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GOSPODARKA KOMUNALNA W POLSCE - 

- STAN PRZEKSZTAŁCEŃ ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH W 

LATACH 2006-2007 

  

Streszczenie:  Artykuł zawiera analizę procesu zmian i przekształceń samorządowych zakładów budżetowych, 

jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz spółek prawa handlowego, które nastąpiły w Polsce w 

latach 2006-2007. Odkąd jednostki samorządu terytorialnego stały się nowymi uczestnikami życia 

gospodarczego kraju, rozpoczęły zarządzanie własnym majątkiem, który został im przekazany w procesie 

komunalizacji. Na podstawie Informacji o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego Ministerstwa 

Skarbu Państwa, dokonano analizy, która dowodzi, że w Polsce nadal występuje duża liczba podmiotów 

komunalnych z udziałem właścicielskim jednostek samorządu terytorialnego, które nie zostały jeszcze 

przekształcone. Istnieje zatem konieczność wsparcia procesów transformacji w sektorze komunalnym.  

 

THE MUNICIPAL ECONOMY IN POLAND – THE ACTUAL STATE 

OF TRANSFORMATION IN THE SPHERE OF ORGANIZATION AND 

LEGAL IN PERIOD 2006-2007 

Abstract: The article includes the analysis of the process of changes and transformation of a public utility 

company (a budgetary company, budgetary unit, supporting farm) and of a trade law company (public company 

and limited liability company) in Poland in period 2006-2007. Since the territorial government units became 

new participants of the economic growth in Poland they have started to manage their own prosperities which 

they were handed over in the municipalization process. On the basis of The information about transformation 

and privatization municipal wealth of The Ministry of the Treasury, the analysis was made proving that in 

Poland there are many not yet tranformed municipal units with the territorial government units owner’s share. 

In such a situation there exists the need to support a transformation process in municipal sector.  
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METODY PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W JEDNOSTKACH 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

Streszczenie: Strategia rozwoju wyznacza oś działania władz samorządu terytorialnego. Opracowanie strategii 

rozwoju wymaga diagnozy i prognozy strategicznej, składających się na proces planowania strategicznego. W 

artykule dokonano identyfikacji diagnozy i prognozy strategicznej jednostek samorządu terytorialnego oraz 

przedstawiono kontekst mikro i makrootoczenia tych jednostek. Na tym tle omówiono analizę SWOT jako 

uniwersalną i powszechnie stosowaną metodę diagnozy i prognozy strategicznej. Zidentyfikowano również 

możliwości zastosowania w planowaniu strategicznym, analizy pięciu sił Portera oraz metod scenariuszowych i 



macierzowych. Aspekty teoretyczne uzupełniono przykładami z praktyki planowania strategicznego w powiatach i 

gminach województwa warmińsko-mazurskiego.  

 

 

METHODS OF STRATEGIC PLANNING IN LOCAL GOVERNMENT 

UNITS   

 
Abstract: Development strategy marks axis of local government functioning. Elaboration on development 

strategy requires diagnosis and strategic prognosis, which form the process of strategic planning. In the article 

the diagnosis and strategic prognosis of local government units is identified and the context of micro and 

macroenvironment of this units is shown. On this background SWOT analysis is discussed as a universal and 

generally used method of diagnosis and strategic prognosis. Identified as a possibility in strategic planning are 

also Porter's five forces analysis, scenario and matrix methods. Theoretical aspects are complemented with 

examples from strategic planning in districts and communes of Warmian-Masurian Province.  
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POLSKA POLITYKA GOSPODARCZA A REALIZACJA KRYTERIÓW 

KONWERGENCJI Z MAASTRICHT 
 

Streszczenie: Polska polityka gospodarcza najczęściej kojarzona jest z bieżącymi, doraźnymi działaniami 

regulacyjnymi. Aby w dłuższej perspektywie gospodarka mogła się rozwijać niezbędne jest przygotowanie i 

wprowadzenie w życie strategicznych, długofalowych przedsięwzięć w sferze polityki ekonomicznej. Działalna 

takie mają kluczowe znaczenie dla budowy określonych ram ładu gospodarczego oraz dla wyboru strategicznego 

modelu polskiej gospodarki. Jakkolwiek na początku 2009 roku gospodarka polska spełniała kryteria 

konwergencji z Maastricht, to w wielu obszarach zaobserwować można było nadal strategiczne czynniki, 

determinujące „wzrost w warunkach niestabilności”. Celem strategicznym polskiej polityki gospodarczej 

powinno być nie tylko spełnienie kryteriów zbieżności w celu akcesji do strefy euro, ale także stabilizacja 

makroekonomiczna stanowiąca podstawę konkurencyjności naszej gospodarki. 

 

POLISH ECONOMIC POLICY AND REALISATION OF THE 

CONVERGENCE MAASTRICHT CRITERIA 

 
Abstract: Polish economic policy often has a short-run perspective.  In order to establish long-run development, 

economic policy needs the strategic dimension. However in the 2009 Polish economy is fulfilling the Maastricht 

criterions, but our economic system is still not balanced. In the strategic perspective Polish economic policy 

shell focus on criterions of convergence, but it will stress the role of the general macroeconomic stabilization 

too. 

 

 

 



Anna Kamińska-Stańczak 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 

Instytut Ekonomiczny 

 

 

 RYS HISTORYCZNY INSTYTUCJI FUNDACJI 

W POLSCE 
Streszczenie: Zalążków instytucji fundacji można doszukiwać się już w starożytności. Na ziemiach polskich 

kształtowała się od czasów średniowiecznych. Po raz pierwszy w polskim prawie instytucja fundacji została 

wprowadzona w 1919 r. Od tego czasu dwukrotnie miało miejsce oficjalne jej zniesienie. W 1984 r., po 32 latach 

przerwy w działalności fundacji, uchwalona została pierwsza w bloku wschodnim ustawa umożliwiająca 

powstawanie tego typu organizacji. Prawdziwy „boom” w zakładaniu fundacji spowodowała transformacja 

ustrojowa z 1989 r. Obecnie zarejestrowanych jest w Polsce ponad 10 tysięcy fundacji. Celem artykułu jest 

krótka charakterystyka dziejów fundacji na ziemiach polskich od XII wieku do czasów nam współczesnych. 
 

THE HISTORICAL OUTLINE OF FOUNDATIONS IN POLAND 

Abstract: The institution of foundation characterizes exceptionally long and interesting history. Foundations are 

well-known since ages. They support public utility purposes by being active in many fields, such as education, 

research, health care, culture and art, humanitarian aid and others. This article outlines the history of 

foundations on the Polish territory from the Middle Ages to the present time. It also includes statistical data 

concerning the number and geographical location of foundations in Poland. 

 

 

Ewa Łoś 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 

Instytut Ekonomiczny 

 

NIETYPOWE FORMY ZATRUDNIENIA PRACOWNICZEGO 

- WYBRANE RODZAJE 
 

Streszczenie: Celem  artykułu jest krótka charakterystyka wybranych form nietypowego zatrudnienia 

pracowniczego. Przedstawiono te wyodrębnione ze względu na okres obowiązywania umowy o pracę, czy ze 

względu na wymiar czasu pracy. Zaprezentowano także te, których nietypowość determinuje miejsce 

wykonywania pracy oraz szczególna konfiguracja podmiotowa. Prześledzono przyczyny powstawania i 

dynamicznego rozwoju nietypowych form zatrudnienia, ukazano ich zastosowanie w poszczególnych krajach 

Unii Europejskiej. Omówione zagadnienia potwierdzają założenie, iż stają się one coraz częstszą alternatywą na 

europejskich rynkach pracy, przyczyniają się do wzrostu ich elastyczności.  Choć niosą za sobą szereg 

pozytywnych zmian, muszą zostać szczegółowo uregulowane, by nie stały się substytutem, a jedynie 

uzupełnieniem tradycyjnego modelu o pracę. 

 



NON – TYPICAL FORMS OF EMPLOYMENT  

 

Abstract: The purpose of the article is to characterise briefly chosen types of non – typical forms of 

employment based on employee – employer ralation. There were presented: employment based on 

agreements signed for fixed period, temporary employment, part- time employment, telework and work 

at home. A scope and principles of applying individual forms of employment were characterised. 

There was made an analysis of their influence on labour markets in individual countries of the 

European Union. The discussed problems are confirming the assumption that they are becoming 

powerful alternative at the labour markets  and increasing flexibility of the demand for labour. 
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EUROMARKETING PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁAJĄCYCH NA 

JEDNOLITYM RYNKU 

Streszczenie: Artykuł odnosi się do marketingu przedsiębiorstw próbujących zaistnieć na jednolitym rynku. 

Przedstawiono pojęcia marketingu międzynarodowego, który to na rynkach tworzących Europejski Rynek 

Wewnętrzny nazywany jest euromarketingiem. Omówiono genezę powstania tegoż marketingu wraz z 

charakterystyką orientacji międzynarodowych. Tematem artykułu było również pokazanie metod wejścia na 

rynki zagraniczne. W tekście posłużono się zróżnicowanymi źródłami informacji: wykorzystano dostępne 

publikacje dotyczące koncepcji euromarketingowej, integracji europejskiej oraz wykorzystano dane pochodzące 

z zasobów sieci internetowej. 

EUROMARKETING OF COMPANIES ACTING ON HOMOGENEOUS 

MARKET. 

Abstract: This article refers to the marketing of companies which are trying occur on the homogeneous market. 

The notions of international marketing, in the European Union called euromarketing, are also discussed in this 

article. Furthermore, the origin of this kind of marketing and the characteristics of the international orientations 

as well as the methods of entering the foreign markets are discussed. Different sources of information were used 

such as the publications of the euromarketing concepts, the European integration a well as the information taken 

from the Internet. 

 



Katarzyna Nadarzewska 
Uniwersytet Gdański 

Instytut Ekomiczny  

 

 

STEREOTYPY KULTUROWE I UPRZEDZENIA ORAZ ICH 

PRZEZWYCIĘŻANIE W KOMUNIKACJI  

MIĘDZYKULTUROWEJ 

 
 

Streszczenie: Celem artykułu jest ukazanie, iż człowiek jako jedyna istota myślącą, dodatkowo obdarzona darem 

woli, bezmyślnie używa tak zwanych upraszczaczy rzeczywistości, czyli stereotypów. Czy nie tym samym 

zabijamy swój zapał umysłowy, choć z drugiej strony chcemy zrozumieć świat, w którym żyjemy. Stereotypy są 

wszędzie. Nie da się ich uniknąć, nie da się ich wyrzucić z naszego życia, są w nie jakby wpisane. Kiedyś 

uważano je za ograniczenie, brak w racjonalnym myśleniu, dziś psychologia społeczną skłania się ku innemu 

podejściu do stereotypów, badaj ich genezę, sposoby wykorzenienia. Mówi się nawet, że spełniają one 

pożyteczną role, mianowicie skłaniają nas ku poznawaniu świata inaczej mówić są naturalnym sposobem na 

radzenie sobie z nadmiarem informacji, czy tak rzeczywiście jest,  czy stereotypy są wygodne i sprawiają, że 

czujemy się lepiej, czy zastanawiamy się jakie zagrożenia mogą za sobą nieść? Na te pytania i wiele innych 

chciałabym odpowiedzieć w poniższym artykule. 

 

CULTURAL STEREOTYPES AND ANTICIPATIONS AND 

SURMOUNTING IN INTERCULTURAL COMMUNICATION 

Abstract: The aim of this article is to present that human being concerned as the sole thinking 

creature, additionally endowed with free will, lives based on using so called simplification 

or stereotypes. In addition, should not one consider this as the process of dashing one’s enthusiasm 

toward the development of mind, at the same time aiming at becoming acquainted with the 

surrounding world? Stereotypes are everywhere Stereotypical way of thinking cannot be avoided, 

removed from our life as they are inscribed into human living. Stereotypes used to be treated as 

limitation, lack in the rational flow of thinking. Nowadays the social psychology is inclined to different 

attitude towards stereotypes- studying the origin and the ways of eradication of stereotypes. 

Moreover, the social psychology tends to stand on the position of the stereotypes playing the 

advantageous role, namely human beings are induced to being acquainted with the surrounding 

world. Thus, stereotypes are the natural way to cope with pieces of information given in excess, 

simplifying our life. Is it really like that? Are stereotypes comfortable and make us feel better? Do we 

think over what dangers can be brought with them? Aforementioned questions and many more will be 

the focus of his article.  
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WYKORZYSTANIE BIOMASY ROLNICZEJ DO PRODUKCJI 

ENERGII 
 

 

Streszczenie: W artykule zostały zaprezentowane informacje dotyczące wykorzystania biomasy 

rolniczej do produkcji energii. Znaczenie biomasy rolniczej wzrasta, dlatego istnie konieczność 

popularyzacji wiedzy z zakresu jej przetwarzania oraz przygotowania różnego rodzaju surowca. W 

Polsce istnieje ogromny potencjał biomasowy, który nie jest jeszcze wykorzystany. Świadczy o tym 

chociażby mała liczba inwestycji biomasowych w porównaniu z innymi krajami. W tym kontekście 

przedstawiono inwestycje biogazowe w Polsce oraz wybrane rolnicze surowce energetyczne 

stosowane w produkcji biogazu. Podkreślone zostały również niektóre wady i zalety wykorzystania 

biomasy do celów energetycznych oraz bariery ograniczające wykorzystanie istniejącego potencjału. 

W artykule zaprezentowane mało znane rośliny energetyczne, które w przyszłości mogą stać się 

ważnym źródłem surowca energetycznego, co ważne jest również z punktu widzenia bioróżnorodności 

i zapobiegania monokulturom w produkcji rolniczej. 

 

USE OF AGRICULTURAL BIOMASS FOR ENERGY PRODUCTION 
 

Abstract: The article contains information on the use of agricultural biomass for production of 

energy. As agricultural biomass is gaining in importance, it is necessary to extend the knowledge on 

its processing and preparation of various types of raw products. In Poland, there is large potential for 

production of biomass, which until now has not been fully taken advantage of.  This becomes evident 

when we compare the number of biomass-based installations in our country and abroad. In this 

context, the authors presented biomass investment projects in Poland and some energy crops used for 

generation of biogas. Certain advantages and disadvantages of using biomass for production of 

energy have been underlined as well as the current barriers to using fully the existing potential. The 

article also contains presentation of less popular energy crops that in the future could become an 

important source of energy, which would be of additional value, such as sustaining biodiversity and 

preventing monocultures in agricultural production.  
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ROZWÓJ CYWILIZACJI INFORMACYJNEJ A KSZTAŁCENIE 

USTAWICZNE DOROSŁYCH 
 

 

Streszczenie: W niniejszym opracowaniu przedstawiono problematykę kształcenia ustawicznego dorosłych w 

zakresie podnoszenia umiejętności zawodowych w dziedzinie technologii informacyjnych. Omówiono rolę 

projektów szkoleniowych w uzyskaniu certyfikatu ECDL (European Computer Driving Licence) na przykładzie 

olsztyńskiej firmy szkoleniowej „Techpal”.  

 

 

THE DEVELOPMENT OF INFORMATION CIVILIZATION AGAINST 

THE RECURRENT ADULT EDUCATION 
 

Abstract: In this work the problem of the constant education of adults, namely, the improvement of professional 

skills in the sphere of technological information has been presented. There has been described the role of 

training projects necessary to achieve an ECDL certificate (European Computer Driving Licence) on the 

example of the training company “Techpal” situated in Olsztyn. 

 

 

Część II. POLITOLOGIA 
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PROWINCJA KIWU ZARZEWIEM KRYZYSU MILITARNEGO I 

HUMANITARNEGO W DEMOKRATYCZNEJ REPUBLICE KONGA  

ORAZ REGIONIE WIELKICH JEZIOR AFRYKAŃSKICH 
 

 (-) Wojna jest niezaprzeczalnym złem i zagrożeniem godności życia. Jednakże równie 

niezaprzeczalny jest fakt, że rozwój ekonomiczny i technologiczny jest bodźcem do wojny. 

Daisaku Ikeda 
 

 

 
 Właśnie mija 15 lat od pamiętnych wydarzeń, kiedy w roku 1994 doszło do niespotykanego aktu 

ludobójstwa w Rwandzie. Podczas tamtych pamiętnych 100 dni     /od kwietnia do lipca/ Hutu wymordowali 

ponad 800 tyś. Tutsi. Bezprzykładny terror zakończył się wkroczeniem sił Paula Kagame i zdobyciem stolicy 

Rwandy Kigali.  

Ludobójstwo w Rwandzie było impulsem do wielkiej migracji Hutu na tereny ówczesnego Zairu do 

prowincji Kiwu. Pobyt wielkiej rzeszy uchodźców rwandyjskich, spowodował upadek prezydenta Mobutu. 

Władzę w Kongu przejął Laurent Kabila i dokonał zmiany nazwy państwa na Demokratyczna Republika Konga. 

Po śmierci Laurenta prezydentem DRK został jego syn Joseph Kabila. 



Mimo upływu lat sytuacja polityczno-gospodarcza w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich nie uległa 

znaczącej poprawie. Istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że sytuacja sprzed lat może się powtórzyć. Tereny 

kongijskiej prowincji Kiwu oraz Rwandy mogą się stać zarzewiem kolejnego wielkiego konfliktu w Afryce.   
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SOMALIJSCY PIRACI KONTRA „RESZTA” ŚWIATA 

 
„Nie narusza prawa ten, kto broni się przed bezprawiem, nawet gdy użyje siły”. 

                                                                                                                                                              

Hugo Grotius 

 
Z danych Międzynarodowego Urzędu Morskiego  wynika, że podczas całego 2008 roku na wodach wzdłuż swego 

wybrzeża somalijscy piraci zaatakowali około 110 pływających jednostek różnych bander, z których uprowadzili 

42. Piraci nadal przetrzymują dla okupu 14 spośród tych statków oraz 240 członków ich załóg. Najbardziej 

spektakularną akcją piratów było porwanie supertankowca saudyjskiego „Sirius Star" z 300 tys. ton ropy w 

zbiornikach.  

W Somalii od 17 lat praktycznie nie ma rządu. Odkąd w 1991 r. Stany Zjednoczone wycofały swoje 

poparcie dla ówczesnego prezydenta Siada Barre, kraj pogrążył się w chaosie. Brak rządu oznacza brak straży 

przybrzeżnej. – Nie ma władzy, która pilnowałaby wód terytorialnych, łapała i karała piratów Prawa 

praktycznie nikt tam nie egzekwuje. To główny powód, dla którego piractwo rozwinęło się tak bardzo akurat 

w Somalii. W innych krajach regionu, nawet równie biednych, przestępcy obawiają się więzienia. W Somalii zaś 

nie boją się niczego.  

 

 

THE SOMALI PIRATES VERSUS "THE REST” OF WORLD  
 

Abstract: From data of International Sea Office it results, that during whole 2008 year on waters along one's 

the coast the Somali pirates attacked about 110 swimming individuals of different banners 42. Pirates from 

which kidnapped they keep for ransom 14 from among these ships still as well as 240 members of their crews. 

The kidnapping of large oiler was the pirates' the most spectacular action on the „Sirius Star" from lot of the 

tones of oil in reservoirs.  

There for 17 years has been no government in Somalia practically.  Since in 1991 year United States resigned 

for contemporary president their support Barre Siada country sinked in chaos. The lack of government marks the 

lack of coastal guard. There - is no power which would looks after territorial waters, she caught and she 

punished the pirates of Right nobody there practically it does not exact. This main reason, for which piracy 

unrolled so very exactly in Somalia. In different countries of region, even equally poor, the criminals are afraid 

the prison. In Somalia meanwhile they do not fear anything. 
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KRAJOBRAZ POLITYCZNY W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO – 

MAZURSKIM PO WYBORACH DO SEJMU RP W 2007 ROKU – 

ANALIZA PORÓWNAWCZA 

Streszczenie:  

Artykuł odnosi się do wyborów parlamentarnych z 2007 r. Po samorozwiązaniu Sejmu RP latem 2007 r. we 

wrześniu przeprowadzono kolejne wybory. Wyniki wyborów w kraju zmieniły sytuację polityczną i doprowadziły 

do ukształtowania się koalicji rządowej PO i PSL. PiS stał się partią opozycyjną po dwóch latach rządzenia. 

Klęskę wyborcza poniosły LPR i Samoobrona RP. Lewica (LiD) utrzymała swój stan posiadania. Zmieniło się 

także poparcie polityczne w województwie warmińsko – mazurskim. Autor omówił wyniki wyborcze w dwóch 

okręgach wyborczych w tym województwie oraz przedstawił poparcie polityczne dla partii w regionach 

województwa – elbląskim, olsztyńskim i ełckim. Została przedstawiona specyfika polityczna województwa 

warmińsko – mazurskiego. Bazę źródłową stanowiły materiały Państwowej Komisji Wyborczej.  

THE POLITICAL LANDSCAPE OF THE WARMIA AND MASURIA 

PROVINCE AFTER THE PARLIAMENTARY ELECTIONS IN 2007 – 

COMPARATIVE ANALYSIS 

Summary: The article concerns the parliamentary elections in 2007. After the self-dissolution of the Polish 

Parliament in summer 2007, the consecutive elections took place in September 2007. The results changed the 

political situation and brought about a governmental coalition of PO (Civic  Platform) and PSL (Polish Peasant 

Party). PiS (Law and Justice) became the opposition party after two years of being the ruling party. LPR (Polish 

Families League) and Samoobrona RP (Self-Defence of the Republic of Poland) suffered a crashing defeat; LiD 

(Leftist  Democratic Party) kept their assets. The political support was also changed in the Warmia and Masuria 

province. The author  discusses  the results of the elections in two  constituencies of that province and shows the 

political support for the parties in Elbląg, Olsztyn and Ełk districts. The political situation in Warmia and 

Masuria is also presented in the article. The source materials come from the documents of the National Electoral 

Commission. 
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PRZYCZYNEK DO DZIEJÓW UNIWERSYTETU W WILNIE W 

LATACH 1579-1832. 

 

Streszczenie: Dzieje uniwersytetu w Wilnie można podzielić na cztery okresy. Pierwszy – od założenia w roku 

1579, do kasaty zakonu jezuitów w roku 1773 i reorganizacji w szkołę świecką w 1781. Okres drugi przypadał 



na lata 1781-1796, kiedy Wszechnica działała pod nazwą Szkoły Głównej Litewskiej. Z kolei w latach 1796-1803 

funkcjonowała jako Szkoła Główna Wileńska, zaś w latach 1803 do 1832 stanowiła Cesarski Wileński 

Uniwersytet. Niniejszy artykuł w zarysie przedstawia najistotniejsze kwestie i wydarzenia, mające wpływ na 

dzieje wileńskiej uczelni. 

CONTRIBUTION TO HISTORY OF  UNIVERSITY IN VILNIUS 

DURING THE PERIOD 1579-1832. 

 

Abstract: The article describes the Vilnius university’s situation during the first four periods of its functioning. It 

shows the most significant issues of the academy’s history from its opening in 1579 to the liquidation in 1832.  
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UWAGI O KRYZYSIE AUTORYTETÓW WE WSPÓŁCZESNEJ 

KULTURZE 

 

Streszczenie: Przedmiotem refleksji jest kryzys autorytetów postrzegany z poziomu życia codziennego. W 

pierwszej części artykułu objaśniono pojęcie autorytetu i omówiono jego rodzaje. W części drugiej wskazano 

wybrane przejawy tytułowego kryzysu. W części trzeciej skierowano uwagę w stronę społecznej mikroskali, jako 

miejsca szczególnego doświadczania autorytetów. Mikrospołeczny wymiar tytułowego kryzysu wydaje się 

kluczowy dla wymiaru kulturowego. Idea pracy organicznej na rzecz odbudowywania roli autorytetu w życiu 

społecznym wydaje się aktualna. Rola edukacji w tym względzie pozostaje pierwszoplanowa.  

REMARKS ON CRISIS OF AUTHORITIES IN THE CONTEMPORARY 

CULTURE 

 

Abstract: The article shows the crisis of authorities from the perspective of everyday human life. The first part 

presents the notion and kinds of authority, the second part – chosen signs of the title crisis, and the third part – 

the social microscale as an special place of the authority’s experience. The micro-social measurement of the title 

crisis seems crucial for its cultural measurement. The idea of the organic work for rebuilding the role of the 

authority in the social life still seems to be the current idea. The role of the education in this regard remains all-

important. 
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 BEZPRAWNOŚĆ JAKO PRZESŁANKA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

CYWILNEJ ZA NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH 

NA RYNKU KAPITAŁOWYM 

 

Przedmiotem opracowania jest analiza bezprawności naruszeń obowiązków informacyjnych na rynku 

kapitałowym. Zagadnienie bezprawności rozumiane jest szeroko nie tylko jako naruszenie obowiązujących 

przepisów prawa, ale również zachowanie wbrew określonym zasadom funkcjonowania zorganizowanego 

systemu obrotu instrumentami finansowymi. Problemem kluczowym jest w tym wypadku ustalenie, czy 

efektywność informacyjna poszczególnych segmentów obrotu instrumentami finansowymi może stanowić 

pozaprawne kryteria oceny bezprawności czynu stanowiącego naruszenie obowiązków informacyjnych na 

rynku kapitałowym. 

 

ILLEGALITY AS A CONDITION FOR A CIVIL LIABILITY FOR 

INFRINGEMENT OF THE CAPITAL MARKET INFORMATION 

DUTIES 

 

Abstract: The aim of this paper is to analyze the illegality of  infringement of the disclosure duties in the 

capital market. The problem of the illegality is considered both as the breach of the legal provisions and 

breach of the common rules for trading in financial instruments. The crucial problem is to determine, 

whether the information efficiency of the capital market could constitute special criteria to identify the 

elements of an offence of the capital market information duties.  
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KILKA UWAG O ZGODNOŚCI ART. 196 K.K. Z KONSTYTUCJĄ 

(NA MARGINESIE SPRAWY DOROTY NIEZNALSKIEJ) 

 

Streszczenie: Jednym z problemów wolności twórczości artystycznej jest możliwość jej ograniczenia wynikająca 

z art. 196 kodeksu karnego, a wiążąca się z ochroną uczuć religijnych, przedmiotu czci religijnej oraz miejsca 

publicznego wykonywania obrzędów religijnych. Zasadnicze znaczenie ma tutaj możliwość uznania zgodności 

regulacji kodeksowej z przesłankami umożliwiającymi ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności, 

określonymi w art. 31 ust. 3 ustawy zasadniczej. Przyjąć trzeba, że o ile ustawowa forma wprowadzenia takiego 

ograniczenia, a także cel, któremu ograniczenie takie służy nie powinny budzić wątpliwości to spełnienie 

pozostałych przesłanek jest co najmniej wątpliwe, co uzasadnia tezę o konieczności wprowadzenia zmian do 

kodeksu karnego, które będą uściślać przedmiot ochrony prawnokarnej. 

REMARKS ON THE RELATIONS BETWEEN ARTICLE 196 OF THE 

PENAL CODE AND THE CONSTITUTIONAL REGULATIONS 

(COMMENTS ON DOROTA NIEZNALSKA TRIAL) 

 

Abstract: One of the most important problems of freedom of artistic creation is the ability to limit it under art. 

196 of the Penal Code, which protects of religious feelings, the subject of religion and places of worship of 

public performance of religious rites. The possibility of recognition of the provisions of the Code limits as 

coherent with the conditions of limitation of the constitutional rights and freedoms set out in Article 31.3 of the 

Basic Law must be recognized as the main principle. We should accept that the statutory form of the introduction 

of such restrictions, as well as the goal, which serves such a restriction are fulfilled, but we must have some 

doubts whether the other three constitutional conditions exist in that situation. That fact is at least questionable 

and justifies the argument that the Penal Code needs to be amended to create more strict regulation. 

 


