty ratio) (tab. 3), wyraża-
jący stosunek liczby „dzieci” przypadających na 100 „rodziców”, określony 
wzorem: 

L
L

64lat)(15

14lat)(0YDR
−
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• współczynnik obciążeń osobami w wieku poprodukcyjnym w stosunku do osób 
w wieku produkcyjnym (ODR – old-age dependenty ratio), przedstawiający 
liczbę osób w wieku poprodukcyjnym, przypadającą na 100 osób będących  
w wieku produkcyjnym: 

 ODR  
L

L
lata) 64(15

cej)ę wiilat  (65

−

=  

Wartości pierwszego z wyżej wymienionych współczynników zostały przedsta-
wione w tabeli 3. Najniższą wartość dla Polski współczynnik ten przyjął w 2009 
roku, zaś najwyższą w 2014, odpowiednio 55,0 i 58,8. W całym analizowanym 
okresie, najniższe wartości współczynnika otrzymano dla województwa dolno-
śląskiego, a najwyższe dla lubelskiego. 

 
Tabela 3. Współczynnik obciążeń osobami w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do osób w wieku 
produkcyjnym w Polsce w latach 2005-2014 

Ludno ść w wieku przedprodukcyjnym na 100 osób  
w wieku produkcyjnym Wyszczególnienie 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
POLSKA 56,3 55,7 55,3 55,1 55,0 55,2 55,8 56,6 57,6 58,8 
Dolnośląskie 52,4 51,9 51,6 51,7 51,9 52,2 53,2 54,4 55,8 57,5 
Kujawsko-pomorskie 55,6 55,2 54,9 54,7 54,6 54,7 55,3 56,0 57,0 58,1 
Lubelskie 61,6 60,6 59,7 59,0 58,5 58,2 58,3 58,7 59,4 60,2 
Lubuskie 53,0 52,2 52,0 51,9 52,0 52,1 52,9 54,0 55,4 56,8 
Łódzkie 56,6 56,5 56,4 56,4 56,4 56,9 57,9 59,0 60,2 61,5 
Małopolskie 59,6 58,7 57,9 57,5 57,1 57,2 57,4 57,8 58,5 59,2 
Mazowieckie 57,5 57,0 56,8 56,8 56,9 57,4 58,1 59,0 60,1 61,4 
Opolskie 54,6 53,7 52,9 52,5 52,1 52,5 52,8 53,5 54,5 55,6 
Podkarpackie 61,2 59,8 58,5 57,5 56,7 56,6 56,5 56,7 57,1 57,6 
Podlaskie 62,0 60,6 59,5 58,6 57,8 57,3 57,0 57,0 57,3 57,8 
Pomorskie 55,4 54,9 54,8 54,8 54,9 54,9 55,6 56,6 57,8 59,2 
Śląskie 53,0 52,7 52,5 52,6 52,9 53,4 54,3 55,4 56,7 58,2 
Świętokrzyskie 60,1 59,1 58,4 57,8 57,4 57,2 57,6 58,2 59,0 59,9 
Warmińsko-mazurskie 56,1 55,0 54,3 53,8 53,5 52,9 53,2 53,9 54,6 55,7 
Wielkopolskie 54,8 54,4 54,1 53,9 53,9 54,2 55,1 56,0 57,1 58,4 
Zachodniopomorskie 52,5 52,0 51,7 51,7 51,9 52,0 52,9 53,9 55,2 56,7 

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/temat [dostęp: 6.04.2016]. 
 

Drugi współczynnik – ODR (tab. 4), przyjął w Polsce najwyższą wartość  
w 2014 roku – 105, 2, a najniższą w 2005 i kształtował się na poziomie 74,9. 

Ogólny wskaźnik obciążeń demograficznych (TPD – total denendency ratio) 
przedstawia stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym (wiek przedpro-
dukcyjny i poprodukcyjny łącznie) do liczby osób w wieku produkcyjnym. Często 
interpretuje się go, jako liczbę osób w wieku nieprodukcyjnym, będących na 
utrzymaniu 100 osób w wieku produkcyjnym (tab. 5). 
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Tabela 4. Współczynnik obciążeń osobami w wieku poprodukcyjnym w stosunku do osób w wieku 
produkcyjnym w Polsce w latach 2005-2014 

Ludno ść w wieku poprodukcyjnym na 100 osób  
w wieku produkcyjnym Wyszczególnienie 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
POLSKA 74,9 78,1 81,2 84,3 87,3 89,1 93,1 97,1 101,2 105,2 
Dolnośląskie 81,8 85,2 88,5 91,9 95,1 97,3 102,0 107,2 112,6 117,4 
Kujawsko-pomorskie 67,3 70,5 73,5 76,7 79,8 82,4 86,9 91,3 95,8 100,4 
Lubelskie 76,5 79,5 82,5 85,6 88,7 91,1 94,9 99,0 103,3 107,7 
Lubuskie 64,2 67,3 70,3 73,4 76,5 79,1 83,5 88,3 93,3 98,3 
Łódzkie 91,4 95,3 98,8 102,2 105,3 107,4 112,3 116,8 121,5 125,8 
Małopolskie 70,9 73,6 76,3 78,9 81,7 83,0 86,1 89,2 92,3 95,4 
Mazowieckie 85,2 87,7 90,0 92,2 94,1 94,5 97,3 100,0 102,9 105,4 
Opolskie 80,4 85,0 89,6 94,2 99,0 101,0 105,9 110,6 115,8 121,1 
Podkarpackie 64,4 67,5 70,5 73,7 77,0 78,4 82,0 85,9 89,8 94,1 
Podlaskie 76,8 80,1 83,6 87,2 90,5 91,5 95,4 99,3 103,4 107,3 
Pomorskie 63,7 66,5 69,3 72,0 74,6 76,4 79,9 83,5 87,3 91,0 
Śląskie 83,3 87,6 91,8 95,6 99,3 101,7 105,9 110,3 114,4 118,9 
Świętokrzyskie 82,6 86,0 89,6 93,1 96,8 99,3 104,2 109,3 114,5 119,8 
Warmińsko-mazurskie 59,4 62,0 65,0 67,9 70,8 73,4 77,4 81,6 86,0 90,7 
Wielkopolskie 63,7 67,0 69,8 72,4 75,0 76,9 81,0 84,6 88,3 91,9 
Zachodniopomorskie 68,4 71,6 75,0 78,4 82,0 84,8 90,1 95,6 101,3 107,1 

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/temat [dostęp: 6.04.2016]. 
 

Tabela 5. Wskaźnik obciążeń osobami w wieku nieprodukcyjnym w stosunku do osób w wieku 
produkcyjnym w Polsce w latach 2005-2014 

Ludno ść w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produk cyjnym  
Wyszczególnienie 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
POLSKA 24,1 24,4 24,8 25,2 25,6 26,0 26,9 27,9 29,0 30,2 
Dolnośląskie 23,6 23,9 24,3 24,8 25,3 25,8 26,9 28,2 29,6 31,0 
Kujawsko-pomorskie 22,4 22,8 23,2 23,7 24,2 24,7 25,7 26,7 27,9 29,1 
Lubelskie 26,7 26,8 27,0 27,2 27,5 27,7 28,4 29,2 30,2 31,2 
Lubuskie 20,7 21,0 21,4 22,0 22,5 23,0 24,1 25,3 26,7 28,2 
Łódzkie 27,0 27,6 28,0 28,5 28,9 29,4 30,6 31,8 33,0 34,2 
Małopolskie 24,7 24,9 25,1 25,3 25,7 25,9 26,6 27,3 28,1 28,9 
Mazowieckie 26,5 26,6 26,9 27,2 27,6 27,9 28,6 29,5 30,5 31,5 
Opolskie 24,3 24,7 25,0 25,4 25,9 26,4 27,2 28,1 29,2 30,4 
Podkarpackie 24,0 24,1 24,2 24,4 24,6 24,9 25,5 26,2 27,0 27,9 
Podlaskie 27,0 27,0 27,1 27,3 27,4 27,4 27,8 28,4 29,1 29,9 
Pomorskie 21,6 21,9 22,4 23,0 23,5 23,8 24,7 25,8 26,9 28,2 
Śląskie 24,1 24,6 25,1 25,7 26,4 26,9 27,9 29,1 30,3 31,6 
Świętokrzyskie 27,2 27,3 27,6 27,9 28,2 28,5 29,4 30,4 31,5 32,6 
Warmińsko-mazurskie 20,9 21,1 21,4 21,8 22,2 22,4 23,2 24,2 25,3 26,5 
Wielkopolskie 21,3 21,8 22,2 22,7 23,1 23,6 24,6 25,7 26,8 28,0 
Zachodniopomorskie 21,3 21,7 22,2 22,7 23,4 23,9 25,1 26,4 27,8 29,3 

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/temat [dostęp: 6.04.2016]. 
 

Do analizy demograficznej wykorzystuje się również wskaźnik (indeks) staroś-
ci, wyrażający stosunek osób w wieku 60 lat i więcej do liczby osób w wieku od  
0 do 14 lat (AI – ageing index). Wskaźnik ten określa liczbę dziadków przypada-
jącą na stu wnuków, ukazując relację między dwiema generacjami: dziadków  
i wnuków. 
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Na podstawie wartości wskaźnika starości, zauważalny jest wzrost udziału osób 
w wieku podeszłym w stosunku do liczby dzieci (wnuków). Wartości te zostały 
zaprezentowane w tabeli 6. 

 
Tabela 6. Wskaźnik starości w Polsce w latach 2005-2014 

Wskaźnik staro ści 
Wyszczególnienie 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
POLSKA 106,0 111,3 116,6 121,4 125,9 128,8 134,0 138,8 143,7 148,3 
Dolnośląskie 115,4 121,0 126,9 132,7 138,3 142,7 149,2 155,4 161,6 166,5 
Kujawsko-pomorskie 95,3 101,0 106,1 111,3 116,6 121,0 126,8 132,2 137,6 143,0 
Lubelskie 108,2 113,2 118,5 123,3 127,8 130,8 136,2 141,6 147,3 152,7 
Lubuskie 90,9 96,2 101,8 107,5 113,0 117,7 123,7 129,5 135,4 141,2 
Łódzkie 128,4 135,7 142,1 147,7 152,2 155,7 161,4 166,3 171,4 176,1 
Małopolskie 99,7 104,4 109,1 113,1 116,7 118,1 122,1 125,8 129,8 133,6 
Mazowieckie 118,4 122,5 126,5 129,9 132,6 132,9 136,2 139,2 142,4 145,1 
Opolskie 116,2 122,9 129,9 136,7 143,7 146,6 153,8 160,1 166,8 173,2 
Podkarpackie 91,5 96,6 102,0 106,9 111,7 113,1 118,4 123,6 129,0 134,4 
Podlaskie 109,2 114,3 119,6 125,3 130,0 131,0 136,3 141,5 146,6 151,3 
Pomorskie 90,1 94,6 99,1 103,2 107,2 110,7 115,4 119,8 124,2 128,4 
Śląskie 121,2 126,8 132,6 137,7 142,6 146,4 151,9 156,9 161,7 166,5 
Świętokrzyskie 116,7 123,0 129,7 135,8 141,4 145,3 152,1 158,4 165,3 171,6 
Warmińsko-mazurskie 84,3 88,7 93,5 98,4 103,1 107,8 113,7 119,4 124,9 130,6 
Wielkopolskie 90,0 96,1 101,0 105,6 109,8 112,8 117,2 121,3 125,5 129,4 
Zachodniopomorskie 96,9 102,5 108,6 114,6 121,1 126,7 134,2 141,1 147,7 154,3 

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/temat [dostęp: 6.04.2016]. 
 

GUS szacuje, że do 2035 roku udział osób w wieku 65+ wyniesie około 25% 
ogółu populacji zamieszkującej Polskę. Za główne przyczyny tego zjawiska uznaje 
się spadek liczby urodzeń oraz wydłużanie się przeciętnej długości życia Polaków. 

 
 
 

Podsumowanie 
 
 
Na podstawie zaprezentowanej analizy wybranych wskaźników starości 

demograficznej widać silnie postępujący w Polsce proces starzenia się populacji. 
Niekorzystnym zjawiskiem jest przede wszystkim liczebny spadek osób w wieku 
przedprodukcyjnym. W przyszłości (w prognozie demograficznej dla Polski do 
2050 roku) GUS nie przewiduje radykalnych zmian dotyczących wzrostu liczby 
dzieci. Współczynnik dzietności na obecnym poziomie nie gwarantuje zastępowal-
ności pokoleń, a podejmowane działania przez kolejne rządy nie znajdują pełnego 
poparcia wśród osób będących w wieku prokreacyjnym. Należy podkreślić, że 
efekty tych działań mogą być odczuwalne w długim okresie czasu. 
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DEMOGRAPHIC AGING IN POLAND  

IN THE YEARS 2005-2014.  

SELECTED ISSUES 
 
 

Abstract: Currently occurring demographic transformations of Polish society indicate a deepening 
year-on-year the aging processes of population. This is due to, among other things, with a small 
population growth, which does not guarantee replacement of generations, increase the quality of life 
of Polish citizens, which results in a lengthening of the average life expectancy. These factors do not 
only relate to the situation in Poland, as in Europe shows the process of depopulation societies. 
According to the forecast published by the CSO in 2050 in Poland, the number of people could shrink 
to 32 million people from the current 38 million. Article aims at presenting basic indicators relating 
to demographic aging. 
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Agnieszka Skóra 
 

ODSTĄPIENIE  OD  UZASADNIENIA  DECYZJI  W  OGÓLNYM 
POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM 

Artykuł poświęcony jest problematyce odstąpienia przez organ administracji publicznej od uzasad-
nienia decyzji administracyjnej. Odstąpienie to może przybrać formę rezygnacji z uzasadnienia 
decyzji w ogóle, bądź jedynie z jednej jego części (przeważnie uzasadnienia faktycznego). W świetle 
k.p.a., uzasadnienia faktycznego i prawnego wymagają zawsze decyzje odmowne (tj. w ogóle nie 
uwzględniające żądania strony), decyzje częściowo uwzględniające żądania strony, decyzje 
nakładające, zmieniające lub stwierdzające obowiązki prawne. W przypadku współuczestnictwa, 
takiego uzasadnienia wymagają: decyzje uwzględniające żądania niektórych stron postępowania  
i rozstrzygające sporne interesy stron. W przypadku wniesienia odwołania, uzasadnienia wymagają 
wszystkie decyzje wydane na skutek wniesienia odwołania, tj. decyzje organu odwoławczego oraz 
decyzje wydane przez organ pierwszej instancji w trybie tzw. samokontroli (art. 132 k.p.a.) bądź 
wydane przez ten organ na skutek przekazania sprawy do ponownego rozpoznania na podstawie art. 
138 § 2 k.p.a., a także decyzje wydane na skutek złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

 
 

 
1. Pojęcie, treść i znaczenie uzasadnienia decyzji administracyjnej 

 
 
Uzasadnienie jest jednym z tzw. podstawowych elementów decyzji administra-

cyjnej. W świetle art. 107 § 3 k.p.a., powinno składać się z dwóch części: 
uzasadnienia faktycznego i uzasadnienia prawnego. Przepis ten wskazuje, iż  
w treści uzasadnienia faktycznego należy wskazać fakty, które organ uznał za 
udowodnione, dowody, na których się oparł oraz przyczyny, z powodu których 
innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej. Na uzasadnienie 
prawne (art. 107 § 3 k.p.a. in fine) składa się „wyjaśnienie podstawy prawnej 
decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa”. Oba rodzaje uzasadnienia są ze sobą 
nierozerwalnie powiązane i powinny – o ile nie zachodzą przypadki wskazane  
w art. 107 § 4 i § 5 k.p.a. – znaleźć się w treści decyzji administracyjnej jako jej 
podstawowy element1. Zasadniczą rolą uzasadnienia jest wytłumaczenie adresa-
towi decyzji, dlaczego organ administracji publicznej, rozstrzygając daną sprawę 
administracyjną, zastosował określoną normę (normy) prawa materialnego. 
Stanowi ono zatem przede wszystkim wyjaśnienie rozstrzygnięcia decyzji.  

                                                           
1 A. Skóra, Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Elbląg 2015, s. 71. 
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Prawidłowe uzasadnienie decyzji administracyjnej zależy od charakteru decyzji 
i etapu podjęcia rozstrzygnięcia2. Nauka prawa administracyjnego i orzecznictwo 
sądowe formułują bowiem szczególne wymagania, jakie powinny spełniać m.in. 
decyzje odmawiające przyznania stronie uprawnienia, decyzje uznaniowe, czy 
poszczególne decyzje organu drugiej instancji3. 

Prawidłowo zredagowane uzasadnienie stanowi realizację zasady ogólnej prze-
konywania (art. 11 k.p.a.)4. Podobny pogląd sformułował m.in. WSA w Poznaniu 
w wyroku z 7 grudnia 2010 r., II SA/Po 299/105. Przekonywanie strony obejmuje 
informowanie jej przez organ administracji publicznej o stanie prawnym sprawy 
administracyjnej oraz o wszystkich okolicznościach faktycznych mających 
znaczenie dla sprawy6, a także – co szczególnie istotne dla niniejszych rozważań – 
podanie stronie okoliczności przemawiających za uznaniem sposobu załatwienia 
sprawy za racjonalny, uczciwy i słuszny7. Zasada przekonywania nakłada na 
organy administracji obowiązek wyjaśniania stronom zasadności przesłanek, który-

                                                           
2 Ibidem. Wyróżnienie dwóch części uzasadnienia nie oznacza, że organ powinien każdą z nich 
wyraźnie wyodrębnić w strukturze decyzji. Wręcz przeciwnie, prawidłowe uzasadnienie to takie,  
w którym obie części wzajemnie się przeplatają i uzupełniają. Por. R. Kędziora, Ogólne postępowanie 
administracyjne, Warszawa 2010, s. 265; Idem, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 
Warszawa 2011, s. 591; G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administra-
cyjnego. Komentarz, el/LEX 2016, komentarz do art. 107. 
3 Warto wspomnieć tu m.in., że w przypadku, gdy decyzję wydaje organ odwoławczy, to – 
uwzględniając w całości żądanie odwołującej się strony – powinien on odnieść się do treści 
zaskarżonej decyzji organu pierwszej instancji i wskazać, z jakiego powodu odwołanie zasługuje na 
uwzględnienie. Szczególny obowiązek formułowany jest także w przypadku, gdy organ odwoławczy 
utrzymuje w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W takiej sytuacji, organ odwoławczy 
zobowiązany jest do poinformowania odwołującego się, z jakich powodów nie uznał zarzutów 
zawartych w odwołaniu za zasadne, a w wypadku ich braku w odwołaniu – wskazać, dlaczego 
utrzymał decyzję w mocy i nie uwzględnił odwołania. Por. G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, 
Kodeks postępowania…, op. cit., komentarz do art. 107. Treść uzasadnienia zależy od rodzaju decyzji 
organu odwoławczego. Tytułem przykładu, dodatkowe elementy uzasadnienia decyzji organu 
odwoławczego wskazuje expressis verbis przepis art. 138 § 2, zd. 2 k.p.a. Organ odwoławczy może 
uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi 
pierwszej instancji, a zatem wydać decyzję kasacyjną, jeśli decyzja ta została wydana z naruszeniem 
przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej 
rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę organowi pierwszej instancji, organ ten powinien wskazać  
w treści uzasadnienia decyzji, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrze-
niu sprawy. Celem sformułowania wskazań organu administracji drugiej instancji co do dalszego 
postępowania, jest wytyczenie organowi pierwszej instancji kierunku działania przy ponownym 
rozpoznaniu sprawy i uniknięcie w ten sposób błędów już popełnionych. Wskazania określają zatem 
sposób postępowania organów pierwszej instancji w przyszłości. 
4 A. Skóra, Ogólne postępowanie…, op. cit., s. 71; P. Przybysz, Kodeks postępowania administra-
cyjnego. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2014, s. 330; M. Dyl, [w:] Kodeks postępowania 
administracyjnego. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2014, s. 448;  
H. Knysiak-Molczyk, Uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym, Kraków 2004, s. 299; 
J. Zimmermann, Motywy decyzji administracyjnej i jej uzasadnienie, Warszawa 1981, s. 149;  
R. Kędziora, Ogólne postępowanie…, op. cit., s. 264; Idem, Kodeks …, op. cit., s. 591. Por. też Wyrok 
NSA z 15 lutego 1984 r., SA/Po 1122/83, GAP z 1986 r., Nr 4, s. 45; Wyrok NSA z 8 kwietnia 
1984 r., II SA 742/84, ONSA z 1984 r., Nr 2, poz. 67. 
5 CBOSA. 
6 P. Przybysz, op. cit, s. 330. 
7 Ibidem, s. 60. 
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mi kierowały się podczas jej rozstrzygnięcia. Zasada ta powinna dotyczyć wszel-
kich czynności podejmowanych przez organy administracji, jednak najważniejsze 
znaczenie odgrywa tu właśnie obowiązek uzasadnienia decyzji administracyjnej. 
Organ powinien bowiem dążyć do wykonania decyzji bez potrzeby stosowania 
środków przymusu administracyjnego8. 

Prawidłowe uzasadnienie decyzji należy uznać jako mieszczące się w zakresie 
zasady ochrony zaufania strony i innych uczestników postępowania (art. 2 Konsty-
tucji RP9 oraz art. 8 k.p.a.)10. Zgodnie z treścią tej dyrektywy, organy administracji 
powinny prowadzić postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do 
władzy publicznej. Praktyczna realizacja tej dyrektywy przejawia się m.in. w prze-
pisach dotyczących wyłączenia pracownika organu administracji publicznej (art. 
24 k.p.a.), członka organu kolegialnego (art. 27 k.p.a.) oraz wyłączenia organu (art. 
25 k.p.a.), w przepisach regulujących zasady uzasadnienia decyzji administracyj-
nych (art. 107 § 3 k.p.a.), a także w przepisach o doręczeniach (art. 39-49 k.p.a.), 
wezwaniach (art. 50-56 k.p.a.), protokołach, adnotacjach i metrykach11. 

Jak podkreśla doktryna, prawidłowe uzasadnienie stanowi również przejaw 
zasady informowania stron i innych uczestników12. Dyrektywa ta wyrażona została 
wprost w przepisie art. 9 k.p.a. Obowiązki wynikające z niej są zróżnicowane  
w zależności od podmiotu, wobec którego mają być spełnione. W stosunku do 
stron organ jest zobowiązany udzielać im (na ich wniosek i z urzędu) informacji  
o okolicznościach faktycznych i prawnych mogących mieć wpływ na wynik 
sprawy. Organ zobowiązany jest także do dbania o to, aby strony nie poniosły 
szkody z powodu nieznajomości prawa, co oznacza, że przepis art. 9 uchyla wobec 
nich obowiązywanie zasady ignorantia iuris nocet13. Przestrzeganie tej zasady 
przejawia się m.in. we wskazaniu obowiązującego przepisu, zakomunikowaniu, 
bądź wyjaśnieniu jego treści. Funkcję informacyjną pełni przede wszystkim 
prawidłowo sporządzone uzasadnienie decyzji administracyjnej, wskazujące na 
motywy rozstrzygnięcia sprawy. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów 
administracyjnych (zapoczątkowanym wyrokiem NSA z 9 listopada 1987 r., III SA 
702/87)14, uchybienie tym obowiązkom (m.in. przez nieudzielenie informacji, 
udzielenie informacji błędnej) nie może szkodzić uczestnikom postępowania, 
którzy zachowali się zgodnie z pouczeniem. 

Dla niniejszych rozważań nie bez znaczenia jest, że obowiązek uzasadniania 
decyzji administracyjnych wynika z pierwotnego i pochodnego prawa Unii Euro-
pejskiej. Nauka prawa europejskiego oraz Trybunał Sprawiedliwości UE uznały 
                                                           
8 A. Skóra, Ogólne postępowanie…, op. cit., s. 22. 
9 Ibidem. 
10 H. Knysiak-Molczyk, op. cit., s. 299; J. Zimmermann, op. cit., s. 150; R. Kędziora, Ogólne 
postępowanie…, op. cit., s. 264; Idem, Kodeks …, s. 590. Por. też Wyrok NSA z 15 lutego 1984 r., 
SA/Po 1122/83, GAP z 1986 r., Nr 4, s. 45; Wyrok NSA z 8 kwietnia 1984 r., II SA 742/84, ONSA  
z 1984 r., Nr 2, poz. 67; Wyrok SN z 16 lutego 1994 r., III ARN 2/94, OSNAPiUS z 1994 r., Nr 1, 
poz. 2. 
11 A. Skóra, Ogólne postępowanie…, op. cit., s. 22 i cyt. tam literatura oraz orzecznictwo. 
12 P. Przybysz, op. cit.; R. Kędziora, Ogólne postępowanie…, s. 264. 
13 A. Skóra, Ogólne postępowanie…, op. cit., s. 26 i cyt. tam literatura. 
14 ONSA 1987, Nr 2, poz. 79. 
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obowiązek uzasadniania decyzji za powszechną zasadę prawa europejskiego15. 
Zgodnie z ustaleniami wyprowadzanymi z jego orzecznictwa, powinność 
uzasadniania decyzji realizuje dwa cele: przede wszystkim służy zapewnieniu 
jednostce możliwości rozważenia, czy powinna uruchomić środki prawne w sto-
sunku do decyzji, a także zabezpiecza możliwość zweryfikowania legalności 
decyzji. Takie postępowanie przyczynia się również do zapewnienia przejrzystości 
działań administracji16. 

Brak obligatoryjnego uzasadnienia decyzji uznaje się powszechnie za rażące 
naruszenie przepisu prawa procesowego. Skutkować będzie to stwierdzeniem 
nieważności decyzji administracyjnej na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 in fine k.p.a.17 
Mamy tu bowiem do czynienia z naruszeniem jasnego przepisu k.p.a., nie budzą-
cego większych wątpliwości interpretacyjnych18. 

Natomiast nieskorzystanie z możliwości odstąpienia od uzasadnienia decyzji nie 
może być uznane za naruszenie przepisów postępowania, mających istotny wpływ 
na wynik sprawy19. 

 
 
 

2. Odstąpienie od uzasadnienia decyzji administracyjnej. Uwagi ogólne 
 
 

W świetle art. 107 § 4 k.p.a., można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy 
uwzględnia ona w całości żądanie strony; nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzy-
gających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania. 
Zgodnie jednak z treścią art. 107 § 5 k.p.a., organ może odstąpić od uzasadnienia 
decyzji również w przypadkach, w których z dotychczasowych przepisów 
ustawowych wynikała możliwość zaniechania lub ograniczenia uzasadnienia ze 

                                                           
15 A. Skóra, Ogólne postępowanie…, op. cit., s. 22. 
16 A. Skóra, Pojęcie i zasady europejskiego postępowania administracyjnego, [w:] Acquis 
communautaire. Regiony, red. Z. Brodecki, Warszawa 2005, s. 333; A. Skóra, Ogólne postę-
powanie…, op. cit., s. 22-23. 
17 Odmienny pogląd prezentuje B. Moraczewski, który twierdzi, że wadliwość ta stanowi naruszenie 
przepisów procesowych, skutkujące uchyleniem decyzji. B. Moraczewski, [w:] Kodeks postępowania 
administracyjnego. Komentarz dla praktyków, red. A. Mudrecki, Gdańsk 2008, s. 263. 
18 W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalił się pogląd, że o rażącym naruszeniu prawa 
decyduje oczywistość naruszenia prawa oraz charakter przepisu, który został naruszony. Zob. m.in. 
Wyrok NSA z 25 lutego 2005 r., OSK 1134\04; Wyrok NSA z 20 maja 2010 r., II OSK 513/09; 
Wyrok NSA z 27 października 2010 r.; Wyrok NSA z II OSK 1694/09;Wyrok NSA z 2 marca  
2011 r., II OSK 2226/10; Wyrok NSA z 8 lipca 2010 r., I OSK 170/10; Wyrok WSA w Warszawie  
z 11 marca 2015 r., V SA/Wa 3063/14, cyt. za CBOSA. Judykatura wskazuje ponadto, że oczywis-
tość naruszenia prawa polega na rzucającej się w oczy sprzeczności pomiędzy treścią rozstrzygnięcia, 
a przepisem prawa stanowiącym jego podstawę prawną. Zob. m.in. NSA z 26 stycznia 2010 r.,  
II GSK 902/09; Wyrok WSA w Warszawie z 11 marca 2015 r., V SA/Wa 3063/14, cyt. za: CBOSA. 
W sposób rażący może zostać naruszony wyłącznie przepis, który jest stosowany w bezpośrednim 
rozumieniu, to znaczy taki, który nie wymaga stosowania wykładni prawa. Zob. m.in. Wyrok WSA  
w Warszawie z 11 marca 2015 r., V SA/Wa 3063/14, CBOSA. 
19 M. Dyl, op. cit., s. 454. 
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względu na interes bezpieczeństwa państwa lub porządek publiczny. Powyższa 
treść przepisu art. 107 § 4 k.p.a., nakładająca na organ obowiązek faktycznego  
i prawnego uzasadnienia decyzji, została wprowadzona przez ustawodawcę w 1980 
roku20.  

Część przedstawicieli nauki prawa administracyjnego przyjmuje, że – na grun-
cie k.p.a. – odstąpienie od uzasadnienia decyzji jest uprawnieniem, nie zaś 
obowiązkiem organu administracji publicznej pierwszej instancji21. Wskazuje na to 
expressis verbis treść art. 107 § 4 in principio k.p.a., który stanowi, iż „można 
odstąpić od uzasadnienia decyzji (podkr. AS)”. Prezentowany jest pogląd, że 
określenie „można odstąpić” wskazuje postać działania opartego na uznaniu admi-
nistracyjnym22. 

W świetle powyższych przepisów uzasadnione jest sformułowanie poglądu, iż 
obowiązek uzasadnienia decyzji uzależniony jest od stadium postępowania 
administracyjnego, tj. tego, czy decyzja została wydana w postępowaniu przed 
organem pierwszej instancji, czy „na skutek odwołania”. Zasadniczo istnieje 
obowiązek uzasadniania wszystkich decyzji wydanych na skutek wniesienia 
odwołania, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 107 § 5 k.p.a. Decyzje 

                                                           
20 Przepis art. 49 projektu r.p.a. (wersja z 1926 r. opublikowana w Gazecie Administracji i Policji 
Państwowej z 1926 r., NR 30 i Nr 31) wprowadzał obowiązek uzasadnienia wyłącznie decyzji 
odmownych. Zasadniczo propozycja ta została przez ustawodawcę podtrzymana w ostatecznej wersji 
r.p.a. z 1928 r. Otóż art. 75 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta RP z 22.03.1928 r. o postępowaniu 
administracyjnym wprowadzał obowiązek dla organu administracji publicznej uzasadniania decyzji  
w części lub w całości odmownych. Przewidywał wtedy konieczność podania uzasadnienia 
faktycznego i prawnego decyzji. Przez „uzasadnienie faktyczne” – jak wyjaśnił NTA w wyroku z 10 
grudnia 1938 r., l.rej. 4551/37, OPA z 1938 r., Nr 146A – „rozumieć należy przytoczenie wszystkich 
tych poczynionych w toku postępowania ustaleń z podaniem źródła ustalenia, na podstawie których 
władza orzekająca stosuje powołanie w decyzji swej przepisy prawne i wydaje mieszczące się  
w decyzji rozstrzygnięcie”. Przepis art. 75 ust. 3 r.p.a. regulował kwestię elementów decyzji 
kwalifikowanych jako decyzje uznaniowe. Otóż jeżeli decyzja pozostawiona była „całkowicie 
swobodnej ocenie władzy”, organ powinien jedynie powołać się na podstawę prawną decyzji, zaś  
w „innych wypadkach swobodnej oceny wystarczy to jedynie wówczas, kiedy ważny interes państ-
wowy przemawia przeciwko bliższemu uzasadnieniu”. Zob. Z. Krüger, Postępowanie administra-
cyjne, postępowanie karno-administracyjne, postępowanie przymusowe w administracji. Przepisy 
związkowe. Orzecznictwo, Kraków 1949, s. 37-38. Zdarzały się jednak przypadki, przewidziane  
w ustawach szczególnych, gdy przepis prawa – na zasadzie lex specialis derogat legi generali – 
bezwzględnie wymagał uzasadnienia każdej decyzji wydanej w danej kategorii spraw. Por. np. art. 33 
dekretu z 24 stycznia 1919 r. w przedmiocie organizacji urzędów ochrony lasów (Dz. Praw P. Pol. Nr 
8, poz. 117, ze zm). W kolejnych wersjach projektu k.p.a. stopniowo rozszerzano obowiązek 
uzasadnienia decyzji administracyjnych. Przepis art. 99 § 2 k.p.a. w wersji z 1960 r. stanowił, iż jeżeli 
decyzja nie uwzględnia żądania strony w całości lub w części, rozstrzyga sporne interesy stron, albo 
nakłada na stronę lub stwierdza nałożony na nią obowiązek, powinna zawierać faktyczne i prawne 
uzasadnienie. Z kolei przepis art. 99 § 3 k.p.a. stanowił, iż faktyczne i prawne uzasadnienie powinna 
zawierać także decyzja wydana na skutek odwołania. Odstąpienie od uzasadnienia decyzji możliwe 
było w przypadku, gdy „z dotychczasowych przepisów ustawowych wynikała możliwość zaniechania 
lub ograniczenia uzasadnienia ze względu na interes bezpieczeństwa państwa lub porządek pub-
liczny” (art. 99 § 4 k.p.a.). 
21 Por. M. Dyl, op. cit., s. 454. Podobny pogląd sformułował m.in. Z. Janowicz, Kodeks postępowania 
administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1996, s. 276. 
22 G. Łaszczyca, Postanowienie administracyjne w ogólnym postępowaniu administracyjnym, LEX 
2011. 
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„wydane na skutek odwołania” to decyzje organu odwoławczego, decyzje wydane 
przez organ pierwszej instancji w trybie tzw. samokontroli (art. 132 k.p.a.), wydane 
przez ten organ na skutek przekazania sprawy do ponownego rozpoznania na 
podstawie art. 138 § 2 k.p.a. oraz decyzje wydane na skutek złożenia wniosku  
o ponowne rozpatrzenie sprawy23. Decyzje wydane na skutek odwołania, a w szcze-
gólności decyzje organu odwoławczego, które kończą tok instancji, ostatecznie 
kształtują sytuację prawną strony (lub stron) postępowania. Z tego względu, nawet 
uwzględniając w całości żądanie odwołującej się strony – organ ten powinien 
odnieść się do treści zaskarżonej decyzji organu pierwszej instancji i wskazać,  
z jakiego powodu odwołanie zasługuje na uwzględnienie24.  

Na zakończenie tej części rozważań warto przywołać pogląd WSA w Warsza-
wie z VI SA/Wa 1947/14, wedle którego „z zasady dwuinstancyjności wynikają 
również określone wymagania co do treści uzasadnienia decyzji wydanej na skutek 
odwołania. Stosownie do art. 107 § 4 k.p.a., organ odwoławczy nie może odstąpić 
od uzasadnienia decyzji wydanej na skutek odwołania, nawet jeśli uwzględnia  
w całości żądanie strony. Odstąpienie od uzasadnienia decyzji wydanej na skutek 
odwołania może nastąpić jedynie na podstawie przepisu szczególnego”25. 

Możliwość odstąpienia od uzasadnienia decyzji oznacza, po pierwsze, że organ 
administracji publicznej może ograniczyć jej uzasadnienie tylko do niektórych jego 
elementów (tj. do części prawnej, części faktycznej, czy fragmentu którejś z wy-
mienionych części)26. Odstąpienie od uzasadnienia decyzji może być także rozu-
miane szeroko, jako zaniechanie w ogóle sporządzenia uzasadnienia27. Odstąpienie 
od sporządzenia całości uzasadnienia oznacza brak zarówno uzasadnienia faktycz-
nego, jak i prawnego w treści decyzji. W świetle poglądów niektórych przedstawi-
cieli nauki prawa administracyjnego, dopuszczalność zaniechania sporządzenia 
uzasadnienia w całości należy ocenić krytycznie. Ich zdaniem bowiem całkowity 
brak jakiegokolwiek uzasadnienia decyzji daje organowi możliwość dowolnego  
i arbitralnego rozstrzygnięcia o istocie sprawy28. Co równie ważne, w takich 
przypadkach organ odwoławczy oraz sąd administracyjny nie mają możliwości 
oceny prawidłowości wydanej decyzji29. 

Jednocześnie w nauce prawa administracyjnego prezentowany jest pogląd, iż 
nawet całkowite odstąpienie od uzasadnienia decyzji nie oznacza zupełnej 
rezygnacji przez organ z podania jakichkolwiek jego elementów. I tak organ pierw-
szej instancji, uwzględniając w całości żądanie strony zawarte w podaniu, nie może 
ograniczyć się w treści decyzji jedynie do sformułowania: „stosownie do art. 107  
§ 4 k.p.a. organ odstępuje od uzasadnienia decyzji”30. Taka bowiem skrótowa 
                                                           
23 Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentaż, Warszawa 1996, s. 263. 
24 Por. G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania…, el/LEX, 2016, komentarz do 
art. 107. 
25 CBOSA. Por. też Wyrok WSA w Lublinie z 6 września 2014 r., III SA/Lu 223/14, CBOSA. 
26 M. Jaśkowska, A Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, el /LEX 2016, 
komentarz do art. 107. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
30 G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania ..., el /LEX 2016, komentarz do art. 107. 
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redakcja powoduje, że strona może nie zdawać sobie sprawy, iż właśnie owo 
uwzględnienie jej żądania jest przesłanką uzasadniającą pominięcie uzasadnienia  
w treści decyzji31. Należy zgodzić się z poglądem, wedle którego przywołanie 
wyłącznie jednostki redakcyjnej ustawy (tj. numeru przepisu lub przepisów) należy 
uznać za niewystarczające w świetle art. 107 § 4 k.p.a. Taka nadmiernie lakoniczna 
redakcja oceniana jest bowiem jako niezgodna z zasadą ogólną przekonywania (art. 
11 k.p.a.)32 oraz zasadą ochrony zaufania, zgodnie z którą strona nie powinna 
ponosić negatywnych konsekwencji nieznajomości prawa, co w postępowaniu 
administracyjnym gwarantuje odrzucenie zasady ignorantia iuris nocet. Zatem  
w takich sytuacjach, organ administracji publicznej powinien przytoczyć w całości 
treść przepisu art. 107 § 4 in principio k.p.a., informując stronę, że odstępuje od 
uzasadnienia decyzji z powodu uwzględnienia w całości żądania strony33. Podobne 
stanowisko możemy znaleźć w orzecznictwie sądów administracyjnych. W świetle 
wyroku WSA w Warszawie z 15 kwietnia 2009 r., II SA/Wa 125/0934, jeżeli 
odstąpienie od sporządzenia uzasadnienia decyzji było bezzasadne i nie zostało 
udokumentowane, nie jest możliwe utrzymanie w mocy decyzji organu pierwszej 
instancji. 

 
 
 

3. Odstąpienie od uzasadnienia decyzji administracyjnej 
uwzględniającej w całości żądanie strony 

 
 

W świetle art. 107 § 4 k.p.a., organ administracji publicznej może odstąpić od 
uzasadnienia decyzji, jeśli akt ten uwzględnia w całości żądanie strony. Sytuacja 
taka może mieć miejsce jedynie w postępowaniu przed organem pierwszej 
instancji. Prima facie wydaje się, że chodzi tu tylko o decyzje wydane w postę-
powaniach wszczynanych na wniosek strony. W przypadkach bowiem, w których 
postępowanie zostało wszczęte z urzędu przez organ administracji publicznej, nie 
pojawia się w ogóle element woli strony, tj. nie domaga się ona podjęcia określo-
nego działania przez organ administracji publicznej. Jednak zdaniem J. Starościa-
ka, jeżeli postępowanie administracyjne prowadzone jest z urzędu, a strona w jego 
toku zgłosiła żądania i nie zostały one w całości uwzględnione, organ nie może 
odstąpić od uzasadnienia decyzji35. Jeżeli natomiast strona nie zajęła w sprawie 
uruchomionej z urzędu żadnego stanowiska, decyzja nie wymaga uzasadnienia36. 

                                                           
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
34 CBOSA, w uzasadnieniu. 
35 E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1964,  
s. 159. 
36 Ibidem. 
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Należy zatem w tym miejscu postawić pytanie, co należy rozumieć pod 
pojęciem „żądanie strony” w świetle art. 107 § 4 k.p.a. W szczególności chodzi tu 
o przesądzenie, czy wyrażenie to oznacza domaganie się przez stronę jedynie 
wszczęcia postępowania (tj. obejmuje jedynie jego treść), czy należy rozumieć je 
szerzej, jako domaganie się przez wnioskodawcę jakiejkolwiek czynności proce-
sowej. 

Rozważania należy rozpocząć od określenia znaczenia terminu „żądanie strony” 
w języku powszechnym (naturalnym). Zgodnie bowiem z założeniami wykładni 
językowej, interpretację danego wyrazu rozpoczyna się od ustalenia jego znaczenia 
w tym właśnie języku37. „Żądanie” to rzeczownik pochodzący od czasownika 
„żądać”, który oznacza, że podmiot kategorycznie się czegoś domaga38. Z kolei  
w przekonaniu W. Doroszewskiego czasownik „żądać” należy rozumieć jako 
„usilnie dopominać się o coś; domagać się; wymagać” 39, zaś „żądanie” to „życze-
nie wyrażone w kategorycznej formie; wymaganie”40. Przez „żądanie” w języku 
powszechnym należy zatem rozumieć usilne domaganie się czegoś w sposób 
stanowczy41. Nietrudno zauważyć, że termin ten posiada podobne znaczenie na 
gruncie art. 63 § 2 k.p.a., w świetle którego „żądanie” wnoszącego podanie stanowi 
podstawowy element podania w postępowaniu administracyjnym, którego treścią 
jest domaganie się określonego działania (np. przeprowadzenia dowodu) lub 
zespołu działań (np. wszczęcia postępowania) od organu administracji publicznej. 
Podobny pogląd przyjmuje G. Łaszczyca, który twierdzi, że „wymaganie w postaci 
zawarcia w podaniu żądania (jego treści) wiąże się z wyznaczeniem przedmiotu 
postępowania w ogóle lub rodzaju i charakteru dalszych czynności organu 
administracji publicznej”42. 

Uwzględnienie żądania strony „w całości” oznacza natomiast, iż organ powi-
nien zgadzać się ze wszystkimi żądaniami strony zgłoszonymi zarówno w fazie 
wszczęcia postępowania, jak i w pozostałych dwu fazach postępowania. Na taki 
sposób interpretacji tego wyrażenia wskazuje – po pierwsze – słownikowe zna-
czenie. „W całości” oznacza bowiem „obejmując wszystkie części czegoś” 43, a 
zatem wszystkie żądania strony (podkr. AS). Kolejnym argumentem przema-
wiającym za powyższą interpretacją jest fakt, że na gruncie k.p.a. nie zachodzą 
przeszkody formalne, by strona poszerzyła lub zawęziła zakres żądania wszczęcia 
postępowania. 

 
 
 

                                                           
37 J. Jabłońska-Bonca, Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki, Warszawa 2002, s. 256. 
38 Słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. 6, Wde-Żyz, Warszawa 2007, s. 531. 
39 W. Doroszewski, Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl. 
40 Zob. http://sjp.pwn.pl/doroszewski/zadanie;5532648.html. 
41 „Żądać” to inaczej „domagać się”. Por. A. Kubiak-Sokół, Słownik synonimów, Warszawa 2007,  
s. 442. 
42 G. Łaszczyca, A. Matan, Cz. Martysz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 
Warszawa 2010, s. 535. 
43 Zob. http://sjp.pwn.pl/szukaj/ca%C5%82o%C5%9B%C4%87.html. 



A. Skóra, Odstąpienie od uzasadnienia decyzji w ogólnym postępowaniu... 

 

121 

4. Odstąpienie od uzasadnienia decyzji administracyjnej organu 
pierwszej instancji w przypadku współuczestnictwa 

 
 
Sytuacja odstąpienia od uzasadnienia decyzji nie budzi większych wątpliwości 

teoretycznych oraz praktycznych w przypadku, gdy w postępowaniu uczestniczy 
tylko jedna strona. Jednak w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze współuczest-
nictwem, „uwzględnienie w całości” żądania strony możliwe jest jedynie w przy-
padku, gdy interesy stron nie są „sporne” (argumentum ex art. 107 § 4 k.p.a.).  
W takiej sytuacji orzecznictwo sądów administracyjnych przyjmuje, że – w celu 
stwierdzenia tej „niesporności” – organ odwoławczy powinien przed wydaniem 
decyzji umożliwi ć stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów44. 

K.p.a. nie precyzuje, jaki rodzaj relacji między stronami należy uznać za 
„sporny”. Autorzy komentarzy do przepisu art. 107 § 4 k.p.a. podają różne, 
przeważnie bardzo ogólne sposoby interpretacji tego wyrażenia. I tak „sporne 
interesy stron” mają miejsce, gdy organ – przyznając decyzją określone upraw-
nienie jednej stronie – może tego uprawnienia pozbawić inną stronę45. W podobny 
sposób „sporność” interesów stron określa M. Jaśkowska. Przyjmuje ona, że 
chodzi tu o sytuacje, gdy decyzja nie uwzględnia w całości lub w części żądania 
chociażby jednej ze stron46.  

Sporność między stronami nie musi oznaczać, że uprawnienia i/lub obowiązki 
stron są całkowicie przeciwstawne. Możemy mieć bowiem do czynienia z mniejszą 
lub większą dysharmonią interesów stron, niekoniecznie oznaczającą ich wzajemne 
wykluczanie się. 

Teoretycznie możliwa jest sytuacja, w której – w razie udziału w postępowaniu 
dwu lub więcej stron – organ może uwzględnić w całości żądania tych wszystkich 
stron47. Z przypadkami takimi mamy najczęściej do czynienia, gdy interesy stron 
nie są sporne. O braku sporności interesów stron mówimy, gdy dwa podmioty lub 
więcej, którym przysługuje przymiot strony postępowania, występują do organu 
administracji publicznej z tym samym żądaniem. Inaczej mówiąc, gdy dwa 
podmioty lub więcej wspólnie stanowią stronę legitymowaną w postępowaniu. Na 
określenie tego typu relacji między stronami zaproponowałam niegdyś określenie 
„współuczestnictwo materialne łączne”48. Istotą tego typu współuczestnictwa jest 
sytuacja, kiedy legitymacja procesowa przysługuje łącznie określonej grupie 
podmiotów jako całości, tj. mamy de facto jedną wielopodmiotową stronę 
postępowania49. Z tym rodzajem współuczestnictwa mamy do czynienia m.in.  
                                                           
44 Cytowany wyrok posługuje się pojęciem „niesprzeczności”. Wyrok WSA w Kielcach z 9 kwietnia 
2015 r., II SA/Ke 51/15, CBOSA. 
45 G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks …, el /LEX 2016, komentarz do art. 107. 
46 M. Jaśkowska, A. Wróbel, op. cit. 
47 Na taką możliwość wskazują M. Jaśkowska, A. Wróbel, op. cit. 
48 A. Skóra, Współuczestnictwo w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2009, s. 345. 
49 Uprawnienia i/lub obowiązki poszczególnych współuczestników „łącznych” zależą wzajemnie od 
siebie i mogą być oceniane tylko wspólnie, tj. w ramach jednego postępowania i w treści jednej 
decyzji administracyjnej. Źródłem współuczestnictwa „łącznego” mogą być dwie sytuacje. Mamy  
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w sprawie podziału albo wywłaszczenia nieruchomości będącej przedmiotem 
współwłasności (współużytkowania wieczystego), w sprawach nabycia własności 
nieruchomości przez gminę, w postępowaniu w sprawie rejestracji patentu lub 
wzoru użytkowego, do którego prawa przysługują kilku współtwórcom, w sprawie 
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wspólne korzystanie z wód, w sprawie 
udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew (lub krzewów) z terenu nieruchomości 
będącej przedmiotem współwłasności dwu lub więcej podmiotów, a także w spra-
wach niektórych świadczeń z pomocy społecznej przyznawanych rodzinie (a zatem 
dwu lub więcej podmiotom)50. Dla współuczestnictwa „łącznego” charakte-
rystyczne jest więc to, że wszyscy współuczestnicy (o ile nie upoważniono jednego 
lub więcej podmiotów do działania w ich imieniu) powinni expressis verbis 
wyrazić żądanie wszczęcia postępowania. Dla skutecznego dokonania czynności 
procesowej, jaką jest złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawach 
wielopodmiotowych, w których uprawnienia są – jak w analizowanym przypadku 
– wspólne, potrzebne jest zgodne stanowisko wszystkich współuczestników 
„ł ącznych”, bądź wyraźne umocowanie jednego, lub niektórych z nich do działania 
w imieniu pozostałych. 

Jak już wcześniej zasygnalizowano, ze „spornymi interesami stron” mamy do 
czynienia wówczas, gdy uprawnienia i/lub obowiązki stron są częściowo lub 
całkowicie przeciwstawne. Sytuacja taka ma zawsze miejsce w ramach tzw. 
„faktycznego sporu”, gdy relacje pomiędzy stronami charakteryzują się tym, że 
potencjalna możliwość udzielenia uprawnienia stronie postępowania, składającej  
w tym celu wniosek (tzw. strona „główna”), powoduje, że „pozostałe” strony (tj. 
„wciągnięte” do postępowania na skutek wniosku strony) żądają zapewnienia im 
udziału w postępowaniu w celu, albo „wyrażenia sprzeciwu” wobec takiej 
możliwości, albo domagają się należytej ochrony swojego interesu, któremu –  
w ich ocenie – udzielenie uprawnienia stronie uruchamiającej postępowanie może 
zagrażać51. Nietrudno zatem zauważyć, że w takich przypadkach przydzielenie 
określonego uprawnienia stronie „głównej” wiąże się z węższym lub szerszym 
oddziaływaniem na sferę prawną „pozostałych” stron. Oddziaływanie to może 
przejawiać się w ten sposób, że uprawnienia „pozostałych” stron zostaną 
ograniczone lub zniesione na skutek wydania decyzji administracyjnej. Ingerencja 
w sferę prawną „pozostałych” stron może również polegać na tym, że na skutek 
wydania decyzji mogą zostać na nie nałożone obowiązki52. 

W postępowaniu administracyjnym istnieje niekiedy konieczność jednolitego  
i niepodzielnego orzekania przez organ administracji o sytuacji prawnej dwu lub 

                                                           
z nim do czynienia głównie w przypadkach, w których stanowi ono konsekwencję wspólności 
uprawnień i/lub obowiązków stron, a więc wtedy, gdy o istnieniu tego współuczestnictwa decyduje 
wspólne uprawnienie i/lub obowiązek. Strony mają wspólnie uzyskać takie uprawnienie, bądź 
wspólnie je utracić (na skutek wydania decyzji o cofnięciu uprawnienia), bądź wspólnie zostać 
obciążone obowiązkiem. Por. A. Skóra, Współuczestnictwo …, op. cit., s. 345. 
50 Ibidem, s. 345-346. 
51 Ibidem, s. 346. 
52 Ibidem, s. 346. 
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więcej stron53. Z sytuacjami takimi mamy do czynienia, gdy o uprawnieniach i/lub 
obowiązkach wszystkich stron można orzec tylko jednolicie, co oznacza, że 
rozstrzygnięcie decyzji powinno jednakowo regulować sytuację prawną wszystkich 
współuczestników54. Wprawdzie możliwe byłoby złożenie odrębnych wniosków 
przez pojedyncze strony lub uruchomienie postępowania z urzędu w stosunku do 
pojedynczych stron, jednak rozstrzygnięcie z powodu jedności przedmiotu postę-
powania powinno być koniecznie jednolite wobec wszystkich stron (współuczest-
ników), których uprawnień i/lub obowiązków dotyczyć ma wspólnie i niepo-
dzielnie decyzja rozstrzygająca taką sprawę55. Przykłady tego typu relacji między 
stronami można spotkać w sprawach o udzielenie pozwolenia na budowę linii 
energetycznej przebiegającej przez wiele nieruchomości i ustalenie strefy ochron-
nej dla tej linii, pozwolenie na budowę autostrady, trasy szybkiego ruchu, w spra-
wach ustalenia warunków zabudowy terenu pod drogi publiczne (bądź niektóre 
inne rodzaje inwestycji), czy też ochrony środowiska56. W takich przypadkach 
rozstrzygnięcie, z powodu jedności przedmiotu postępowania (zakłada się, że 
przedmiot stanowi jedna sprawa administracyjna) – niezależnie, czy jest ono 
pozytywne czy negatywne – powinno być jednolite dla wszystkich stron i zobo-
wiązujące wszystkie strony (tj. wszystkich wnioskodawców i/lub „przeciwników 
wniosku”). 

Podsumowując niniejsze rozważania, należy stwierdzić, że w dwu ostatnich 
typach spraw administracyjnych mamy do czynienia z ewidentną spornością 
interesów stron. Powoduje to, że organ administracji publicznej zobowiązany jest 
do uzasadnienia decyzji pierwszoinstancyjnej, jeśli decyzja uwzględnia żądanie 
jakiejkolwiek ze stron jedynie w części lub nie uwzględnia go w ogóle. W tej 
sytuacji organ rozpatrujący winien wskazać, z jakich powodów wydał taką a nie 
inną decyzję, dlaczego odmówił realizacji żądania jednej (lub więcej stron),  
a zaspokoił żądanie innej strony (stron). Warto przywołać tu treść wyroku SN z 16 
lutego 1994 r., III ARN 2/9457, zgadnie z którym realizacja zasady pogłębiania 
zaufania do organów państwa determinuje szczególną rolę uzasadnienia decyzji 
wydanej w sprawie, w której strony postępowania mają rozbieżne lub sprzeczne ze 
sobą interesy. W takich sprawach zadaniem organu jest przekonanie strony, że jej 
stanowisko zostało poważnie wzięte pod uwagę, a jeżeli zapadło inne rozstrzyg-
nięcie, to przyczyną tego są istotne powody. 

                                                           
53 Ibidem. 
54 Ibidem, s. 347. 
55 Ibidem, s. 346. 
56 Ibidem. 
57 OSNAPiUS z 1994 r., Nr 1, poz. 2. 
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5. Odstąpienie od uzasadnienia decyzji administracyjnej organu 
pierwszej instancji w przypadku określonym w art. 107 § 5 k.p.a. 
 
 

Przepis art. 107 § 5 k.p.a. stanowi, iż organ administracji publicznej może 
odstąpić od uzasadnienia decyzji w tych przypadkach, w których z dotychcza-
sowych przepisów ustawowych wynikała możliwość zaniechania lub ograniczenia 
uzasadnienia ze względu na interes bezpieczeństwa państwa lub porządek 
publiczny. Jak słusznie stwierdza M. Jaśkowska, obecnie niejasne jest, jakie prze-
pisy są przepisami dotychczasowymi w rozumieniu tego przepisu58. Przyjmując 
wykładnię historyczną, należy przyjąć, że przepisami dotychczasowymi są 
przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie kodeksu, tj. przed 1 stycznia 
1961 roku59. Takie też stanowisko zajmuje J. Starościak, który stwierdza, że chodzi 
o przepisy ustawy (także dekretu), która „weszła w życie przed wejściem w życie 
k.p.a.”60. W takich przypadkach organ może odstąpić od uzasadnienia decyzji, 
mimo iż jest zobowiązany do uzasadnienia decyzji zgodnie z art. 107 § 1 i § 4 zd. 2 
k.p.a. Należy zgodzić się z poglądem P. Przybysza, aby w analizowanej sytuacji  
w aktach sprawy administracyjnej znajdował się materiał dowodowy, który by 
wskazywał, jakimi względami kierował się organ, wydając decyzję negatywną dla 
strony61. Trzeba także pamiętać, że przepis art. 107 § 5 k.p.a. nie stanowi 
samoistnej i wystarczającej podstawy prawnej do odstąpienia lub ograniczenia 
uzasadnienia62. 

Na gruncie aktualnego stanu prawnego, takim przepisem szczególnym (tj. obo-
wiązującym przed 1961 r. i aktualnym obecnie) jest art. 3c ustawy z dnia 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców63. W świetle tego 
przepisu, „organ wydający decyzję lub postanowienie w postępowaniu toczącym 
się na podstawie przepisów ustawy może odstąpić od uzasadnienia faktycznego, 
jeżeli wymaga tego obronność lub bezpieczeństwo państwa”. Jest to istotna zmiana 
w stosunku do pierwotnej wersji ustawy z 1920 roku, której przepisy w ogóle nie 
wspominały o obowiązku uzasadnienia decyzji, wymieniając jedynie w art. 3 
składniki obligatoryjne decyzji64.  

 

                                                           
58 M. Jaśkowska, A Wróbel, op. cit. 
59 Z. Janowicz, op. cit., s. 276; E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. 
Komentarz, Warszawa 1970, s. 210; M. Jaśkowska, A Wróbel, op. cit. Por. też Wyrok NSA  
w Warszawie z dnia 7 października 1989 r., IV SA 888/89, GAP 1989, Nr 12, s. 42; PiŻ 1989, wyrok 
NSA w Katowicach z dnia 7 lutego 1991 r., SA/Ka 848/90, OSP 1993, z. 1, poz. 19 
60 E. Iserzon, J. Starościak, op. cit., s. 161. 
61 Zob. szerzej P. Przybysz, op. cit., s. 329-334. 
62 Por. Wyrok NSA w Warszawie z dnia 28 lipca 1992 r., III SA 1154/92, OSP 1994, z. 4, poz. 70;  
M. Jaśkowska, A Wróbel, op. cit. 
63 Dz. U. z 2014 r., poz. 1380, ze zm., t.j. 
64 Wersja z dnia wejścia w życie ustawy, tj. 21 kwietnia 1920 r. 
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6. Odstąpienie od uzasadnienia decyzji administracyjnej organu 
pierwszej instancji w przypadkach określonych w przepisach 
szczególnych i na podstawie zwyczaju administracyjnego 

 
 
Przepisy ustaw szczególnych – na zasadzie lex specialis derogat legi generali – 

mogą przewidywać, że organ administracji publicznej, wydając decyzje w okreś-
lonych sprawach, może całkowicie lub częściowo odstąpić od uzasadnienia 
decyzji. W tej sytuacji organ administracji może (uprawnienie organu) lub jest 
zobowiązany (obowiązek) do ograniczenia lub odstąpienia od uzasadnienia 
decyzji. Dopuszczalność odstąpienia od uzasadnienia faktycznego i prawnego 
decyzji na mocy przepisów szczególnych nie występuje współcześnie zbyt często, 
co – zdaniem części doktryny – należy ocenić pozytywnie65. W przywołanych 
przepisach pojawiają się pojęcia niedookreślone, takie jak „bezpieczeństwo 
państwa” (art. 5 ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej i członków ich rodzin, art. 11 ustawy o obywatelstwie polskim, art. 5 
ustawy o cudzoziemcach), „obronność państwa” (art. 11 ustawy o obywatelstwie 
polskim, art. 5 ustawy o cudzoziemcach), „ochrona bezpieczeństwa” (art. 11 
ustawy o obywatelstwie polskim, art. 5 ustawy o cudzoziemcach) i „porządek 
publiczny” (art. 11 ustawy o obywatelstwie polskim, art. 5 ustawy o cudzoziem-
cach). Ustalenie treści powyższych pojęć, różnie zresztą rozumianych zarówno  
w literaturze prawniczej, jak i stosunków międzynarodowych, wykracza poza ramy 
niniejszych rozważań.  

Zwykle ustawodawca dopuszcza możliwość rezygnacji przez organ z uzasad-
nienia tej części decyzji, którą określa się jako „faktyczne uzasadnienie decyzji”. 
W takich przypadkach organ może odstąpić od uzasadnienia faktycznego w ogóle 
lub jedynie ograniczyć jego zakres. Taka sytuacja zachodzi we wspomnianym już 
art. 3c ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Interesującą 
podstawę odstąpienia od uzasadnienia faktycznego decyzji przewiduje także art. 36 
ust. 4a ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych66, który 
stanowi, że „decyzja o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa i decyzja 
o jego cofnięciu powinny zawierać także uzasadnienie faktyczne i prawne. Można 
odstąpić od uzasadnienia faktycznego lub je ograniczyć w zakresie, w jakim 
udostępnienie informacji osobie sprawdzanej mogłoby spowodować istotne 
zagrożenie dla podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących 
porządku publicznego, obronności, bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych 
lub gospodarczych państwa” (podkr. A.S.). 

Możliwość odstąpienia zarówno od prawnego, jak i faktycznego uzasadnienia 
decyzji przewiduje np. art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach67, 
stanowiąc: „organ (…) może odstąpić od uzasadnienia, w całości lub w części, 
                                                           
65 G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks …, el /LEX 2016, komentarz do art. 107. 
66 Dz.U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631, ze zm., t.j. 
67 Dz. U. z 2011 r., Nr 264, poz. 1573, ze zm., t.j. 
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jeżeli wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo 
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Podobną regułę zawiera także 
art. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem jest ochrona wskazanych w nim 
wartości, tj. obronności, bezpieczeństwa państwa, ochrona i porządek publiczny. 
Wartości te zostały uznane za nadrzędne wobec indywidualnych gwarancji proce-
sowych w postaci wskazania okoliczności faktycznych uzasadniających treść 
decyzji oraz środków dowodowych, które stanowiły podstawę ich ustaleń68. 
Niezbędne okazuje się także ustalenie, czy bezpośrednio do omawianego problemu 
nie odnoszą się także niektóre z unijnych dyrektyw, w tym w szczególności 
dyrektywa 2004/38/WE69 oraz 2008/115/WE. W dyrektywie 2004/38/WE przewi-
dziano notyfikację decyzji o wydaleniu cudzoziemca (art. 30 ust. 2), polegającą na 
pełnym i dokładnym informowaniu o względach porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, na podstawie których 
podjęto decyzję ograniczającą swobodę przemieszczania się i pobytu obywateli UE 
i członków ich rodziny w ich przypadku, o ile nie jest to sprzeczne z interesem 
bezpieczeństwa państwa. Z kolei art. 12 ust. 1 dyrektywy 2008/115/WE70 prze-
widuje, że – co do zasady – „decyzje nakazujące powrót oraz decyzje o zakazie 
wjazdu lub o wykonaniu wydalenia (…) zawierają uzasadnienie faktyczne  
i prawne. Można jednak ograniczyć uzasadnienie faktyczne, jeżeli prawo krajowe 
pozwala na ograniczenie prawa do informacji, w szczególności ochrony bezpie-
czeństwa narodowego, obronności, bezpieczeństwa publicznego oraz w celu zapo-
biegania przestępstwom karnym, prowadzenia dochodzenia w sprawie, wykrywa-
nia i ściągania przestępstw karnych”. 

W świetle art. 11 ustawy z 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim71, 
organy mogą odstąpić od uzasadnienia decyzji wydanych na podstawie ustawy, 
jeżeli wymagają tego względy obronności i bezpieczeństwa państwa, albo ochrony 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Inny jeszcze przykład podaje ustawa  
z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie 
oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej i członków ich rodzin72. W świetle art. 5 cytowanego aktu normatywnego, 
„organ (…) może odstąpić od uzasadnienia decyzji lub postanowienia wydanych w 
tych sprawach, w całości lub w części, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeń-
stwa państwa”. Trzeba jednak podkreślić, że w sytuacji skorzystania przez organ 
                                                           
68 Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, red. J. Chlebny, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015, komen-
tarz do art. 5. 
69 Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa 
obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium 
Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 
64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 
90/365/EWG i 93/96/EWG. Tekst mający znaczenie dla EOG, Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77-123. 
70 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów 
nielegalnie przybywających obywateli państw trzecich, Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98-107. 
71 Dz. U. z 2012 r., poz. 161, ze zm., t.j. 
72 Dz. U. z 2014 r., poz. 1525, ze zm., t.j. 
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administracji z przysługującego mu uprawnienia do zaniechania lub ograniczenia 
uzasadnienia faktycznego (i/lub), także prawnego decyzji, jest on zobowiązany do 
wskazania podstawy prawnej decyzji, a także udokumentowania okoliczności, 
które stały się jej faktyczną podstawą73. 

Odstąpienie od uzasadnienia decyzji nie zawsze wynika, expressis verbis  
z przepisów prawa. Tytułem przykładu można wspomnieć o zwyczajowym nieuza-
sadnianiu negatywnych uchwał kończących czynności przewodu doktorskiego, 
mimo że rozstrzygnięcia te są jednolicie uznawane za decyzje administracyjne  
w rozumieniu przepisów k.p.a.74. Jak słusznie zauważa P. Dańczak, zarówno 
doktryna, jak i orzecznictwo aprobują taki stan rzeczy, uznając, że nieuzasadnienie 
tego rodzaju uchwał jest naturalną konsekwencją ich podejmowania w głosowaniu 
tajnym75. Jak przyjmuje cytowany autor, uniemożliwia to automatycznie 
sformułowanie stosownej argumentacji76. Mamy tu bowiem do czynienia jedynie  
z wynikami głosowania, przy czym – z uwagi na tajność – nieznane pozostają 
powody określonego głosowania przez uczestników gremium. 

 
 
 

7. Obowiązek uzasadnienia decyzji uznaniowych 
 
 

Obecnie zarówno nauka postępowania administracyjnego, jak i orzecznictwo 
sądowe wskazują, że z obowiązku uzasadnienia prawnego i faktycznego nie są  
w żadnym wypadku zwolnione decyzje uznaniowe77. Wręcz przeciwnie, podkreśla 
się rolę uzasadnienia właśnie tej kategorii decyzji78. Jest to szczególnie ważne, 
gdyż instancyjna i sądowa kontrola decyzji może w znaczny sposób przyczynić się 
do oceny prawidłowości dokonanego przez organ wyboru spośród możliwych 
sposobów rozstrzygnięcia sprawy79. 

Podkreślenie obowiązku uzasadnienia decyzji uznaniowych wynika z silnych 
uwarunkowań historycznych. Na całkowity brak lub odstępstwa od uzasadnienia 
decyzji uznaniowych pozwalał bowiem ustawodawca międzywojenny. Przepis art. 
75 ust. 3 r.p.a. regulował kwestię uzasadnienia tego typu decyzji. Otóż jeżeli decy-
zja pozostawiona była „całkowicie swobodnej ocenie władzy”, organ powinien był 
powołać się jedynie na podstawę prawną decyzji, zaś w „innych wypadkach 

                                                           
73 Wyrok NSA z dnia 7 lutego 1991 r., SA/Ka 848/90, OSP 1993, z. 1, poz. 19. 
74 P. Dańczak, Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, 
Warszawa 2015, s. 113. 
75 Ibidem. 
76 Ibidem. 
77 M. Dyl, op. cit., s. 454. Zob. też Wyrok NSA w Warszawie z dnia 1 lutego 1982 r., I SA 2671/81, 
ONSA 1982, nr 1, poz. 13; Wyrok NSA w Warszawie z dnia 19 lipca 1982 r., II SA 883/82, PiP 
1983, z. 6, s. 141; Wyrok NSA w Warszawie z dnia 20 czerwca 1984 r., III SA 87/84, GAP 1986,  
nr 13, s. 44.  
78 J. Borkowski, Decyzja administracyjna, Warszawa 1970, s. 66-67; P. Dańczak, op. cit., s. 113. 
79 J. Zimmermann, op. cit., s. 113. 
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swobodnej oceny wystarczy to jedynie wówczas, kiedy ważny interes państwowy 
przemawia przeciwko bliższemu uzasadnieniu”80. Kodeks postępowania admini-
stracyjnego nie wyłączył spod obowiązku uzasadnienia decyzji uznaniowych. Od  
1 stycznia 1961 roku ten typ decyzji podlega obowiązkowi uzasadnienia na 
zasadach ogólnych. Nietrudno się także zgodzić ze stwierdzeniem, że „decyzje 
uznaniowe wymagają (…) wnikliwego i logicznego uzasadnienia”81. W kwestii 
stosunku decyzji uznaniowych do przepisu art. 107 § 5 k.p.a.82 wypowiedział się 
NSA w wyroku z 19 grudnia 1984 r., III SA 872/84, w którym stwierdził, że 
„uznanie administracyjne straciło w świetle k.p.a. swój dotychczasowy charakter. 
Art. 7 k.p.a. nakazuje bowiem załatwić sprawę mając na względzie interes 
społeczny i słuszny interes strony. Wskazówka ta ma na uwadze przede wszystkim 
decyzje uznaniowe, bowiem w przypadku decyzji związanych zharmonizowanie 
obu interesów jest już z reguły dokonane w sposób sformalizowany w większym 
lub mniejszym stopniu przez samego normodawcę w przepisach prawa material-
nego”. 

 
 
 

Podsumowanie 
 
 

W świetle k.p.a. oraz przepisów szczególnych, organ administracji publicznej, 
wydając decyzję, może odstąpić od jej uzasadnienia jedynie w dwóch przypad-
kach83: gdy przepis prawa expressis verbis przewiduje taką możliwość, tj. przepis 
ustawowy będzie dawał możliwość zaniechania lub ograniczenia uzasadnienia ze 
względu na interes bezpieczeństwa państwa lub porządek publiczny (art. 107 § 5 
k.p.a.) oraz, gdy decyzja w całości uwzględnia wniosek strony (art. 107 § 4 k.p.a.). 

W świetle k.p.a. uzasadnienia faktycznego i prawnego wymagają zawsze 
decyzje odmowne (w ogóle nie uwzględniające żądania strony), decyzje częściowo 
uwzględniające żądania strony, decyzje nakładające, zmieniające lub stwierdzające 
obowiązki prawne84. W przypadku współuczestnictwa, takiego uzasadnienia 
wymagają decyzje uwzględniające żądania niektórych stron postępowania oraz 
rozstrzygające sporne interesy stron. Uzasadnienia wymagają wszystkie decyzje 
wydane na skutek wniesienia odwołania, tj. decyzje organu odwoławczego oraz 
decyzje wydane przez organ pierwszej instancji w trybie tzw. samokontroli (art. 
132 k.p.a.) oraz wydane przez ten organ na skutek przekazania sprawy do 
ponownego rozpoznania na podstawie art. 138 § 2 k.p.a., jak również decyzje 
wydane na skutek złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

                                                           
80 Por. przypis 20. 
81 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 23 września 1987 r., II SA 468/87, OSP 1988, z. 11-12, poz. 258. 
82 ONSA 1984, nr 2, poz. 120. 
83 P. Przybysz, op. cit., s. 334. 
84 Por. R. Kędziora, Ogólne postępowanie…, op. cit., s. 267; Idem, Kodeks postępowania 
administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011, s. 595. 
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REDUCING OR ELIMINATING THE DUTY OF GIVING 

REASONS OF THE DECISION IN POLISH ADMINISTRATIVE 

PROCEEDINGS 
 
 

Abstract: The duty of reason is one of the so-called the basic elements of an administrative decision. 
In the light of art. 107 § 3 Polish Administrative Proceedings Code explanation should consist of two 
parts: a factual basis and legal explanation. The correct explanation of the administrative decision 
depends on the nature of the decision and depends on the phase of the proceedings. The obligation to 
explain administrative decision also stems from primary and secondary European Union law. In the 
light of the Code and the specific provisions of administrative law (and: sometimes – the 
administrative practice), a public authority issuing the decision, it may depart from its reasoning only 
in two cases. The one is then, when a legal provision expressly provides for such a possibility.  
A statutory provision will give the possibility of omissions or restrictions justified in the interests of 
security of the State or public order (art. 107 § 5 of the Code), and when the authority agrees with the 
entire demand of the party (art. 107 § 4 of the Code of Administrative Procedure). The second 
exception is where the Code’s provision gives the possibility of abandoning or limitation an 
explanation (art. 107 § 5 of the Code of Administrative Procedure).  
 

 



 

 

Olga Filaszkiewicz 
 

STOWARZYSZENIA  MNIEJSZOŚCI  NARODOWYCH  
NA  UNIWERSYTECIE  STEFANA  BATOREGO  W  WILNIE – 

PRZYCZYNEK  DO  BADANIA  HISTORII  RUCHU 
STUDENCKIEGO  W  POLSCE  MIĘDZYWOJENNEJ 

Artykuł zawiera przegląd funkcjonujących na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie organizacji 
zrzeszających młodzież mniejszości narodowych, krótką charakterystykę rodzajów tych stowarzyszeń 
oraz głównych kierunków ich działalności. Przedstawione opracowanie ma charakter przyczynkarski, 
zaś jego celem jest naświetlenie problematyki i ukazanie różnorodności form organizacyjnych 
młodzieży akademickiej mniejszości narodowych Wszechnicy Wileńskiej w latach 1919-1939. 

 
 
 

Wprowadzenie 
 
 

Historia wileńskiej Alma Mater jest niezwykle złożona. Uczelnia została 
utworzona przez króla Stefana Batorego w 1579 roku, z przekształcenia Kolegium 
Jezuickiego w Wilnie. Od 1781 roku działała pod nazwą Szkoły Głównej Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego. W okresie porozbiorowym nosiła nazwę Cesarskiego 
Uniwersytetu Wileńskiego. Po powstaniu listopadowym wileńska uczelnia została 
zlikwidowana. Rozpoczął się wówczas zawiły proces dążeń wielu grup społecz-
nych do jej odrodzenia. Ostatecznie, Uniwersytet Stefana Batorego został wskrze-
szony 19 października 1919 roku1.  

Mimo licznych problemów organizacyjnych w początkowym okresie funkcjo-
nowania uczelni, liczba studentów rosła z roku na rok. W pierwszym roku 
istnienia, Uniwersytet Stefana Batorego kształcił pięćset czterdzieści siedem osób, 
w tym trzystu pięćdziesięciu jeden pełnoprawnych studentów oraz stu dziewięć-
dziesięciu sześciu wolnych słuchaczy. W roku akademickim 1923-1924 liczba 
studiujących wynosiła już dwa tysiące dwieście dziewięć, na co składało się tysiąc 
siedmiuset trzech studentów oraz pięciuset sześciu wolnych słuchaczy2. Przełom 
lat 1926 i 1927, mimo zahamowania tempa rozwoju uczelni, będącego efektem 

                                                           
1 Na temat historii Uniwersytetu w Wilnie, jego wskrzeszenia i funkcjonowania w okresie między-
wojennym autorka pisze szerzej w: O. Filaszkiewicz, Respublica Academica Vilnensis. Polskie 
stowarzyszenia ideowo-wychowawcze studentów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 
1919-1939, Elbląg 2014, s. 19-50. 
2 W. H. [sygn. nierozw.], Uniwersytet Stefana Batorego w piątym roku swego istnienia, „Alma Mater 
Vilnensis”, Wilno 1924, z. 2, s. 94. 
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polityki oszczędnościowej uzasadnionej trudną sytuacją w państwie, to także czas 
wzrostu liczby studentów. Ich grono powiększyło się o blisko trzystu, tak więc 
ogółem liczyło dwa tysiące pięćset sześć osób, podczas gdy liczebność studentów 
uniwersytetów w Krakowie czy Poznaniu wykazywała tendencję spadkową3. Już 
po dziesięciu latach funkcjonowania, w roku akademickim 1928-1929, liczba osób 
studiujących zwiększyła się do trzech tysięcy stu siedemdziesięciu siedmiu, a więc 
niemalże sześciokrotnie w stosunku do pierwszego roku działalności. W następ-
nym roku akademickim 1929-1930 grono to liczyło trzy tysiące czterysta szesnaś-
cie osób, czyli o dwieście trzydzieści dziewięć więcej niż w roku poprzednim, 
immatrykulowanych zostało tysiąc stu siedemdziesięciu dziewięciu studentów, 
podczas gdy w poprzednim roku – dziewięciuset dziewięćdziesięciu jeden4. W dru-
gim dziesięcioleciu działania uczelni liczba studiujących była nadal wysoka:  
w roku akademickim 1933-1934 wynosiła trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa, 
a w roku 1935-1936 – trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć5. W jego składzie 
zauważalny był znaczący odsetek wolnych słuchaczy, który w kolejnych latach 
uległ znacznej redukcji. Najwięcej ich studiowało na wydziale humanistycznym6. 

Istotna, z punktu widzenia tematu artykułu, jawi się kwestia składu narodowego 
ludności ziemi wileńskiej. W okresie, gdy Uniwersytet w Wilnie zaczął ponownie 
funkcjonować, na obszarze okręgu wileńskiego 53,6% mieszkańców stanowili 
Polacy, 21,4% Białorusini, 8,1% Żydzi, 6,9% Litwini, 2,3% oraz 7,7% inne 
narodowości7. Również położenie Uniwersytetu Stefana Batorego w centrum 
historycznej Litwy oraz jego świetna tradycja powodowały, iż studiowali tam nie 
tylko Polacy, lecz także studenci innych narodowości. Najliczniejszą studencką 
grupę narodowościową stanowili Polacy. Ponadto silną reprezentację miała 
młodzież pochodzenia żydowskiego. Na uczelni tej studiowało również niewielkie 
grono Białorusinów, Litwinów, Ukraińców i Rosjan. Przykładowo, w roku akade-
mickim 1926-1927 na 2806 studentów 1351 pochodziło z Kresów Wschodnich, 
Białorusinów było 28, Litwinów 228. Z kolei w roku akademickim 1928-1929 było 

                                                           
3 Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Stefana Batorego, St[efana] Pigonia za rok akademicki 
1926/27, mszp., Lietuvos Mokslu Akademijos Biblioteka, Vilnius, Lietuva, F. 98, b. 552, k. 3. 
4 Sprawozdanie za rok akademicki 1929/30 złożone przez rektora Uniwersytetu X. prof. Dr. Czesława 
Falkowskiego podczas inauguracji roku akademickiego 1930/31 w dniu 11 października 1930 r., 
mszp., Lietuvos Mokslu Akademijos Biblioteka, Vilnius, Lietuva, F. 98, b. 574, k. 2. 
5 H. Wittlinowa, Atlas szkolnictwa wyższego, Warszawa 1937, s. 46-47. Pomimo znacznego wzrostu 
liczebności grona młodzieży akademickiej w porównaniu z innymi polskimi uczelniami, Uniwersytet 
Stefana Batorego plasował się pod tym względem często na ostatniej pozycji; na przykład 
Uniwersytet Warszawski w roku akademickim 1927-1928 liczył 9371 studentów, krakowski – 6772, 
lwowski – 5748, poznański – 3916, wileński zaś – 3046. Patrz: Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej 
Polskiej, Warszawa 1929, s. 423. 
6 K. Karaffa-Korbutt, Działalność naukowa i pedagogiczna Uniwersytetu Stefana Batorego z lat  
1919-1929 w świetle zestawień statystycznych, Wilno 1931, s. 3. Dla przykładu, w roku akademickim 
1922-1923 liczba wolnych słuchaczy na wydziale humanistycznym wynosiła 333 na ogólną liczbę 
527, podczas gdy w tym samym roku na wydziale prawa było zaledwie 66 wolnych słuchaczy, przy 
ogólnej liczbie 530 studiujących. 
7 A. Srebrakowski, Białoruś i Białorusini na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, „Studia 
Slavica et Balcanica Petropolitana”, Saint Petersburg 2011, s. 79. 
8 Organizacja i rozwój Uniwersytetu w świetle cyfr i faktów, mszp., Lietuvos Mokslu Akademijos 
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ogółem 3177 studentów i wolnych słuchaczy, w tym 3100 Polaków, 28 Litwinów, 
43 Łotyszy, 4 z ZSRR, 1 Estończyk oraz 1 Amerykanin. Natomiast w roku 1932- 
-1933 na 3923 studentów, 3834 stanowili Polacy, 16 Litwini, 47 Łotysze, 19 było  
z ZSRR, ponadto studiowało 2 Czechów, 1 Szwajcar i 4 Amerykanów9. Dominu-
jącym wyznaniem wśród studentów było rzymskokatolickie, kolejnymi – judaizm  
i prawosławie10. Dzięki temu Wszechnica Wileńska była kulturowo bardzo zróżni-
cowana, a funkcjonujące w niej szerokie grono młodzieży akademickiej stanowiło 
doskonałą bazę do rozwoju ruchu studenckiego w międzywojennym Wilnie.  

 
 
 

1. Ruch studencki na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 
 
 

Stowarzyszenia studenckie istniejące na Uniwersytecie Stefana Batorego  
w Wilnie skategoryzowano w kilka grup. Podział ten przedstawiał się następująco: 
stowarzyszenia naukowe, samopomocowe, czyli Bratnie Pomoce, ideowo-wycho-
wawcze, kulturalno-towarzyskie, do których zaliczano korporacje i konwenty, 
regionalne oraz stowarzyszenia różne, do których należały między innymi orga-
nizacje sportowe. Z kolei stowarzyszenia ideowo-wychowawcze działające w tej 
uczelni reprezentowały niemal wszystkie kierunki polityczne występujące w ówczes-
nej Polsce. Studenci o poglądach lewicowych stworzyli Związek Niezależnej 
Młodzieży Socjalistycznej Uniwersytetu Stefana Batorego, komunizujący – 
nielegalny Związek Lewicy Akademickiej „Front”, zaś ludowcy – między innymi 
Związek Polskiej Młodzieży Ludowej Studentów Uniwersytetu Stefana Batorego. 
Młodzież określana jako państwowa, działała w ramach Związku Polskiej 
Młodzieży Demokratycznej, Akademickiego Legionu Młodych Związku Pracy dla 
Państwa, konserwatyści – w Myśli Mocarstwowej. Narodowcy natomiast skupiali 
się przede wszystkim w Związku Akademickim Młodzież Wszechpolska, zaś 
młodzież chrześcijańska – w Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej 
„Odrodzenie”. Pomiędzy tymi organizacjami toczyła się permanentna rywalizacja 
o wpływy wśród młodzieży akademickiej, szczególnie na płaszczyźnie stowarzy-
szeń samopomocowych i naukowych11. Młodzież mniejszości narodowych – żydow-
ska, białoruska, litewska, ukraińska i rosyjska – tworzyła oddzielne stowarzyszenia. 
                                                           
Biblioteka, Vilnius, Lietuva, Dział Rękopisów, F. 98, b. 554, k. 3. 
9 Statystyka studentów Uniwersytetu Stefana Batorego 1928–33, mszp., Lietuvos Mokslu Akademijos 
Biblioteka, Vilnius, Lietuva, Dział Rękopisów, F.98, b. 557, k. 1 
10 K. Karaffa-Korbutt, op. cit., s. 4; liczba studentów wyznania rzymskokatolickiego wynosiła w roku 
akademickim: 1919-1920 – 448, 1920-1921 – 609, 1921-1922 – 1243, w 1928-1929 – 1951; osób 
wyznania mojżeszowego w pierwszym roku działania uczelni było 80, w kolejnych latach 
odpowiednio 131, 370, aż wreszcie po dziesięciu latach ich liczba wzrosła do 964. Patrz: Statystyka 
ogólna studentów i wolnych słuchaczy Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w roku akademickim 
1923–1924, mszp., Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas, Vilnius, Lietuva, F. 175, ap. IA, b. 118,  
k. 2; Statystyki studentów Uniwersytetu Stefana Batorego, mszp., Lietuvos..., F. 175, ap. 1, IA, b. 118,  
k. 132. 
11 O. Filaszkiewicz, Respublica …, op. cit., s. 9. 
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2. Stowarzyszenia żydowskie 

 
 

Najbardziej masową organizacją studencką na uczelni było stowarzyszenie 
Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie, zwane Bratnią Pomocą lub „Bratniakiem”12. Studenci pochodzenia 
mojżeszowego, z powodu zakazu wstępowania do Bratnich Pomocy skupiających 
studentów polskich, utworzyli Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Studentów 
Żydów Uniwersytetu Stefana Batorego. Głównym celem tej organizacji było 
niesienie pomocy materialnej i naukowej potrzebującym studentom oraz szerzenie 
znajomości kultury żydowskiej. Podstawową formą działania było udzielanie 
pożyczek pieniężnych i zapomóg, organizowanie tanich stołówek, bursy, biura 
pośrednictwa pracy. Ponadto prowadzono bibliotekę oraz czytelnię książek i cza-
sopism, organizowano kursy dokształcające i inne formy mające służyć pomocą 
studentom – Żydom13. Przy stowarzyszeniu działał od początku lat dwudziestych 
Związek Akademików Syjońskich14, a także Kasa Stypendialno-Zapomogowa 
Medyków Żydów, której działalność była znikoma z powodu braku dotacji15.  

Pierwszą zalegalizowaną żydowską organizacją o charakterze ideowo-wycho-
wawczym był założony w 1934 roku Akademicki Związek Syjonistyczny 
„Kadimah”16. Jego celem było wychowanie członków w żydowskim duchu obywa-
telskim i narodowym, pielęgnowanie i szerzenie idei odbudowy niepodległego 
państwa żydowskiego w Palestynie oraz przeciwstawianie się wszystkim prądom 
destrukcyjnym wśród młodzieży akademickiej17. Członkowie organizowali odczyty 
dotyczące tematyki ruchu mesjanistycznego, przyczyn antysemityzmu, stosunku 

                                                           
12 Udzielanie pomocy oparte było na zasadach koleżeńskich świadczeń w formie pożyczek, których 
zwrot następował po ukończeniu studiów. Celem owej pomocy było umożliwienie mniej zamożnym 
studentom poprawy ich sytuacji społecznej po ukończeniu studiów wyższych. Studentom 
wymagającym natychmiastowej pomocy materialnej w celu zaspokojenia minimum egzystencji 
proponowane były proste prace zarobkowe. Patrz: O. Filaszkiewicz, Bratnia Pomoc Polskiej 
Młodzieży Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, „Rozprawy Naukowe i Zawodowe 
PWSZ w Elblągu” 2011, z. 12, s. 181-194. 
13 Statut Akademickiego Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Studentów Żydów Uniwersytetu Stefana 
Batorego w Wilnie, mszp., Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas, Vilnius, Lietuva, F. 175, ap. 15,  
b. 9, k. 40. 
14 A. Pilch, Rzeczpospolita akademicka. Studenci i polityka 1918-1933, Kraków 1997, s. 139. 
15 Sprawozdanie rektora W. Staniewicza z działalności stowarzyszeń akademickich Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie za rok sprawozdawczy 1935 z dn. 24.06.1936, mszp., Lietuvos Mokslu 
Akademijos Biblioteka, Vilnius, Lietuva, F. 98, b. 593, k. 46. 
16 Sprawozdanie rektora W. Staniewicza z działalności stowarzyszeń akademickich Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie za rok sprawozdawczy 1934, Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas, 
Vilnius, Lietuva, F. 175, ap. 15, b. 33, Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas, Vilnius, Lietuva,  
F. 175, ap. 15, b. 33, k. 74. Szerzej: P. Tomaszewski, Zarys działalności Akademickiego Związku 
Syjonistycznego „Kadimah” w Wilnie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Polityka, religia, 
edukacja. Studia z dziejów XX i XXI wieku. Dedykowane profesorowi Ryszardowi Michalskiemu, red. 
K. Kącka, Z. Karpus, P. Tomaszewski, Toruń 2010. 
17 Statut Syjonistycznego Związku Akademickiego „Kadimah” U.S.B. w Wilnie, mszp., Lietuvos 
Centrinis Valstybės Archyvas, Vilnius, Lietuva, F. 175, ap. 15, b. 61, k. 28. 
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Żydów do kwestii arabskiej, czy literatury hebrajskiej18. Urządzano także wieczory 
dyskusyjne, kursy hebrajskiego oraz historii narodu żydowskiego. W okresie 
poprzedzającym wybory do Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Studentów 
Żydów organizowano spotkania, wydawano odezwy, dzięki czemu związek posia-
dał swoich przedstawicieli w zarządzie Bratniej Pomocy19. Działalność ideowa 
przejawiała się między innymi w prowadzeniu gazetki ściennej, za którą odpowie-
dzialny był student wydziału lekarskiego M. Syderman. Ponadto wydawano i roz-
powszechniano ulotki, kolportowano prasę o charakterze narodowo-syjonistycz-
nym. Organizowano również spotkania ze środowiskami społeczności żydowskiej 
Wilna20.  

W 1935 roku zalegalizowane zostało drugie żydowskie stowarzyszenie ideowo- 
-wychowawcze: Związek Akademicki „Erec-Udror21 – C.S.” w Wilnie. Jako swój 
cel określiło: „zorganizowanie tych wszystkich studentów Żydów U.S.B., którzy 
chcą moralnie i materialnie popierać odbudowę Palestyny na zasadach produktyw-
nej pracy i równości społecznej”22. Członkowie organizowali odczyty i wykłady 
dotyczące zadań Ligi Pomocy Pracującym w Palestynie, spotkania dyskusyjne na 
temat życia społeczeństwa żydowskiego, prowadzili kursy językowe i wiedzy  
o Palestynie, a także wycieczki, czy gazety ścienne. Istotną kwestią dla członków 
związku była działalność w ramach Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Studen-
tów Żydów – tej tematyce poświęconych było większość walnych zebrań23.  

W ośrodku wileńskim w 1925 roku powołano również organizację skupiającą 
studentów pochodzenia żydowskiego pod nazwą Związek Akademicki Młodzieży 
Zjednoczeniowej. W deklaracji stowarzyszenia Polskę uznano za ojczyznę 
polskich Żydów, tym samym odrzucając ideę emigracji. Poza tym postanowiono 
wyeliminować z użycia termin „asymilacja” w odniesieniu do Żydów, zastępując 
go pojęciem „zjednoczenia”24. 

                                                           
18 Sprawozdanie z działalności ogólnej Akademickiego Związku Syjonistycznego „Kadimah” U.S.B.  
w Wilnie za rok kalendarzowy 1935, rkps, Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas, Vilnius, Lietuva, 
F. 175, ap. 15, b. 61, k. 11; Sprawozdanie z działalności ogólnej Akademickiego Związku Syjonis-
tycznego „Kadimah” U.S.B. w Wilnie za rok kalendarzowy 1936, rkps, Lietuvos..., k. 15. 
19 Sprawozdanie z działalności ogólnej Akademickiego Związku Syjonistycznego „Kadimah” U.S.B.  
w Wilnie za rok 1938, rkps, Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas, Vilnius, Lietuva, F. 175, ap. 15, 
b. 61, k. 24. 
20 Sprawozdanie z działalności ogólnej Akademickiego Związku Syjonistycznego „Kadimah” U.S.B.  
w Wilnie za rok kalendarzowy 1939, rkps, Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas, Vilnius, Lietuva, 
F. 175, ap. 15, b. 61, k. 36. 
21 Erec-Udror – ziemia i wolność. 
22 Sprawozdanie rektora W. Staniewicza z działalności stowarzyszeń akademickich Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie za rok sprawozdawczy 1935 z dn. 24.06.1936, Lietuvos Mokslu 
Akademijos Biblioteka, Vilnius, Lietuva, F. 175, ap. 15, b. 79, k. 48; Statut Związku Akademickiego 
„Erec-Udror –C.S. w Wilnie”, mszp., Lietuvos Mokslu..., F. 175, ap. 15, b. 79, k. 27; Sprawozdanie 
z działalności ogólnej Związku Akademickiego „Erec-Udror –C.S. w Wilnie”, rkps, Lietuvos 
Mokslu..., F. 175, ap. 15, b. 79, k. 24. 
23 Związek akademicki „Erec Udror”, Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas, Vilnius, Lietuva,  
F. 175, ap. 15, b. 61, k. 11; Statut Związku Akademickiego „Erec-Udror –C.S. w Wilnie”, Lietuvos 
Centrinis..., F. 175, ap. 15, b. 79, k. 27; Sprawozdanie ogólne z działalności Akademickiego Związku 
„Erec-Udror –C.S.” w Wilnie w roku 1936, rkps, Lietuvos Centrinis..., F. 175, ap. 15, b. 79, k. 11. 
24 A. Pilch, op. cit., s. 140. 
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Od 1932 roku w Wilnie na terenie Uniwersytetu działało stowarzyszenie 
żydowskiej młodzieży komunistycznej „Funk”. Była to organizacja współpracująca 
z Komunistyczną Partią Zachodniej Białorusi, głosząca hasła komunistyczne  
w środowisku akademickim Wilna. Członkowie „Funku” często działali wspólnie  
z wileńskim Związkiem Lewicy Akademickiej „Front”25, współpracowali z przed-
stawicielami młodzieży akademickiej o poglądach skrajnie radykalnych, zaś areną 
do ich działania stanowiło wielokrotnie zebranie Związku Niezależnej Młodzieży 
Socjalistycznej U.S.B. w Wilnie26. 

Studenci Żydzi utworzyli także swoje stowarzyszenie o charakterze sportowym 
– Żydowski Akademicki Klub Sportowy. Poza funkcjonującymi sekcjami sporto-
wymi, z których najbardziej dynamicznie rozwijała się sekcja kolarska, piłki 
ręcznej oraz ping-ponga, członkowie organizowali szereg wycieczek o charakterze 
turystyczno-krajoznawczym27. Klub był popularną wśród młodzieży żydowskiej 
organizacją – w roku 1939 zrzeszał dwustu sześciu członków28. 

Poza wymienionymi, działały także organizacje o charakterze naukowym, 
oddzielne dla polskich studentów, odrębne dla młodzieży mniejszości narodowych. 
Najliczniej i najintensywniej w tym obszarze działała młodzież żydowska. Jednym 
z najprężniej działających było Akademickie Koło Prawników Żydów U.S.B. 
Założeniem koła było zorganizowanie samodzielnej pracy naukowej studentów 
Wydziały Prawa i Nauk Społecznych U.S.B. pochodzenia żydowskiego. W tym 
celu utworzono bibliotekę i czytelnię, organizowano odczyty, zebrania dyskusyjne, 
wydawano drukiem prace naukowe29, a także udzielano pomocy materialnej30. 
Podobne cele przyświecały członkom Koła Humanistów Studentów Żydów U.S.B. 
w Wilnie, które kładło również nacisk na krzewienie kultury żydowskiej31. Podczas 
zebrań wygłaszano referaty dotyczące literatury i sztuki, urządzano wycieczki do 
                                                           
25 O. Filaszkiewicz, Respublica…, op. cit., s. 133-142; A. Pilch, op. cit., s. 260. Andrzej Pilch 
wspomina również o żydowskiej socjalistycznej organizacji akademickiej U.S.B. Socferband, na 
temat której nie znalazłam materiałów archiwalnych.  
26 Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej – działalność. Pismo starosty grodzkiego wileńs-
kiego W. Kowalskiego do Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego Wileńskiego, Wilno 3 lI 
1933, mszp., Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas, Vilnius, Lietuva, F. 53, ap. 23, b. 2272, k. 112. 
Szerzej na ten temat: O. Filaszkiewicz, Respublica..., op. cit., s. 94-112; Andrzej Pilch wspomina 
również o żydowskiej socjalistycznej organizacji akademickiej U.S.B. Socferband, na temat której 
również nie znalazłam materiałów archiwalnych. 
27 Statut Żydowskiego Akademickiego Klubu Sportowego, mszp., Lietuvos Centrinis Valstybės 
Archyvas, Vilnius, Lietuva, F. 175, ap. 15, b. 1, k. 5; Sprawozdanie ogólne z działalności Żydows-
kiego Akademickiego Klubu Sportowego w Wilnie za rok 1938, mszp., Lietuvos Centrinis..., F. 175, 
ap. 15, b. 1, k. 11. 
28 Spis członków Żydowskiego Akademickiego Klubu Sportowego, mszp., Lietuvos Centrinis 
Valstybės Archyvas, Vilnius, Lietuva, F. 175, ap. 15, b. 1, k. 12-12v.  
29 Staraniem Akademickiego Koła Prawników Żydów U.S.B. wydano między innymi skrypt 
zatytułowany Prawo karne procesowe, autorstwa doc. dr. Witolda Świdy, Wilno 1939; patrz: 
Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas, Vilnius, Lietuva, F. 175, ap. 15, b. 78, k. 11-42. 
30 Statut Akademickiego Koła Prawników Żydów U.S.B., mszp., Lietuvos Centrinis Valstybės 
Archyvas, Vilnius, Lietuva, F. 175, ap. 15, b. 78, k. 1. O Akademickim Kole Prawników Żydów 
U.S.B. pisał M. Tarkowski, Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego  
w Wilnie w latach 1919-1939, Gdańsk 2015, s. 294-297.  
31 Statut Koła Humanistów Studentów Żydów U.S.B., rkps, Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas, 
Vilnius, Lietuva, F. 175, ap. 15, b. 80, k. 1. 
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muzeów, teatrów, czy bibliotek32. Podobny obszar działania, skupiony jednak na 
innej dziedzinie, przyświecał aktywności kolejnym organizacjom o charakterze 
naukowym – Kołu Przyrodników Studentów Żydów33 i Kołu Rolników Studentów 
Żydów U.S.B. Ich członkowie organizowali dodatkowo praktyki rolne oraz 
utrzymywali kontakt z ziemiaństwem, a także z organizacjami rolniczymi34. 
Studenci pochodzenia żydowskiego z innych wydziałów również tworzyli swoje 
koła naukowe. Funkcjonowało między innymi Koło Chemików, Farmaceutów, 
Medyków czy Żydowskie Akademickie Koło Krajoznawcze, wszystkie skupiające 
młodzież żydowską. 

 
 
 

3. Studenckie organizacje innych mniejszości narodowych 
 
 

Kolejną mniejszością, która była obecna w ruchu studenckim międzywojennego 
Wilna, była młodzież białoruska. Od 1922 roku istniał w Wilnie Związek 
Białoruskich Studentów, zwany także Białoruskim Związkiem Akademickim 
U.S.B. Jego założeniem było zjednoczenie wszystkich studentów Białorusinów,  
w celu wspólnej pracy duchowej, udzielania pomocy materialnej i pracy kulturalno- 
-oświatowej dla narodu białoruskiego. Była to organizacja statutowo apolityczna, 
przejawiająca inklinacje do orientacji chadeckiej. Zajmowała się organizowaniem 
odczytów o charakterze historycznym, politycznym i samokształceniowym35. 
Ważnym wydarzeniem w życiu tej organizacji było spotkanie przedstawicieli 
związku w dniu 16 kwietnia 1922 roku z przebywającym w Wilnie naczelnikiem 
państwa Józefem Piłsudskim36. Początkowo związek wydawał miesięcznik „Nasz 
Szljach”, a po jego zamknięciu, od 1924 roku, czasopismo „Studenskaja Dumka”. 
Pismo ukazywało się do 1930 roku; w 1935 roku wydano jeszcze jeden jego 
numer. Łącznie ukazało się piętnaście numerów37.  

W 1929 roku w Związku Białoruskich Studentów doszło do rozłamu. Z inicja-
tywy grupy studentów o orientacji komunistycznej, między innymi Arkadiusza 
Wierzbickiego, Hermana Wileckiego oraz Juliana Sakowicza, dziewiętnastu 
członów Związku Białoruskich Studentów odeszło i założyło Niezależny Związek 
Studentów Białoruskich. W późniejszym okresie nowe stowarzyszenie nie wykazy-
wało jednak ożywionej działalności38.  
                                                           
32 Sprawozdanie z działalności Koła Humanistów Studentów Żydów U.S.B. za rok 1938, rkps, 
Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas, Vilnius, Lietuva, F. 175, ap. 15, b. 80, k. 8. 
33 Statut Koła Przyrodników Studentów Żydów U.S.B., rkps, Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas, 
Vilnius, Lietuva, F. 175, ap. 15, b. 89, k. 16. 
34 Statut Koła Rolników Studentów Żydów U.S.B., rkps, Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas, 
Vilnius, Lietuva, F. 175, ap. 15, b. 84, k. 3. 
35 Statut Białoruskiego Związku Akademickiego U.S.B. w Wilnie, mszp., Lietuvos Centrinis Valstybės 
Archyvas, Vilnius, Lietuva, F. 175, ap. 15, b. 58, k. 3. 
36 A. Pilch, op. cit., s. 167.  
37 A. Srebrakowski, op. cit., s. 88. 
38 A. Pilch, op. cit., s. 273. 
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W roku akademickim 1934-1935 na Uniwersytecie w Wilnie powstało kolejne 
stowarzyszenie młodzieży białoruskiej – Akademickie Koło Przyjaciół Białoruso-
znawstwa U.S.B. Organizacja ta działała w czterech sekcjach: filologicznej, 
etnograficznej, literackiej oraz historyczno-ekonomicznej39. Jej członkowie pod-
kreślali, że celem koła „jest poznanie naukowe spraw białoruskich pod auspicjami 
powagi naukowej Uniwersytetu i przy pomocy jego sił fachowych”. Stowarzy-
szenie borykało się z problemami organizacyjnymi, nie mając własnego lokalu, 
pozostawało w bliskim kontakcie organizacyjnym z Akademickim Związkiem 
Białoruskim40.  

Z kolei studenci Litwini utworzyli w 1925 roku swoją organizację pod nazwą 
Związek Studentów Litwinów41. Statut organizacji określał jej cel jako zjedno-
czenie wszystkich akademików pochodzenia litewskiego w jednej organizacji 
koleżeńskiej dla wzajemnej pomocy duchowej oraz materialnej. Zadaniem stowa-
rzyszenia było szerzenie świadomości narodowej wśród członków i czuwanie nad 
prawidłowym, kulturalnym i społecznym rozwojem, zdobywanie środków mate-
rialnych w celu niesienia pomocy niezamożnym członkom oraz wszelka 
działalność kulturalno - oświatowa. Działalność Związku Akademików Litwinów 
w latach 1936-1938 polegała między innymi na zorganizowaniu zabawy tanecznej, 
wieczorów prasy litewskiej, koncertu pieśni ludowych, występu chóru oraz 
wieczoru kultury litewskiej42. Rektor U.S.B. Władysław Jakowicki podejrzewał, że 
członkami Związku Studentów Litwinów było kilkadziesiąt osób pochodzenia 
litewskiego, którzy nie studiowali na uczelni. Ponadto władze uczelni domnie-
mywały, że lokal związku stał się ośrodkiem działań politycznych ze strony 
„czynników pozauniwersyteckich”43. Członkowie organizacji zaprzeczali, podkreś-
lając, że działania związku nigdy nie wykraczały poza ramy obowiązujących 
przepisów prawnych oraz statutu, zaś działalność stowarzyszenia miała charakter 
samopomocowy, apolityczny i bezpartyjny – członkowie nie brali czynnego 
udziału w życiu politycznym, a starsze społeczeństwo uczestniczyło jedynie  
w imprezach publicznych urządzanych za zgodą władz uniwersyteckich44. 

W podobnym czasie, w 1925 roku, powstał Związek Studentów Rosjan, zaś  
w 1928 roku – Koło Studentów Ukraińców45. Założenia działalności wymienionych 

                                                           
39 Sprawozdanie z działalności ogólnej Związku Akademickiego Koła Przyjaciół Białorusoznawstwa 
przy U.S.B. w Wilnie za 1934 rok, rkps, Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas, Vilnius, Lietuva,  
F. 175, ap. 15, b. 7, k. 70. 
40 Podanie Związku Akademickiego Koła Przyjaciół Białorusoznawstwa przy U.S.B. w Wilnie do 
Rektora U.S.B., Wilno 21.IV.1939 r., rkps, Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas, Vilnius, Lietuva, 
F. 175, ap. 15, b. 7, k. 1. 
41 Statut Związku Akademików Litwinów, rkps, Lietuvos Mokslu Akademijos Biblioteka, Vilnius, 
Lietuva, F. 175, b 1, k. 3. 
42 Związki młodzieży narodowościowe, rkps, Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas, Vilnius, Lietuva, 
F. 175, ap. 1a, b. 574, k. 38. 
43 Pismo rektora U.S.B. z dnia 25 III 1937r. do zarządu Związku Studentów Litwinów, rkps, Lietuvos 
Mokslu Akademijos Biblioteka, Vilnius, Lietuva, F. 174, b. 1, k. 1. 
44 Odpowiedź Związku Studentów Litwinów na Pismo rektora U.S.B. z dnia 25 III 1937r. do zarządu 
Związku Studentów Litwinów, Wilno 9 IV 1937, mszp., Lietuvos Mokslu Akademijos Biblioteka, 
Vilnius, Lietuva, F. 174, b. 1, k. 5. 
45 Organizacje studenckie, „Alma Mater Vilnensis”, Wilno 1927, z. 6, s. 33. 
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organizacji młodzieży mniejszości narodowych były podobne: wspólnie broniły 
interesów swoich członków, udzielały im pomocy, umożliwiały korzystanie  
z bibliotek, działały na gruncie intelektualnym, naukowym i turystycznym. Ważnym 
przejawem ich działalności było kultywowanie swoich tradycji narodowych.  
W tym celu organizowano wieczory dyskusyjne, koncerty, akademie, deklamacje 
rodzimej poezji, pokazy tańców, uroczystości z okazji świąt narodowych46. 
Związki te współpracowały również z organizacjami spoza środowiska akademic-
kiego: Związek Białoruskich Studentów z Narodowym Komitetem Białoruskim47, 
Związek Studentów Rosjan z Towarzystwem Młodzieży Rosyjskiej48.  

W Wilnie istniały także korporacje mniejszości narodowych. Pierwszą z nich 
była Unitania założona w 1926 roku przez studentów pochodzenia żydowskiego. 
Jej celem była współpraca z ogółem społeczeństwa polskiego nad szerzeniem 
polskości i ducha polskiego na Wileńszczyźnie49. Do osiągnięcia założonych celów 
korporacja dążyła poprzez zacieśnianie więzów przyjaźni i braterstwa oraz 
utrwalanie kontaktów z gronem profesorskim, a także ze społeczeństwem Wilna50. 
Jak podkreślali członkowie Unitani, nie była ona związkiem nacjonalistyczno- 
-żydowskim, lecz stała „na gruncie narodowości polskiej”. Przyjmowała członków 
bez względu na wyznanie. W konsekwencji korporacja była wrogo przyjmowana 
przez część społeczności żydowskiej Wilna. Nawiązała natomiast przyjazne 
kontakty z niektórymi korporacjami polskimi, przede wszystkim z Konwentem 
Polonia oraz korporacją Vilnensia. Została rozwiązana przez władze U.S.B.  
w 1938 roku z powodu zbyt małej liczby członków51. 

Organizacjami o charakterze korporacyjnym zrzeszającymi studentów 
żydowskich były także: Akademicka Korporacja Syjonistyczno-Rewizjonistyczna 
Jordania oraz Akademicka Korporacja Syjonistyczno-Rewizjonistyczna Hasmonea. 
Obydwie powstały w 1930 roku i reprezentowały nurt syjonistyczno-rewizjo-
nistyczny. Powstała w 1931 roku Akademicka Korporacja Betharia należała 
również do nurtu korporacji syjonistycznych52. 

                                                           
46 Związek Studentów Rosjan, Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas, Vilnius, Lietuva, F. 175, b. 15, 
ap. 91, k. 46; Koło Studentów Ukraińców, Lietuvos Centrinis..., F. 175, ap. 15, b. 57, k. 41; Związek 
Studentów Litwinów, Lietuvos Centrinis..., F. 175, ap. 15, b. 53, k. 43. 
47 A. Pilch, op. cit., s. 168. 
48 Związek Studentów Rosjan – sprawozdanie za rok akademicki 1935/1936, rkps, Lietuvos Centrinis 
Valstybės Archyvas, Vilnius, Lietuva, F. 175, ap. 15, b. 91, k. 92.  
49 Organizacje akademickie na Uniwersytecie Stefana Batorego, Organizacje ideowo-wychowawcze, 
Korporacja Unitania, „Alma Mater Vilnensis”, Wilno 1928, z. 7, s. 76. 
50 Statut Korporacji Studentów U.S.B. w Wilnie Unitania, mszp., Lietuvos Centrinis Valstybės 
Archyvas, Vilnius, Lietuva, F. 175, ap. 15, b. 616, k. 24. 
51 B.P. Wróblewski, Mniejsze i mniej znane korporacje akademickie z Wilna, www. 
archiwumkorporacyjne.pl [dostęp: 26.11.2010]. B.P. Wróblewski oraz P. Tomaszewski wspominają 
również o istnieniu na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie korporacji zrzeszających młodzież 
mniejszości narodowych, jak: żydowska Emunah, ukraińska Zaporoże, niemiecka VDHS. Patrz:  
B.P. Wróblewski, op.cit.; P. Tomaszewski, Polskie korporacje akademickie w latach 1918-1939. 
Struktury, myśl polityczna, działalność, Toruń 2011, s. 493-497. 
52 Zob. D. Pater, Żydowski akademicki ruch korporacyjny w Polsce w latach 1898-1939, „Dzieje 
Najnowsze”, Warszawa 2002, z. 3, s. 5-19. 
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Korporacją białoruskiej mniejszości narodowej, zarejestrowaną w 1931 roku, 
była Scorinia. Nazwa nawiązywała do Franciszka Skoryny, białoruskiego mistrza 
drukarskiego żyjącego w XVI wieku. Jej członkowie preferowali ścisłą współpracę 
z Polakami, działali także razem z Towarzystwem Oświaty Białoruskiej. Scorinia 
walczyła o budzenie wśród członków świadomości narodowej i nawoływała do 
pracy w myśl pozytywizmu białoruskiego53. Korporacja została rozwiązana w 1934 
roku. W jej miejsce, w roku kolejnym, w dniu 23 lutego 1935 roku powołano 
Białoruskie Stowarzyszenie Akademickie imienia Franciszka Skoryny54. Pierw-
szym jego prezesem został Leonidas Holak55. Celem było kształtowanie wśród 
członków postaw obywatelskich, oddanych pracy dla dobra narodu i ojczyzny, 
niesienie pomocy intelektualnej, uzupełnianie wykształcenia przez wygłaszanie 
referatów oraz organizowanie zebrań naukowych56. 

W pierwszej połowie lat trzydziestych młodzież ukraińska utworzyła chrześci-
jańską korporację „Kruty”. Jej celem było utrzymywanie więzi koleżeńskich 
między Ukraińcami, zdobywanie wiedzy oraz niesienie wzajemnej pomocy. 
Członkowie kładli nacisk na „szczerą wymianę myśli, wyrabianie karności 
społecznej, zrozumienie tejże, oraz poczucie solidarności i obowiązkowości”57. 
Tematyka wygłaszanych referatów była szeroka. Dotyczyła nacjonalizmu w roz-
woju historycznym, udziału państw obcych w wojnie hiszpańskiej, ustroju 
Niemiec, zadań korporacji, zasad dobrego wychowania, czy aktualnych kwestii 
politycznych w Europie, na zagadnieniach poruszanych w bieżącej prasie 
kończąc58.  

Korporacją rosyjskiej mniejszości narodowej był Akademicki Konwent 
Ruthenia Vilnensis. Hasłami głoszonymi przez korporantów była walka ideowa  
z szerzącymi się doktrynami materialistycznymi, wychowywanie członków w duchu 
karności obywatelskiej oraz ugruntowanie stosunków braterskich pomiędzy polską 
i rosyjską młodzieżą akademicką. Swoje działania opierała o trzy najważniejsze dla 
członków wartości: Prawdę, Dobro i Piękno. Korporanci organizowali zebrania 
dyskusyjne, odczyty, ale także spotkania towarzyskie, których celem było zacieś-
nianie więzi między nimi59.  

 

                                                           
53 A. Pilch, op. cit., s. 274; J. Putrament, Pół wieku. Młodość, Warszawa 1983, s. 152. 
54 P. Tomaszewski, Zarys działalności…, op. cit., s. 155. 
55 Pismo Białoruskiego Stowarzyszenia Akademickiego imienia Franciszka Skoryny do Rektora Uni-
wersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Wilno 1935, rkps, Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas, 
Vilnius, Lietuva, F. 175, ap. 15, b. 14, k. 4. 
56 Statut Białoruskiego Stowarzyszenia Akademickiego imienia Franciszka Skoryny do Rektora 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, rkps, Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas, Vilnius, 
Lietuva, F. 175, ap. 15, b. 14, k. 3. 
57 Statut Korporacji Studentów Ukraińców „Kruty” w Wilnie, rkps, Lietuvos Centrinis Valstybės 
Archyvas, Vilnius, Lietuva, F. 175, ap. 15, b. 25, k. 3. 
58 Sprawozdanie z działalności ogólnej Korporacji Studentów Ukraińców „Kruty” za rok kalenda-
rzowy 1937, rkps, Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas, Vilnius, Lietuva, F. 175, ap. 15, b. 25,  
k. 1. 
59 Statut Stowarzyszenia Konwent Ruthenia Vilnensis, rkps, Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas, 
Vilnius, Lietuva, F. 175, ap. 15, b. 42, k. 1; P. Tomaszewski, Polskie korporacje…, op. cit., s. 460. 
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Zakończenie 
 
 

Organizacje studenckie skupiające młodzież mniejszości narodowych Uniwer-
sytetu Stefana Batorego tworzone były jako grupy środowiskowe, skupiające 
studentów, których łączyło pochodzenie narodowe. Stowarzyszenia te z jednej 
strony sprzyjały izolacji poszczególnych grup narodowościowych, z drugiej jednak 
stanowiły płaszczyznę rozwoju wspólnych zainteresowań i zacieśniania więzi 
między ich członkami. Zdarzały się także sprawy, które powodowały integrację 
większości środowiska tych organizacji. W roku akademickim 1928-1929 studenci 
białoruscy, litewscy i ukraińscy podjęli próbę włączenia się do prac Bratniej 
Pomocy Polskiej Młodzieży Akademickiej. Dyskutowano wówczas o nazwie 
stowarzyszenia, która nie była przez nich akceptowana w zakresie przymiotnika 
„polskiej”. Podczas walnego zebrania Bratniej Pomocy, które odbyło się w maju 
1929 roku, postawiono wniosek studentów organizacji mniejszości narodowych60, 
proponujący w nazwie stowarzyszenia „Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży Akade-
mickiej” całkowite wykreślenie przymiotnika „polskiej”. Miało to spowodować 
zmianę polityki „Bratniaka” i otwarcie się tego stowarzyszenia na wszystkie 
narodowości reprezentowane przez studentów Uniwersytetu Stefana Batorego. Idea 
umiędzynarodowienia Bratniej Pomocy została poparta przez Henryka Dembiń-
skiego61, który zaproponował, aby przy nazwie stowarzyszenia zamieścić klauzulę 
wyjaśniającą, że przymiotnik „polskiej” należy rozumieć nie w znaczeniu narodo-
wym, lecz w znaczeniu szerszym, państwowym, umożliwiającym członkostwo 
przedstawicielom mniejszości narodowych. Wnioski te, które w efekcie upadły, 
wywołały burzliwe dyskusje62. Stanowiły jednak przejaw zjednoczenia studentów 
różnych narodowości w istotnej dla nich kwestii. 

Obecność organizacji mniejszości narodowych w społeczności uniwersyteckiej 
międzywojennego Wilna stanowiła istotny aspekt studenckiej rzeczywistości. Była 
również dowodem aktywności wszystkich grup narodowych, nie tylko najbardziej 
widocznych ugrupowań zrzeszających studentów Polaków. Jak już wspomniano, 
artykuł ma charakter przyczynkarski, ukazuje jedynie zarys problemu oraz zręby 
organizacyjne tych stowarzyszeń. Ich działalność stanowi zajmujący przedmiot 
badań nad historią ruchu studenckiego w okresie międzywojennym, badań, które  
w ostatnich latach przybrały na intensywności. 
                                                           
60 Dużą aktywność w tej inicjatywie odegrał Związek Białoruskich Studentów U.S.B. 
61 Henryk Dembiński – student Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie, prezes Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie” U.S.B., 
następnie Bratniej Pomocy Polskiej Młodzieży Akademickiej U.S.B., działacz lewicy akademickiej. 
Szerzej na temat Henryka Dembińskiego i jego działalności patrz: O. Filaszkiewicz, Henryk 
Dembiński i organizacje młodzieżowe Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1929-1931, 
[w:] Organizacje młodzieżowe w XX wieku. Struktury, ideologia, działalność, red. P. Tomaszewski,  
M. Wołos, Toruń 2008, s. 113-128; Eadem, Respublica…, s. 125-16; L. Brodowski, Henryk 
Dembiński, człowiek dialogu, Warszawa 1988. 
62 Pismo starosty grodzkiego do Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego Wileńskiego z dnia 
15 maja 1929 r. dotyczące nadzwyczajnego walnego zebrania Bratniej Pomocy U.S.B., mszp., 
Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas, Vilnius, Lietuva, F. 53, ap. 23, b. 2752, k. 179-180. 
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Abstract: The article presents a review of organizations consociating national minorities’ students at 
Stefan Batory University in Vilnus. It shows a short outline of those associations and main directions 
of their activities. 

 



 

 



 

 

Grażyna Cern 
 

INSTRUMENTY  PRAWNE  ODDZIAŁYWANIA  SAMORZĄDU  
GMINY  NA  ROZWÓJ LOKALNY  –  UWAGI  TEORETYCZNE 

W nowych uwarunkowaniach systemowych szczególną rolę w procesie rozwoju przypisuje się 
władzom samorządowym. Polega ona przede wszystkim na świadomym kształtowaniu rozwoju za 
pośrednictwem określonych instrumentów, których właściwe stosowanie może stymulująco oddzia-
ływać na przebieg procesów rozwojowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podstawo-
wych problemów związanych z rozwojem lokalnym gminy i stosowanymi przez nią instrumentami 
prawnymi, które tworzą ogólne ramy oddziaływania na sytuację społeczno-gospodarczą w gminie,  
a realizowane są w znacznej mierze poprzez zaspokojenie potrzeb w sferze usług publicznych. 
 
 
 
Wprowadzenie 

 
 
Reforma ustroju terytorialno-administracyjnego spowodowała, że samorząd 

terytorialny bierze dziś czynny, bezpośredni i pośredni udział w życiu społecznym 
i gospodarczym. To w gestii jednostek samorządu terytorialnego leży odpowiednie 
dysponowanie i zarządzanie zarówno mieniem komunalnym, jak i środkami 
finansowymi, w tym także środkami z Unii Europejskiej. Samodzielność ta 
pozwala gminom na znaczną swobodę w podejmowaniu decyzji rozwojowych. Jak 
podkreśla się w literaturze przedmiotu, najlepsze gminy korzystają z doświadczeń 
biznesu, dbają o wizerunek, a przede wszystkim pytają mieszkańców o ich potrze-
by1. Rozwój lokalny, nowe pomysły, które prowadzą do sukcesu oraz zabieganie  
o aprobatę społeczną i współpracę z mieszkańcami, organizacjami społecznymi  
i pozarządowymi mogą w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy warunków 
życia lokalnych społeczności. 

Rolą władz lokalnych jest rozwiązywanie problemów społeczno-gospodarczych 
w zasięgu ich działalności, jak również ogólne zarządzanie całym terytorialnym 
systemem społeczno-gospodarczym. Należy zwrócić uwagę na formalne lub 
nieformalne uzależnienie władz lokalnych od podmiotów lokalnego systemu 
społeczno-gospodarczego. W wyniku tych powiązań podmioty te pośrednio uczest-
niczą w zarządzaniu rozwojem lokalnym (np. organizacje społeczne, organizacje 
pozarządowe). Należy jednak podkreślić, że chociaż gminy posiadają dość duży 
udział dochodów własnych, to jednak warunkiem koniecznym do pozyskania 
                                                           
1 Zob. A. Marciniuk-Kluska, Konkurencyjność samorządu terytorialnego a finansowanie rozwoju 
lokalnego, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach”, Seria: Administracja i Zarządzanie, 
2009, nr 83, s.174 i nast. 
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środków zewnętrznych na rozwój jest zaangażowanie własnych środków finanso-
wych. Niestety, polityka ostatnich lat związana z przekazywaniem dodatkowych 
zadań, za którymi nie płyną wystarczające środki finansowe spowodowała w wielu 
gminach, iż nie są one w stanie zaangażować w zadania rozwojowe wystarczającej 
ilości własnych środków finansowych, by móc korzystać z funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej. 

 
 
 

1. Pojęcie instrumentów rozwoju lokalnego gminy 
 
 
Samo pojęcie instrument określa się jako „układ bezpośredniego lub pośred-

niego oddziaływania, którego struktura i cechy są zdeterminowane przez cel, jaki 
ma być osiągnięty przy jego zastosowaniu”2. 

Dążąc do osiągnięcia pewnego celu, np. pozyskanie inwestycji zewnętrznych, 
racjonalna eksploatacja zasobów środowiska naturalnego, wykorzystanie tzw. 
„majątku niechcianego”, stanowiącego własność gminy lub lokalnych podmiotów 
gospodarczych, rozwój istniejących struktur przedsiębiorczości, władze lokalne 
posługują się pewnym instrumentarium. I to właśnie za ich pomocą stymulują 
rozwój przedsiębiorczości lokalnej, oddziaływując na bieżące i inwestycyjne 
koszty przedsiębiorstw lokalnych, na ich obciążenia podatkowe, przychody i za-
trudnienie3. 

Definicję samorządowego interwencjonizmu lokalnego określił A. Sztando, 
który uznał, że jest to kompleks oddziaływań władz gminy, realizowanych za 
pomocą określonej palety instrumentów, determinujących lub wpływających na 
decyzje wewnętrznych i zewnętrznych podmiotów gospodarczych oraz innych 
jednostek i osób związanych z działalnością gospodarczą, zmierzających do wpro-
wadzenia i utrzymania gminy na długookresowej ścieżce rozwoju lokalnego4. 
Autor podaje również definicję gminnych instrumentów rozwoju lokalnego. 
Zgodnie z tą definicją, instrumentami stymulowania rozwoju lokalnych podmiotów 
gospodarczych są informacje, działania lub zaniechanie działań władzy lokalnej, 
wywierające wpływ na rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych lub działania 
instytucji, organów, obiektów materialnych i niematerialnych, a także osób oddzia-
ływujących na te podmioty. Instrumentami są również działania i informacje 

                                                           
2 N. Gajl, Instrumenty finansowe w zarządzaniu gospodarką narodową, Warszawa 1979, s. 12, za:  
A. Tomanek, Wykorzystanie instrumentów rozwoju lokalnego w gminach powiatu hojnowskiego  
i zambrowskiego w świetle przeprowadzonych badań ankietowych, www. mikroekonomia.net [dostęp: 
3.04.2016]. 
3 A. Sztando, Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych, 
www.sztando.com [dostęp: 3.04.2016]. 
4 A. Sztando, Kryteria gminnego stymulowania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, [w:] Gospodarka 
lokalna i regionalna w teorii i w praktyce, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 
2001, nr 905, s. 320. 
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niezbędne do konstrukcji, wdrażania i weryfikacji prawidłowości stosowania wska-
zanych wyżej instrumentów5.  

Problematyka dotycząca instrumentów rozwoju lokalnego pojawiła się w pra-
cach S.L. Bagdzińskiego6, który opierał się na dorobku M. Kuleszy i W. Pańko7, 
określając je jako „prawne możliwości oddziaływania przez władzę lokalną na 
podmioty gospodarujące”. Natomiast R. Broszkiewicz przyjmuje, że instrumenty 
rozwoju lokalnego, to kategorie i stosunki ekonomiczne wykorzystywane w zarzą-
dzaniu, w celu wpływania na decyzje podmiotów gospodarczych i skierowanie ich 
działania w pożądanym kierunku przez organ nadrzędny8.  

Natomiast L. Patrzałek, określając istotę instrumentów kształtowania rozwoju 
lokalnego uznaje, iż są to „prawnie określone i dostępne władzom publicznym 
(rządowym, samorządowym) możliwości sterowania procesami, w wyniku których 
następuje osiągnięcie pożądanych efektów, bądź też wielkości, za pomocą których 
można wpływać na procesy w celu osiągnięcia pożądanej sytuacji”9. 

 
 
 

2. Klasyfikacja instrumentów rozwoju lokalnego gminy 
 
 
Poniżej przedstawiono instrumenty posiadające ogromny wpływ na rozwój 

lokalny gminy i przedsiębiorców. Pominięto przy tym instrumenty prawne, które 
charakteryzują się znikomym oraz dalece pośrednim oddziaływaniem na rozwój 
lokalny. 

Sztando klasyfikuje instrumenty ze względu na kryterium, jakim jest forma 
oddziaływania. Klasyfikacja ta pozwala na wyodrębnienie podstawowych grup 
instrumentów. Są to instrumenty: 
• przymusu administracyjnego, 
• poznawcze, 
• pobudzenia infrastrukturalnego, 
• informacyjne. 

Instrumenty przymusu administracyjnego, przyjmujące formę nakazów, za-
kazów, zezwoleń oraz przepisów gminnych, obejmują między innymi decyzje 

                                                           
5 Zob. K. Przybyła, Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na kształtowanie się bazy ekonomicznej 
miast, Wrocław 2010, s. 55. 
6 Zob. S.L. Bagdziński, Lokalna polityka gospodarcza, UMK, Toruń 1994, s. 90. 
7 M. Kulesza, W. Pańko, Instrumenty polityki przestrzennej. Aspekt prawny, „Biuletyn KPZK PAN” 
1986, z. 130, s. 54, za A. Sztando, Gminne instrumenty..., op. cit.  
8 R. Broszkiewicz, Instrumenty sterowania rozwojem lokalnym, [w:] Rozwój gospodarki lokalnej  
w teorii i w praktyce, Warszawa 1990, s. 55. 
9 L. Patrzałek, Funkcje ekonomiczne samorządu terytorialnego w okresie transformacji systemowej  
w Polsce, Wrocław 1996, s. 62 i nast.; zob. również w kwestii omawianych instrumentów prawnych: 
A. Zalewski, Ekonomika rozwoju lokalnego, [w:] Gospodarka miejska, SGH, Warszawa 1995, s. 22  
i nast.; B. Winiarski, Rozwój regionalny – rozwój lokalny, [w:] Promowanie rozwoju lokalnego  
i regionalnego, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1994, s. 21. 
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administracyjne o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nakazy wyda-
wane w drodze decyzji administracyjnej (np. nakazy wykonania w określonym 
czasie odpowiednich czynności zmierzających do ograniczenia ich uciążliwości dla 
środowiska). Podstawą prawną poszczególnych instrumentów przymusu admini-
stracyjnego są odpowiednie akty prawne, takie jak ustawa o samorządzie 
gminnym, ustawa prawo wodne, ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska, 
ustawa o ochronie przyrody, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach itp. A zatem są to narzędzia 
obligatoryjne, które gmina musi stosować na mocy przepisów prawa. Na przykład 
rozbudowa infrastruktury technicznej jest instrumentem obligatoryjnym, ponieważ 
służy do wykonywania zadań własnych gminy określonych w przepisach prawa.  

Na instrumenty poznawcze składają się działania kontrolne władz lokalnych, 
które pozwalają na sprawdzenie zgodności postępowania, przede wszystkim 
podmiotów gospodarczych, z przepisami prawa, władczymi uchwałami oraz 
decyzjami organów gminy. Instrumenty te przybierają również charakter działań 
diagnostycznych. 

Za pomocą działań kontrolnych gmina buduje część zaplecza informacyjnego 
lokalnego interwencjonalizmu, co pozwala sprawdzić zgodność postępowania 
podmiotów gospodarczych z uchwałami organu gminy oraz jej decyzjami (np. 
weryfikacja zgodności działań zmieniających strukturę przestrzeni z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, czy też kontrola podatkowa). Instru-
menty diagnostyczne zawierają dane na temat uwarunkowań oraz tendencji rozwo-
jowych gminy i lokalnych podmiotów gospodarczych. Analizie poddawane są 
przede wszystkim dane dotyczące lokalnych uwarunkowań rozwoju przedsiębior-
czości lokalnej, możliwości stymulacji rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, lokal-
nego bezrobocia, zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, oddziaływa-
nia na środowisko elementów gospodarczej struktury gminy itp.10 

Poprzez instrumenty pobudzenia infrastrukturalnego władza lokalna posia-
da znaczący wpływ na zaspokojenie ważnych dla przedsiębiorców potrzeb infra-
strukturalnych, których kształtowanie przyczynia się do rozwoju istniejących, jak 
również powstania nowych podmiotów gospodarczych. 

Instrumenty informacyjne  są znaczącym składnikiem polityki gospodarczej 
gminy. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim gminne programy gospo-
darcze, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
budżet gminy, założenia do projektu budżetu gminy, miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego, zachowania gminy w obrębie przedsiębiorczości komu-
nalnej itp. Do instrumentów tych należy zaliczyć także kompleksowe narzędzia 
promocyjne, których zadaniem jest informowanie o zastosowanych przez gminę 
instrumentach stymulowania przedsiębiorczości, walorach naturalnych, gospodar-
czych, turystycznych i uzdrowiskowych gminy. Podejmując się promocji własnej 
gminy, należy zadać sobie pytanie, co może w gminie zainteresować grupę 
docelową działaniami promocyjnymi, a więc potencjalnych odbiorców świadczeń 
gminy. W wyniku rosnącej walki konkurencyjnej pomiędzy gminami, coraz więcej 
                                                           
10 Zob. szerzej, A. Sztando, Gminne instrumenty..., op. cit. 
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ośrodków jest zmuszonych „traktować samych siebie jako produkt i dążyć do 
sprzedania się na rynku”11. Władze gminy starają się oferować potencjalnemu 
nabywcy cały szereg usług, na który, oprócz dostępnych terenów, lokali, składa się 
zaplecze administracyjne, a także dostęp do udziału w imprezach organizowanych 
przez władze gminy. 

Kluczową rolę w rozwoju gminy pełnią plany zagospodarowania przestrzen-
nego, stanowiące podstawowe narzędzie planistyczne. Jako powszechnie obowią-
zujące prawo miejscowe, w wiążący sposób ustalają przeznaczenie terenu na 
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz inwestycji realizowanych przez 
podmioty gospodarcze, określając sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy.  

W praktyce nie wszystkie gminy posiadają plany zagospodarowania przestrzen-
nego, dlatego w interesie gminy jest doprowadzenie do ich uchwalenia, uwzględ-
niając przy tym postulaty zainteresowanych, mogących, zgodnie z prawem, takowe 
zgłaszać w trakcie konsultacji społecznych. Należy dodać, że plan zagospoda-
rowania przestrzennego jest jednocześnie bardzo ważnym źródłem informacji 
zarówno dla gminy, jak i dla potencjalnych inwestorów. Ustalenia zawarte w tym 
planie przesądzają bowiem o kierunkach i strategii rozwoju gminy. Informacje 
wypływające z planu, kształtujące obraz gminy jako terytorium, którego wspólnota 
samorządowa domaga się w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, zebrane i prze-
kazane wybranym osobom, stanowią instrument promocyjny. Gminę będą 
promować także dane o planowanym rozwoju przestrzennym, pozyskiwane przez 
przedsiębiorców samodzielnie, pod warunkiem, że rozwój ten będzie dla nich 
korzystny. Niemniej jednak promocyjna funkcja planu ma szansę stać się funkcją 
istotną dopiero w chwili rozpoczęcia działań składających się na tak zwany mar-
keting przestrzeni12. Niestety, dla wielu gmin koszty sporządzenia tego dokumentu 
stanowią duże obciążenie finansowe i dlatego też wiele przedsięwzięć inwestycyj-
nych na ich terenach nie zostaje zrealizowanych. 

Poziom wiedzy reprezentowany przez przedsiębiorców, którzy działają na 
terenie gminy, a także przez ich pracowników, powinien być traktowany jako jeden 
z czynników lokalnego rozwoju gospodarczego, do których zaliczyć można 
instrumenty: 
• edukacyjne, 
• koncepcyjno-organizacyjne, 
• pozostałe instrumenty. 

Instrumenty edukacyjne służą do wspomagania podmiotów oświatowych, 
naukowych i badawczo-rozwojowych, np. przekazanie na podstawie odpowiednich 
przepisów nieruchomości komunalnej na cele publiczne (np. przekazanie w formie 
darowizny nieruchomości komunalnej na budowę i utrzymanie szkół publicznych, 
bonifikaty stosowane przy sprzedaży nieruchomości komunalnej podmiotom pro-
wadzącym działalność oświatową, naukową; nie może to być jednak cel związany 
                                                           
11 M. Huczek, Promocja gminy jako sposób wspierania lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, 
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas” 2007, z. 1, s. 109. 
12 Zob. A. Sztando, Progospodarcza polityka przestrzenna gmin. Gospodarka lokalna w teorii  
i w praktyce, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2005, nr 979, s. 193 i nast. 
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z działalnością zarobkową). Szeroki wachlarz edukacyjny stosowany przez gminy 
może dotyczyć szkoleń, porad prawnych, czy też doradztwa ekonomicznego13. 

Do instrumentów koncepcyjno-organizacyjnych zalicza się prace osób i roz-
wiązania organizacyjne, za pomocą których władza lokalna kształtuje rozwój 
gospodarczy gminy. Zespół tych osób, jak również rozwiązań organizacyjnych, 
tworzy szczególną podgrupę instrumentów. Należą do niej m.in.: komisja rozwoju 
gospodarczego gminy, kadra urzędu gminy posiadająca kwalifikacje i doświad-
czenie z zakresu rozwoju lokalnego gminy, procedury współpracy sprzyjające 
kontaktom z przedsiębiorcami biznesu, zwłaszcza dotyczących procedury lokaliza-
cyjnej i dostępu do infrastruktury technicznej. Do tej grupy zaliczają się także eks-
perci zewnętrzni stanowiący stałe lub czasowe ciało doradcze, szkolenia radnych  
i pracowników urzędu w zakresie instrumentów, metod i kryteriów stymulowania 
rozwoju lokalnego14. 

Pozostałe instrumenty obejmują wszystkie instrumenty, które nie mają cech 
wspólnych z wyżej wymienionymi, np. inicjatywy związane z tworzeniem i funk-
cjonowaniem parków naukowo-technologicznych, centrum innowacji i inkubato-
rów handlu. Czynniki te dynamizują aktywność inwestycyjną i sprzyjają adaptacji 
nowych technologii oraz tworzeniu nowych miejsc pracy dzięki koncentracji 
przedsiębiorstw na terenie gminy15. Podobnie jak inne instrumenty, stanowią one 
czynnik chroniący i wspomagający rozwój lokalny. 

Szczególną rolę w rozwoju lokalnym gminy odgrywają instrumenty oddzia-
ływania bezpośredniego. Do tego rodzaju instrumentów L. Patrzałek zalicza akty 
administracyjno-prawne, narzędzia związane z finansowymi zachętami do tworze-
nia przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy, inkubatory przedsiębiorczości, 
narzędzia związane z zarządzaniem przez samorząd lokalny usługami publicznymi, 
przedsięwzięcia podejmowane bezpośrednio przez organy samorządu terytorial-
nego, występującego w roli dysponenta nakładów kapitałowych lub uczestnika 
inwestycji realizowanych wspólnie z kapitałem prywatnym. Autor ten dodaje, iż 
wybór instrumentów oddziaływania na rozwój lokalny powinien być powiązany  
z zagospodarowaniem przestrzennym obszaru, poziomem jego rozwoju, jak rów-
nież strukturą społeczno-ekonomiczną16. 

Z kolei A. Sztando, używając kryterium rodzaju działalności podmiotu gospo-
darczego będącego przedmiotem oddziaływania instrumentu, wyróżnia instrumen-
ty bezpośredniego oddziaływania na rozwój podmiotów wykonujących ustawowo 
narzucone gminie zadania oraz instrumenty bezpośredniego oddziaływania na 
rozwój podmiotów, których działalność wykracza poza zadania o charakterze 
użyteczności publicznej17. 

                                                           
13 Idem, Gminne instrumenty..., op. cit. 
14 Idem, Kryteria gminnego..., op. cit., s. 151. 
15 M. Flieger, Ocena gminnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości, „Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, Rok LXXI, z. 1, s. 155. 
16 L. Patrzałek, op. cit., s. 62 i nast. 
17 A. Sztando, Gminne instrumenty..., op. cit. Zob. także: M. Cilak, Instrumenty wspierania rozwoju 
gospodarczego stosowane przez samorząd terytorialny. Problematyka prawnofinansowa, Toruń 2013, 
s. 97 i nast. 
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W literaturze przedmiotu spotykana jest także klasyfikacja dzieląca instrumenty 
prawne rozwoju lokalnego gminy na dwie grupy, a mianowicie: 
• instrumenty finansowe oraz  
• instrumenty niefinansowe.  

Do instrumentów finansowych zalicza się m.in. budżet gminy, podatki i opłaty 
lokalne, ulgi i zwolnienia podatkowe, politykę finansową gminy, opłaty za usługi 
komunalne, wydatki inwestycyjne18. 

Rosnące zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego, ograniczenia ustawo-
we wynikające z przepisów dotyczących finansów publicznych oraz przekazy-
wanie nowych zadań bez odpowiedniego zwiększenia przyznanych im środków, 
mogą być groźne w skutkach, ponieważ ograniczają możliwość podjęcia własnych 
inicjatyw samorządowych. Dlatego też ograniczone możliwości uzyskania wspar-
cia ze środków rządowych oraz brak środków własnych, zmuszają gminy19 do 
poszukiwania alternatywnych sposobów finansowania nowych zadań inwestycyj-
nych. Rozwiązaniem tych problemów mogą być co prawda środki unijne, ale 
wymagają one wniesienia przez gminę własnego wkładu finansowego, pozyski-
wanego głównie przez zaciąganie kredytów bankowych. Zatem gminy muszą 
szukać alternatywnych instrumentów rozwoju lokalnego (finansowania inwestycji). 
Takim instrumentem może być współpraca sektora prywatnego i publicznego20. 
Sektor prywatny zainteresowany jest maksymalizacją efektywności inwestycji, 
natomiast gminy maksymalizacją użyteczności publicznej i rozwojem lokalnym21. 
W związku tym gminy korzystają z koncepcji partnerstwa publicznoprawnego, 
które ma zwiększyć skuteczność oraz ułatwić realizację podstawowych zadań 
jednostkom publicznym22. Ponadto stosowanie tej metody aktywizuje podmioty 
biorące bezpośrednio udział w inwestycjach23. 

                                                           
18 E. Bończak-Kucharczyk, K. Herbst, K. Chmura, Jak władze samorządowe mogą wspierać 
przedsiębiorczość, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001, s. 17. 
19 Samorządy terytorialne szczebla powiatowego i wojewódzkiego mają inne pierwszoplanowe 
zadania niż rozwój lokalny. Zadania powiatu zostały określone jako publiczne o charakterze ponad-
gminnym, natomiast zadania województwa koncentrują się wokół funkcji o znaczeniu regionalnym. 
Dlatego też w opracowaniu przedstawiono problemy realizacji zadań publicznych wyłącznie na 
szczeblu gminnym. 
20 Zob. A. Kotas, Źródło korzyści czy konflikt interesów?, www.przetargipubliczne.pl [dostęp: 
3.04.2016], oraz A. Kotas, Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania inwestycji pub-
licznych na przykładzie budownictwa nieruchomości komunalnych, [w:] Inwestycje i nieruchomości. 
Wybrane zagadnienia, red. K. Marcinek, „Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach”, Katowice 2014, s. 97 i nast. 
21 Zob. W. Rogowski, Rachunek opłacalności inwestycji, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer 
Business, Kraków 2008, s. 23 i nast. oraz C. Rudzka-Lorentz, J. Sierak, Zarządzanie finansami 
jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie 
terytorialnym, red. A. Zalewski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007, s. 164. 
22 B. Nogalski, J. Szreder, P. Walentynowicz, Partnerstwo publiczno-prywatne jako szansa rozwoju 
lokalnego, bariery i korzyści, [w:]  Uwarunkowania funkcjonowania sektora publicznego, red.  
M. Oliński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2006, s. 3 i nast. 
23 B. Kożuch, Zarządzanie usługami publicznymi, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Kraków 2008, 
s. 16. 
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Do kolejnej grupy instrumentów finansowych należy wspieranie przedsiębior-
czości. Są to działania mające na celu stworzenie podmiotom gospodarczym  
z terenu gminy, jak również tym, które w przyszłości będą chciały zainwestować  
w gminie, korzystnych warunków finansowych, czyli stosowanie: niższych stawek 
podatkowych niż maksymalnie dozwolone, stanowiących dochody gminy, ulg  
i zwolnień podatkowych, polityki ograniczonego wzrostu cen na usługi komunalne. 
Należy jednak podkreślić, że zbyt aktywne wykorzystywanie tych instrumentów 
może powodować problemy finansowe dla gminy, gdyż decyduje się ona na 
rezygnację z części dochodów (niższe stawki podatkowe, opłaty), albo na większe 
wydatki z budżetu gminy, bowiem niższe ceny usług komunalnych mogą wiązać 
się z koniecznością ich dotowania. A zatem może to spowodować brak środków na 
pokrycie bieżących wydatków24. 

Do instrumentów pozafinansowych pozostających w dyspozycji samorządu 
gminy zalicza się m.in.: sposoby wykorzystania mienia gminy, jej działalność 
gospodarczą oraz przedsiębiorstw komunalnych, jak również wpływ na rozwój 
przedsiębiorczości w gminie, stymulowanie rozwoju rynku pracy tak, aby jego 
struktura odpowiadała wymogom rynkowym (szkolenia, kursy zawodowe), promo-
cję gminy i regionu oraz współpracę firm lokalnych i gminy w działalności 
promocyjnej. Do powyższych instrumentów zalicza się także strategię rozwoju 
gospodarczego gminy, stanowiącą podstawę tworzenia warunków rozwoju przed-
siębiorczości na terenie danej gminy25. Tworząc strategię rozwoju gminy, 
samorząd uwzględnia następujące cele: pobudzenie aktywności gospodarczej, 
podnoszenie poziomu konkurencyjności i rozwój przedsiębiorczości, zachowanie 
wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego, kształtowanie i utrzymanie 
ładu przestrzennego. Prowadzenie polityki interregionalnej oznacza przede wszyst-
kim: tworzenie warunków rozwoju gospodarczego gminy, przeciwdziałanie bezrobo-
ciu oraz aktywizację lokalnych i regionalnych rynków pracy. Rozwój gospodarczy 
gminy to przede wszystkim przyrost środków i możliwości pozwalających lokalnej 
władzy oraz mieszkańcom lepiej zaspokoić większą liczbę potrzeb na wyższym 
poziomie26. Zatem przed przystąpieniem do opracowywania projektu strategii 
rozwoju gminy, należy wziąć pod uwagę, aby przyjęte rozwiązania w jak najwięk-
szym stopniu sprzyjały rozwojowi gospodarczemu całej gminy, pobudzając lokalną 
przedsiębiorczość i umożliwiając szybki rozwój przedsiębiorstw prywatnych. 

Należy podkreślić, że wśród instrumentów niefinansowych można wyłonić 
takie, które mają zastosowanie tylko w niektórych gminach. Należą do nich 
instrumenty istotne dla rozwoju turystyki, jak planowanie przestrzeni publicznej,  

                                                           
24 M. Flieger, op. cit., s. 154. Do finansowych instrumentów wspierania przedsiębiorczości autor 
zalicza: ulgi i zwolnienia w podatkach od nieruchomości, uzbrojenie terenu pod działalność 
gospodarczą, stawki podatków od nieruchomości niższe od maksymalnych, inwestycje drogowe, 
budowę kanalizacji, współpracę gospodarczą gminy z podmiotami lokalnymi przy realizacji przed-
sięwzięć inwestycyjnych, budowę oczyszczalni ścieków itp. 
25 M. Ziółkowski, Proces formułowania strategii rozwoju gminy, [w:] Samorząd terytorialny a rozwój 
lokalny, red. M. Majchrzak, A. Zalewski, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa 2000, s. 53 i nast. 
26 M. Kochmańska, Działalność gospodarcza gminy środkiem rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, 
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas” 2007, z. 1, s. 103. 
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w tym tworzenie infrastruktury i jakże ważnego dla turystyki transportu, kultury 
oraz ochrony zabytków, opieki nad zabytkami oraz dbałość o zieleń gminną – 
czynnika coraz istotniejszego dla wizerunku gminy. Katalog ten zamyka promocja 
gminy, najczęściej dokonywana przy użyciu pełnego wachlarza narzędzi marketin-
gowych. Możliwości gminy w zakresie rozwoju turystyki obejmują jedynie instru-
menty pośrednie, zachęty i tworzenie ram dla działalności sektora prywatnego27. 

Ważnymi instrumentami niefinansowymi służącymi rozwojowi gminy są te, za 
pomocą których gmina może tworzyć spółki prawa handlowego, realizujące 
gospodarkę komunalną. Obejmują one wszelkie dopuszczone prawem działania 
uprawnionych organów gminy – właściciela, mające na celu kształtowanie szeroko 
rozumianego rozwoju podmiotów komunalnych. 

Aktualny stan prawny i faktyczny powoduje funkcjonowanie w konkurencyjnej 
przestrzeni gospodarczej podmiotów komunalnych, wiązanych zarówno normami 
publicznoprawnymi, jak i prywatnoprawnymi, obok podmiotów czysto prywatnych. 
Od podmiotów tych często oczekuje się samoutrzymania, czy wręcz generowania 
zysku, przy jednoczesnym włączeniu do prowadzenia polityki lokalnych władz  
w zakresie społecznym, rynku pracy, socjalnym i wizerunkowym. Ograniczenia, 
jakie ustawodawca nakłada na spółki komunalne co do prowadzenia działalności 
gospodarczej mogą utrudnić działanie tych spółek, a także ograniczać ich zdolność 
konkurowania, co może bezpośrednio wpłynąć na wynik finansowy spółki komu-
nalnej. 

Z drugiej strony, działania gminy powinny zmierzać w kierunku poszukiwania 
rozwiązań, które umacniałyby przedsiębiorstwa lokalne, nie naruszając równocześ-
nie równowagi na rynku. W związku z tym gminy powinny uwzględniać 
możliwości pozbywania się nierentownych przedsiębiorstw komunalnych (poprzez 
prywatyzację, likwidację, upadłość), ograniczenia ich działalności gospodarczej do 
dziedzin, którymi nie mogą zająć się inne podmioty gospodarcze. Gmina powinna 
unikać preferowania komunalnych podmiotów gospodarczych przez stosowanie 
ulg lub bezprzetargowy tryb zlecania prac, bądź też przez udostępnianie im 
informacji nieznanych innym podmiotom gospodarczym. Poza tym, tworzenie 
nowych przedsiębiorstw powinno następować wyłącznie wtedy, gdy wynika to  
z ważnych potrzeb społeczności lokalnej, a potrzeb tych nie można zaspokoić  
w żaden inny sposób28. 

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że „prowadzenie szeroko rozumianej 
działalności gospodarczej gminy może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne 
strony. Jej podejmowanie nie powinno prowadzić do naruszenia zasad konkurencji, 
ograniczającej możliwość rozwoju sektora prywatnego. Działalność gospodarcza 
gmin może stanowić natomiast rolę regulatora ilości i jakości świadczonych usług. 

                                                           
27 T. Bojar-Fijałkowski, G. Cern, Rozwój turystyki pośród zadań jednostek samorządu terytorialnego 
ze szczególnym uwzględnieniem kazusu gminy Władysławowo, „Przestrzeń, Ekonomia Społeczeń-
stwo”, Space Economy Society, 2014, nr 5/1, s. 73 i nast. oraz T. Bojar-Fijałkowski, G. Cern, Rola 
organów jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki w Polsce. Studium porównawczo- 
-prawne, [w:] Uwarunkowania Rozwoju Turystyki w Regionie, Gdańsk 2011, s. 272 i nast. 
28 M. Kochmańska, op. cit., s. 103. 
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Podstawą świadczenia usług jest zapewnienie zachowania warunków konkuren-
cyjności”29 

 
 
 

Podsumowanie  
 
 
Rozwój gospodarki rynkowej oraz decentralizacja sektora finansów publicz-

nych spowodowały, że odpowiedzialność za rozwój lokalny, jak również pobudza-
nie rozwoju gospodarczego spada przede wszystkim na władze lokalne. W obecnych 
uwarunkowaniach prawnych, najważniejsze zadania z zakresu rozwoju lokalnego 
przypadają gminie. Aby sprostać zadaniom, gminy mogą wykorzystać cały szereg 
instrumentów i metod postępowania służących głównie pobudzaniu przedsiębior-
czości oraz rozwojowi lokalnemu gminy. 

Wielość zadań, jakie wypełniają gminy musi być powiązana z odpowiednio 
bogatym zestawem instrumentów służących realizacji tych obowiązków, dającym 
możliwość oddziaływania na rozwój lokalny oraz wspieranie przedsiębiorczości. 
Niemniej jednak, ze względu na ograniczone zasoby gminy, jak również 
ograniczone możliwości organizacyjne, gmina powinna się koncentrować przede 
wszystkim na instrumentach przynoszących jej największe korzyści w zakresie 
rozwoju lokalnego30. 

Społeczeństwo lokalne często ogranicza swój udział w samorządzie terytorial-
nym do wyboru swoich reprezentantów, natomiast wszelkie niezadowolenie 
wynikające z podejmowanych decyzji przez władze lokalne wyraża „protestem”. 
W niewielu gminach można dostrzec aktywną postawę jej mieszkańców wobec 
pojawiających się problemów, a przecież siłą napędową rozwoju gminy są głównie 
jej mieszkańcy31. 

Systematyzując instrumenty prawne i środki dostępne gminom jako podmiotom 
zarządzania rozwojem lokalnym, można stwierdzić, że jednostki te mają dość 
szerokie formalnoprawne możliwości oddziaływania na przebieg procesów 
społeczno-gospodarczych na własnym terenie. Wykorzystywanie tych możliwości 
jest jednak ograniczone przez niedostatek środków finansowych, jak również 
niechęć do stosowania współczesnych instrumentów zarządzania rozwojem gminy. 
Gminy powinny odejść od administrowania zorientowanego na wypełnianie 
bieżących zadań i przejść do zarządzania rozwojem, chociażby ze względu na 
procesy narastającej konkurencji w gospodarce i życiu społecznym. 

Jak wynika z badań dotyczących oceny gminnych instrumentów wspierania 
przedsiębiorczości przeprowadzonych przez M. Flieger32, instrumentami o znacznej 
                                                           
29 H. Sochacka-Krysiak, Zarządzanie gospodarką firmy i finansowanie gminy, Warszawa 2003, s. 207. 
30 T. Szkica, Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny (na przykładzie 
gmin województwa podkarpackiego), „Samorząd Terytorialny” 2008, nr 1-2, s. 13. 
31 Zob. K. Babuchowska, R. Kisiel, Wpływ samorządu gminnego na lokalny rozwój gospodarczy na 
przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego, www.acta_oeconomia.sggw.pl dostęp: 
3.04.2016]. 
32 M. Flieger, op. cit., s. 159 i nast. 
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skuteczności są m.in. ulgi i zwolnienia w podatkach od nieruchomości, uzbrojenie 
terenu pod działalność gospodarczą, inwestycje drogowe. Natomiast wśród 
instrumentów niefinansowych autor ten wymienia: stabilność polityki podatkowej 
gminy, otwartość gminy na nowe projekty inwestycyjne, ułatwiony dostęp do 
infrastruktury technicznej, możliwość udziału lokalnych przedsiębiorców w wyz-
naczaniu kierunków rozwoju gminy oraz stworzenie w gminie szybkich ścieżek dla 
projektów inwestycyjnych. 

Jak z powyższego wynika, gmina jest zmuszona do stosowania wielu instru-
mentów rozwoju lokalnego jednocześnie, bowiem do skutecznego wspierania 
przedsiębiorczości niezbędne jest zapewnienie minimum środków i warunków do 
prowadzenia działalności gospodarczej. Bez tych działań możliwości rozwoju 
lokalnego mogą być ograniczone33. 
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LEGAL INSTRUMENTS EFFECT ON THE DEVELOPMENT OF 

THE LOCAL COMMUNITY – THEORETICAL  

AND PRACTICAL REMARKS 
 
 
Abstract: With the new legal system a special role in the development process are assigned to local 
authorities. It is based primarily on the conscious shaping of development through specific groups  
of instruments whose correct use can stimulate effect on the course of development processes.  
The purpose of this article is to present the basic problems associated with the development of the local 
municipality and legal instruments that make up the general framework of the impact on socio-
economic situation in the municipality, and are carried out largely by meeting needs in the area  
of public services. 
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ROZPRAWY NAUKOWE I ZAWODOWE PWSZ W ELBL ĄGU 
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, staży, 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 również 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). 



 

 

 


