
Międzynarodowa Innowacyjność i Konkurencyjność w XXI w. 

Aspekty Społeczne 

Redakcja naukowa: 

dr Radosław Luft 

Redakcja techniczna: 

mgr Paulina Woźniak 

Lublin 2021 



Recenzenci:  
dr hab. Anna Wolak-Tuzimek, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny 
w Radomiu 

Recenzenci pomocniczy:  
dr Noworol-Luft Elżbieta, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny  
w Radomiu 
dr Orzeł Artur, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu  
dr Weinert Adam, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  
dr Wójtowicz Łukasz, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu 

Projekt okładki: mgr Paweł Stadnicki  

Korekta: dr Adrian Szary  

Redakcja techniczna i DPT: mgr Paulina Woźniak 

© Copyright by Fundacja Innowacji i Nowoczesnych Technologii INOTECH 
© Copyright by Authors  
© Copyright by Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2021 

ISBN 978-83-67033-09-1 

e-ISBN 978-83-67033-10-7

Wydano nakładem:  
Instytutu Naukowo-Wydawniczego „Spatium” 
26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 68/62
tel. 48 369 80 74, fax 48 369 80 75
e-mail: wydawnictwo@inw-spatium.pl
http://www.inw-spatium.pl

Druk i oprawa:  
Drukarnia Bookpress.eu 
ul. Lubelska 37c  
10-408 Olsztyn

Komitet Organizacyjny nie odpowiada za treści zawarte w publikacji. 



3 

Spis treści 

Przedmowa ................................................................................................ 5 

Katarzyna Budzyńska 
Sektor offshoringu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej ..................... 7 

Rafał Czupryn, Oskar Zbiciak 
Alternatywne sposoby zarobkowania we współczesnej gospodarce na 
przykładzie marketingu wielopoziomowego ............................................ 19 

Gerard Józefowski 
Wzrost konkurencyjności poprzez implementację algorytmów uczenia 
maszynowego – analiza możliwości polskiego sektora MŚP  .................. 29 

Rafał Czupryn, Amanda Majchrowska-Szewczyk  
Energia z OZE w Polsce ......................................................................................... 39 

Amanda Majchrowska-Szewczyk  
Innowacyjność polskiej gospodarki na tle krajów Unii Europejskiej ................. 49 

Krzysztof Raganowicz 
Potencjał turystyczny jako czynnik wpływający na atrakcyjność 
inwestycyjną miasta  ................................................................................. 61 

Maria Schulders 
Potencjał formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie  
promocji poszanowania praw człowieka w przemyśle wydobywczym 
państw rozwijających się lub będących w okresie transformacji  
– case study prowincji Ituri w Demokratycznej Republice Konga ........... 69 

Sandra Ziółek-Stan 
Rynek ubezpieczeń i jego rozwój w Polsce na przestrzeni lat 2016–2020 
w oparciu o składkę przypisaną brutto ...................................................... 85 

Patrycja Bełtowska 
Inwestycje na rynku win inwestycyjnych jako alternatywa dla 
tradycyjnych form lokowania kapitału  .................................................... 97 



4 

Maciej Chodziński 
Analiza działań banku PKO BP na rzecz realizacji celów 
środowiskowych wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu  ........ 113 

Magdalena Kopyś 
Konkurencyjność zakładów ubezpieczeń w Polsce na przykładzie 
ubezpieczeń dobrowolnych  .................................................................... 125 

Jan Burbo 
Wzajemne relacje polityki migracyjnej i struktury ludności na 
przykładzie Polski i Kazachstanu  .......................................................... 133 

Natalia Hajdasz 
Prawodawstwo online. Prawne i społeczne aspekty zmian w procedurze 
legislacyjnej UE w związku z kryzysem COVID-19 .................................. 147 

Łukasz Hawrylak 
Ulga IP Box, czyli o preferencyjnym opodatkowaniu kwalifikowanego 
dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej uwag kilka  ... 159 

Paweł Janiec   
Obrót twórczością cyfrową czyli NFT jako technologia dla twórców 
i odbiorców – aspekty prawne  ............................................................... 171 

Mariusz Kądziołka 
Kara śmierci w prawie międzynarodowym publicznym  ....................... 179 

Jan Solarski 
Kryptowaluty – pieniądz przyszłości? ........................................................... 189 

Weronika Tuzimek   
Uregulowania prawne ulg podatkowych wspierających innowacyjność 
przedsiębiorstw  ...................................................................................... 199 



5 

PRZEDMOWA 

MIK 21 – Międzynarodowa Innowacyjność i Konkurencyjność w XXI w. 
stanowiło wyzwanie, któremu stawiła czoła i sprostała po raz kolejny 
Fundacja Innowacji i Nowoczesnych Technologii INOTECH. Tak jak i w ubie-
głym roku, tak samo i w tym, wyzwanie to miało charakter dwojaki. Z jednej 
strony były wysokie oczekiwania ze strony uczestników, których z roku na 
rok przybywa. Z drugiej zaś strony nadal utrzymująca się sytuacja epide-
miologiczna, która zapanowała na świecie, związana z wirusem COVID-19, 
wymusiła na organizatorach dostosowanie się do jakże zmieniających się 
warunków pracy, nauki oraz biznesu.  

Niniejsza publikacja ma charakter interdyscyplinarny, gdzie czytelnik 
odnajdzie wartościowe treści spośród wielu dyscyplin nauk społecznych 
takich jak: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna, gospo-
darka przestrzenna, nauki prawne, nauki o zarządzaniu jakości, a także 
nauki o komunikacji społecznej i mediach.  

 Współczesna gospodarka rozwija się w drastycznym tempie, że coraz 
większe znaczenie nabiera dostęp do aktualnej wiedzy z zakresu wielu 
dziedzin. Stąd też celem niniejszej publikacji jest umożliwienie czytelni-
kom dostępu do aktualnych trendów i badań społecznych, które przyczy-
niają się do rozwijania wiedzy i kompetencji w tejże materii.  

Od lat można dostrzec ogromne znaczenie innowacyjności oraz konku-
rencyjności wśród gospodarek współczesnego społeczeństwa. Nieustanny 
rozwój nauk społecznych sprawił, że coraz częściej podkreśla się współ-
pracę nauki z biznesem. Ta współpraca skutkuje rozwojem gospodarczym 
przyczyniając się tym samym do kształtowania konkurencyjności oraz 
innowacyjności regionów. Konkurencyjność i innowacyjność wzajemnie 
się przeplatają a tym samym oddziałują na siebie, a efektem tego są nowe 
rozwiązania ekonomiczne, organizacyjne, odkrycia naukowe, patenty, 
wynalazki i nowinki technologiczne.  

Jednocześnie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym, któ-
rzy przyczynili się do tego, by ta monografia mogła powstać. 

Tym samym zapraszam do lektury kolejnej naukowej publikacji z cy-
klu MIK 21 – Międzynarodowa Innowacyjność i Konkurencyjność w XXI 
wieku – Aspekty Społeczne. 

Radosław Luft 
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Katarzyna Budzyńska1 

Sektor offshoringu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 

Słowa kluczowe: offshoring, sector zewnętrznej obsługi biznesu, centrum usług wspólnych, 

wskaźnik lokalizacji 

Streszczenie 
Przedsiębiorstwa dążą do zwiększania swojej przewagi konkurencyjnej na rynku, dla-

tego w tym celu szukają nowych metod zarządzania. Jednym ze sposobów poprawy 
pozycji konkurencyjnej firmy jest przeniesienie niektórych funkcji do zewnętrznych 
podmiotów lub do swoich oddziałów zlokalizowanych w innych krajach, niż kraj przed-
siębiorstwa macierzystego. Przeprowadzając poprawnie działania outsourcingowe lub 
offshoringowe może uzyskać wyższą efektywność operacyjną i skupić się na kluczowych 
kompetencjach. W ostatnich latach rośnie znaczenie krajów rozwijających się, które stają 
się atrakcyjnymi miejscami lokalizacji dla przedsiębiorstw z sektora zewnętrznej obsługi 
biznesu i centrów usług wspólnych. Na podstawie dostępnych danych można stwierdzić, 
że zjawisko offshoringu w badanych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w pierwszej 
dekadzie XXI w. było istotnym elementem procesu gospodarczego każdego z tych państw. 
Wpływ na to miały między innymi zmiany gospodarcze, rozwój technologiczny, ewolucja 
działalności korporacji ponadnarodowych oraz pandemia Covid-19. Celem artykułu jest próba 
odpowiedzi na postawione pytanie badawcze: jaka jest przestrzenna koncentracja przedsię-
biorstw z sektora zewnętrznej obsługi biznesu i centrów usług wspólnych w państwach 
Europy Środkowo-Wschodniej? W artykule została przedstawiona koncentracja przedsię-
biorstw z sektora zewnętrznej obsługi biznesu oraz koncentrację przedsiębiorstw w po-
dziale na typy centrów usług zmierzoną za pomocą wskaźnika lokalizacji  

1. Wstęp

Sektor usług jest najdynamiczniej rozwijającym się elementem handlu mię-
dzynarodowego. Na rosnące znaczenie handlu usługami ma wpływ postęp tech-
nologiczny, cyfryzacja, niższe koszty handlu oraz znoszenie ograniczeń w handlu. 
Ciągłe zmiany zachodzące w gospodarce oraz zwiększona konkurencja wymusza 
na firmach poszukiwanie oraz wykorzystywanie nowych rozwiązań, aby utrzymać 
swoją pozycję na rynku.  

W 2020 r. było to szczególnie zauważalne, w jaki sposób pandemia COVID-19 
wpłynęła na wykorzystanie nowoczesnych technologii Zmiany te stwarzają rów-
nież nowe możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. Dlatego też coraz więcej firm 

1 Katedra Systemów Informacyjnych i Logistyki, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej. 
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buduje własne oddziały lub zleca niektóre funkcje do zewnętrznych przedsię-
biorstw. Bardzo często takie oddziały lub firmy są lokalizowane w innych krajach 
niż kraj lokalizacji przedsiębiorstwa macierzystego. Jest to tzw. offshoring. Na 
decyzję lokalizacyjną wpływa wiele czynników. Dlatego też ważne jest właściwe 
rozpoznanie czynników, które mogą pozytywnie wpłynąć na poprawę pozycji 
konkurencyjną zarówno dla firmy jak i dla miejsc, które konkurują pomiędzy sobą 
w przyciąganiu nowych inwestycji.  

W raporcie Deloitte z 2020 r. Global Outsourcing Survey 2020 zostały przed-
stawione najnowsze trendy w outsourcingu. Jednym z głównych czynników wpły-
wających na wykorzystanie outsourcingu jest redukcja kosztów. O ile w ostatnich 
latach znaczenie tego czynnika było mniejsze to pandemia COVID-19 zmieniła 
ten trend. Jest to związane z przygotowywaniem się przez przedsiębiorstwa do 
globalnej recesji spowodowanej pandemią i niepewności otoczenia przedsiębior-
stwa. Rozwiązania chmurowe oraz automatyzacja procesów są powszechnie stoso-
wane, dlatego też przedsiębiorstwa poszukują nowych rozwiązań technologicz-
nych. Przedsiębiorstwa poszukują usługodawców, którzy są w stanie w szybki 
sposób poprawić ich pozycję rynkową. Również w raporcie Deloitte z 2019 r. 
Global Shared Services Survey Report wskazano, że coraz częściej firmy wyko-
rzystują strategie lokalizacji firmy takie jak: onshore lub offshore. Obecna sytua-
cja związana z pandemią spowodowała wzrost zainteresowania firm tym mode-
lem zarządzania2.  

2. Przegląd literatury 

2.1. Teoretyczne aspekty zewnętrznej obsługi biznesu i centrów usług 

wspólnych 

Coraz częściej przedsiębiorstwa stosują outsourcing i offshoring jako efek-
tywne narzędzie biznesowe, które jest ich integralną częścią. Pozwala to im popra-
wić wydajność i efektywność, a także konkurencyjność firmy. Przedsiębiorstwa 
wykorzystujące outsourcing czy offshoring mogą bardziej skonkretyzować swoje 
inwestycje, szczególnie w obszarach, które pozwalają im na zwiększenie prze-
wagi konkurencyjnej na rynku. Jeśli outsourcing lub offshoring zostanie prze-
prowadzony poprawnie, to może znacząco przyczynić się do poprawy efek-
tywności działania przedsiębiorstwa. Poprzez zastosowanie takiej strategii zarzą-
dzania firmy mogą zredukować koszty, przeprowadzić restrukturyzację organizacji, 
poprawić usługi i skupić się na podstawowych kompetencjach, a także przyspieszyć 
procesy innowacyjne w firmie. Natomiast do wad można zaliczyć możliwość 

 
2 Deloitte, 2019 Global Shared Services Survey Report, 2020 Global Shared Services Survey Report, 
2019, 2020, www2.deloitte.com [dostęp: 10.05.2021]. 
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utraty kontroli i elastyczności, a także możliwość kradzieży poufnych informacji 
przez dostawców, którzy mogą stać się w przyszłości konkurentami firmy3. Na 
rys. 1 przedstawione zostały zalety i wady związane z wykorzystaniem outsour-
cingu w przedsiębiorstwie. 

Rys. 1. Zalety i wady outsourcingu 
Źródło: oprac. własne na podst.: Kłos M., Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, 
Professional Publishing House, Warszawa 2010; Bozarth C., & Handfield R.B., Introduction 
to Operations and Supply Chain Management, „Prentice Hall”, New York 2007; Schniederjans, 
M.J., Schniederjans, A.M., & Schniederjans, D.G., Outsourcing and Insourcing in an 
International Context, „M.E. Sharpe”, New York 2005. 

Sam termin outsourcing wywodzi się z outside – zewnętrzny oraz resource, 
które oznacza zasoby, zapasy, dostępne środki Połączenie tych słów oznacza 
wychodzenie na zewnątrz z wybranymi funkcjami firmy. Polega na zleceniu 
niektórych prac zewnętrznym wykonawcom, które zostaną tam zrealizowane tam 
efektywniej, niż byłoby to możliwe we własnym zakresie.  

Światowym potentatem branży Business Process Outsourcing (BPO) są Indie. 
Ponad to rynek usług BPO jest zdominowany przez takie kraje jak: Filipiny, 
Tajlandia czy Chiny. Natomiast polski rynek usług outsourcingowych od paru lat 

3 E. Aktas, B. Agaran, F. Ulengin, S. Onsel, The use of outsourcing logistics activities: The case of 
Turkey, “Transportation Research Part C: Emerging Technologies” 2011, 19 (5). G. Sethupathy, 
Offshoring, wages, and employment: Theory and evidence, “European Economic Review” 2013, s. 62. 
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intensywnie się rozwija4. Korzyści, jakie płyną z lokowania przedsiębiorstw out-
sourcingowych w Polsce to m.in.: wpływy do budżetu państwa z tytułu podatków, 
przyciąganie kolejnych inwestycji, spadek bezrobocia. Firmy, które zajmują się 
BPO potrzebują m.in. odpowiedniej lokalizacji dla swojej działalności Dlatego 
też, największe centra BPO tworzą się w dobrze skomunikowanych w skali krajo-
wej dużych ośrodkach akademickich. 

2.2. Czynniki wpływające na decyzje lokalizacyjne firm usług biznesowych 

Mimo rosnącego zainteresowania zjawiskiem outsourcingu offshore w ostat-
nich latach nie udało się wyjaśnić szczegółowych czynników wpływających na 
decyzję lokalizacyjną. W literaturze przedmiotu lokalizacja jest ważnym elemen-
tem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Według Jensen i Pedersen czynniki 
te można pogrupować następująco (tab. 1).  

Tab. 1. Najważniejsze czynniki lokalizacji 
Czynnik 

lokalizacji Opis 

Koszty siły 
roboczej 

Jest to jeden z najważniejszych czynników. Celem firmy jest obniżenie kosztów 
korzystając z oferty krajów, w których płace są niższe (Stringfellow i in., 2008). Jest 
niebezpieczeństwo pojawienia się dodatkowych kosztów, które mogą wpłynąć na 
zwiększenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, co w konsekwencji 
uniemożliwia osiągnięcie oczekiwanych wyników (Bhall i in., 2007). Jednocześnie w 
literatura przedmiotu można znaleźć, że zastosowanie outsourcingu należy rozważać nie 
tylko pod kątem redukcji kosztów (Ellram i in., 2008; Mudambi i Venzin, 2010; 
Contractor i in., 2010). 

Dostępność 
zasobów 

Na wybór kraju, w którym ma się znajdować działalność offshoringowa, ma wpływ 
dostępność zasobów ludzkich i technologicznych (Lewin i Peeters, 2006; Luzzini i Ronchi, 
2010; Jensen i Pedersen, 2010). Na przykład Doh (2005) podkreśla, że równie ważna jest 
ilość i jakość zasobów ludzkich, a Roza et al. (2011) Zwracają uwagę na duże znaczenie 
dostępności innych usługodawców i utalentowanych osób (Bunyaratayej i in., 2008). 

Bliskość 
kulturowa 

Odnosi się do bliskości geograficznej (Stringfellow i in., 2008), czynników językowych 
i kulturowych (Doh, 2005; Bunyaratayej i in. 2008; Youngdahl i in., 2010; Clampit i in. 
2015). W krajach o podobnej kulturze przedsiębiorstwa będą w stanie zminimalizować 
dodatkowe koszty, takie jak koszty dodatkowych szkoleń. Bliskość kulturowa wpływa 
również na postrzeganie przez konsumentów miejsca wykonania usługi i tego, czy jest 
ona realizowana w pobliżu kraju pochodzenia (Tate, 2014).  

4 K. Jezierska, Geneza powstania BPO w Polsce część I, 2011, http://www.outsourcingportal.pl/ 
[dostęp: 04.10.2011]. 
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Środowisko 
biznesowe i 
sieci lokalne 

Firma może podjąć decyzję o zleceniu realizacji swoich usług w kraju, który oferuje 
dostęp do rynków lokalnych (Kedia i Mukherjee, 2009; Jensen i Pedersen, 2010; Roza 
i in., 2011) lub posiada zachęty inwestycyjne (Bunyaratayej i in. 2008). Bezpieczeństwo 
własności intelektualnej wpływa na decyzję o lokalizacji firmy. Niektóre kraje nie 
posiadają przepisów dotyczących kradzieży własności intelektualnej, co wpływa na ich 
negatywne postrzeganie przez potencjalnych inwestorów zagranicznych (Tate, 2014). 

Źródło: oprac. własne. 

Ważnym elementem poruszanym w literaturze przedmiotu jest skupienie prze-
strzenne przedsiębiorstw. Kwestię tę poruszali w swoich badaniach między 
innymi: Ohlin (1933), Lösch (1940) czy Hoover (1948). Zauważyli, że prze-
strzenna bliskość przedsiębiorstw o podobnej działalności gospodarczej może 
przynosić korzyści tzw. aglomeracyjnych. Korzyści wynikają z kooperacji i kon-
frontacji tych firm, jak również wraz z rozwojem branży rozwija się baza 
pracownicza5. Skupienie przestrzenne przedsiębiorstw z tej samej branży wpływa 
pozytywnie na atrakcyjność danej lokalizacji Informuje o lokalnym środowisku, 
a obecność innych przedsiębiorstw z tego sektora jest interpretowana jako czynnik 
sukcesu, który minimalizuje ryzyko na nieznanym rynku. Również wiele przepro-
wadzonych badań wskazywały na pozytywne efekty szczególnie dla firm zagra-
nicznych, dla których istniejąca koncentracja firm z kapitałem zagranicznym 
pokazuje potencjał lokalizacji6. 

3. Metodologia badań

W niniejszym artykule została podjęta próba określenia koncentracji przedsię-
biorstw z sektora zewnętrznej obsługi biznesu, również w podziale na modele 
centrów za pomocą wskaźnika lokalizacji W pierwszej części dokonano krótkiego 
przeglądu teoretycznego podejścia do outsourcingu i offshoringu oraz czynników 
lokalizacyjnych. Celem artykułu była analiza sektora zewnętrznej obsługi biznesu 
w badanych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz próba zobrazowania 
przestrzennej koncentracji przedsiębiorstw z badanego sektora. Dokonano analizy 
danych za 2019 r. dostępnych za pośrednictwem raportów ABSL dotyczących 
zatrudnienia w badanym sektorze. Przeprowadzono analizę wybranych krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej. Według OECD do krajów Europy Środkowo-
Wschodniej należą: Albania, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Polska, 

5 M. Płaziak, A. Szymańska, Rola nowoczesnych czynników lokalizacji w procesie decyzyjnym 
przedsiębiorstw na przykładzie firm sektora budowlanego, „Prace Komisji Geografii Przemysłu 
Polskiego Towarzystwa Geograficznego” 2014, 28. 
6 J. Deichmann, S. Karidis, S. Sayek, Foreign direct investment in Turkey: regional determinants, 
“Applied Economics” 2003, 35(16). 
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Rumunia, Słowacja, Słowenia oraz trzy nadbałtyckie kraje: Łotwa, Litwa i Estonia. 
Albania, Chorwacja oraz Słowenia zostały pominięte w badaniu ze względu na brak 
danych liczby zatrudnionych w sektorze zewnętrznej obsługi biznesu.  

Aby przeanalizować stopień koncentracji firm z sektora zewnętrznej obsługi 
biznesu zastosowano powszechną miarę relatywnej koncentracji działalności 
gospodarczej – współczynnik lokalizacji (Location Quotient, LQ), służący do iden-
tyfikacji regionalnych skupień (klastrów). W ten sposób, przyjmując jako zmienną 
liczbę zatrudnionych w sektorze zewnętrznej obsługi biznesu oraz w poszczególnych 
typach centrów, wyznaczono wskaźnik gęstości tych podmiotów zgodnie z formułą: 

𝐿𝑄 =
𝑃𝑖𝑗 𝑃𝑗⁄
𝑃𝑖𝑛 𝑃𝑛⁄  

gdzie: 
𝑃𝑖𝑗 – liczba zatrudnionych w sektorze zewnętrznej obsługi biznesu/liczba za-
trudnionych w danym typie centrum zewnętrznej obsługi biznesu w badanym 
kraju Europy Środkowo-Wschodniej, 
𝑗, 𝑃𝑗– całkowita liczba zatrudnionych/liczba zatrudnionych w sektorze zewnętrz-
nej obsługi biznesu w badanym kraju Europy Środkowo-Wschodniej, 
𝑗, 𝑃𝑖𝑛– liczba zatrudnionych w sektorze zewnętrznej obsługi biznesu ogółem/licz-
ba zatrudnionych w danym typie centrum zewnętrznej obsługi biznesu ogółem 
w badanych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 
𝑃𝑛 – całkowita liczba zatrudnionych/liczba zatrudnionych sektorze zewnętrznej 
obsługi biznesu w badanych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 

W przypadku wysokości wskaźnika lokalizacji LQ powyżej jedności świadczy 
o ponadprzeciętną koncentrację danej cechy w stosunku do średniej dla krajów
Europy Środkowo-Wschodniej (ze względu na to, że wskaźnik rzadko przyjmuje
wartość równą 1, dopuszcza się standardowe odchylenie ± 0,15). Wskaźnik LQ
większy niż 1,25 zazwyczaj świadczy o regionalnej specjalizacji w danym sektorze.
Natomiast wskaźnik lokalizacji LQ równy jedności oznacza, że państwo posiada
taki sam udział liczby podmiotów gospodarczych z danego typu centrum zewnętrz-
nej obsługi jak średnia dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

4. Wyniki badań

Według raportu Deloitte Global Shared Services Survey Report z 2019 r.
najczęściej wskazywanymi potencjalnymi lokalizacjami były takie państwa jak: 
Indie, USA, Polska, Costa Rica czy Mexico. Polska znalazła się w top 5 najczę-
ściej wskazywanych potencjalnych lokalizacji dla przeniesienia usług7.  

7 Deloitte, op. cit. 
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Natomiast w raporcie przygotowanym przez duńską firmę 7N Polska zajmuje 
10 miejsce na świecie. W raporcie w czołówce znalazły się takie kraje z Europy 
jak: Czechy i Węgry. W krajach tych najbardziej rozwinięty jest sektor near-
shoringowy. Jest to związane z bliskością geograficzną oraz maksymalną różnicą 
w położeniu geograficznym do dwóch stref czasowych w stosunku do jednostki 
macierzystej. Czechy od lat przodują w usługach nearshoringowych ze względu 
na dostępność do wykwalifikowanych pracowników, stosunkowo krótkim czasem 
połączeń lotniczych pomiędzy stolicą Czech a krajami skandynawskimi Węgry 
natomiast charakteryzują się oprócz stosunkowo dużego dostępu do wykwalifi-
kowanej kadry także szybkim rozwojem PKB w sektorze ITO. Natomiast Polska 
posiada dostęp do jednej z największych grupy wykwalifikowanej siły roboczej 
IT w Europie8. 

Pandemia Covid-19 spowodowała, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej 
mają szanse na zwiększenie swojego udziału w sektorze BPO/SSC. Kraje z Europy 
Zachodniej coraz częściej będą lokować swoje centra w państwach ościennych 
(tzw. nearshoring), aby zminimalizować ryzyko wpływu epidemii na możliwość 
przemieszczania się.  

Rys. 2. Mapa obrazująca skupienie przestrzenne przedsiębiorstw z sektora zewnętrznej 
obsługi biznesu w badanych państwach Europy Środkowo-Wschodniej  
Źródło: oprac. własne. 

Rezultaty analizy stopnia koncentracji sektorowej w badanych krajach z wyko-
rzystaniem ilorazu położenia LQ przedstawione zostały na rys. 3. W 2019 r. 
jedynie Bułgaria (1,17), Polska (1,11) i Rumunia (1,06) odznaczały się wysokim 
poziomem koncentracji zatrudnienia w sektorze zewnętrznej obsługi biznesu (rys. 3). 

8 7N, Executive Brief Outsourcing 2019, 7n.com [dostęp: 04.05.2021]. 
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W państwach tych można zauważyć najwyższą liczbę przedsiębiorstw w po-
równaniu do pozostałych badanych krajów. Najniższą koncentrację sektora ze-
wnętrznej obsługi biznesu można obserwować na Łotwie, gdzie zlokalizowanych 
jest najmniej przedsiębiorstw z tego sektora.  

Tab. 2. Wskaźnik lokalizacji – LQ według typów centrum zewnętrznej obsługi 
biznesu dla wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w 2019 roku 

Państwo 
LQ 

BPO SSC/GBS IT R&D Hybrid 

Estonia 0,79 1,71 0,30 0,97 0,00 

Polska 0,75 0,87 1,22 1,58 0,49 

Łotwa 0,79 1,11 1,48 0,00 0,00 

Litwa 0,71 1,98 0,29 0,00 0,00 

Węgry 0,49 1,81 0,41 1,05 0,00 

Czechy 0,37 0,96 1,56 1,63 0,00 

Słowacja 0,96 1,21 1,18 0,00 0,00 

Bułgaria 2,78 0,12 1,09 0,00 0,00 

Rumunia 1,55 1,15 0,32 0,00 0,51 
Źródło: oprac. własne na podst.: BPO – Business Process Outsourcing, SSC – Shared Service 
Center, GBS – Global Business Service, IT – Information Technology, R&D – Research and 
Development. 

Zauważalna jest zróżnicowana koncentracja w zależności od typu centrum 
zewnętrznej obsługi (tab. 2). W centrum BPO (Business Process Outsourcing) 
specjalizuje się Bułgaria (2,78) oraz Rumunia (1,55). Niskie koszty prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz stabilna gospodarka w Bułgarii i Rumunii pozwa-
lają na zminimalizowanie ryzyka związanego z prowadzeniem firmy. Natomiast 
brak dostępności wykwalifikowanej siły roboczej powoduje przyciąganie przed-
siębiorstw z mało skomplikowanymi usługami (np. obsługa klienta, czy obsługa 
prostych operacji finansowych, Call Center). Sześć państw specjalizuje się w centrum 
SSC (Shared Service Center)/GBS (Global Business Service) są to: Litwa (1,98), 
Węgry (1,81), Estonia (1,71), Słowacja (1,21) oraz Rumunia (1,15). Najczęściej 
wykonywane usługi w centrach SSC/GBS to operacje finansowe i księgowe, 
usługi IT oraz inne operacje biznesowe dla innych oddziałów spółki macierzystej. 
Największa koncentracja przedsiębiorstw IT jest w Czechach (1,56) oraz na 
Łotwie (1,48). Polska oraz Słowacja również charakteryzują się wysokim 
stopniem koncentracji tych przedsiębiorstw. Może to świadczyć o dostępie do 
wykwalifikowanej siły roboczej na kierunkach informatycznych. W przypadku 
centrum R&D tylko w czterech państwach wskazano zatrudnienie w tym typie 
centrum: Czechy, Polska, Węgry oraz Estonia. Największe skupienie przestrzenne 
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przedsiębiorstw można zaobserwować w Czechach (1,63) i w Polsce (1,58). 
Wpływ na to mogła mieć stabilność ekonomiczna, dostępność bazy naukowej 
i wykwalifikowanej siły roboczej, wsparcie publiczne w formie grantów czy ulg 
podatkowych w tych państwach. Ostatnim typem centrum jest model hybrydowy, 
w którym realizowane są usługi zarówno dla klientów wewnętrznych jak i ze-
wnętrznych. Były one realizowane w dwóch badanych krajach: w Rumunii (0,51) 
oraz w Polsce (0,49). Na podstawie przeprowadzonej analizy zauważyć można, 
że Polska i Czechy charakteryzują się dużym skupieniem przestrzennym przedsię-
biorstw IT i R&D. W Słowacji i na Łotwie najwięcej zlokalizowanych jest przed-
siębiorstw o charakterze SSC/GBS i IT, w Rumunii BPO i SSC/GBS, w Bułgarii 
BPO, a na Węgrzech, Litwie i w Estonii SSC/GBS.  

5. Wnioski

Duży wpływ na zmiany zachodzące na rynku i w przedsiębiorstwach ma pan-
demia COVID-19. Bardzo ważnym elementem jest szybkość z jaką firmy są 
w stanie dostosować się do zachodzących zmian. Firmy, które szybko będą 
reagowały na zmiany będą się szybko rozwijały i nie zostaną w tyle za innymi 
przedsiębiorstwami Dotychczas przedsiębiorstwa były przygotowane na lokalne 
scenariusze klęski żywiołowej, a nie na ogólnoświatowy lockdown i ograniczenia 
jakie wystąpiły podczas pandemii Mimo niekorzystnych warunków w światowej 
gospodarce w ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie offshore outsourcingiem 
oraz nearshoringiem. We wcześniejszych latach dominowało głównie podejście 
fizycznego lokowania zasobów, na podstawie którego można było budować dobre 
relacje pomiędzy dostawcą i odbiorcą usług. Pandemia wpłynęła na konieczność 
pracy zdalnej i przeniesienia wszystkich spotkań biznesowych do wirtualnej 
rzeczywistości Spowodowała również tracenie na znaczeniu wynajmu powierzchni 
biurowej, przedsiębiorstwa nie są ograniczone do danej lokalizacji a nowych 
pracowników szukają na całym świecie. W większości przypadków firmy prze-
prowadzają cały proces rekrutacji wirtualnie, również podpisywanie nowych 
umów z wykonawcami, czy uczestniczenie w szkoleniach odbywa się online. Taki 
model pracy nie jest ograniczony do danego miejsca i pozwala na poszukiwanie 
wykonawców w lokalizacjach atrakcyjnych kosztowo.  

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej są atrakcyjną lokalizacją dla inwestorów 
z sektora usług. Każda lokalizacja ma innych charakter i inny potencjał płynący 
z lokalizacji usług. W zależności od celu jakie będzie miało dane przedsiębiorstwo 
będzie ono brać pod uwagę różne czynniki Dla Polski najbardziej konkurencyj-
nymi rynkami na świecie pod względem lokalizacji centrów usług biznesowych 
są Chiny i Indie. Na rynku europejskim Polska często przegrywa ze Słowacją, 
Czechami, Węgrami, Bułgarią i Rumunią. Mimo to Polska wyróżnia się na tle 
konkurencji, ponieważ jest centralnie położona w Europie, ma dostęp do wykwa-
lifikowanej i wielojęzycznej kadry oraz ma stosunkowo niski koszt pracy. 
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Jeśli kraje te chcą dążyć do zwiększenia napływu bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne to powinny dążyć do usunięcia istniejących barier, które utrudniają 
działalność gospodarczą. Jest to konieczne również ze względu na fakt, że znacze-
nie atrakcyjności kosztowej, która jest jedną z głównych zalet inwestorów 
zagranicznych, może się zmniejszyć w przyszłości Wynika to nie tylko ze wzrostu 
wynagrodzeń, ale także ze spadku znaczenia czynników kosztów pracy w po-
równaniu z innymi czynnikami, takimi jak: dostęp do wykwalifikowanej siły 
roboczej, dostęp do dobrze rozwiniętej infrastruktury technicznej i poziomu wy-
dajności pracy. Dlatego ważne jest inwestowanie w kapitał ludzki i modernizację 
infrastruktury, która być jednym z priorytetów polityki gospodarczej tych państw. 

Analiza dostarczyła pewnych informacji na temat struktury i wyników bada-
nych państw. Z przeprowadzonego badania wynika, że Bułgaria skupiała przed-
siębiorstwa działające w modelu BPO, Węgry, Estonia i Litwa natomiast w modelu 
SSC/GBS. Pozostałe państwa skupiały przedsiębiorstwa działające w dwóch mode-
lach centrum zewnętrznej obsługi biznesu. Taka koncentracja przedsiębiorstw 
może świadczyć o małym ryzyku prowadzenia działalności gospodarczej oraz do-
stępności wyspecjalizowanej kadry, niezbędnej do realizacji określonych usług.  

Powyższe wnioski dostarczają użytecznych informacji, które władze krajowe 
powinny wziąć pod uwagę przy tworzeniu strategii rozwojowych czy określaniu 
wsparcia inwestycyjnego dla nowotworzonych przedsiębiorstw. Konieczne będą 
dalsze badania w celu zbadania sił napędowych koncentracji przedsiębiorstw oraz 
pogłębienia analizy na poziomie UE. Szczególny nacisk powinien być położony 
na wpływ czynników lokalizacji w nowym kontekście zintegrowanej UE oraz ich 
wpływ na decyzje lokalizacyjne przedsiębiorstw. 
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Alternatywne sposoby zarobkowania we współczesnej 

gospodarce na przykładzie marketingu wielopoziomowego 

Słowa kluczowe: MLM, schemat Ponziego, wynagrodzenia 

Streszczenie: 
W niniejszym artykule zaprezentowano alternatywny sposób zarobkowania we współ-

czesnej gospodarce na przykładzie marketingu wielopoziomowego. Obecnie funkcjonu-
jąca sytuacja gospodarcza spowodowana występującym stanem epidemiologicznym de-
terminuje do poszukiwania innych możliwości wykonywania obowiązku pracy. Z uwagi na 
wzrastającą popularyzację pracy zdalnej oraz hybrydowej, która wpisuje się w sposób funkcjo-
nowania w ramach marketingu wielopoziomowego, warty jest tym samym zaprezentowania 
i szczegółowego omówienia oraz analizy względem klasycznych modeli biznesowych. 

1. Próba klasyfikacji

Opcjonalnym modelem biznesowym stopniowo zdobywającym coraz większą
aprobatę wśród społeczeństwa jest marketing wielopoziomowy. Powszechnie 
Multi Level Marketing klasyfikuje się jako jeden z wielu odłamów sprzedaży bez-
pośredniej za którą, wg Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej uwa-
ża się oferowanie towarów i usług bezpośrednio konsumentom na zasadach kon-
taktów indywidualnych, zazwyczaj w domu klienta, miejscu pracy lub innych 
miejscach, poza stałymi punktami sprzedaży detalicznej. Jest formą sprzedaży 
poza siecią sklepową11. Jednakże jest to nie do końca trafne określenie ze względu 
na dwojaki sposób funkcjonowania omawianego modelu biznesowego. Oczywi-
ście marketing sieciowy obejmuje procesy związane ze sprzedażą bezpośrednią, 
lecz ponadto związany jest z procesem dobrowolnego wprowadzania nowych 
potencjalnych klientów i rozwijania wielopoziomowej struktury sieci sprzedażo-
wej opartej na relacjach między osobą partycypującą, a osobą wprowadzaną. Co 
więcej, jeżeli nowo pozyskany klient stanie się aktywnym dystrybutorem, firma 
wynagradza dodatkowo osobę, której wkład poniesiony przyczynił się do rozwoju 
struktury. Proces ten powszechnie nazywa się sponsorowaniem12. Kolejną różnicą 

9 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 
Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych. 
10 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 
11 PSSB, http://pssb.pl/pssb/sale/index,definicja-sprzedazy-bezposredniej.html [dostęp: 04.08.2021]. 
12 A. Tomasz, H. Żurawski, Szansa XXI wieku Network Marketing, AKAPIT, Kraków 1994, s. 10. 
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pomiędzy strategią MLM a sprzedażą bezpośrednią jest nieograniczona możli-
wość osiągnięcia wyższych wynagrodzeń uwarunkowanych jedynie wielkością 
własnej struktury dystrybucyjnej i jej miesięcznym obrotem.  

W celu dokonania pełnej analizy marketingu wielopoziomowego należy pod-
dać ocenie omawiany model z dwóch perspektyw. Z jednej strony to możliwość 
dla ewentualnego pomysłodawcy przedsiębiorstwa, dla którego MLM jest jedną 
z alternatyw założenia działalności gospodarczej przy jednocześnie zmniejszonych 
kosztach. Jest to bardzo istotny czynnik w szczególności w wypadku niepowodze-
nia przedsięwzięcia. Z drugiej strony marketing sieciowy stanowi dla potencjal-
nego dystrybutora gotowy model biznesowy z uwzględnionym, przejrzystym pla-
nem marketingowym, gwarantujący przy zachowaniu stałej determinacji i efek-
tywności zarobki dostosowane do wkładu pracy powierzonego na poczet firmy 
przez pracownika. 

2. Ideologia MLM

Każdy produkt oferowany na półkach sklepowych nierozerwalnie powiązany
jest z całym łańcuchem logistyczno-dystrybucyjnym. Sytuację tą odzwierciedla 
poniższa ilustracja przedstawiająca schemat łańcucha dostawy. 

Rys. 1. Łańcuch dostawy produktu w tradycyjnym klasycznym przedsiębiorstwie 
i firmie funkcjonującej na zasadach marketingu sieciowego 
Źródło: oprac. własne. 

Objaśnienie: 
1, 2, 3, 4- koszty związane z transportem, magazynowaniem, reklamą, opłaceniem pośredników, marżą 
sklepową 
A- koszty związane z wysyłką 
B- koszty związane z ewentualnym naliczeniem marży przez dystrybutora 
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Zamierzeniem marketingu wielopoziomowego jest maksymalne skrócenie dy-
stansu między producentem a klientem. Osobą pośredniczącą w tym wypadku jest 
jedynie dystrybutor, który jednocześnie może być klientem. Sytuacja taka stwarza 
możliwość zakupu towarów bezpośrednio od producenta, dzięki czemu ich cena 
jest zdecydowanie niższa niż gdyby te same towary znajdowałyby się na półkach 
sklepowych.  

3. Historia marketingu sieciowego 

Przełomowym momentem w dziedzinie marketingu jest pierwsza połowa XX w. 
za sprawą rozpoczęcia masowej produkcji towarów, którą zapoczątkował Henry 
Ford w fabryce samochodowej. Dzięki udoskonalaniu procesów produkcji w ów-
czesnej gospodarce wolnorynkowej coraz częściej podaż przekraczała popyt na 
coraz większą ilość produktów. Sytuacja ta determinowała do rozpoczęcia poszu-
kiwań nad nowymi efektywnymi metodami marketingowymi  

Pierwszym przedsiębiorstwem funkcjonującym w oparciu o model MLM była 
firma NUTRILITE założona w USA w 1934 r. oferująca suplementy diety. W 1959 r. 
wskutek kryzysu firmy jej dwóch współpracowników utworzyło własne przedsię-
biorstwo – Amway również działające na zasadach marketingu sieciowego. 
Konsekwencją dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa, Amway Corporation 
wykupiło NUTRILITE, której asortyment od tej pory stanowił uzupełnienie oferty 
produktowej13. Sukces zastosowania modelu Multi Level Marketingu spowodo-
wał powstanie kolejnych firm14. Proces ten przejawia tendencję wzrostową do 
obecnej chwili Brak regulacji prawnych wobec ówcześnie nowego modelu 
biznesowego doprowadził do wystąpienia szeregu oszustw w postaci tzw. pira-
mid. Ich działanie miało na celu zwabienie jak najszerszej ilości potencjalnych 
klientów oraz wyłudzenie możliwie najwyższej kwoty pod pretekstem wysokiej 
stopy zwrotu z poniesionej inwestycji Działalność ta została zabroniona przepi-
sami w ramach uczciwych praktyk handlowych na terenie całej Europy. Również 
w Polsce dokumentem niedopuszczającym do prowadzenia piramid oraz sprzedaży 
lawinowej jest ustawa z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji15. 

4. Sposób funkcjonowania MLM 

Istotnym elementem wyróżniającym marketing wielopoziomowy jest brak 
przeciwwskazań w stosunku do osób chętnych do podjęcia zatrudnienia. Niski 
kapitał początkowy występujący głównie w przedziale 0–500 zł umożliwia szero-
kiej grupie społeczeństwa rozpoczęcie funkcjonowania w tym modelu bizneso-

 
13 http://www.nutrilite.com/en-us/Nature/WhyNutrilite/our-history.aspx [dostęp: 04.08.2021]. 
14 A. Tomasz, H. Żurawski, op. cit., s. 13–15. 
15 Ustawa z dnia 16.04.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. U. 1993 Nr 47 art. 17c poz. 211. 
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wym. Działalność osób partycypujących, prawnie opiera się na zasadzie dobro-
wolnego członkostwa, zaś umowy podpisywane zostają głównie tylko podczas 
dokonania wypłaty z tytułu osiągniętej efektywności Każde przedsiębiorstwo 
oparte na zasadach MLM posiada tzw. plan marketingowy w którym zawarte są 
opisy poszczególnych poziomów efektywności i korzyści związane z ich osią-
gnięciem. Ponad to właściciele firm, liderzy opracowują dla przyszłych pracowni-
ków ogólne strategie działania w postaci skryptów ułatwiające osiąganie jak naj-
lepszych wyników sprzedażowych oraz zarządczych we własnych strukturach. 
Generalnie występują trzy sposoby funkcjonowania w marketingu wielopoziomo-
wym. Pierwszym z nich jest zostanie klientem i wykupienie dożywotniej licencji 
na pozyskiwanie asortymentu oferowanego przez przedsiębiorstwo, po niższej 
cenie. Do kolejnej metody zalicza się zostanie akwizytorem i rozwijanie struktury 
jednopoziomowej, polegającej na sprzedaży bezpośredniej produktów z nalicze-
niem marży będącej jedynym zyskiem. Ostatnim rozwiązaniem wykorzystującym 
w pełni możliwości, które oferuje MLM jest zostanie menedżerem, który nie dość, 
że zostaje klientem firmy, to poszukuje, szkoli, oraz przekazuje własną wiedzę 
nowym partnerom biznesowym będących członkami struktury dystrybucyjnej. 
Umożliwia to duplikację określonego modelu zachowania oraz postępowania, 
który będzie prowadził do dalszego sprawnego rozwoju struktury, zwiększając 
ilość poziomów, wzrost obrotów, a tym samym dochód pasywny dla menedżera.  

5. Wynagrodzenia w MLM 

Sposób funkcjonowania systemu wynagrodzeń w marketingu wielopoziomo-
wym uwarunkowany jest w głównej mierze od wypracowanej efektywności w po-
staci progów procentowych ujętych w planie marketingowym, czyli w tzw. syste-
mie poziomowym.16 Do produktów będących w dostępnym asortymencie sklepu, 
zostaje przypisana pewna ilość punktów adekwatna do wartości towaru. W za-
leżności od uzyskanego obrotu grupy podliczanego regularnie w określonych od-
stępach czasu- najczęściej pod koniec miesiąca na podstawie wartości sumy uzy-
skanych w ten sposób punktów, zostaje wyliczony poziom efektywności warunkujący 
wysokość uzyskanej wypłaty.  

 
16 A. Warzecha, Zastosowanie Multi Level Marketingu., „Ekonomika i Organizacja Przedsię-
biorstw”, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, 2010, s. 31–32. 
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Rys. 2. Przykładowe progi procentowe w planie marketingowym firmy opartej na MLM 
Źródło: oprac. własne. 

Podejmując się bliższej analizy systemu wynagrodzeń, jednoznacznie można 
stwierdzić, iż wysokość wypłaty jest niezależna od miejsca osadzenia w struktu-
rze, a uwarunkowana jest ona wyłącznie osiągniętymi wynikami w postaci pożą-
danych poziomów procentowych. Przy takim założeniu może dojść do sytuacji, 
w której osoba zapisana wcześniej otrzyma niższą wypłatę, od osoby która później 
dołączyła. Wynika to z zasady wyliczania pensji na podstawie różnicy między sumą 
uzyskanych punktów i poziomu menedżera, a sumą uzyskanych punktów i poziomów 
poszczególnych gałęzi w strukturze. Sytuację tą prezentuje poniższy schemat. 

 
Rys. 3. Przykładowa struktura wielopoziomowa 
Źródło: oprac. własne. 

Objaśnienie: 
Każda z osób oznaczona literą posiada obrót własny o wysokości 500 pkt. 
Rozkład poziomów procentowych na potrzeby analizy jest następujący: 
 
0%- 250 pkt 
5%- 500 pkt 
 

10%- 2000 pkt 
15%- 6000 pkt 
20%- 12000 pkt 

25%- 24000 pkt 
30%- 36000 pkt 
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Przy uwzględnieniu wytycznych zawartych pod ilustracją wysokość poszcze-
gólnych wypłat prezentuje się następująco (wynik w walucie pieniężnej): 
F=(25%-20%)*12000+2*(25%-15%)*6000+25%*500=1925 
D=(25%-25%)*24500+(25%-10%)*2000+25%*500=425 
E1=5%*500=25 
E2=5%*500=25 
E3=5%*500=25 
E4=5%*500=25 
C=4*(10%-0%)*250+2*(10%-5%)*500+10%*500=200 
B=3*(15%-10%)*2000+15%*500=375 
A=(30%-25%)*27000+4*(30%-5%)*500+(30%-15%)*6500+(30%-10%)* 
2500+30%*500=3475 

W strukturze sprzedażowej menedżera A można wyodrębnić rożne formy uczest-
nictwa w marketingu wielopoziomowym. Po pierwsze lider oznaczony literą 
C prowadzi wyłącznie sieć opartą na jednym poziomie. W przypadku osób ozna-
czonych literami E, wykorzystują one jedynie korzyści wynikające z zakupów 
i posiadanych zniżek, ponieważ wypłata w tym wypadku jest na niskim poziomie. 
Potwierdzeniem zaistnienia sytuacji, w której wypłata zależy wyłącznie od indy-
widualnie wypracowanej efektywności bez względu na posiadaną pozycję wska-
zuje zależność między dystrybutorem D i F. 

6. Multi-Level Marketing a schemat Ponziego 

Sceptycyzm wśród społeczeństwa oraz niewiedza i brak zaufania są w głównej 
mierze czynnikami hamującymi zarówno dynamiczny wzrost branży marketingu 
sieciowego jak i pozyskiwanie nowych klientów. Przyczyną tych zjawisk są 
uprzedzenia w odniesieniu do piramid finansowych zwanego inaczej schematem 
Ponziego, których tematyka powróciła po upadku piramidy Madoffa czy choćby 
afery związanej z Amber Gold. Analizując funkcjonowanie piramidy finansowej, 
jedynie osoby zapisane na samym początku, są w stanie osiągnąć zysk po uprzed-
nim oszustwie klientów, gdyż struktury te mają jedynie rację bytu, dopóki liczba 
uczestników osiąga tendencję wzrostową. Po jej załamaniu następuje destabiliza-
cja organizacji Co więcej piramidy finansowe nie posiadają realnie produktów 
o rzeczywistej wartości- jeżeli w ogóle posiadają jakiekolwiek produkty i usługi 
Dzięki takim zabiegom oferowane są pozornie wysokie stopy zwrotu z inwestycji, 
które budzą zainteresowanie wśród potencjalnych ofiar. Poniższy obraz przedsta-
wia model piramidalny przy zachowaniu rekrutacji sześciu nowych uczestników 
przez każdą osobę uczestniczącą w tym systemie. 
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Rys. 4. Przykład piramidy finansowej opartej na wielokrotności liczby 6 wraz z każdym 
następnym poziomem 
Źródło: oprac. własne. 

Powyższy rysunek potwierdza jak niestabilnym i niebezpiecznym tworem są 
piramidy finansowe. Każda kolejna liczba odpowiada kolejnemu poziomowi w struk-
turze piramidalnej. Przy 10 poziomie przekracza liczbę ludności Polski, zaś przy 13 
poziomie przekracza całą światową populację. Po upadku takiej struktury nie ma 
możliwości, aby wszystkie środki zostały zwrócone ich prawowitym właścicielom. 

7. Marketing sieciowy a pozostałe modele biznesowe 

Ze względu na specyficzny charakter działania, marketing wielopoziomowy 
w sposób istotny odróżnia się od pozostałych modelów biznesowych. Poniżej 
została utworzona tabela uwzględniająca siedem kryteriów determinujących funk-
cjonowanie danych strategii  

Tab. 1. Różnice między wybranymi modelami biznesowymi 
Kryteria Franchising Własna firma Etat MLM 

Kapitał 
finansowy  

na start 

Wykupienie dro-
giej licencji po 
spełnieniu 
szeregu wyma-
gań oraz koszty 
związane z bu-
dową i stworze-
niem oddziału 
danej firmy. 

Wysokie koszty 
związane z budową 
i stworzeniem 
danej firmy. 

Koszty zwią-
zane z akceso-
riami niezbęd-
nymi do 
wykonywania 
powierzonych 
obowiązków. 
(dress- code, 
wymagane 
uprawnienia) 
 

Wykupienie 
licencji upra-
wiającej do 
rozpoczęcia 
działalności 
w granicach  
0–500 zł. 
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Koszty 
związane z 

marketingiem 
i kreowaniem 

wizerunku 
firmy 

Ze względu na 
wykupienie 
licencji otworze-
nia oddziału 
znanej sieci 
placówek, koszty 
związane z pro-
mocją są relatyw-
nie niskie i głów-
nie skupiają się 
na promocji 
lokalnej wśród 
najbliższego 
otoczenia 

Wysokie koszty 
związane z pro-
mowaniem marki 
i organizowaniem 
szeregu akcji, 
celem zwabienia 
pierwszych 
klientów oraz 
zdobyciem 
i ustabilizowaniem 
pozycji na rynku 

Brak kosztów 
ze względu na 
odgórnie 
przydzielone 
stanowisko 
pracy służące 
do wykonywa-
nia ściśle 
określonych 
obowiązków. 

Niskie koszty 
związane z pro-
mocją i kreowa-
niem wizerunku 
ze względu na 
stabilną pozycje 
na rynku. Promo-
cja odbywa się 
głównie ustnym 
przekazem pod-
czas spotkań 
i organizowanych 
szkoleń. 

Możliwość 
rozwoju 

firmy 

Bardzo ograni-
czona możliwość 
rozwoju firmy 
przez wytyczne 
dotyczące funk-
cjonowania 
oddziałów zależ-
nych od centrali 
 

Możliwość 
rozwoju firmy 
uwarunkowana 
dobrą kondycją 
finansową i stałą, 
wypracowaną 
pozycją na rynku 

Brak wpływu 
na rozwój 
firmy (poza 
wysokimi 
stanowiskami 
kierowniczymi 
i w oparciu 
o dokładne 
wytyczne) 

Swoboda rozwoju 
poprzez 
poszerzanie struk-
tury dystry-
bucyjnej i ciągłe 
zwiększanie 
osiąganego 
obrotu. 

Możliwość 
podwyżki dla 
pracowników 

Stała stawka dla 
wszystkich pra-
cowników pra-
cujących na tych 
samych stanowi-
skach obowiązu-
jąca w każdym 
oddziale. 

Możliwość pod-
wyżki, podczas 
korzystnej sytuacji 
materialnej firmy. 

Podwyżka 
uwarunkowana 
wyłącznie od 
decyzji 
zarządu/ 
prezesa. 

Wzrost 
wynagrodzeń 
następuje 
automatycznie 
z chwilą osiągnię-
cia wyższego 
poziomu 
procentowego. 

Zaplecze 
know- how 

Pełen zestaw 
w ramach 
wykupienia 
licencji gotowych 
narzędzi, spe-
cjalistycznej 
wiedzy niezbęd-
nych do efektyw-
nego rozwoju. 

Konieczność 
samodzielnego 
zdobywania 
wiedzy i umie-
jętności 
koniecznych do 
prowadzenia 
działalności  

Otrzymanie 
wiedzy 
przeznaczonej 
wyłącznie do 
wykonywania 
zakresu swoich 
obowiązków. 

Przekazywanie 
wiedzy i umie-
jętności oraz 
doskonalenie ich 
podczas spotkań 
z potencjalnymi 
klientami  

Możliwość 
awansu 

Brak możliwości 
awansu, ze 
względu na 
objęcie 
najwyższego 
stanowiska 
zarządczego 
w założonej fili  

Brak możliwości 
awansu. 

Awans 
uzależniony od 
woli władz 
kierowniczych 
i wolnych 
wakatów na 
wyższych 
stanowiskach 

Awans następuje 
automatycznie po 
wypracowaniu 
określonego 
obrotu punkto-
wego w postaci 
osiągnięcia 
wyższego progu 
procentowego 
 



27 

Czas pracy 

Ściśle określony 
czas pracy 
przedsiębiorstwa 
adekwatny do 
ustalonej polityki 
przez główne 
władze „firmy 
matki”. 

Stały czas pracy 
określony przez 
założyciela firmy. 

Ściśle 
określony czas 
pracy narzu-
cony przez 
pracodawcę. 

Elastyczny czas 
pracy dostoso-
wany do potrzeb 
osób funkcjonują-
cych w struktu-
rach dystrybucyj-
nych. 

Źródło: oprac. własne. 

Podejmując się analizy powyższej tabeli można zaobserwować, że marketing 
wielopoziomowy może wypełniać brakującą lukę na obecnie funkcjonującym 
rynku. Podjęcie zatrudnienia w modelu MLM może wręcz nie kolidować z pro-
wadzeniem działalności w innym modelu biznesowym. Relatywnie niskie koszty 
wymagane na początku oraz możliwość elastycznej pracy może stanowić 
skuteczną zachętę w szczególności dla młodych osób poszukujących realnej for-
my zarobku. Z uwagi na elastyczność omawianego modelu, nie ma przeszkód by 
osoba partycypująca zrezygnowała z ówczesnej pracy dopiero po osiągnięciu 
poziomu wynagrodzenia umożliwiającego stabilność finansową. 
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Gerard Józefowski17  

Wzrost konkurencyjności poprzez implementację 

algorytmów uczenia maszynowego – analiza możliwości 

polskiego sektora MŚP 

Słowa kluczowe: Cyfryzacja MŚP, MŚP, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, MIK-21 

Streszczenie 
Praca badawcza jest analizą potencjału polskich małych i średnich przedsiębiorstw 

(MŚP) w zakresie wzrostu konkurencyjności poprzez implementację systemów opartych 
o uczenie maszynowe. Temat wpisuje się w zakres badań nad cyfryzacją sektora MŚP. 
Badania zostały przeprowadzone w oparciu o dane, które zostały publicznie udostępnione 
przez Główny Urzędu Statystyczny (GUS) oraz organizatorów programów akceleracyj-
nych, finansowanych ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).  

Główne wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na to, że firmy wchodzące w skład 
polskiego sektora MŚP nie mają możliwości finansowanych, aby skutecznie wdrożyć 
algorytmy uczenia maszynowego. Również, ważnym ograniczeniem jest ryzyko braku 
korzyści biznesowych z wdrożenia omawianej technologii Należy więc wnioskować, że 
polski sektor MŚP nie posiada potencjału do tego, żeby stać się bardziej konkurencyjnym 
poprzez implementację technologii uczenia maszynowego.  

Wyniki niniejszych badań są polemiczne w stosunku do rezultatów dotychczasowych 
badań nad cyfryzacją polskiego sektora MŚP. Wartością dodaną do aktualnego dyskursu 
naukowego nad cyfryzacją polskich małych i średnich przedsiębiorstw jest zestawienie 
dwóch analiz – sytuacji finansowej omawianego sektora oraz kosztów profesjonalnego 
wdrożenia algorytmów uczenia maszynowego w organizacji.  

1. Wstęp 

Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw jest kluczowym czynnikiem, wpły-
wającym na rozwój ekonomiczny Polski oraz poszczególnych województw18. 
Jednakże należy wskazać na to, że aktualnie następuje trend transformacji modeli 
tworzenia przewag konkurencyjnych. Owa zmiana jest związana ze zmianami tech-
nologicznymi oraz społecznymi Postępująca rewolucja technologiczna Industry 4.0 
 

 
17 Szkoła Główna Handlowa. 
18 T. Dołęgowski, Międzynarodowa Konkurencyjność Gospodarki a Solidarność, „Dobro Wspólne 
i Jakość Życia”, Oficyna Szkoły Głównej Handlowej, 2016, s. 13. 
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sprawiła, że dzisiejszy sukces przedsiębiorstwa jest uzależniony od efektywnej 
implementacji nowych technologii Na podparcie powyższego twierdzenia można 
wskazać przykład adopcji technologii mobilnych w sektorze bankowym19. 

Dzisiejsze rozumienie pojęcia konkurencyjność zostało utworzone przez 
profesora Harvard Business School – Micheala Portera w latach osiemdziesiątych. 
Początkowo Porter odnosił się do zdolności przedsiębiorstw do osiągania wyż-
szych przychodów i zysków od konkurentów z tej samej branży20. Z czasem poję-
cie zaczęło opisywać zdolność branż, regionów oraz krajów do osiągania ponad-
przeciętnych wyników ekonomicznych21.  

Samo pojęcie konkurencyjności jest ściśle związane z pojęciem przewag kon-
kurencyjnych – w rozumieniu Portera są to cechy, które pozwalają osiągać ponad-
przeciętne rezultaty finansowe i biznesowe. Sam Porter wyróżnia dwie główne 
przewagi konkurencyjne: kosztową oraz różnicowania (differentiation)22. Prze-
waga kosztowa polega na dostarczaniu podobnych produktów do konkurentów, 
ale po niższych cenach – należy tutaj wskazać na przykład funkcjonowania firmy 
Xioami na rynku smartfonów. Przewaga różnicowania polega na wytwarzaniu 
produktów lub usług o wyższej jakości od konkurencji  

Podsumowując, przeprowadzona analiza skupia się na potencjale polskich małych 
i średnich przedsiębiorstw w obszarze wzrostu konkurencyjności poprzez implemen-
tację algorytmów uczenia maszynowego. Niniejsza analiza opiera się na rozumieniu 
pojęcia wzrostu konkurencyjności jako poszerzaniu dwóch głównych przewagach 
konkurencyjnych. Celem tej pracy jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czy 
algorytmy uczenia maszynowego będą poprawiać konkurencyjność przedsiębiorstw?  

W Polsce podobna problematyka była już poruszana przez kilku naukowców. 
Można wskazać na badania profesor Anny Skowronek-Mielczarek oraz profesor 
Barbary Bojewskiej nad cyfryzacją przedsiębiorstw, wchodzących w skład sek-
tora MŚP23. Jako przykład, należy również podać badania Ryszarda Zygały nad 
wdrożeniem systemów analitycznych w małych i średnich firmach24. Dotychczasowe 
 
 

 
19 M. Sadiku, S. Musa, M. Omonowo, Mobile Banking, International Journal of Advanced Research 
in Computer Science and Software Engineering, no. 7, 2017 s. 75–76.  
20 Kraszewska M., Pujer K., Konkurencyjność przedsiębiorstw sposoby budowania przewagi kon-
kurencyjnej, Wydawnictwo Exante, Wrocław 2017, s. 9. 
21 Dołęgowski T., Międzynarodowa…, op. cit. 
22 Sołoducho-Pelc L., Przewaga konkurencyjna – główne trendy badawcze / Competitive advantage – main 
research trends, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 444, 2016, s.423–433. 
23 Bojewska B., Skowronek-Mielczarek A, Wyzwania zarządcze w małych i średnich przedsiębior-
stwach w warunkach gospodarki cyfrowej [w:] Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy 
w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Red. Urbaniak M., Tomaszewski A., Oficyna SGH, 
2020, s. 300–312. 
24 Zygała R., Możliwości rozwijania systemów analitycznych dla mśp w oparciu o środowisko języka 
python, Informatyka Ekonomiczna, Vol. 2, no. 40, 2016, s.109–122. 
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wyniki badań wskazują na to, że małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skutecznie 
wdrażać technologie związane rewolucją technologiczną Industry 4.0. Badacze wska-
zują m.in. na prostotę implementacji oraz niski koszt utrzymania rozwiązań.  

Główną tezą niniejszego tekstu jest to, że aktualnie nie jest możliwy wzrost 
konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wdrożenie 
algorytmów uczenia maszynowego. Kluczowym argumentem popierającym po-
wyższe twierdzenie jest to, że koszt implementacji algorytmów uczenia maszyno-
wego jest zbyt wysoki dla firm omawianego sektora. Wkładem niniejszych tekstu 
w rozwój badań nad digitalizacją sektora MŚP jest przeprowadzenie i zestawienie 
wyników dwóch analiz danych – pierwszej dotyczącej nakładów finansowych 
firm sektora MŚP oraz drugiej dotyczącej średniego kosztu profesjonalnej imple-
mentacji algorytmów uczenia maszynowego. 

Analiza opiera się o publicznie dostępne dane. Dane dotyczące sytuacji finan-
sowej firm sektora MŚP pochodzą z baz danych Głównego Urzędu Statystycz-
nego. Średnie koszty implementacji algorytmów uczenia maszynowego zostały 
oszacowane na podstawie publiczni dostępnych danych branżowych. Do sza-
cowania kosztów wdrożenia wykorzystano m.in. wartość grantów finansowych 
przez akceleratory PFR oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ponadto brano 
pod uwagę dane dotyczące cen usług i kosztów pracy pochodzące z raportów 
branżowych poszczególnych firm doradczych. 

2. Uczenie maszynowe – możliwe zastosowania oraz koszt wdrożenia 

Uczenie maszynowe to gałęź sztucznej inteligencji, która skupia się na tworze-
niu algorytmów, które same się uczą w oparciu o dane, poprzez modyfikację 
swojego modelu statystyczno-matematycznego25. Dzięki znajdowaniu korelacji 
oraz wzorów w danych, algorytmy są w stanie „budować wiedzę” na temat kon-
kretnego zjawiska – usprawniać precyzję swojego modelu statystyczno-matema-
tycznego. Omawiane algorytmy są wykorzystywane do przeprowadzania analiz 
predykcyjnych, podejmowania decyzji oraz rozpoznawania obiektów.   

Kluczowe zastosowania uczenia maszynowego, można podzielić na trzy głów-
ne obszary: stronę przychodową, stronę kosztową oraz informacyjną. Rozwiąza-
nia z obszaru przychodowego mają za zadanie zwiększać obroty firmy, koszto-
wego – optymalizować koszty działalności, a te algorytmy z obszaru decyzyjnego 
pełnią rolę wsparcia decyzji zarządczych26. 

 

 
25 SAS, Machine Learning, https://www.sas.com/en_us/insights/analytics/machine-learning.html#: 
~:text=Machine%20learning%20is%20a%20method,decisions%20with%20minimal%20human%
20intervention [dostęp: 30.07.2021]. 
26 Merkert J., Mueller M., Hubl M., A Survey of the Application of Machine Learning in Decision 
Support Systems, ECIS 2015 Completed Research Papers, 2015, no. 133. 
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Rozwiązania z zakresu zwiększania przychodu, dotyczą przede wszystkim 
obszaru marketingu oraz rozwoju produktów. Należy wskazać na przykład firmy 
Amazon jako na przedsiębiorstwo, które zwiększa swoje obroty dzięki persona-
lizacji strony. Ponadto, można wskazać na Nvidia jako producenta kart graficznych, 
który używa algorytmów do rozwoju produktów27. Algorytmy uczenia maszyno-
wego również obniżają koszty – optymalizując funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 
W powyższym zakresie należy wskazać na algorytmy optymalizacyjne oraz algo-
rytmy predykcyjne. Równocześnie, ważną częścią dziedziny zastosowań bizneso-
wych są algorytmy automatyzujące proste czynności kognitywne, jako przykład 
można podać algorytmy księgujące faktury. Ponadto, należy wskazać na to, że 
występują rozwiązania charakterystyczne dla konkretnych branż, jak algorytmy 
optymalizujące ryzyko kredytowe. Również należy wskazać na kolejny obszar 
zastosowań uczenia maszynowego – systemy wspomagania decyzji28. Są to sys-
temy, które na podstawie danych i modeli pozwalają decydentom oceniać 
rzeczywistość i podejmować decyzje oparte o danych. Omawiane algorytmy po-
zwalają na stworzenie prognoz dotyczących konkretnych zjawisk poprzez analizę 
danych dotyczących organizacji i środowiska zewnętrznego. Są to bardzo ważne 
zastosowania w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, gdyż taki system po-
zwala podejmować lepsze decyzje managerskie.  

Ważnym elementem przy ocenie perspektyw implementacji algorytmu w orga-
nizacji jest ocena kosztów i ryzyka związanego z wdrożeniem rozwiązania. Na-
leży podkreślić, że wdrożenie skutecznego rozwiązania wymaga pracy ekspertów 
i specjalistów. Z badania ilościowego przeprowadzonego przez badaczy z MIT 
Sloan School of Management we współpracy z Boston Consulting Group (BCG) 
wynika że 65% liderów biznesu nie widzi jeszcze zwrotów z poczynionych 
inwestycji w implementację algorytmów uczenia maszynowego29. Należy podkre-
ślić, że są to projekty ryzykowne i wymagają specjalistycznej wiedzy oraz umie-
jętności, aby mogły przynosić korzyści ekonomiczne dla przedsiębiorstwa. 

27 The Economist, Veni, Nvidia, vici Will Nvidia’s huge bet on artificial-intelligence chips pay off?, 
https://www.economist.com/business/2021/08/01/will-nvidias-huge-bet-on-artificial-intelligence-
chips-pay-off [dostęp: 01.08.2021]. 
28 Merkert J., Mueller M., Hubl M., A Survey of the Application..., op. cit. 
29 Ransbotham S., Khodabandeh S., Fehling R., Lafountain B., Kiron D., Winning with AI, Sloan 
Management Review, https://sloanreview.mit.edu/projects/winning-with-ai/ [dostęp: 02.08.2021]. 
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Oceniając, w perspektywie finansowej implementację algorytmów uczenia 
maszynowego należy podzielić projekt na trzy główne fazy30:  

1) Zbudowanie baz danych i zebranie danych o wystarczającej mocy
statystycznej – etap ten polega na zbudowaniu repozytoriów, które będą
w stanie przechowywać ważne z perspektywy budowy algorytmu dane31.
Według szacunków z portali branżowych jest to koszt oscylujący pomię-
dzy 10,5 tys., a 85 tys. dolarów amerykańskich w przypadku standardo-
wego projektu z zakresu inżynierii danych32. Przyjmując kurs dolara ame-
rykańskiego z dnia drugiego lipca 2021 na poziomie 3,8 złotego za 1 dolara
należy wskazać, że przeciętny koszt tego etapu będzie oscylował pomię-
dzy 40, a 323 tys. złotych.

2) Budowa algorytmu (trening modelu) – jest to etap polegający na treno-
waniu modelu algorytmu na podstawie zebranych danych, tak, aby był
w stanie rozwiązać typowe problemy, które są przed nim stawiane33. Ba-
zując na polskich raportach branżowych firmy Goldman Recruitment,
koszt zatrudnienia kontraktora na 3 miesiące do zrealizowania tego etapu
inwestycji to koszt minimum 50 tys. złotych34.

3) Wdrożenie rozwiązania w organizacji – etap ten obejmuje m.in. inte-
grację zbudowanego rozwiązania z aktualnymi aplikacjami poprzez API
lub stworzenie oprogramowania, które będzie obsługiwać algorytm. We-
dług estymacji branżowych ten etap kosztuje co najmniej 37,5 tys. dola-
rów amerykańskich, co przy wcześniej założonym kursie dolara do zło-
tego polskiego oznacza 142,5 tys. złotych35.

Można również wskazywać na to, jak Ryszard Zygała w swoich badaniach, że 
wdrożenie może być niedrogie i szybkie. Głównym argumentem stojącym za po-
wyższym twierdzeniem jest łatwość tworzenia algorytmów uczenia maszyno-
wego w środowisku języka Python. Jednakże, należy wskazać na to, że większość 
wdrożeń tego typu jest nieudanych. Ponadto, na rynku pracy występuje brak 
specjalistów, którzy będą w stanie przeprowadzić udane wdrożenie, co również 
odzwierciedlają bardzo wysokie zarobki owych specjalistów. 

30 Desouza K., Dawson G., Chenok D., Designing, developing, and deploying artificial intelligence 
systems: Lessons from and for the public sector, Business Horizons, Vol. 63, no. 2, 2020, s. 205–213. 
31 Incze R., The Cost of Machine Learning Projects, https://medium.com/cognifeed/the-cost-of-ma 
chine-learning-projects-7ca3aea03a5c, [dostęp: 02.08.2021]. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
34 Goldman Recruitment, Salary Survey 2021 IT & Engineering, https://goldmanrecruitment.pl/wp-
content/uploads/2018/04/FINAL_20210414_Goldman_Recruitment_Salary_Survey_2021_SM_S
REBRNY.pdf [dostęp: 03.08.2021]. 
35 Incze R., The Cost..., op. cit. 
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Warto również przeanalizować doświadczenia polskiego środowiska high-tech. 
Należy tutaj wskazać na publicznie dostępne dane dotyczące finansowania projek-
tów innowacyjnych. Można podać przykład grantów finansowych przez akcelera-
tory PFR na wdrożenie rozwiązań z zakresu uczenia maszynowego. Granty pro-
gramu akceleracyjnego Krakowskiego Parku Technologicznego wynosiły 200 tys. 
złotych w 2020 r.36 Natomiast granty łódzkiego programu akceleracyjnego Start-
up Spark obejmowały kwotę 160 tys. złotych37. Warto również wskazać na granty 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rozwój systemów opartych o sztuczną 
inteligencję, które sięgają kilku, a nawet kilkunastu mln złotych. 

3. Sektor MŚP w Polsce – analiza możliwości finansowych 

Kluczowym elementem niniejszej analizy jest określenie zasobów finanso-
wych firm z sektora MŚP. Możliwości małych i średnich przedsiębiorstw w za-
kresie implementacji algorytmów uczenia maszynowego są stricte uzależnione od 
możliwości finansowych. Skuteczne wdrożenie algorytmu do działalności wy-
maga wysokiej klasy specjalistów. Nawet wdrożenie gotowego systemu wymaga 
dużych nakładów pracy wykwalifikowanych pracowników. 

W 2018 r. wśród mikroprzedsiębiorstw, średni roczny przychód per jedno przed-
siębiorstwo wynosił 600 tys. złotych, natomiast same koszty ok. 500 tys. złotych. 
Dla przedsiębiorstw małych średni przychód per jedną firmę wynosił 12,5 mln 
złotych, natomiast średnie koszty 11,7 mln złotych. Wśród przedsiębiorstw śred-
nich, średni przychód to 65,4 mln złotych, a średnie koszty 62,6 mln złotych. Należy 
stąd wnioskować, że możliwości finansowe firm sektora MŚP są ograniczone. 

Tab. 1. Średnie przychody oraz koszty per 1 podmiot (w mln złotych) dla Polski, 2018 rok 
 

 

 

 

 

Źródło: oprac. własne na podst.: Główny Urząd Statystyczny, Działalność przedsiębiorstw 
niefinansowych w 2018 roku, 28.02.2020. 

 

 
36 Krakowski Park Technologiczny, ScaleUp, http://scaleup.kpt.krakow.pl/ [dostęp: 02.08.2021]. 
37 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, StartupSpark 2.0, https://startupspark.io/ [dostęp 02.08.2021]. 

Kategoria 
przedsiębiorstwa Przychody per 1 podmiot Koszty per 1 podmiot 

Ogółem 2,4 2,2 

Mikro 0,6 0,5 

Małe 12,5 11,7 

Średnie 65,4 62,6 

Duże 627,3 602,7 
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Przeprowadzając analizę na poziomu rocznych nakładów inwestycyjnych, należy 
wskazać, że dopiero budżety na poziomie średnich przedsiębiorstw – ok. 2,8 mln 
złotych per jeden podmiot – pozwalają na inwestycje w infrastrukturę oraz wdro-
żenie omawianych algorytmów w organizacji Jednakże trzeba wskazać, że z pewno-
ścią inwestycje w uczenie maszynowe nie są priorytetem dla polskich przedsiębiorców. 

Tab. 2. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw per 1 podmiot (w tys. złotych) dla 
Polski, 2018 rok 

Kategoria 
przedsiębiorstwa Mikro Małe Średnie Duże 

Ogółem 2015 16,17 349,06 2582,37 32263,99 

Ogółem 2016 15,63 293,33 2315,16 29733,52 

Ogółem 2017 17,13 319,49 2512,55 28672,62 

Ogółem 2018 18,64 363,3 2734,19 32317,64 
Źródło: oprac. własne na podst. Główny Urząd Statystyczny, Działalność…, op. cit. 

4. Wnioski

Niniejsza praca badawcza dotyczyła analizy możliwości średnich i małych
polskich przedsiębiorstw w obszarze zwiększenia konkurencyjności poprzez im-
plementację rozwiązań z zakresu uczenia maszynowego. Konkurencyjność jest 
rozumiana jako zdolność do oferowania dóbr wyższej jakości lub po niższych 
cenach niż konkurencja. Możliwe zastosowania technologii, które powodują 
wzrost konkurencyjności obejmują zastosowania, które zwiększają przychody, 
obniżają koszt lub wspomagają decyzję.  

W celu przeanalizowania potencjału, została przeprowadzona analiza kosztu 
wdrożenia algorytmu w organizacji oraz analiza możliwości finansowe firm sek-
tora MŚP. Z badań wynika, że sektor nie jest przygotowany finansowo do wdroże-
nia innowacji, a więc omawiane innowacje nie będą się one przyczyniać do wzrostu 
konkurencyjności  

Wyniki tych badań stoją w opozycji do wyników badań, które wskazują na 
wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie algorytmów 
uczenia maszynowego. Zwolennicy wdrażania algorytmów uczenia maszyno-
wego w sektorze MŚP wskazują na łatwość wdrożenia. Jednakże wyniki badań 
przeprowadzonych przez badaczy z MIT Sloan School of Management oraz 
konsultantów z BCG przeczą tym argumentom. Również prostocie implementacji 
zdają się przeczyć realne koszty, które należy ponieść, aby wdrożyć skuteczny 
i precyzyjny system w organizacji  
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Podsumowując, należy wskazać na to, że w aktualnych warunkach nie ma 
możliwości na skuteczne wdrożenie rozwiązań z zakresu uczenia maszynowego 
w firmach sektora MŚP. Analizowane rozwiązania nie będą przyczyniać się do 
wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. 
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chips pay off?, https://www.economist.com/business/2021/08/01/will-nvidias-huge-
bet-on-artificial-intelligence-chips-pay-off. 

22  Zygała R., Możliwości rozwijania systemów analitycznych dla MŚP w oparciu o śro-
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Energia z OZE w Polsce 

Słowa kluczowe: OZE, energetyka odnawialna, polityka energetyczna 

Streszczenie 
Celem artykułu była analiza wielkości wykorzystywania energii z OZE w Polsce. 

W treści publikacji zdefiniowano OZE oraz przybliżono prawne uwarunkowania doty-
czące rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i Unii Europejskiej. Dokonano również 
analizy pozyskania energii pierwotnej w Polsce w latach 2014-2019 i porównania jej z po-
zyskaniem w tym samym okresie energii z różnych nośników OZE. 

1. Wstęp 

Pojęcie odnawialne źródło energii (OZE) zostało zdefiniowanie normatywnie. 
Według art. 2 Ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, OZE 
są to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące: energię wiatru, energię 
promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię 
hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię 
otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów40. Odna-
wialne źródła energii można również zdefiniować jako źródła energii, których 
wykorzystywanie nie jest związane z ich długotrwałym deficytem, ponieważ ich 
zasób odnawia się w relatywnie krótkim czasie (surowce odnawialne)41. 

Jak wspomniano wyżej, 20 lutego 2015 r. Polski Parlament przyjął ustawę 
o odnawialnych źródłach energii (OZE), która stanowi dopełnienie dawno przyję-
tej długoterminowej strategii rozwoju energetyki polskiej. Celem ustawy jest zrów-
noważony rozwój energetyki odnawialnej w Polsce, za sprawą podjęcia dodatko-
wych działań zmierzających do osiągnięcia celu 15% udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r., zwiększenie bez-
pieczeństwa energetycznego oraz umożliwienie przeprowadzenia aukcji na zakup 
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. W przyjętej ustawie zawarto 
rozwiązania porządkujące system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii42. 

 
38 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 
39 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 
40 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U z 2021 roku poz. 610). 
41 M. Świątek, A. Cedro, Odnawialne źródła energii w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wo-
jewództwa zachodniopomorskiego, Wydawnictwo ZAPOL, Szczecin 2017, s. 117. 
42 Łukasik Z., Kozyra J., Kuśmińska-Fijałkowska A., Udział energetyki odnawialnej w wytwarzaniu energii 
elektrycznej w Polsce, „Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, (2016), n. 12, 308–313. 
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Celem niniejszej pracy była analiza pozyskania energii pierwotnej w Polsce 
w latach 2014–2019 i porównania jej z pozyskaniem w tym samym okresie energii 
z różnych nośników OZE. Dane statystyczne uzyskano ze strony stat.gov.pl.  

2. Dokumenty regulujące energię z OZE w Polsce i Unii Europejskiej 

W Polsce do podstawowych aktów normatywnych regulujących obowiązki z za-
kresu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych należą43: 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1505, z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach cie-
kłych (Dz. U. z 2021 poz. 1355); 

• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 610, 1093 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. 
w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 
energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy 
wygrali aukcje w 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 722); 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie 
maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 
energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r. (Dz. U. 
2020 poz. 2363).  

W Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK)  na lata 2021–2030 
w 2030 r. Polska ma osiągnąć 21–23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii 
brutto. Cel ten ma być realizowany poprzez wzrost wykorzystania zaawansowa-
nych biopaliw, rozwój morskiej energetyki wiatrowej i zwiększenie dynamiki 
rozwoju mikroinstalacji OZE44. 

KPEiK zakłada realizację pięciu wymiarów unii energetycznej poprzez usta-
lone założenia i cele oraz polityki, tj. wymiar45: 

• bezpieczeństwa energetycznego; 
• wewnętrznego rynku energii; 
• efektywności energetycznej; 
• obniżenia emisyjności; 
• badań naukowych, innowacji i konkurencyjności. 

 
43 ISAP, Internetowy System Aktów Prawnych, isap.sejm.gov.pl [dostęp: 28.07.2021]. 
44 A. Juszczak, M. Maj, Rozwój i potencjał energetyki odnawialnej w Polsce, Polski Instytut Ekono-
miczny, Warszawa 2020, s. 5. 
45 Ibidem. 
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Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu został sporządzony w oparciu o kra-
jowe strategie rozwoju zatwierdzone na poziomie rządowym. Wyznacza on na-
stępujące cele klimatyczno-energetyczne na 2030 r.46: 

• 7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych syste-
mem ETS w porównaniu do poziomu w 2005 r.; 

• 21–23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto; 
• wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami 

PRIMES2007; 
• redukcję do 56–60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej. 

Obok regulacji krajowych dotyczących wykorzystania energii ze źródeł od-
nawialnych występują regulacje unijne. Zakres wykorzystywania energii ze źró-
deł odnawialnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej regulują odpowied-
nie dokumenty i akty normatywne UE, ustalające cele ogólne i szczegółowe 
dotyczące obowiązku osiągania ustalonych wskaźników udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Podstawowymi dokumentami 
i aktami prawnymi UE w tym zakresie są47: 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1099/2008 
z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz. U. L 
304/1 z 14.11.2008, z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 
11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami 
w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE 
i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 525/2013 (Dz. U. L 328/1 z 21.12.2018); 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 
grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł od-
nawialnych (Dz. U. L 328/82 z 21.12.2018); 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwiet-
nia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawial-
nych, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE 
oraz 2003/30/WE (Dz. U. L 140/16 z 5.6.2009); 

 
 

 
46 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, https://www.gov.pl/web/klimat/krajowy-plan-na-rzecz-ene 
rgii-i-klimatu [dostęp: 28.07.2021]. 
47 GUS, Energia ze źródeł odnawialnych w 2019 r., Warszawa 2020, s. 14–18, 32–34; https://stat. 
gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5485/3/11/1/energia_ze_zrodel_odnawial
nych_2019.pdf [dostęp: 27.07.2021]. 
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• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z dnia 9 wrze-
śnia 2015 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości 
benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 2009/28/WE 
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
(Dz. U. L 239/1 z 15.9.2015); 

• Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiająca wytyczne dla 
państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp 
ciepła w odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła na podstawie 
art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE (Dz. U. 
L 62/27 z 6.3.2013).  

3. Udział energii ze źródeł odnawialnych w Polsce 

W poniższej części pracy przeprowadzono analizę danych obrazujących 
pozyskanie energii pierwotnej w Polsce oraz dokonano ich porównania z pozyska-
niem energii z różnych źródeł energii odnawialnej. Poniższe dane statystyczne 
dotyczą lat z okresu 2014–2019, które uzyskano ze strony bdl.stat.gov.pl. Dane 
dotyczące zużycia energii za 2020 r. będą dostępne dopiero pod koniec 2021 r. 

Dane dotyczące pozyskania energii pierwotnej ogółem, w tym energii ze 
źródeł odnawialnych, w latach 2014–2019 w Polsce zaprezentowano w Tabeli 1. 

Tab. 1. Pozyskanie energii pierwotnej ogółem, w tym energii ze źródeł odnawialnych 
w Polsce w latach 2014–2019 

Wyszczególnienie/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Pozyskanie energii 
pierwotnej ogółem w TJ 2803586 2834856 2787554 2687947 2577061 2483573 

W tym energii ze źródeł 
odnawialnych w TJ 339834 375564 383808 388483 378049 396498 

Udział energii ze źródeł 
odnawialnych w energii 
pierwotnej ogółem w % 

12,1 13,2 13,8 14,5 14,7 16,00 

Źródło: oprac. własne na podst.: danych GUS Bank Danych Lokalnych, www.bdl.stat.gov.pl 
[dostęp: 27.07.2021]. 

Z zaprezentowanych danych zawartych w Tabeli 1 wynika, że w badanym 
okresie występował spadek pozyskania energii pierwotnej ogółem. W 2019 r. jej 
wartość była mniejsza o 11,41% w porównaniu z rokiem 2014. Należy zauważyć, 
że jednocześnie wartość pozyskania energii ze źródeł odnawialnych stale wzra-
stała i w 2019 r. była większa o 16,67% w stosunku do 2014 r.  

Wyżej opisana sytuacja przełożyła się na systematyczny wzrost udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej ogółem w latach 2014–2019. 
W 2014 r. wynosił on 12,1%, natomiast w 2019 r. wzrósł do 16,00% (Rys. 1). 
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Rys. 1. Udział energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej ogółem w Polsce 
w latach 2014–2019 
Źródło: oprac. własne na podst.: danych GUS Bank Danych Lokalnych, www.bdl.stat.gov.pl 
[dostęp: 27.07.2021]. 

Energia z OZE w Polsce obejmuje: energię promieniowania słonecznego, wiatru, 
wody, zasobów geotermalnych, energię wytworzoną z biopaliw stałych i ciekłych 
oraz biogazu, a także energię otoczenia pozyskiwaną przez pompy ciepła. 

Dane dotyczące udziału poszczególnych nośników energii odnawialnej w po-
zyskaniu energii ze źródeł odnawialnych w Polsce w latach 2014–2019 zapre-
zentowano w Tabeli 2. Na rys. 1. porównano dane w latach 2014 i 2019.  
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Tab. 2. Udział poszczególnych nośników energii odnawialnej w pozyskaniu energii 
ze źródeł odnawialnych w Polsce w latach 2014–2019 w % 

Wyszczególnienie/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Biopaliwa stałe 76,13 73,54 69,98 66,94 68,08 65,56 
Energia słoneczna 0,44 0,56 0,69 0,74 0,92 1,4 
Energia wody 2,31 1,76 2,01 2,37 1,88 1,78 
Energia wiatru 8,13 10,41 11,81 13,82 12,19 13,72 
Biogaz 2,56 2,55 2,85 3,02 3,19 3,15 
Biopaliwa ciekłe 9,18 9,02 10,06 9,89 10,03 10,36 
Energia geotermalna 0,25 0,24 0,24 0,24 0,26 0,26 
Odpady komunalne 0,45 0,45 0,67 1 1,09 1,08 
Pompy ciepła 0,55 1,48 1,71 1,98 2,37 2,69 

Źródło: oprac. własne na podst. danych GUS Bank Danych Lokalnych, www.bdl.stat.gov.pl 
[dostęp: 27.07.2021]. 

W latach 2014–2019 produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 
energii w Polsce stopniowo wzrastała. Należy zauważyć, że w 2018 r. odnoto-
wano jej spadek w stosunku do lat ubiegłych, który został spowodowany spad-
kiem pozyskania energii elektrycznej wiatru i wody. 

Rys. 2. Struktura pozyskania energii ze źródeł odnawialnych według nośników 
w Polsce w 2014 i 2019 roku 
Źródło: oprac. własne na podst. danych GUS Bank Danych Lokalnych, www.bdl.stat.gov.pl 
[dostęp: 27.07.2021]. 

W pozyskaniu i wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych w Polsce 
w latach 2014–2019 niezmiennie dominującą pozycję stanowiły biopaliwa stałe. 
Ich udział w pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych w 2019 r. osiągnął 
65,56% pozyskanej energii z OZE. Od lat, najmniejszy udział w pozyskaniu 
energii z OZE stanowi energia geotermalna, której udział wahał się w granicach 
0,25–0,26% (Tab. 2). 
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W latach 2014–2019 odnotowano wzrost udziału kilku nośników energii odna-
wialnej. Największy wzrost w 2019 r. w stosunku do roku bazowego osiągnęła ener-
gia wiatru, z 8,13% do 13,72%. W przypadku pozostałych źródeł energii odna-
wialnej odnotowano odpowiednio wzrost w biopaliwach ciekłych z 9,18% do 10,36%, 
biogazie z 2,56% do 3,15% oraz energii słonecznej z 0,44% do 1,40% (Rys. 2). 

W przypadku porównania danych z 2014 r. do 2019, nastąpił także istotny 
wzrost udziału wśród źródeł energii odnawialnej. Dotyczył on pompy ciepła, 
który zmienił się z 0,55% do poziomu 2,69% (Rys. 2). W wyniku czego, w ogólnej 
strukturze ich udział przewyższył wartości udziału: energii wody, energii słonecz-
nej, energii odpadów komunalnych i energii geotermalnej. 

4. Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii 

brutto w Polsce 

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odna-
wialnych, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 
2003/30/WE (Dz. U. L 140/16 z 5.6.2009) państwa członkowskie są zobowiązane 
do zapewnienia określonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym 
zużyciu energii brutto48.  

W 2020 r. obowiązkowe krajowe cele zakładają, że udział energii ze źródeł 
odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w poszczególnych krajach UE 
będzie wynosił 20%. Dla Polski cel ten został ustalony na poziomie 15%. Ponadto, 
każde państwo członkowskie powinno sprostać założeniu, że jego udział energii 
ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu w 2020 r. będzie 
wynosił, co najmniej 10% końcowego zużycia energii w transporcie.  

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto 
w latach 2007–2019 w Polsce przedstawiono na rys. 4. Kolorem pomarańczowym 
zaznaczono założony 15% cel na rok 2020. 
  

 
48 Według GUS udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto oblicza 
się, jako wartość końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych podzieloną przez 
wartość końcowego zużycia energii brutto ze wszystkich źródeł i wyraża się w procentach (%). 
Czyli energię obliczoną wraz ze stratami i różnicami bilansowymi. GUS, Energia ze źródeł 
odnawialnych w 2019 r., Warszawa 2020, s. 57. 
https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5485/3/11/1/energia_ze_zrode
l_odnawialnych_2019.pdf [dostęp 27.07.2021]. 
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Rys. 3. Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto 
w latach 2007–2018 w Polsce w % 
Źródło: oprac. własne na podst.: danych GUS Bank Danych Lokalnych, www.bdl.stat.gov.pl 
[dostęp: 27.07.2021]. 

Wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu ener-
gii brutto w 2019 r. wyniósł 12,16% i wzrósł o 5,23 p. proc. w porównaniu z 2007 r. 
Czynniki, które wpłynęły na wzrost tego wskaźnika to zwiększenie końcowego 
zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych (o 4,22%) i zmniejszenie końco-
wego zużycia energii brutto ze wszystkich źródeł (o 1,77%). Średnioroczne tempo 
wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii 
brutto w latach 2007–2019 wyniosło 4,5%. 

W Tabeli 3 zaprezentowano dane dotyczące udziału energii ze źródeł odna-
wialnych w końcowym zużyciu energii brutto, wraz z podziałem na sektory, 
w latach 2014–2019 w Polsce. 
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Tab. 3. Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, 
wraz z podziałem na sektory, w latach 2014–2018 w Polsce w % 

Wyszczególnienie/Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
% 

Udział energii z OZE 
w ciepłownictwie i chłodnictwie 14,24 14,79 14,92 14,88 15,14 15,98 

Udział energii z OZE 
w elektroenergetyce 12,40 13,43 13,36 13,09 13,03 14,35 

Udział energii z OZE 
w transporcie 6,32 5,69 3,97 4,23 5,65 6,12 

Udział energii ze źródeł 
odnawialnych w końcowym 
zużyciu energii brutto 

11,61 11,89 11,40 11,12 11,48 12,16 

Źródło: oprac. własne na podst. danych GUS Bank Danych Lokalnych, www.bdl.stat.gov.pl 
[dostęp: 27.07.2021]. 

Wskaźnik udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w cie-
płownictwie i chłodnictwie systematycznie rośnie. W 2019 r. wyniósł on 15,98%, 
zatem wzrósł o 1,74 p. proc. w stosunku do 2014 r.. 

Wskaźnik udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w elek-
troenergetyce wzrósł w 2019 r. w porównaniu do roku bazowego. W 2019 r. 
wyniósł 14,35% i wzrósł o 1,95 p. proc. w porównaniu do 2014 r.. 

Od 2014 r. wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym 
zużyciu energii w transporcie ulegał systematycznemu spadkowi do 2016 r., 
następnie sukcesywnie wzrastał. W 2019 r. osiągnął on wartość 6,12% i w po-
równaniu z 2014 rokiem zmalał o 0,20 p. proc.. Do pełnego zrealizowania dyrek-
tywy pozostaje zatem 3,88%. 

5. Podsumowanie 

W niniejszej pracy zaprezentowano i przeanalizowano obecnie dostępne dane 
statystyczne dotyczące energii z OZE. Należy podkreślić, że zakres prezentowa-
nych danych nie daje pełnego obrazu sytuacji w zakresie pozyskiwania i wy-
korzystania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce. Zawarta w pracy analiza 
danych dotycząca pozyskania energii pierwotnej w Polsce oraz jej porównanie 
z pozyskaniem energii z różnych źródeł energii odnawialnej w Polsce w latach 
2014–2019, pozwala stwierdzić, że zachodzi przeciwstawna tendencja – zmniejsza 
się produkcja energii pierwotnej i jednocześnie zwiększa się produkcja z OZE. 

Z przeprowadzonej analizy struktury technologii z OZE w Polsce można 
zauważyć, że nie uległa ona zmianie. W pierwszej trójce nośników w strukturze 
energii pozyskiwanej z OZE w badanym okresie należą kolejno: w przeważają-
cym stopniu biopaliwa stałe, następnie biopaliwa ciekłe oraz energia wiatru. 
Łączna wartość energetyczna pozyskanej energii pierwotnej z OZE w Polsce 
w 2019 r. wyniosła 396 498 TJ. 
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W Polsce poziom rozwoju energetyki odnawialnej przebiega dość wolno, ale 
konsekwentnie. Istotne w tym zakresie jest odpowiednie kształtowanie polityki 
państwa. Ważne jest, aby gospodarka i całe społeczeństwo miało przez dany kraj 
stworzoną możliwość w pełni korzystać z potencjału tkwiącego w krajowych 
zasobach energii z OZE. Ma to potencjalnie bardzo duże znaczenie dla rozwoju 
regionalnego i lokalnego, począwszy od zwiększenia przychodów samorządów 
lokalnych, tworzenia nowych miejsc pracy, ale także dla rynku firm produkują-
cych urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej. 

Wzrost udziału pozyskiwania energii z OZE ma zasadnicze znaczenie dla 
realizacji kluczowych celów polityki klimatyczno-energetycznej. Stale wzrasta-
jący udział OZE w bilansie paliwowo-energetycznym w Polsce skutkuje osz-
czędzaniem zasobów energetycznych. Ponadto, przyczynia się do zmniejszenia 
negatywnego wpływu energetyki na środowisko naturalne, np. ogranicza emisję 
szkodliwych substancji (przede wszystkim gazów cieplarnianych), redukuje emisję 
zanieczyszczeń do wód czy wpływa na redukcję ilości wytwarzanych odpadów. 
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Innowacyjność polskiej gospodarki na tle krajów  

Unii Europejskiej 

Słowa kluczowe: innowacyjność, kraje UE, European Innovation Scoreboard 

Streszczenie 
Celem publikacji była analiza innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów Unii 

Europejskiej w latach 2014–2020. W pracy omówiono istotę innowacyjności oraz doko-
nano analizy innowacyjności polskiej gospodarki opierając się na danych zawartych 
w European Innovation Scoreboard 2021.  

1. Wstęp 

Znaczenie innowacji w polskiej gospodarce stale rośnie. Zmieniająca się go-
spodarka zwraca szczególną uwagę na znaczenie innowacyjności w tworzeniu 
pozycji konkurencyjnej państwa. Jej działanie można śmiało porównać do efektu 
domina. Innowacje przynoszą korzyści konsumentom, a także pracownikom 
w Unii Europejskiej. Przyczyniają się do tworzenia lepszych miejsc pracy, rozwoju 
społeczeństwa ekologicznego i poprawy jakości życia, a także dla utrzymania 
konkurencyjności UE na rynku światowym. Polityka innowacyjności stanowi 
łącznik pomiędzy polityką dotyczącą badań i rozwoju technologicznego, a poli-
tyką przemysłową oraz umożliwia stworzenie warunków sprzyjających wpro-
wadzaniu pomysłów na rynek. 

Celem niniejszej pracy była analiza innowacyjności polskiej gospodarki na tle 
krajów Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Do realizacji celu wykorzystano 
analizę porównawczą zgromadzonych danych zawartych w European Innovation 
Scoreboard 2021.  

2. Istota innowacyjności 

Aby mówić o innowacyjności należy w pierwszej kolejności wyjaśnić czym 
jest innowacja. W literaturze przedmiotu występuje wiele definicji tego pojęcia. 
Według twórcy ekonomii klasycznej A. Smith’a innowacja to jedna z najbardziej 

 
49 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 
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istotnych sił napędowych dla gospodarki50. Ekonomista D. Ricardo twierdził, że 
jest to działalność, za sprawą której produkowane są nowe dobra, co więcej 
wprowadzane są nowe metody produkcji. Ponadto uważał, że innowacje wpły-
wają na mechanizację produkcji, co z kolei może przyczynić się do powstania 
bezrobocia technologicznego, a także do zmniejszenia płac51. 

Za prekursora teorii innowacji w naukach ekonomicznych uważa się 
J. A. Schumpeter`a. Uważał on, że za sprawą innowacji rozwija się gospodarka 
rynkowa, natomiast przedsiębiorcy są w stanie ponieść ryzyko wprowadzenia 
innowacji52.  Według Schumpeter’a za innowację można uznać nowe kombinacje 
mające miejsce w poniższych przypadkach53: 

• wytworzenie nowego produktu lub wprowadzenie na rynek towarów 
o nowych właściwościach; 

• wprowadzenie nowej metody produkcji; 
• otwarcie nowego rynku zbytu; 
• pozyskanie nowych źródeł surowców; 
• przeprowadzenie nowej organizacji jakiegoś przemysłu np. stworzenie 

monopolu bądź jego złamanie. 
Słowo „nowy” to kluczowy element definicji innowacji Szumpeter’a. Ekono-

mista ten za innowacje traktował pierwsze zastosowanie danego rozwiązania, nato-
miast nie uznawał w tym przypadku upowszechniania istniejących rozwiązań54. 

Z uwagi na fakt, że powyżej krótko wyjaśniono znaczenie pojęcia „innowa-
cja”, należy teraz przybliżyć istotę innowacyjności. 
Innowacyjność jest kategorią ekonomiczną, którą można definiować i analizować 
w zależności od poziomu, z jakiego jest postrzegana. Nie należy jej postrzegać 
jedynie z poziomu przedsiębiorstwa, ale również z poziomu regionu czy pań-
stwa55. Przez pojęcie „innowacyjność” należy rozumieć wdrożenie nowego lub  

 
50 A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1954. 
51 D. Ricardo, Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 1957. 
52 J. A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1960, s. 100–102.; K. Obłój, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002, s. 63. 
53 R. Repetowski, Rola innowacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przemysłowych, „Prace 
Komisji Geografii Przemysłu”, nr 10, Warszawa-Kraków 2008, s. 173–187; A. Kowalska-Styczeń, 
Podejście agentowe w modelowaniu dyfuzji innowacji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, 
Organizacja i Zarządzanie, nr 74, Gliwice 2014, s. 557–568; D. Szwajca, Budowanie reputacji 
przedsiębiorstwa poprzez innowacyjność, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, s. Organizacja 
i Zarządzanie, nr 74, Gliwice 2014, s. 630. 
54 E. Krzemień, R. Wolniak, Wzrost ekonomiczny a innowacyjność gospodarki w 20 największych 
gospodarkach świata, [w:] R. I. Zalewski, R. Zieliński (red.), Innowacyjność przedsiębiorstw 
a jakość produktów, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2010, s. 19–35. 
55 N. I. Gust-Bardon, Innowacyjność w aspekcie regionalnym, wyd. Uniwersytet Szczeciński, 
Szczecin 2008, s. 52. 
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znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej me-
tody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, 
organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem56. 

Pojęcie „innowacyjność” jest opisywane przez naukę i instytucje samorządu 
terytorialnego z uwzględnieniem rożnych jej aspektów, staje się paradygmatem 
polityki regionalnej. W Polsce rozwój innowacyjności ma m. in. wpłynąć na 
przyśpieszenie rozwoju gospodarki, zmodernizować ją, przemodelować dotych-
czasowe kierunki rozwoju kraju, sprawić, że staniemy się gospodarką konkuren-
cyjną. Innowacyjność jest procesem, w którym najistotniejszą rolę odgrywają 
środowiska związane z nauką, przedsiębiorcy oraz podmioty publiczne połączone 
z samorządem terytorialnym i rządem57. 

Zbudowanie modelu innowacyjności wymaga tworzenia powiązań między 
podmiotami publicznymi (uniwersytety, miasta, regiony, samorząd, rząd) z prze-
mysłem, który musi aktywnie inwestować w systemy innowacyjne oraz venture 
capital (banki, fundusze inwestycyjne), które są zainteresowane rezultatami inno-
wacyjności. Wszyscy uczestnicy modelu innowacyjności powinni być dla siebie 
partnerami i tworzyć sieci powiązań58. 

3. Analiza innowacyjności polskiej gospodarki 

Od 2000 r. Komisja Europejska publikuje Europejską Tablicę Innowacyjności 
(ang. European Innovation Scoreboard59), w której co roku prezentuje porównawczą 
ocenę wyników w zakresie badań naukowych i innowacji osiągniętych przez państwa 
członkowskie UE i wybrane państwa trzecie. W raporcie EIS zawarto również mocne 
i słabe strony krajowych systemów badań naukowych i innowacji. Dane publikowane 
w raporcie pomagają w identyfikacji obszarów, na których kraje te muszą skoncentro-
wać swoje wysiłki, w celu poprawy wyników w zakresie innowacji. 

Dane wykorzystywane do badań w EIS, w miarę możliwości, pochodzą ze źró-
deł międzynarodowych. Ma to na celu poprawę porównywalności między kra-
jami. W raporcie korzystano z najnowszych statystyk Eurostatu, a także innych 
międzynarodowych źródeł, tj. OECD i Organizacji Narodów Zjednoczonych – 
w momencie analizy dostępnych z datą graniczną 28.04.2021 r. Wszystkie wyniki 
dla UE dotyczą obecnych 27 państw członkowskich. 

 
56 OECD/Wspólnoty Europejskie, Podręcznik OSLO. Zasady gromadzenia i interpretacji danych 
dotyczących innowacji, Warszawa 2006, s. 48–49. 
57 U. Wich, Innowacyjność Polski w ocenie Unii Europejskiej i z perspektywy regionów, „Annales 
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2017, nr 1, s. 101–111. 
58 A. Ryś, Potrzebujemy ekosystemu innowacji, [w:] A. Kukliński, J. Woźniak (red.), Polska w Euro-
pie wielu prędkości, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Re-
gionalnej, Kraków 2013, s. 274. 
59 European Innovation Scoreboard 2021, European Commission, European Union 2021; https://ec. 
europa.eu/docsroom/documents/46013 [dostęp: 30.07.2021]. 
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W EIS 2021 wykorzystano zmienione ramy pomiaru, które obejmują nowe 
wskaźniki dotyczące cyfryzacji i zrównoważenia środowiskowego, w konse-
kwencji czego wyniki badań zawartych w raporcie są w większym stopniu zgodne 
z priorytetami politycznymi UE.  

Komisja Europejska opracowała do celów badawczych w EIS specjalną me-
todę badawczą, do której wykorzystuje sumaryczny wskaźnik innowacji (ang. 
Summary Innovation Index)60. SII jest liczony na podstawie ważonych wartości 
znormalizowanych mierników innowacyjności, gdzie najwyższa wartość wskaź-
nika w badanej grupie państw wynosi 1, a najniższa 061. W 2021 r. wskaźnik SII 
tworzyły zmienne należące do następujących obszarów62: 

• warunki ramowe – obejmowały główne czynniki umożliwiające innowa-
cje, pozostające poza kontrolą przedsiębiorstw; uwzględniały trzy wymia-
ry: zasoby ludzkie, atrakcyjne systemy badawcze i transformację cyfrową; 

• inwestycje – publiczne i prywatne inwestycje w badania naukowe i in-
nowacje; uwzględniały trzy wymiary: finansowanie i wsparcie, inwesty-
cje przedsiębiorstw oraz wykorzystanie technologii informacyjnych; 

• działania innowacyjne – odzwierciedlały włożoną pracę na poziomie 
przedsiębiorstw w zakresie innowacji; zostały ujęte w trzech wymiarach: 
innowatorzy, powiązania i aktywa intelektualne; 

• wpływ – uwzględniały skutki działań przedsiębiorstw w zakresie innowa-
cji w trzech wymiarach: wpływ na poziom zatrudnienia, wpływ na wiel-
kość sprzedaży oraz wpływ na zrównoważenie środowiskowe. 

W oparciu o średnią wyników obliczoną na podstawie zbiorczego wskaźnika 
SII państwa członkowskie UE podzielono na cztery grupy (Wykres 1, Tabela 1). 
Ponadto, w celu określenia członkostwa w danej grupie wydajności w raporcie 
użyto poniższego schematu klasyfikacji63: 

• liderzy innowacji (ang. innovation leaders) to wszystkie kraje, których 
względne wyniki w 2021 r. przekroczyły 125% średniej UE w 2021 r.; 

• silni innowatorzy (ang. strong innovators) to wszystkie kraje o względ-
nych wynikach w 2021 r. między 100% a 125% średniej UE w 2021 r.; 

 
 
 

 
60 Jest to jeden ze zbiorów wskaźników opracowanych przez Komisję Europejską w celu zaspokoje-
nia specyficznych potrzeb unijnej polityki gospodarczej i naukowo-technicznej – por. G. Niedbal-
ska, Problemy metodologiczne statystyki nauki, techniki i innowacji, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 
2003, nr 2/22, s. 185. 
61 E. Dworak, M. M. Grzelak, Innowacyjność polskiej gospodarki na tle krajów UE – wybrane 
aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, s. 41. 
62 European Innovation Scoreboard 2021, op. cit., s. 8–10 [dostęp: 30.07.2021]. 
63 Ibidem, s. 16–17 [dostęp: 30.07.2021]. 
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• umiarkowani innowatorzy (ang. moderate innovators) to wszystkie kraje 
o względnych wynikach w 2021 r. między 70% a 100% średniej UE w 2021 r.; 

• wschodzący innowatorzy (ang. emerging innovators) to wszystkie kraje 
o względnych wynikach w 2021 r. poniżej 70% średniej UE w 2021 r. 

Wartości sumarycznego wskaźnika innowacji dla czterech grup krajów w 2021 r. 
zawarto w Tabeli 1, ponadto tabelę uzupełniono o wartości SII z lat poprzednich 
w celu zobrazowania zaistniałych zmian. 

Tab. 1. Wartości sumarycznego wskaźnika innowacji (Summary Innovation Index) 
dla krajów Unii Europejskiej w 2021 roku 

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
EU27  0,526 0,513 0,506 0,487 0,482 0,477 0,473 0,467 
Szwecja 

Li
de

rz
y 

in
no

w
ac

ji 0,731 0,692 0,694 0,685 0,677 0,661 0,661 0,657 
Finlandia 0,708 0,681 0,670 0,629 0,620 0,622 0,615 0,607 
Dania 0,689 0,683 0,681 0,664 0,656 0,673 0,674 0,673 
Belgia 0,671 0,637 0,634 0,618 0,604 0,588 0,584 0,574 
Holandia 

Si
ln

i i
nn

ow
at

or
zy

 0,647 0,659 0,648 0,631 0,623 0,602 0,596 0,586 
Niemcy 0,645 0,613 0,606 0,594 0,587 0,577 0,582 0,585 
Luksemburg 0,638 0,644 0,618 0,614 0,624 0,618 0,603 0,602 
Austria 0,625 0,616 0,619 0,609 0,611 0,580 0,581 0,573 
Estonia 0,600 0,502 0,486 0,386 0,392 0,415 0,434 0,434 
Francja 0,572 0,582 0,574 0,580 0,577 0,556 0,551 0,548 
Irlandia 0,567 0,582 0,589 0,595 0,587 0,574 0,561 0,557 
Włochy 

U
m

ia
rk

ow
an

i i
nn

ow
at

or
zy

 0,505 0,457 0,440 0,409 0,400 0,405 0,398 0,383 
Cypr 0,498 0,425 0,380 0,356 0,342 0,377 0,380 0,343 
Malta 0,476 0,469 0,451 0,432 0,388 0,425 0,421 0,406 
Słowenia 0,470 0,439 0,458 0,467 0,471 0,466 0,464 0,456 
Hiszpania 0,449 0,444 0,432 0,416 0,411 0,392 0,395 0,386 
Czechy 0,441 0,431 0,425 0,407 0,403 0,404 0,402 0,391 
Litwa 0,430 0,427 0,391 0,378 0,359 0,309 0,295 0,286 
Portugalia 0,422 0,460 0,439 0,391 0,390 0,394 0,392 0,384 
Grecja 0,414 0,377 0,367 0,316 0,314 0,308 0,302 0,293 
Chorwacja 

W
sc

ho
dz

ąc
y 

in
no

w
at

or
zy

 

0,366 0,319 0,302 0,290 0,279 0,274 0,269 0,265 
Węgry 0,357 0,341 0,329 0,337 0,337 0,340 0,338 0,330 
Słowacja 0,332 0,335 0,321 0,304 0,324 0,319 0,313 0,304 
Polska 0,308 0,295 0,286 0,274 0,267 0,254 0,246 0,240 
Litwa 0,261 0,287 0,287 0,259 0,240 0,243 0,228 0,212 
Bułgaria 0,234 0,230 0,219 0,217 0,220 0,213 0,215 0,200 
Rumunia 0,164 0,155 0,155 0,162 0,154 0,146 0,146 0,145 

Źródło: oprac. własne na podst. European Innovation Scoreboard 2021, op. cit., s. 80–84 
[dostęp: 30.07.2021]. 
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Jak wynika z powyższej tabeli, wartość sumarycznego wskaźnika innowacji 
dla Polski w badanym okresie stale rośnie. W roku 2017 i 2021 odnotowano 
największy przyrost na przestrzeni lat o wartość 0,013. Pomimo stałego przyrostu 
innowacji w Polsce, kraj utrzymuje się w ostatniej grupie „wschodzących 
innowatorów”. Co więcej, wartość wskaźnika SII dla Polski na przestrzeni 
badanego okresu była zawsze niższa niż wartość SII dla krajów Unii Europejskiej. 

Na Rysunku 1. zaprezentowano ogólne wyniki państw członkowskich UE 
w zakresie systemów innowacji. Kolorowe słupki przedstawiają wyniki poszcze-
gólnych krajów w 2021 r. w stosunku do wyników UE w 2014 r., obliczone na 
podstawie najbardziej aktualnych danych dla 32 wskaźników (Tabela 2). Na 
podstawie najnowszych dostępnych danych, horyzontalne kreski obrazują wyniki 
w 2020 r. w porównaniu z wynikami UE w 2014 r. Szare słupki przedstawiają 
wyniki poszczególnych krajów w 2014 r. w porównaniu z wynikami UE w 2014 r. 
W stosunku do wszystkich badanych lat wykorzystano tę samą metodę pomiarów. 
Linie przerywane natomiast, odzwierciedlają wartości progowe, które służą do 
podziału krajów UE na poszczególne grupy. Należy dodać, że wartości progowe 
wynoszące 70 %, 100 % i 125 % zostały skorygowane w górę w celu odzwier-
ciedlenia wzrostu wydajności w UE w latach 2014–2021. 
 

 
Rys. 1. Ogólne wyniki państw członkowskich UE w zakresie systemów innowacji 
Źródło: European Innovation Scoreboard 2021, op. cit., s. 6–16. [dostęp: 30.07.2021] 

Na podstawie wartości wskaźnika SII można dokonać oceny poziomu inno-
wacyjności polskiej gospodarki w stosunku do pozostałych krajów UE. Jak 
wynika z Tabeli 1 i Rysunku 1 w 2021 r. Belgia, Dania, Finlandia i Szwecja to 
liderzy innowacji, których wyniki w zakresie innowacji są zdecydowanie powyżej 
średniej UE. Austria, Estonia, Francja, Niemcy, Irlandia, Luksemburg i Nider-
landy to silni innowatorzy o wynikach powyżej średniej UE. Wyniki Cypru, 
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Czech, Grecji, Włoch, Litwy, Malty, Portugalii, Słowenii i Hiszpanii znajdują się 
poniżej średniej UE, w związku z czym państwa te zostały zaliczone do grupy 
umiarkowanych innowatorów. Do ostatniej grupy, początkujących innowatorów, 
których wyniki są znacznie niższe od średniej UE należą: Bułgaria, Chorwacja, 
Węgry, Łotwa, Polska, Rumunia i Słowacja. 

Jak wynika z danych zawartych w powyższej tabeli, sumaryczny wskaźnik 
innowacji dla Polski wynosi 0,308, co stanowi niewiele ponad połowę wartości 
średniego wskaźnika SII dla UE. Polska znajduje się na czwartym miejscu od 
końca w ogólnej klasyfikacji UE, wyprzedzając jedynie Litwę, Bułgarię oraz Rumunię. 

Kluczowe informacje o poziomie innowacyjności polskiej gospodarki w od-
niesieniu do gospodarek krajów UE uzyskujemy za sprawą analizy zmiennych 
opisujących różne grupy innowacyjności, na podstawie których skonstruowano 
wskaźnik SII. Jak wspomniano wyżej, nowe ramy pomiaru służące do sporządze-
nia EIS wyszczególniają cztery główne rodzaje działalności, uwzględniając 12 
wymiarów innowacji, co łącznie przekłada się na 32 różne wskaźniki zaprezento-
wane w Tabeli 2. 

Tab. 2. Składowe sumarycznego wskaźnika innowacyjności (SII) dla Polski 
i krajów UE w 2021 roku 

Mierniki innowacyjności Polska 
2021 

UE 27 
średnia 
2021 

Polska 
w stosun-
ku do UE 
2021 w 
2021 r. 

(%) 

Polska w stosunku 
do UE 2014  

w (%) 

    2014 2021 

SII 0,308 0,526 58,5 51,3 65,9 
Warunki ramowe 

Zasoby ludzkie   63,9 68,2 67,7 
Nowi doktoranci na 1000 mieszkańców  

w wieku 25–34 lata 0,2 0,8 22,1 19,6 19,6 

Udział (proc.) osób z wykształceniem 
wyższym w grupie wiekowej 25–34 lata 43,5 39,4 126,3 155,4 162,8 

Udział (proc.) osób w wieku 25–64 lata, 
biorących udział w kształceniu 

ustawicznym 
4,8 10,8 39,4 53,3 43,3 

Systemy badawcze   39,4 25,6 44,3 
Publikacje w ramach międzynarodowej 

współpracy badawczej na 1 mln 
mieszkańców 

508 1204 53,2 39,5 69,7 

Udział (proc.) publikacji naukowych 
wśród 10% najczęściej cytowanych 

w publikacjach kraju ogółem 
5,0 9,9 44,3 22,8 43,6 
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Udział (proc.) doktorantów spoza Unii 
Europejskiej w ogólnej liczbie 

doktorantów 
2,3 18,7 11,3 13,8 13,5 

Transformacja cyfrowa   83,1 60,9 114,9 
Liczba przedsiębiorstw z dostępem do 

Internetu szerokopasmowego 24,0 23,0 102,2 83,7 154,9 

Osoby, które mają ponad podstawowe 
ogólne umiejętności cyfrowe 21,0 31,0 54,5 33,3 66,7 

Inwestycje 
Finansowanie i wsparcie   56,0 49,2 66,7 

Udział (proc.) nakładów publicznych na 
B+R w PKB 0,49 0,73 56,4 64,9 54,4 

Udział (proc.) inwestycji venture capital 
w PKB 0,052 0,141 36,8 58,0 61,9 

Bezpośrednie finansowanie rządowe 
i rządowe wsparcie podatkowe dla B+R 

przedsiębiorstw 
0,12 0,16 75,1 21,6 86,9 

Inwestycje przedsiębiorstw   60,1 64,6 72,2 
Udział (proc.) nakładów na B+R w PKB 

w sektorze przedsiębiorstw 0,83 1,46 55,3 22,0 61,4 

Udział (proc.) wydatków na innowacje 
niezwiązane z B+R w obrotach 0,65 0,90 77,4 126,5 87,9 

Nakłady na innowacje na osobę 
zatrudnioną w przedsiębiorstwach 

aktywnych innowacyjnie 
2974 7484 36,5 57,4 48,2 

Wykorzystanie technologii 
informacyjnych   78,5 48,9 90,7 

Liczba przedsiębiorstw, które prowadzą 
szkolenia w zakresie umiejętności IT 18,0 20,0 86,7 33,3 86,7 

Zatrudnieni specjaliści IT 3,1 3,9 71,4 66,7 95,2 
Działania innowacyjne 

Innowatorzy   15,1 5,6 20,7 
Udział (proc.) MŚP wprowadzających 

innowacje produktowe w ogólnej liczbie 
MŚP 

12,2 28,7 21,3 2,9 30,0 

Udział (proc.) MSP wprowadzających 
innowacje procesów biznesowych 

w ogólnej liczbie MŚP 
17,3 40,0 9,4 8,0 12,6 

Powiązania   68,8 72,8 92,7 
Udział (proc.) MSP kooperujących w 

zakresie innowacji w ogólnej liczbie MSP 4,3 12,3 27,9 35,0 40,8 

Publikacje naukowe w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego na 

1 mln mieszkańców 
67,0 127,4 63,4 41,9 71,1 

Mobilność zasobów ludzkich między 
stanowiskami pracy w nauce i technologii 7,7 7,6 101,8 123,1 146,2 
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Aktywa intelektualne   84,4 63,9 73,2 
Zgłoszenia patentowe w Europejskim 

Urzędzie Patentowym na miliard 
mieszkańców 

0,45 2,96 15,1 13,3 13,1 

Zgłoszenia znaków towarowych na 
miliard mieszkańców 5,11 6,24 155,5 98,4 106,6 

Zgłoszenia wzorów przemysłowych na 
miliard mieszkańców 5,16 3,32 88,7 74,4 93,1 

Wpływ 
Wpływ na poziom zatrudnienia   31,3 26,1 31,9 

Zatrudnienie w sektorach 
wiedzochłonnych jako proc. 

zatrudnionych ogółem 
10,6 13,9 59,8 53,3 65,3 

Zatrudnienie w innowacyjnych 
przedsiębiorstwach jako proc. 

zatrudnionych ogółem 
31,6 56,9 8,6 6,8 8,3 

Wpływ na wielkość sprzedaży   63,6 60,0 64,8 
Eksport produktów średniowysokiej 

i wysokiej techniki jako proc. eksportu 
produktów ogółem 

49,4 57,1 80,7 86,5 88,5 

Eksport usług wiedzochłonnych jako 
proc. eksportu usług ogółem 44,5 67,3 53,9 45,8 57,0 

Sprzedaż innowacji produktowych jako 
proc. obrotów ogółem 6,43 11,6 49,2 41,9 42,8 

Wpływ na zrównoważenie środowiskowe   62,2 49,3 64,8 
Wydajność zasobów 1,30 2,20 105,1 79,2 79,0 

Emisje do powietrza przez drobne cząstki 
PM2,5 w przemyśle 0,318 0,075 43,3 18,1 64,1 

Rozwój technologii związanych ze 
środowiskiem 11,58 11,20 50,8 40,5 54,0 

Źródło: oprac. własne na podst. European Innovation Scoreboard 2021, op. cit., s. 80–84 
[dostęp: 30.07.2021]. 

Na podstawie analizy danych zawartych w Tabeli 2 można sformułować 
wniosek, że spośród składowych sumarycznego wskaźnika innowacji dla polskiej 
gospodarki powyżej poziomu średniej unijnej kształtuje się jedynie sześć zmien-
nych: udział osób z wykształceniem wyższym w grupie wiekowej 25–34 lata; liczba 
przedsiębiorstw z dostępem do Internetu szerokopasmowego; mobilność zasobów 
ludzkich między stanowiskami pracy w nauce i technologii; zgłoszenia wzorów 
przemysłowych na miliard mieszkańców; emisje do powietrza przez drobne 
cząstki PM2,5 w przemyśle oraz rozwój technologii związanych ze środowiskiem. 

W przypadku udział osób z wykształceniem wyższym w grupie wiekowej 25–34 
lata Polska przewyższa średni wskaźnik dla UE o 36,5 p.p., a w przypadku liczby 
przedsiębiorstw z dostępem do Internetu szerokopasmowego o 52,7 p.p. Kolejno, 
mobilność zasobów ludzkich między stanowiskami pracy w nauce i technologii 
przewyższa o 44,4 p.p., natomiast zgłoszenia wzorów przemysłowych na miliard 
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mieszkańców o 4,4 p.p. Ponadto emisje do powietrza przez drobne cząstki PM2,5 
w przemyśle w Polsce przewyższają średni wskaźnik dla UE o 20,8 p.p, a rozwój 
technologii związanych ze środowiskiem o 3,2 p.p. 

Pozostałe wskaźniki wykazują wartości poniżej średniej dla 27 krajów Unii 
Europejskiej. Relatywnie wysoką wartość w Polsce w odniesieniu do średniej 
unijnej odnotowały następujące składowe: bezpośrednie finansowanie rządowe 
i rządowe wsparcie podatkowe dla B+R przedsiębiorstw, udział wydatków na 
innowacje niezwiązane z B+R w obrotach; liczba przedsiębiorstw, które prowadzą 
szkolenia w zakresie umiejętności IT, zatrudnieni specjaliści IT, a także sprzedaż 
innowacji produktowych jako procent obrotów ogółem. 

4. Wnioski 

Z przeprowadzonej analizy danych zawartych w artykule wynika, że suma-
ryczny wskaźnik innowacji dla Polski wynosi 0,308 – co stanowi niewiele ponad 
połowę wartości średniego wskaźnika SII dla UE. Polska znajduje się na 
czwartym miejscu od końca w ogólnej klasyfikacji UE, wyprzedzając jedynie 
Litwę, Bułgarię oraz Rumunię. 

Z zaprezentowanych danych można zauważyć, że mocne strony Polski to 
cyfryzacja, aktywa intelektualne i wykorzystanie technologii informatycznych. 
Trzy najlepsze wskaźniki obejmują aplikacje projektowe, populację z wyższym 
wykształceniem oraz technologie związane ze środowiskiem. Wzrost wydajności 
w ciągu ostatnich lat w Polsce jest spowodowany głównie znaczną poprawą 
w zakresie innowacji produktów i procesów biznesowych, penetracji Internetu 
szerokopasmowego, zatrudnienia w innowacyjnych przedsiębiorstwach oraz wy-
datków publicznych na badania i rozwój. Ponadto, Polska ma ponadprzeciętny 
udział nieinnowatorów bez skłonności do innowacji i osiąga wyniki poniżej 
średniej we wskaźnikach związanych ze zmianą klimatu. 
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Potencjał turystyczny jako czynnik wpływający na 

atrakcyjność inwestycyjną miasta 

Słowa kluczowe: potencjał turystyczny, turystyka, atrakcyjność inwestycyjna, marketing miast 

Streszczenie 
Miasta konkurują między sobą o przekonanie inwestorów do zlokalizowania swoich 

przedsięwzięć biznesowych na ich terenie, ponieważ inwestycje są jednym z kluczowych 
czynników wpływających na przyszły rozwój. Z tego powodu miasta dążą do podnoszenia 
swojej atrakcyjności inwestycyjnej definiowanej jako zdolność skłonienia inwestorów do 
wyboru regionu jako miejsca lokalizacji inwestycji Wpływają na nią różne czynniki, któ-
rych suma jest w stanie w sposób przybliżony określić prawdopodobieństwo inwestycji 
danego przedsiębiorcy w danym mieście. Jednym z tych czynników jest potencjał tury-
styczny miasta. Jest on szerszym pojęciem od atrakcyjności turystycznej miejsca, ponie-
waż bierze również pod uwagę produkty turystyczne związane z miejscem oraz możliwo-
ści rozwoju ilościowego i jakościowego tych produktów w celu przyszłego podnoszenia 
atrakcyjności turystycznej. Potencjał turystyczny jest czynnikiem wpływającym na atrak-
cyjność inwestycyjną miasta, którego nie można pominąć przy badaniu tejże atrakcyjno-
ści, jednocześnie mając na względzie jego mały wpływ w porównaniu do pozostałych 
czynników tj. dostępność działek inwestycyjnych czy zasób wykwalifikowanej siły roboczej. 

1. Wstęp 

Konkurencja pomiędzy miastami o przekonanie inwestorów do zlokalizowa-
nia ich przedsięwzięć na terenie danych aglomeracji ciągle rośnie, ponieważ za-
równo inwestycje krajowe, jak i zagraniczne, mają znaczący wpływ na lokalną 
gospodarkę. Tym samym są jednym z kluczowych czynników wpływających na 
przyszły rozwój miasta. Oznacza to, że im więcej wysokiej jakości inwestycji 
powstaje w mieście, tym szybciej rośnie jego budżet, jak i jakość życia jego 
mieszkańców. Dzięki temu, że światowa gospodarka staje się coraz bardziej 
otwarta, a przepływ kapitału i handel napotykają na coraz mniej przeszkód, rola 
miast w nowoczesnej gospodarce rośnie. Jednym z najwyraźniejszych przykła-
dów tego zjawiska jest pozycja miast w Unii Europejskiej, a dokładnie w Jednolitym 

 
64 Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
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rynku europejskim65. Przy zbliżonych warunkach ekonomicznych w państwach 
unijnych oraz zachętach finansowych ograniczanych przez prawo wspólnotowe, 
to właśnie oferta inwestycyjna miast i regionów miejskich jest najczęściej tym 
najistotniejszym czynnikiem, który tworzy wartość dodaną decydującą o lokaliza-
cji inwestycji Miasta tworzą swoje oferty inwestycyjne poprzez ustalanie wyso-
kości lokalnych podatków, tworzenie niezbędnej dla biznesu infrastruktury, 
dostęp do działek inwestycyjnych oraz powierzchni biurowej, zapewnianie wyso-
kiej jakości życia, a także dbanie o ogólną atrakcyjność miasta, której elementem 
jest również potencjał turystyczny. Z tego powodu prawdziwa konkurencja w pro-
cesie wyboru lokalizacji inwestycyjnej przez przedsiębiorców toczy się pomiędzy 
ofertami inwestycyjnymi miast, na których jakość wpływają różne czynniki 
atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych ośrodków miejskich.  

2. Atrakcyjność inwestycyjna miasta  

Miasta konkurują ze sobą globalnie by przyciągać inwestycje – krajowe i za-
graniczne – budując w tym celu swoją atrakcyjność inwestycyjną, której czynniki 
powinny wpłynąć na procesy decyzyjne zainteresowanego przedsiębiorcy, by 
wybrał daną lokalizację. Sama atrakcyjność inwestycyjna nie posiada zwartej 
definicji – można ją opisać jako zespół przewag danego miejsca (kraju, regionu, 
miasta), które sprawiają, że pewne lokacje wykazują lepsze uwarunkowania do 
prowadzenia działalności inwestycyjnej od innych66. Inne podejście w sposób 
syntetyczny definiuje atrakcyjność jako zdolność skłonienia inwestorów do wy-
boru regionu jako miejsca lokalizacji inwestycji67. 

Atrakcyjność inwestycyjna w dużym stopniu zależy od branży, rodzaju prowa-
dzonej działalności gospodarczej, a czasem nawet sposobu funkcjonowania po-
szczególnych przedsiębiorstw, które mogą w inny sposób postrzegać i preferować 
różne czynniki Przez to nie można mówić o obiektywnej i uniwersalnej atrak-
cyjności inwestycyjnej danego obszaru, np. miasta, a rzeczywista atrakcyjność 
może być określona wyłącznie dla konkretnej inwestycji realizowanej w określo-
nym czasie przez dane przedsiębiorstwo68. Analizując jednak dany obszar i czyn-
niki atrakcyjności inwestycyjnej, wśród których można wyróżnić pewne uniwer-

 
65 T. Metaxas, Cities competition, place marketing and economic development in South Europe: The 
Barcelona case as FDI destination, “Theoretical and empirical researches in urban management” 
2010, nr 5(5 (14), s. 5–19. 
66 E. Czerwieniec, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w środowisku lokalnym [w:] (red.).  
E. Czerwieniec Prace Katedry Mikroekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, , Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 7. 
67 K. Gawlikowska-Hueckel, S. Umiński, Ocena konkurencyjności województw,: Instytut Badań nad 
Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2000, s. 7. 
68 T. Kalinowski, A. Hildebrandt, M. Nowicki, P. Susmarski, M. Tarkowski, Atrakcyjność inwestycyjna 
województw i podregionów Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Poznań 2006, s. 13–14. 
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salne walory danej lokalizacji, jesteśmy w stanie w sposób przybliżony zbadać 
atrakcyjność inwestycyjną danego obszaru. Oczywiście, w ten sposób zdefinio-
wana atrakcyjność inwestycyjna miasta nie wskaże w sposób bezwzględny liczby 
inwestycji realizowanych w danej lokalizacji, natomiast jest w stanie określić 
prawdopodobieństwo skłonienia inwestora do lokalizacji działalności na terenie 
danego miasta.  

Można wyróżnić różne czynniki atrakcyjności inwestycyjnej. Należy zacząć 
od podstawowych kryteriów ekonomicznych, np. kosztów pracy, etapu rozwoju 
rynku. Są to czynniki, których zmiana jest trudna i czasochłonna69. Poza nimi są 
to m. in. infrastruktura czy dostępność odpowiednich działek inwestycyjnych lub 
powierzchni biurowej, jak również czynniki miękkie, o mniej znaczącym wpływie 
na końcową decyzję inwestycyjną, jednakże bardzo efektywne kosztowo, takie 
jak potencjał turystyczny czy działania w zakresie promocji inwestycyjnej70. Inny 
podział czynników atrakcyjności inwestycyjnej wymienia pięć grup łączących 
różne wskaźniki dające pełen obraz charakteryzujący dany obszar. Są to: atrakcyj-
ność rynku, koszt i jakość pracy, dostępność niezbędnej infrastruktury, dostęp-
ność zasobów naturalnych oraz bezpieczeństwo aktywności inwestycyjnej71. 
W szczególności wśród dostępności zasobów naturalnych można wyróżnić ele-
menty potencjału turystycznego miasta związane z produktami turystycznymi 
wynikającymi wprost z otoczenia naturalnego danego ośrodka miejskiego. 

3. Potencjał turystyczny jako czynnik atrakcyjności inwestycyjnej 

Termin „potencjał turystyczny” nie jest jednoznacznie definiowany zarówno 
w literaturze polskiej, jak i obcojęzycznej. Można jednak określić, że potencjał 
turystyczny jest potencjałem danego regionu na rzecz rozwoju turystyki, składają-
cym się z atrakcyjności turystycznej, produktów turystycznych oraz wszystkich 
pozostałych komponentów, które są w stanie prowadzić do ilościowych i jako-
ściowych zmian w turystyce na określonym obszarze, tj. walorów przyrodni-
czych, antropogenicznych, atrakcji turystycznych, infrastruktury turystycznej, 
obiektów noclegowych oraz dostępności pozostałych produktów i usług służą-
cych zaspokojeniu potrzeb turystów i odwiedzających72. Kluczowym elementem 

 
69 S. H. Lim, How investment promotion affects attracting foreign direct investment: Analytical 
argument and empirical analyses, “International Business Review” 2008, Vol. 17, No. 1, s. 39–53. 
70 T. Harding, B. S. Javorcik, Roll out the red carpet and they will come: Investment promotion and 
FDI inflows, “The Economic Journal” 2011, Vol. 121 (557), s. 1445–1476. 
71 H. Dzwigol, O. Aleinikova, Y. Umanska, N. Shmygol, Y. Pushak, An entrepreneurship model for 
assessing the investment attractiveness of regions, “Journal of Entrepreneurship Education” 2019, 
Vol. 22, s. 1–7. 
72 B. Marciszewska, Potencjał turystyczny regionu a kreowanie jego wizerunku, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2010, nr. 52 Potencjał turystyczny. 
Zagadnienia przestrzenne, s. 13. 
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potencjału turystycznego jest więc atrakcyjność turystyczna kształtowana przez 
produkty turystyczne. Sam produkt turystyczny ma formę wieloaspektową, ponieważ 
może obejmować miejsce wyjazdu, usługę oferowaną turyście lub produkt mate-
rialny kupowany przez turystę podczas wyjazdu (np. pamiątkę), jak również może 
być definiowany jako cały pakiet materialnych i niematerialnych składników 
umożliwiających realizację celu wyjazdu turystycznego czy wskazujących na 
możliwości spędzania czasu w miejscu docelowym73. Natomiast tak definiowany 
kompleksowy produkt turystyczny można utożsamiać z potencjałem ekonomicz-
nym i społecznym danego regionu czy miasta.  

Potencjał turystyczny może być czynnikiem wpływającym na ogólną atrakcyj-
ność inwestycyjną danego obszaru – kraju, regionu czy miasta. Naturalnie jest on 
jednym z kluczowych determinantów decyzji inwestycyjnych wśród przedsiębior-
ców działających w branży turystycznej, natomiast nie jest też bez znaczenia 
w procesach inwestycyjnych związanych z pozostałymi branżami Przykłady na to 
prezentuje literatura światowa. Turystyka i atrakcyjność turystyczna miasta są 
wymieniane jako czynniki wpływające na procesy decyzyjne związane z inwesty-
cjami w strefach zurbanizowanych, a przez to wymagają analizy pod względem 
planowania miasta pod potrzeby potencjalnych inwestorów74. Wpływ potencjału 
turystycznego na atrakcyjność inwestycyjną regionu pokazują również badania 
klastrów turystycznych działających w Kalifornii, Australii czy Republice Połu-
dniowej Afryki, jak również w regionach poprzemysłowych Niemiec i Szkocji 
Potencjał turystyczny tworzony przez klastry turystyczne prowadzące aktywności 
na różnych polach gospodarki, nie tylko w ramach bezpośredniej obsługi turysty, 
zwiększa atrakcyjność terenu działania klastra dla inwestorów poszukujących 
m.in. możliwości pozyskiwania wiedzy i transferu innowacji75. 

Wpływ potencjału turystycznego jako czynnika atrakcyjności inwestycyjnej 
miasta wymaga dodatkowych badań, które wskażą jego istotność w porównaniu 
do innych czynników warunkujących decyzje przedsiębiorców o lokacji inwesty-
cji By wskazać elementy, które w najbardziej istotny sposób wpływają na postrze-
ganą atrakcyjność inwestycyjną miasta i determinują decyzje inwestycyjne, autor 
przeprowadził badanie z użyciem jakościowej metody w postaci indywidualnych 
wywiadów pogłębionych. Próba badawcza obejmowała 30 managerów wyższego 
szczebla lub właścicieli średnich i dużych przedsiębiorstw, które zdecydowały się 
na inwestycję lub reinwestycję w Lublinie w XXI wieku. Dobór próby był celowy, 
by obejmowała ona zarówno reprezentantów firm z polskim i zagranicznym 

 
73 Ibidem, s. 14–15. 
74 J. S. Correia, F. A. Ferreira, i Meidutė-Kavaliauskienė, L. F. Pereira, C. Zopounidis, R. J. Correira, 
Factors influencing urban investment attractiveness: an FCM-SD approach. “International journal 
of strategic property management” 2020, Vol. 24(4), s. 237–250. 
75 N. i Danko, G. V. Dovhal, Creation of the tourist cluster as a way of increase of investment 
attractiveness of a region. “Проблеми економіки” 2013, Vol. 4, s. 212–218. 
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kapitałem, z sektorów przemysłu i usług, jak również firm wywodzących się z Lu-
blina oraz tych, które pojawiły się w mieście w ramach nowych inwestycji Pytania 
w wywiadzie dotykały kwestii przyczyn rozpoczęcia działalności w Lublinie,  
czynników kluczowych dla decyzji lokującej inwestycję w Lublinie, rozważań na 
temat relokacji do innego miasta przed reinwestycją w mieście oraz cech rozwoju 
sektora, w którym działa firma, które uznaje za kluczowe dla dalszego rozwoju. 

Badanie wykazało, że proces decyzyjny związany z wyborem lokalizacji 
inwestycji na podstawie postrzeganej atrakcyjności inwestycyjnej, poza braniem 
pod uwagę podstawowych kryteriów ekonomicznych, jest również pod wpływem 
subiektywnych wyborów osób zaangażowanych w ten proces. Pod względem 
obiektywnych czynników, potencjał turystyczny objawiający się w atrakcyjności 
miasta był wymieniany jako jeden z 10 najważniejszych czynników mających 
wpływ na decyzję, natomiast zajmował on kolejno 7. miejsce dla przedstawicieli 
sektora usług i 10. miejsce dla przedstawicieli sektora przemysłu, daleko za do-
stępnością działek i biur, siły roboczej czy potencjałem akademickim. Odpowie-
dzi badanych wskazywały jednak, że cechy miasta zawierające się w jego 
potencjale turystycznym, obejmujące podobające się odwiedzającym lubelskie 
Stare Miasto, mnogość różnych możliwości spędzania wolnego czasu, dostępność 
szerokiej oferty gastronomicznej czy dobra baza noclegowa, istotnie wpływały na 
sam proces. Były one rozważane w szczególności pod względem ciekawego mia-
sta do zaproszenia swoich partnerów biznesowych czy atrakcyjnego miejsca do 
organizacji konferencji i spotkań dla pracowników z oddziałów z innych miast. 
Co więcej, badani przedsiębiorcy wskazywali na ciekawą zależność, że większość 
ich kontrahentów, którzy przyjeżdżali do miasta w celach biznesowych, dostrze-
gając potencjał turystyczny miasta, w ciągu roku odwiedzali Lublin wyłącznie 
w celach turystycznych. 

4. Wnioski 

Konkurencja między miastami o inwestycje, której celem jest zapewnienie 
długofalowego rozwoju gospodarczego i społecznego, wymaga od zarządzają-
cych ośrodkami miejskimi budowania ich atrakcyjności inwestycyjnej, którą 
można przedstawić jako zespół uwarunkowań, które sprawiają, że dana lokaliza-
cja prezentuje dogodne warunki do realizacji inwestycji, a czynniki składające się 
na ww. atrakcyjność zwiększają prawdopodobieństwo skłonienia inwestora do 
lokacji swojej działalności gospodarczej na terenie danego miasta. Składają się na 
nią różne elementy, od możliwych do opisania poprzez podstawowe wskaźniki 
ekonomiczne, po zależne od subiektywnej oceny osób prowadzących dany proces 
inwestycyjny. Jednym z tych czynników jest potencjał turystyczny miasta, czyli 
jego atrakcyjność turystyczna, składające się na nią produkty turystyczne oraz 
możliwości ilościowej i jakościowej ich zmiany z biegiem czasu w celu zwiększa-
nia tej atrakcyjności  
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Jako czynnik atrakcyjności inwestycyjnej, potencjał turystyczny danej loka-
lizacji ma mały wpływ na atrakcyjność inwestycyjną miasta postrzeganą przez 
przedsiębiorstwa z sektorów przemysłu i usług (z wyjątkiem przedsiębiorstw z branży 
turystycznej, dla których jest czynnikiem kluczowym). Dużo istotniejszymi 
czynnikami atrakcyjności inwestycyjnej są m.in. dostępność odpowiednich dzia-
łek inwestycyjnych i biur, zasoby wykwalifikowanej siły roboczej czy potencjał 
akademicki Wpływ potencjału turystycznego, choć niewielki, jest dostrzegany 
w postaci determinantu procesów decyzyjnych związanych z planowaniem miast, 
czynnika zwiększającego możliwości pozyskiwania wiedzy i transferu innowacji 
na danym terenie, jak również cechy miasta wspomagającej sam proces decydo-
wania o lokalizacji inwestycji Z tego powodu można stwierdzić, że potencjał 
turystyczny jest czynnikiem wpływającym na atrakcyjność inwestycyjną miasta, 
którego nie można pominąć przy badaniu tejże atrakcyjności, jednocześnie mając 
na względzie jego mały wpływ w porównaniu do pozostałych determinantów 
pozwalających określić prawdopodobieństwo skłonienia inwestora do lokalizacji 
działalności na terenie danego miasta. 
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Potencjał formuły partnerstwa publiczno-prywatnego 

w zakresie promocji poszanowania praw człowieka 

w przemyśle wydobywczym państw rozwijających się lub 

będących w okresie transformacji – case study prowincji 

Ituri w Demokratycznej Republice Konga 

Słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne, prawa człowieka, przemysł wydobyw-

czy, niestabilność polityczna 

Streszczenie 
Surowce naturalne mają potencjał do wzmacniania wzrostu, rozwoju oraz redukcji 

ubóstwa. Państwa z silnym przemysłem wydobywczym często spotykają się z wyzwa-
niami, takimi jak zależność od zasobów, korupcja oraz gwałtowne konflikty, które często 
nazywane są klątwą surowcową. Niniejszy artykuł ma na celu pokazanie potencjału 
partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej jako: PPP) jako modelu rozwiązywania konflik-
tów oraz zapewniania poszanowania praw człowieka w państwach rozwijających się lub 
będących w okresie transformacji, które posiadają przemysł wydobywczy. Potencjał PPP 
był analizowany na przykładzie sektora górniczego prowincji Ituri w Demokratycznej 
Republice Konga. Wnioski z analizy studium przypadku sugerują, że systematyczna imple-
mentacja Dobrowolnych Zasad Bezpieczeństwa i Praw Człowieka (tzw. Voluntary Princi-
ples on Security and Human Rights) prowadzi do dobrych praktyk, takich jak stworzenie 
forum przemysłowego, jak również współpracy pomiędzy rządem, nauką i przemysłem 
z udziałem Uniwersytetu w Lubumbashi PPP może być jedyną dopuszczalną alternatywą 
dla pełnej prywatyzacji w obszarach pokonfliktowych, gdzie ludność ma zwiększone 
potrzeby, a wysiłki rozwojowe są ograniczone. W przeciwieństwie jednak do pełnej 
prywatyzacji, w przypadku PPP, podmiot publiczny zachowuje pełną kontrolę nad 
inwestycją infrastrukturalną. Wspomniana kontrola przez podmioty publiczne może być 
wyrażona w formie warunków koncentrujących się na przeciwdziałaniu konfliktom oraz 
prawach człowieka.  

 
 

 
76 Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski. 
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1. Wstęp 

Partnerstwo publiczno-prywatne staje się główną metodą prowadzenia inwe-
stycji w infrastrukturę publiczną łącząc zachowanie kontroli rządowej z efektyw-
nością sektora prywatnego77. Wspomniany model finansowania inwestycji pu-
blicznych może być w szczególności korzystny dla państw z gospodarką w fazie 
rozwoju lub transformacji, ze względu na ich brak funduszy i wiedzy dla samo-
dzielnej realizacji niezbędnych inwestycji w infrastrukturę publiczną78. Te pań-
stwa stanowią dużą część regionów, na terenie których odbywa się wydobycie 
surowców naturalnych i minerałów. Często jednak są też miejscem występowania 
problemów w zakresie naruszania praw człowieka79, takich jak brutalne konflikty, 
handel ludźmi lub praca dziecięca80. Celem tego artykułu jest przedstawienie 
potencjału partnerstwa publiczno-prywatnego do zmniejszenia liczby typowych 
naruszeń praw człowieka w państwach rozwijających się, w których występuje 
przemysł wydobywczy, w których występuje szereg wyzwań dla rozwoju PPP – 
takich jak powszechna korupcja, brak regulacji i niestabilność polityczna81. 
Potencjał PPP dla ochrony praw człowieka będzie analizowany na przykładzie stu-
dium przypadku (case study) z sektora górniczego w prowincji Ituri w Demo-
kratycznej Republice Konga. 

2. Prawa człowieka w państwach rozwijających się oraz będących 

w okresie transformacji 

Ostatnie dekady to czas dużej zmiany w relacji pomiędzy sektorem rządowym, 
a sektorem prywatnym w zakresie dostarczania towarów i usług, która nastąpiła 
na całym świecie82. Gwałtowne rozszerzenie roli państw w sferze opieki społecz-
nej oraz rozwój od lat 50-tych do 70-tych XX w. zostało zastąpione, co być może 
było nie do uniknięcia, przez zwiększenie ograniczeń zasobów i rosnącą liczbą 
przykładów niepowodzenia rządów. Bank Światowy83 zauważa, że pomimo wydat-

 
77 M. Luqmani i Z. Quraeshi, Privatizing state-owned enterprises: A model for developing countries, 
„International Journal of Commerce and Management”, 2011. 
78 A. Otairu i in., Slow adoption of PPPs in developing countries: Survey of nigerian construction 
professionals, „Procedia Engineering”, 2014. 
79 N. Islam, A Critical Analysis on Violation of Human Rights Caused by Extra-Judicial Killings 
with Special Reference to the Role of Police: Bangladesh Perspective, „Asian Journal of Social 
Sciences and Legal Studies”, 2020.  
80 O. Oppong-Nkrumah i in., The impact of increasing the minimum legal age for work on school 
attendance in low- and middle-income countries, „SSM - Population Health”, 2019. 
81 D. Bowlsby i in., The Future is a Moving Target: Predicting Political Instability. „British Journal 
of Political Science”, 2020.  
82 T. Besley i M. Ghatak, Reforming public service delivery, „Journal of African Economies”, 2007. 
83 Bank Światowy, World Development Report 2004, Making Services Work for Poor People, 2004. 
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ków rządów państw rozwijających się na opiekę zdrowotną i edukację na poziomie 
średnio jednej trzeciej budżetu, bardzo mało z tego dociera do osób ubogich, ze 
względu na wycieki finansowe (spowodowane kosztami administracyjnymi oraz 
korupcją)84. Ponadto, widoczne są szerząca się absencja i niski poziom jakości 
usług świadczonych przez osoby pracujące w służbach mundurowych. Zbyt 
często usługi publiczne zawodzą ludzi ubogich – w zakresie dostępu, jakości, czy 
też ich przystępności Jednak fakt, że istnieją uderzające przykłady, w których 
podstawowe usługi, takie jak egzekwowanie prawa, dostęp do wody, kanalizacja, 
opieka zdrowotna, edukacja i elektryczność działają na rzecz osób ubogich, ozna-
cza, że rządy i obywatele mogą lepiej je świadczyć. Uczenie się na podstawie 
sukcesów i zrozumienie źródeł niepowodzeń może prowadzić do poprawy świad-
czenia usług i jakości życia w krajach rozwijających się. Bank Światowy argu-
mentuje, że można to osiągnąć poprzez umożliwienie osobom ubogim monito-
rowania i dyscyplinowania usługodawców, wzmacniając ich głos w tworzeniu 
polityki oraz wzmacniając zachęty dla usługodawców do służenia osobom ubogim. 
Aby osiągnąć te cele, niezbędne są oczywiście środki finansowe, których niestety 
często brakuje. Zaangażowanie sektora prywatnego może zatem, jeśli jest właści-
wie realizowane, pomóc w ochronie praw człowieka w krajach rozwijających się 
i będących w okresie transformacji  

2.1. Przemysł wydobywczy 

Surowce naturalne mają potencjał do wzmacniania wzrostu, rozwoju oraz 
redukcji ubóstwa. Sektor przemysłu wydobywczego gra istotną rolę gospodarczą 
w 63 państwach, ale w wielu spotyka się z wyzwaniami, takimi jak zależność od 
zasobów i słabe rządy. Około 3,5 mld osób żyje w państwach bogatych w zasoby 
ropy naftowej, gaz lub innych złóż mineralnych. Jednakże, aż nazbyt często te 
surowce stają się źródłem konfliktu zamiast szansą na rozwój. Wiele z tych pań-
stw cierpi z powodu ubóstwa, korupcji i gwałtownych konfliktów85 – co często 
jest określane mianem klątwy surowcowej lub paradoksu ubóstwa. Zjawisko klą-
twy surowcowej zostało po raz pierwszy opisane przez Richarda Auty w 1993 r., aby 
nakreślić, w jaki sposób kraje bogate w surowce mineralne nie były w stanie wyko-
rzystać tego bogactwa do pobudzenia swoich gospodarek i jak, wbrew intuicji, 
kraje te miały niższy wzrost gospodarczy niż kraje nie obfitujące w zasoby naturalne86.  

Przemysł wydobywczy skupia przedsiębiorstwa zajmujące się wydobywaniem 
z wnętrza ziemi surowców, takich jak ropa naftowa, węgiel, złoto, żelazo, miedź 
oraz inne materiały. Procesy przemysłowe używane do wydobywania minerałów 

 
84 T. Besley i M. Ghatak, Public–private partnerships for the provision of public goods: Theory and 
an application to NGOs, „Research in Economics”, 2017. 
85 Bank Światowy, Extractive Industries, Understanding Poverty, 2021.  
86 R. Auty, Sustaining Development in Mineral Economies, „The Resource Curse Thesis, Routledge”, 1993. 
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to m.in odwierty, pompowanie, wydobywanie oraz górnictwo87. Zwykle te pro-
cesy są prowadzone przez wielkie ponadnarodowe firmy, które operują w sektorze 
przemysłu wydobywczego i z tego względu mają wpływ na realizowanie praw 
człowieka. Jednak zgodnie z międzynarodowymi regulacjami w zakresie prawami 
człowieka, instrumenty regulujące zobowiązania ponadnarodowych firm w zakre-
sie przestrzegania praw człowieka nie są wiążące88. W związku z tym państwo, 
w którym działają ponadnarodowe firmy, pozostaje jedynym podmiotem odpo-
wiedzialnym za zapewnienie poszanowania prawa człowieka i powinno w związ-
ku z tym zapewnić przestrzeganie praw człowieka przez firmy podlegające jego 
jurysdykcji88. Z perspektywy rządów wydobycie zasobów jest zatem obszarem, 
który podlega ich władzy i ma fundamentalne znaczenie dla długoterminowych 
strategii rozwoju kraju oraz odpowiedzialności wobec całej populacji  

2.2. Naruszenia praw człowieka w przemyśle wydobywczym  

Sektory przemysłu naftowego, górniczego i gazowego mają kluczowe znacze-
nie dla gospodarek wielu krajów rozwijających się i mogą stymulować ich rozwój 
społeczno-gospodarczy. Jednocześnie branże te często generują problemy z prze-
strzeganiem prawa człowieka tak poważne, że mogą zrujnować wrażliwe społecz-
ności89. Mocne dowody łączą wydobycie minerałów z lokalnymi konfliktami 
w kilku krajach afrykańskich. Dzieje się tak, ponieważ minerały są cenione przez 
grupy rebeliantów i stanowią źródło finansowania ich działalności Przykładem 
mogą być „krwawe diamenty”, które były wykorzystywane do finansowania grup 
zbrojnych w Sierra Leone i Liberii90. Badania przeprowadzone przez Rustada i in. 
w 2013 r. wskazują, że kobiety mieszkające w pobliżu obszarów górniczych eksploa-
towanych na małą skalę, są znacznie bardziej narażone na przemoc seksualną91.  

Często jednak konflikt związany z górnictwem jest wynikiem nieetycznych 
praktyk ze strony sektora prywatnego – raport Podkomisji Praw Człowieka Parla-
mentu Europejskiego z 2014 r.92 wykazał, że działalność przemysłu wydobyw-
czego miała znaczący wpływ na prawa człowieka. Według raportu, nadużycia 
związane z poszukiwaniem i eksploatacją zasobów nieodnawialnych obejmują 

 
87J. Gamu i in., Extractive industries and poverty: A review of recent findings and linkage 
mechanisms, „Extractive Industries and Society”, 2015. 
88 S. Kamga i O. Ajoku, Reflections on how to address the violations of human rights by extractive industries 
in Africa: A comparative analysis of Nigeria and South Africa, „Potchefstroom Electronic Law Journal”, 2014. 
89 Human Rights Watch, Oil, Mining, and Natural Resources, 2021. 
90 M. Schulte i in., Blood diamonds and ethical consumerism: An empirical investigation, Sus-
tainability (Switzerland), 2021. 
91 S. Rustad i in., Artisanal mining, conflict, and sexual violence in Eastern DRC, Extractive Indus-
tries and Society, 2016. 
92 European Parliament's Subcommittee on Human Rights, Indigenous Peoples, Extractive Indus-
tries and Human Rights, 2014. 
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m.in. naruszenie prawa do życia, przymusowe wysiedlenie oraz niszczenie środowiska, 
od którego zależy ludność tubylcza. Przemysł wydobywczy miał wpływ na zdro-
wie i dobrostan lokalnej ludności i niszczył święte miejsca, oddziałując na prawo 
do wolności religijnej osób, których to dotyczyło. Konsekwencje takich projektów 
naruszyły prawo do odpowiedniego standardu życia oraz prawo do żywności, 
wody i utrzymania. Nic więc dziwnego, że takie działania mogą prowadzić do 
lokalnych buntów, protestów i aktów przemocy93. 

Wydobycie zasobów jest bardzo kapitałochłonne i wymaga długiego czasu na 
wprowadzenie, zanim zasoby zaczną płynąć i przynosić zyski W związku z tym 
istnieje potrzeba zapewnienia pełnej zgodności z przepisami krajowymi oraz 
uwzględnienia interesów lokalnych, w tym interesów społeczności lokalnych.  

Jedno z najczęstszych naruszeń praw człowieka w przemyśle wydobywczym 
dotyczy pracy dzieci – dzieci są angażowane w szeroki zakres niebezpiecznych 
czynności, od pracy w podziemnych szybach po obróbkę rtęci i amalgamatu złota 
gołymi rękami94. Już czteroletnie dzieci biorą udział w wydobyciu, transporcie 
i przetwarzaniu w górnictwie, wykonując zadania takie jak przenoszenie ciężkich 
ładunków, kruszenie i mielenie ziemi, oraz mycie lub płukanie złota95. Kopalnie 
mogą nie mieć wentylacji, co może prowadzić śmierci w wyniku uduszenia doro-
słych i dzieci Pył może powodować choroby płuc, również wśród dzieci pracują-
cych blisko szybów kopalni, które mogą nie ujawnić się aż do czasu, kiedy staną 
się dorosłymi96. Dzieci pracują również w kopalniach w sytuacjach wymuszonych 
przez zadłużenie lub handel ludźmi w takich krajach jak Zambia, Zimbabwe, 
Nigeria, Ghana, Liberia, Sierra Leone i Demokratyczna Republika Konga97. 

Chociaż dokładny odsetek dzieci pracujących w kopalniach jest trudny do 
oszacowania, badania przeprowadzone przez Międzynarodową Organizację Pracy98 
wskazują, że w Burkina Faso i Nigrze 30–50 procent siły roboczej w kopalniach 
złota to dzieci, w większości poniżej 15 roku życia, z dużą przewagą pracy w wa-
runkach pracy przymusowej. Badanie z 2015 autorstwa Centrum Badań nad 
Korporacjami Międzynarodowymi szacowało, że 20% górników wydobycia złota 
na małą skalę w Mali to dzieci. 

 

 
93 K. Dietz i B. Engels, Contested extractivism: Actors and strategies in conflicts over mining, Erde, 2017. 
J. F. Gerber, Anti-mining conflicts and degrowth, Commodity Frontiers, 2020. 
94 Human Rights Watch, A Poisonous Mix – Child Labour, Mercury, and Artisanal Gold Mining in Mali, 2011. 
95 The Centre for Research on Multinational Corporations, Gold from children’s hands – Use of 
child-mined gold by the electronics sector, 2015. 
96 International Labour Organisation (ILO), Child labour in mining and global supply chains, 2019. 
97 International Labour Organisation (ILO), Combating forced labour and trafficking in Africa – 
Current responses and a way forward, 2013. 
98 International Labour Organization (ILO), Child labour in gold mining: The problem, International 
Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC), 2006. 
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2.3. Przejrzystość łańcucha dostaw 

Odnosząc się do kwestii naruszeń praw człowieka w wydobyciu minerałów, 
należy zauważyć, że minerały pozyskiwane w sposób nieetyczny zostały uznane 
za część łańcuchów dostaw dużych międzynarodowych firm99. Krummel i Siegfried100 
stwierdzili, że Samsung był pośrednio powiązany z łamaniem praw człowieka 
i szerszą degradacją społeczną propagowaną w Demokratycznej Republice Konga, 
a w szczególności z wykorzystywaniem pracy dzieci i utrzymywaniem niebez-
piecznych warunków pracy. Ich badanie wykazało silne powiązania z narusze-
niami praw człowieka wśród dostawców pierwszego poziomu firmy Samsung 
i przekonuje do poprawy przejrzystości łańcucha dostaw dzięki certyfikatom 
pochodzenia i technologii blockchain. Van den Brink i in.101 opowiadają się za 
należytą starannością w łańcuchu dostaw i zaopatrywaniem się w systemy zrów-
noważonego rozwoju uzyskane na podstawie kompleksowych danych produkcyj-
nych ze strony podmiotów prywatnych. Biorąc pod uwagę, że większość podmio-
tów prywatnych dąży przede wszystkim do maksymalizacji zysku, programy 
nastawione na samorządność mogą mieć jedynie ograniczony wpływ na promo-
wanie praw człowieka w przemyśle wydobywczym. Tym samym decydenci poli-
tyczni wymagający świadectwa pochodzenia zarówno minerałów, jak i zawie-
rających je urządzeń technicznych, w celu dopuszczenia ich do sprzedaży na 
rynkach krajowych, mogą doprowadzić do faktycznej zmiany w tym zakresie. 

3. Partnerstwa publiczno-prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne bazuje na długo-terminowym porozumieniu
w formie umowy między podmiotem publicznym (takim jak np. jednostki admi-
nistracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego) i partnerem prywat-
nym – często przy użyciu konstrukcji spółki celowej (SPV) stworzonej w celu 
realizacji kontraktu PPP, który może obejmować projektowanie, finansowanie, 
budowę oraz eksploatację i/lub utrzymanie infrastruktury (lub innych) aktywów. 
Poza długofalową współpracą, PPP charakteryzuje się również pewnym podzia-
łem ryzyka między partnerem publicznym a partnerem prywatnym102. Pomimo 
rosnących potrzeb inwestycyjnych w infrastrukturę publiczną, rynki partnerstwa 
publiczno-prywatnego nie rozwijają się zgodnie z oczekiwaniami większości 

99 OpinioJuris, The Mighty Apple, Google, Tesla, Dell and Microsoft in “the dock” – A Look At the 
Child Labour Lawsuit, 2020. 
100 D. Krummel i P. Siegfried, The Dark Side of Samsung’s Value Chain: The Human Costs of Cobalt 
Mining “BLOOD, SWEAT AND COBALT.”, “Journal of Geoscience and Environment Protection”, 2021.  
101 Van den Brink i in.., Approaches to responsible sourcing in mineral supply chains, “Resources, 
Conservation and Recycling”, 2019.  
102 T. Välilä, An overview of economic theory and evidence of public-private partnerships in the 
procurement of (transport) infrastructure, Utilities Policy, 2020.  
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gospodarek rozwijających się i będących w okresie transformacji103. Chociaż ist-
nieje wiele potencjalnych wyjaśnień, niestabilność polityczna jest prawdopodob-
nie istotnym czynnikiem przyczyniającym się do słabego rozwoju PPP. 

3.1. Niestabilność polityczna 

Stabilność polityczna jest zasadniczym czynnikiem w każdym procesie roz-
wojowym i jest jednym z czynników najbardziej odróżniających kraje rozwinięte 
od rozwijających się, w których programy PPP są niewykorzystane pomimo 
ogromnego potencjału większego zaangażowania sektora prywatnego. Niestabil-
ność polityczna jest rozumiana jako skłonność do zmian rządów. Udowodniono, 
że ma ona negatywny wpływ na wzrost gospodarczy104. Wzrost i rozwój każdego 
kraju jest jednak w dużym stopniu uzależniony od dostępności podstawowej infra-
struktury i usług publicznych105. Według Otairu i in. „stabilność polityczna jest 
zasadniczym czynnikiem w każdym procesie rozwojowym i jest to jeden z najbar-
dziej wyróżniających się czynników różnicy między krajami rozwijającymi się 
a rozwiniętymi Stabilność polityczna nie oznacza jedynie braku samej przemocy 
fizycznej, Brak stabilności politycznej charakteryzuje się również brakiem ciągło-
ści programowej, który jest odpowiedzialny za niepowodzenia rozwojowe w kra-
jach rozwijających się. Zbyt często nowe rządy mają tendencje do postrzegania 
konieczności zaprzestania realizacji programów i strategii rozwojowych poprzedników 
jako priorytetowych działań, co stwarza dodatkowe ryzyko dla inwestorów PPP”106. 

Niezależne sądy są niezbędne dla sukcesu partnerstwa publiczno-prywatnego, 
w połączeniu z naciskiem na ochronę praw własności Dobre instytucjonalne 
i prawne ramy oferują ochronę przed korupcją i nadużywaniem władzy politycz-
nej, które to można zaobserwować w gospodarkach rozwijających się i będących 
w okresie transformacji, które potrzebują inwestycji w infrastrukturę publiczną. 
Chociaż wiele państw wykorzystuje zaangażowanie sektora prywatnego za po-
średnictwem formuły PPP do finansowania infrastruktury publicznej, schematy 
PPP są niedostatecznie wykorzystywane w gospodarkach w okresie transformacji, 
gdzie potencjalne luki w finansowaniu są znaczne w połączeniu z ogromnym 
potencjałem większego zaangażowania sektora prywatnego107. Otairu i in. odkryli 
pięć czynników odpowiedzialny za powolny rozwój PPP: 

103 R. Osei-Kyei et al., Conflict prevention measures for public–private partnerships in developing 
countries, “Journal of Financial Management of Property and Construction”, 2019.  
104 H. Gurgul i Ł. Lach, Political instability and economic growth: Evidence from two decades of 
transition in CEE, “Communist and Post-Communist Studies”, 2013. 
105 A. Otairu i in., Slow adoption of PPPs in developing countries: Survey of nigerian construction 
professionals, “Procedia Engineering”, 2014. 
106 Ibidem, s. 190 Tłumaczenie własne autorki  
107 C. Queiroz, Public-private partnerships in highways in transition economies recent experience 
and future prospects, “Transportation Research Record”, 2007. 
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• Polityka rządowa w kontekście infrastruktury; 
• Brak konsensusu wśród decydentów politycznych; 
• Niestabilność polityczna; 
• Brak zrozumienia dla konceptu PPP; 
• Wysokie koszty partycypacji.  

Trzeci czynnik wyróżniony przez Otairu i in.– niestabilność polityczna 
wpłynęła negatywnie na realizację wielu projektów PPP. Działa ona jako środek 
zniechęcający dla podmiotów prywatnych, które nie chcą angażować się w reali-
zację projektów PPP ze względu na niestabilne politycznie rządy, które nie są 
uważane za partnerów godnych zaufania. W szczególności brak prawidłowych 
ram prawnych i instytucjonalnych to fenomen często obserwowany w państwach 
niestabilnych politycznie. Niestabilne środowisko polityczne czyni projekty PPP 
zdecydowanie bardziej ryzykowne dla zaangażowanych podmiotów prywatnych.  

3.2. Partnerstwa publiczno-prywatne i zrównoważony rozwój 

Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest osadzona w myśleniu rozwojowym 
i ekologicznym od kilkudziesięciu lat108. Zrównoważenie może być zdefiniowane 
jako rozwój, który spełnia oczekiwania teraźniejszości bez narażania zdolności 
przyszłych pokoleń do realizowania ich potrzeb109. Holden i in.110 sugerują, że 
model zrównoważonego rozwoju jest oparty na trzech imperatywach moralnych: 
zaspokojeniu potrzeb człowieka, zapewnieniu sprawiedliwości społecznej i po-
szanowaniu ograniczeń środowiskowych. Jeśli chodzi o osiągnięcie zrównoważo-
nego rozwoju, Światowy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu 
w 2002 r. wyraźnie wezwał do wdrożenia partnerstw publiczno-prywatnych111, 
promując PPP jako obiecujący instrument zrównoważonego świadczenia usług 
publicznych. Wspomniana perspektywa została dodatkowo wzmocniona Agendą 
2030 i 17 celami zrównoważonego rozwoju112. Według Banku Światowego „(…) 
przepaść między potrzebą inwestycyjną a faktyczną inwestycją jest znaczna i stale 
się powiększa. By pomóc w wypełnieniu tej luki, partnerstwa publiczno-prywatne 
będą kluczowe. Zwiększają dostęp do kapitału, umożliwiają zaciąganie pożyczek 
pozabilansowych, zwiększają innowacyjność i pomagają w przenoszeniu ryzyka”113. 

 
108 R. J. McInnes, Sustainable development goals. In The Wetland Book, “Structure and Function, 
Management, and Methods”, 2018. 
109 A. V. Agbedahin, Sustainable development, Education for Sustainable Development, and the 2030 Agenda 
for Sustainable Development: Emergence, efficacy, eminence, and future, Sustainable Development, 2019. 
110 Holden i in., The Imperatives of Sustainable Development, Sustainable Development 2017. 
111 Organizacja Narodów Zjednoczonych, Report of the World Summit on Sustainable Development, 2002. 
112 Organizacja Narodów Zjednoczonych, Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustaina-
ble Development, 2015. 
113 Bank Światowy, SDGs and PPPs: What's the connection? Getting Infrastructure Finance Right, 
2018. Tłumaczenie własne autorki.  
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Osiągnięcie zrównoważenia – zarówno z punktu widzenia praw człowieka, jak 
i ochrony środowiska, może być zatem znacząco wspomagane przez właściwą 
realizację współpracy publiczno-prywatnej. 

4. Case study prowincji Ituri 

W ostatnich latach zagraniczne firmy wzmacniały swoją obecność w Afryce 
w wyniku wyczerpywania się zasobów mineralnych w tradycyjnych krajach gór-
niczych, takich jak Kanada, Stany Zjednoczone czy Australia. Campbell114 zau-
waża, że liberalizacja wielu afrykańskich przemysłów górniczych, promowana 
i wspierana w dużej mierze przez Bank Światowy, prowadzi do przeniesienia 
odpowiedzialności społecznej z państwa na ponadnarodowe korporacje. Jednak 
zgodnie z międzynarodowym prawem praw człowieka, jak wspomniano wcze-
śniej, instrumenty regulujące zobowiązania ponadnarodowych firm w zakresie 
praw człowieka nie są wiążące115, W związku z tym rolą państwa jest zapewnienie 
przestrzegania praw człowieka przez firmy podlegające jego jurysdykcji Państwa 
te często ponosiły niepowodzenia w zakresie ochrony praw człowieka – jednym 
z takich przykładów jest Demokratyczna Republika Konga.  

Po porozumieniu pokojowym w DRK z 2002 r. nastąpiło silne odrodzenie 
sektora górniczego – w dużej mierze dzięki inwestycjom zagranicznym. Rząd 
kongijski aktywnie promuje górnictwo przemysłowe na dużą skalę ze względu na 
wynikające z niego korzyści gospodarcze116. Operacje górnicze w DRK działają 
w bardzo niestabilnym kontekście pokonfliktowym, gdzie potrzeby ludności są 
znaczne, a wysiłki na rzecz rozwoju ograniczone117. Wspomniane środowisko wy-
maga łagodzenia różnych konfliktów i zagrożeń, ponieważ świadczenia górnicze 
są wprowadzane dla społeczności w warunkach wysokich oczekiwań społecznych, 
utrzymującego się bezrobocia i kwitnących nieformalnych sektorów gospodarki  

Warto jednak zauważyć, że sektor górniczy DRK jest zróżnicowany – 
obejmuje szereg wielkoskalowych projektów wydobywczych, gdzie rząd DRK 
pośredniczył w umowach z dużymi zagranicznymi przedsiębiorstwami górni-
czymi Różnorodność sektora wymaga starannych rozróżnień, aby uniknąć uogól-
nień łączących górnictwo z brutalnymi konfliktami zbrojnymi w DRK118.  

 
114 B. Campbell, Revisiting the reform process of African mining regimes, “Canadian Journal of 
Development Studies”, 2010. 
115 S. Kamga i O. Ajoku, Reflections on how to address the violations of human rights by extractive 
industries in Africa: A comparative analysis of Nigeria and South Africa, “Potchefstroom Electronic 
Law Journal”, 2014. 
116 Geenen i in., The future of artisanal gold mining and miners under an increasing industrial 
presence in South Kivu and Ituri, eastern Democratic Republic of Congo, 2013. 
117 J. Bachmann i P. Schouten, Concrete approaches to peace: Infrastructure as peacebuilding, 
International Affairs, 2018. 
118 C. Huggins, Land, Power and Identity: Roots of violent conflict in Eastern DRC, Understanding 
Conflict, “Building Peace”, 2010. 
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Konflikty są obecne w całym sektorze, chociaż generalnie nie dotyczą użycia 
broni ani działalności grup zbrojnych. W przypadku projektów górniczych na 
dużą skalę, konflikty często wynikają z oczekiwań społeczności i postrzeganych 
strat środków do życia119. Łagodzenie tych problemów i zarządzanie oczekiwa-
niami społeczności lokalnych jest zatem ważne zarówno z punktu widzenia 
poszanowania praw człowieka, jak i z perspektywy ekonomicznej, gdzie konflikty 
działają silnie odstraszająco na inwestycje międzynarodowe. Jak wspomniano 
wcześniej, poza konfliktami, sektorowi wydobywczemu DRK często brakuje 
odpowiedniego nadzoru nad warunkami pracy – przy czym dominującym proble-
mem jest praca dzieci120. 

4.1. PPP w prowincji Ituri 

Ituri to prowincja zlokalizowana na północnym-wschodzie Demokratycznej 
Republiki Konga, licząca około 3,7 mln. mieszkańców. Obszar ten jest bogaty 
w surowce naturalne – głównie złoto i inne metale. Wydobycie złota w Ituri 
rozpoczęło się na przełomie XIX i XX w., wraz z utworzeniem wyspecjalizowa-
nych gałęzi przemysłu w 1905 r. W połowie pierwszej dekady XXI w. DRK 
podpisało długotrwałe umowy PPP z zagranicznymi firmami górniczymi we 
wspomnianym regionie. Na podstawie długofalowych umów PPP starano się 
odpowiedzieć na problemy związane z naruszeniami praw człowieka wprowadza-
jąc dobre praktyki i odpowiednie warunki ramowe. 

W szczególności umowy PPP, które przyznały ponadnarodowym firmom 
prawa do wydobywania minerałów w ramach zobowiązań płatniczych i zachowa-
nia określonych warunków, wyraźnie obejmowały Dobrowolne Zasady Doty-
czące Bezpieczeństwa i Praw Człowieka (Voluntary Principles on Security and 
Human Rights, zwane dalej: VPSHR). VPSHR dotyczy w szczególności sektora 
wydobywczego i stanowi bezprecedensowy krok w dziedzinie odpowiedzialności 
biznesu121. Pociąga to za sobą stosowanie następujących trzech zasad:  

• analiza konfliktu; 
• zaangażowanie publicznych sił bezpieczeństwa;  
• zaangażowanie prywtnych jednostek bezpieczeństwa.  

Silny nacisk rządu na VPSHR doprowadził do szeregu pozytywnych zmian 
w sektorze górniczym w Ituri Firmy starały się wdrożyć dogłębne programy 

 
119 R. Perks, How can public-private partnerships contribute to security and human rights policy 
and practice in the extractive industries? A case study of The Democratic Republic of Congo (DRC). 
Resources Policy, 2012.  
120 International Labour Organisation (ILO), Combating forced labour and trafficking in Africa – 
Current responses and a way forward, 2013. 
121 D. Leipziger, The Voluntary Principles on Security and Human Rights, „The Corporate Respon-
sibility Code Book: Third Edition”, 2015. 



79 

VPSHR w swoich strukturach biznesowych i często zwracały się do strony pu-
blicznej z prośbą o wsparcie techniczne, aby sprostać konkretnym wyzwaniom 
wdrożeniowym. Analiza konfliktów i ryzyka stała się powszechną praktyką przed 
podjęciem ważnych decyzji operacyjnych w regionie. Wspomniany proces anali-
tyczny połączył różne działy zaangażowanych firm119 (takich jak bezpieczeństwo, 
rozwój społeczny, poszukiwanie i zarządzanie kopalniami) z lokalnymi partne-
rami rozwojowymi  

Ponadto stworzono zbiorowe inicjatywy, w ramach których firmy górnicze 
spotykały się co miesiąc z publicznymi siłami bezpieczeństwa, prywatnymi do-
stawcami usług ochrony i misją ONZ w DRK (MONUSCO)122 w celu omówienia 
kwestii bezpieczeństwa i praw człowieka w całym regionie. To comiesięczne 
forum było otwarte dla wszystkich zainteresowanych stron, które spełniały po-
wyższe kryteria i zachęcało do wymiany informacji i wzajemnego kształcenia się. 
Podtrzymywane poczucie poufności umożliwiło otwartą dyskusję między akto-
rami, którzy być może nie spotykaliby się regularnie w innym wypadku.  

Sektor górniczy w prowincji Ituri zaimplementował również elementy modelu 
potrójnej helisy współpracy rząd-nauka-przemysł123. Długoterminowy projekt 
z Uniwersytetem Lubumbashi, a konkretnie jego Szkołą Kryminologii, wdrożył 
serię ćwiczeń z analizy konfliktów w środowiskach kilku kopalni realizowanych 
w ramach formuły PPP. Wyniki badań rozpowszechniono wśród podmiotów pry-
watnych i pomogły partnerom w zrozumieniu dynamiki konfliktów w środowi-
skach wokół kluczowych operacji górniczych. 

Warto zauważyć, że głównym celem inicjatywy było łagodzenie i przeciw-
działanie konfliktom, i nie obejmowało wspomnianych wcześniej naruszeń doty-
czących pracy dziecięcej. Brak profilaktyki wobec pracy dzieci łączy się z innym 
problematycznym zjawiskiem w regionie – zwiększoną liczbą ataków nakierowa-
nych na dzieci i ich rekrutacją do grup zbrojnych. Według komunikatu prasowego 
UNICEF z kwietnia 2021 r. „Od stycznia 2021 r. miało miejsce prawie 175 
poważnych naruszeń [w prowincji Ituri], w tym przypadki werbowania dzieci do 
grup zbrojnych, zabójstwa i okaleczenia dzieci, przemoc seksualna i ataki na 
szkoły i szpitale. [...] W przeważającej większości przypadków [organizacjom] 
humanitarnym odmówiono pełnego dostępu do obszarów najbardziej dotkniętych 
przemocą [...]. Duża liczba osób została przesiedlona z powodu ataków, które 
oddzieliły ponad 275 dzieci (w tym 118 dziewcząt) od rodziców w całym Ituri”124. 

122 United Nations Peacekeeping, MONUSCO Fact Sheet, United Nations Organization Stabiliza-
tion Mission in the Democratic Republic of the Congo, 2021. 
123 Yu i in., Sustainable development of sci-tech service intermediaries based on triple helix model 
of innovation, “International Journal of Sustainable Development and Planning”, 2020. 
124 UNICEF, Recent surge in violence in DRC’s Ituri province worsening already desperate 
situation for children, 2021. Tłumaczenie własne autorki.  
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4.2. Podsumowanie 

Dobre praktyki ustanowione w ramach realizacji kontraktów PPP w prowincji 
Ituri są nadal wyjątkiem w sektorze górniczym w Demokratycznej Republice 
Konga. Chociaż istnieje wiele potencjalnych czynników niewłaściwego prze-
strzegania praw człowieka w DRK, bark ram regulacyjnych jest prawdopodobnie 
czynnikiem przyczyniającym się do nieprzestrzegania praw człowieka. W rapor-
cie Międzynarodowego Funduszu Monetarnego z 2021 r.125 stwierdzono, że nie 
są przestrzegane standardowe procedury zarządzania finansami publicznymi 
w sektorze publicznym DRK. Skuteczność ram prawnych i instytucji nadzorujących 
zamówienia publiczne jest marginalna. W 2018 r., jedynie 14 procent kontraktów 
publicznych było rozstrzygniętych w formie przetargu125. Jest to, zdaniem MFW, 
głównie efekt fragmentacji funkcji państwa (instytucji rządowych, funduszy 
i przedsiębiorstw publicznych). MFW stwierdził również wysoki stopień nieczy-
telności przepisów podatkowych, pogłębiony przez brak zharmonizowanych 
tekstów prawnych. W DRK nie ma ogólnego kodeksu podatkowego, poza zbio-
rem tekstów, który obecnie obejmuje tylko główne podatki państwa125, co 
utrudnia realizację kontraktów w ramach partnerstw publiczno-prywatnych i znie-
chęca sektor prywatny do inwestycji  

5. Wnioski 

Studium przypadku implementacji partnerstwa publiczno-prywatnego w pro-
wincji Ituri pokazuje pozytywny wpływ tej formuły realizacji inwestycji na 
rozwój w dziedzinie ochrony praw człowieka i zapobiegania konfliktom w prze-
myśle wydobywczym krajów rozwijających się i będących w okresie przejścio-
wym. Pomimo ograniczenia, jakim jest niezajmowanie się zapobieganiem pracy 
dzieci, nacisk na VPSHR i na jego systematyczne wdrażanie doprowadziło do 
wypracowania dobrych praktyk, takich jak chociaby utworzenie forum branżo-
wego skupiającego się na zapobieganiu konfliktom. Wątpliwe pozostaje, czy 
doszłoby do tych samych pozytywnych zmian, gdyby zdecydowano się na pełną 
prywatyzację sektora górniczego w Ituri.  

Partnerstwo publiczno-prywatne może zatem stanowić jedyną realną alterna-
tywę dla pełnej prywatyzacji w niestabilnych regionach pokonfliktowych, w któ-
rych potrzeby ludności są znaczne, a środki na rzecz rozwoju ograniczone. 
W przeciwieństwie do pełnej prywatyzacji, podmiot publiczny zachowuje kon-
trolę nad inwestycją infrastrukturalną, jednocześnie wykorzystując efektywność 
sektora prywatnego. Wspomniana kontrola może być wykorzystana przez pod-
mioty publiczne w formie wymaganych warunków ramowych skupiających się na 

 
125 Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Democratic Republic of the Congo: Technical Assistance 
Report—Governance and Anti-Corruption Assessment, 2021. 
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zapobieganiu konfliktom i poszanowaniu praw człowieka. Wspomniane warunki 
ramowe mogą okazać się szczególnie korzystne dla krajów niestabilnych politycz-
nie, w których konflikt działa odstraszająco na inwestycje zagraniczne, hamując 
w ten sposób tak bardzo potrzebny rozwój gospodarczy. 

Przykłady takie jak wykorzystanie formuły PPP w prowincji Ituri pozostają 
jednak wyjątkiem w sektorze przemyśłu wydobywczego krajów rozwijających się 
i będących w okresie transformacji Jedną z przyczyn niskiego rozpowszechnienia 
formuły PPP w tych regionach jest prawdopodobnie niestabilność polityczna 
i niewłaściwe ramy regulacyjne, które zniechęcają sektor prywatny do zaan-
gażowania środków finansowych. Państwa, którym brakuje odpowiednich ram 
prawnych i niezależnych sądów, mogłyby zatem odnieść duże korzyści z alterna-
tywnych procedur rozwiązywania sporów. Utrzymanie większej ilości ryzyk 
projektowych przez stronę publiczną może dodatkowo okazać się pomocne dla roz-
woju rynków PPP w krajach pozbawionych stabilności instytucjonalnej i politycznej. 

 Ze względu fakt, iż partnerstwo publiczno-prywatne nadal jest stosunkowo 
nowym typem finansowania inwestycji, wiele podmiotów publicznych ma nie-
wielkie lub żadne doświadczenie w procesie udzielania zamówień w formule PPP. 
Wspomniane podmioty mogą więc nie być świadome możliwości włączenia 
warunków dotyczących przestrzegania praw człowieka do procedury przetargo-
wej. Potencjalnym rozwiązaniem tego problemu może być skorzystanie z pomocy 
zewnętrznych doradców, którzy mogliby przeprowadzić podmioty publiczne 
przez proces zamówień PPP, zwiększając w ten sposób prawdopodobieństwo 
udanego partnerstwa w regionach podatnych na konflikty. Wspomniani doradcy 
mogą być trudni do znalezienia w kraju, dlatego pomocą mogą służyć instytucje 
międzynarodowe i misje pokojowe. 
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Rynek ubezpieczeń i jego rozwój w Polsce na przestrzeni 

lat 2016–2020 w oparciu o składkę przypisaną brutto 

Słowa kluczowe: ubezpieczenie, ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia gospodarcze, 

funkcje ubezpieczeń, podział ubezpieczeń, składka przypisana brutto 

Streszczenie 
Niniejsza publikacja porusza tematykę rynku ubezpieczeń i jego rozwoju w Polsce na 

przestrzeni ostatnich lat. Została w niej omówiona istota ubezpieczeń. Następnie pokazano 
funkcje jakie spełniają ubezpieczenia. Przedstawiono również trzy sposoby podziału 
rynku ubezpieczeń w Polsce: podział na ubezpieczenia społeczne i gospodarcze, podział 
według czterech kryteriów, a także podział według działów i grup. W części badawczej 
zilustrowano składkę przypisaną brutto krajowych zakładów ubezpieczeń na przestrzeni 
lat 2016–2020 (w mld PLN), a także udział działu I i II w strukturze składki przypisanej 
brutto krajowych zakładów ubezpieczeń na przestrzeni lat 2015–2020 (w %). 

1. Wstęp 

Ubezpieczenia odgrywają bardzo ważną rolę w gospodarce. Ubezpieczenie 
jest czymś co ma na celu ograniczenie lub jeśli to możliwe eliminację kon-
sekwencji jakiegoś zdarzenia losowego, które może odcisnąć piętno na majątku 
firmy bądź gospodarstwa domowego. Koncepcja ubezpieczenia opiera się na 
podzieleniu negatywnych konsekwencji, których doznał jeden podmiot na znacz-
nie większą grupę. Jeśli dany podmiot chce uchronić się przed ryzykiem to za 
z góry określoną stawkę może od firmy ubezpieczeniowej otrzymać gwarancję 
likwidacji danej szkody. Tego rodzaju zobowiązanie zakładu ubezpieczeniowego 
ma rację bytu, gdyż podmiotów, których w rzeczywistości dotknie negatywne 
zdarzenie jest mniej, niż tych tylko nim zagrożonych. Na wyżej wymienionych 
zasadach może funkcjonować fundusz ubezpieczeniowy, który dzięki wpłacanym 
środkom od zainteresowanych ubezpieczeniem może wypłacać pieniądze tym, 
którzy ucierpią w jakiś sposób127. 

 

 
126 Uniwersytet technologiczno-humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 
127 T. Jedynak, Istota, funkcje, zasady i klasyfikacja ubezpieczeń, [w:] W. Sułkowska (red.), Współ-
czesne ubezpieczenia gospodarcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowe, 
Kraków 2013, s. 57. 
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W poniższej pracy autor przedstawia czym konkretnie są ubezpieczenia, jakie 
posiadają funkcję i jak dokonuje się ich podziału. W części badawczej przedstawia 
polski sektor ubezpieczeń w oparciu o wybrane wskaźniki składki przypisanej brutto. 

2. Ubezpieczenia – ich istota i funkcje

2.1. Istota ubezpieczeń 

Sformułowanie ubezpieczenie jest często poruszane w różnych pracach nauko-
wych. Z tego względu, można spotkać się z wieloma różnorakimi definicjami. 
Jedna z nich opisuje ubezpieczenie jako mechanizm, który ma na celu zaspokoje-
nie potrzeb majątkowych poprzez przeniesienie ryzyka z jednego podmiotu na 
inny. Podmiot przyjmujący to ryzyko jest przedsiębiorstwem ubezpieczenio-
wym128. Przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe przejmują na siebie określone ryzyko 
podmiotów za odpowiednią, ustaloną odpłatnością129.  

Według W. Šmida ubezpieczeniem zaś jest funkcja ekonomiczna mająca na 
celu wypłacanie odszkodowań ludziom za szkody, powstałe za sprawą nie-
szczęśliwych wypadków czy nieumyślnych zdarzeń losowych. Aby człowiek 
mógł starać się o takie odszkodowanie musi odpowiednio wcześniej zawrzeć 
z przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym umowę, z której będzie wynikać prawo 
do pobrania odszkodowania. Ubezpieczający, aby umowa była wiążąca, musi 
opłacić składkę ubezpieczeniową130. Należy również pamiętać, że musi minąć 
określony w umowie okres karencji, aby ubezpieczającemu się przysługiwała 
wypłata odszkodowania. Firmy ubezpieczeniowe zabezpieczają się w ten sposób 
przed naciąganiem ich.  

2.2. Funkcje ubezpieczeń 

Ubezpieczenia pełnią bardzo ważną rolę i posiadają różne funkcje, zarówno 
jeśli chodzi o ubezpieczenia gospodarcze, jak również ubezpieczenia społeczne. 
Warto podkreślić, że procesy gospodarcze mają nie tylko ekonomiczny charakter, 
ale również społeczny.  

Dzięki przedstawionemu podziałowi w literaturze przedmiotu wiadomo, że 
funkcje ekonomiczne mają na celu zmniejszenie następstw szkód występujących 
po niespodziewanych zdarzeniach losowych czy nieszczęśliwych wypadkach. 

128 T. Trzaskalik (red.), Malowanie preferencji a ryzyko, Akademia Ekonomiczna im. Karola Ada-
mieckiego, Katowice 1998, s. 241. 
129 E. Nowak, Rachunek opłacalności inwestowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsza-
wa 1999, s. 195. 
130 W. Šmid, Boss leksykon, Wydawnictwo Dr Lex, Kraków 2012, s. 556.  
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Przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe zapewniają ubezpieczonemu możliwość zacho-
wania ciągłości prowadzonego przez ubezpieczonego przedsiębiorstwa, jak również 
tym samym zapewniają byt nie tylko ubezpieczonemu, ale również jego najbliższym.  

Natomiast jeśli chodzi o funkcje społeczne to mają one za zadanie stworzyć 
poczucie bezpieczeństwa. Ważnym zadaniem tych funkcji jest również stabiliza-
cja sposobów działalności podmiotów gospodarujących131. 

Ubezpieczenia gospodarcze często wykorzystuje się do realizacji zadań poli-
tyki państwa czy też organizacji międzynarodowych. W literaturze przedmiotu 
można spotkać trzy podstawowe grupy funkcji ubezpieczeń gospodarczych. Na-
leżą do nich: 

• funkcja ochrony ubezpieczeniowej;  
• funkcja prewencji ubezpieczeniowej; 
• funkcje finansowe132: 

▪ funkcja redystrybucyjna; 
▪ funkcja lokacyjna; 
▪ funkcja kontrolna; 
▪ funkcja interwencyjna. 

Funkcja ochrony ubezpieczeniowej polega na tym, że zakład ubezpieczeń musi 
być gotowy na możliwość przejęcia następstw realizacji ryzyka, które jest przed-
miotem ubezpieczenia. Tym samym funkcja ta gwarantuje ubezpieczonemu, że 
otrzyma on pomoc finansową od ubezpieczyciela jeżeli zawarte w umowie ryzyko 
zrealizuje się. Ubezpieczyciel sfinansuje koszty, które nastąpiły wskutek realiza-
cji ryzyka.133 

Funkcja prewencji ubezpieczeniowej jest również bardzo ważną funkcją. Ma 
ona na celu podejmowanie takich działań, aby zmniejszyła się wielkość i częstotli-
wość występowania zdarzeń losowych, które niosą za sobą ryzyko. Działania 
prewencyjne mogą być związane z ustalaniem przepisów prawnych. Jeżeli za-
chowanie osoby fizycznej lub osoba prawnej skutkuje powstaniem szkody lub 
powiększeniem jej wielkości, to osoba ta powinna ponieść odpowiedzialność za 
skutki swojego zachowania134.  

Funkcje finansowe, jak już wcześniej wspomniano dzielą się na funkcję 
redystrybucyjną, funkcję lokacyjną, funkcję kontrolną oraz funkcję interwencyj-
ną. Ogólnie rzecz ujmując funkcje finansowe mają na celu gromadzenie wysokich 

 
131 M. Hyski, Ubezpieczenie jako instrument finansowej kontroli ryzyka, [w:] Prace Naukowe Aka-
demii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2017, z. 11, s. 109–121. 
132 M. Lemkowska, Funkcje ubezpieczeń gospodarczych a zrównoważony rozwój, [w:] Wiadomości 
Ubezpieczeniowe, 2020, nr 2, s. 45–76. 
133 P. Jamróz, D. Ostrowska, Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w Polsce, Wydawnictwo 
CeDeWu.pl, Warszawa 2016, s. 14–17. 
134 T. Bednarczyk, K. Bielawska, B. Jackowska, E. Wycinka, Ekonomiczne i demograficzne uwa-
runkowania funkcjonowania i rozwoju ubezpieczeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk 2019, s. 25. 
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środków finansowych przez zakłady ubezpieczeniowe. Dzięki temu w momencie 
zrealizowania się ryzyka u swoich klientów, mają oni środki na wypłatę umow-
nego odszkodowania135. 

Ubezpieczenia społeczne przez funkcje, które pełnią, realizują istotę ubezpie-
czeń. W literaturze przedmiotu wyróżnia się takie rodzaje ubezpieczeń jak: 

• funkcja fiskalno-ekonomiczna – wszelkie działania dokonywane w ob-
szarze finansów ubezpieczenia społecznego; 

• funkcja ochronna – zabezpieczenie osób ubezpieczonych przed występo-
waniem niespodziewanych, nieszczęśliwych zdarzeń losowych – w razie 
wystąpienia takiego zdarzenia z negatywnymi skutkami gwarancja wy-
płaty świadczeń;  

• funkcja polityki ludnościowej – przemyślane podejmowanie działań skut-
kujących zmianami w rozwoju społeczeństwa – w tym przypadku duży 
wpływ mają zjawiska demograficzne, takie jak chociażby długość życia 
człowieka, długość wieku produkcyjnego czy urodzenia i zgony ; 

• funkcja rozdzielcza – rozdzielanie środków społecznych pomiędzy wszyst-
kie osoby, które są do tego uprawnione136. 

Przy omawianiu funkcji ubezpieczeń społecznych warto również wspomnieć, 
że wszystkie z realizowanych funkcji opierają się na zasadach, których w systemie 
ubezpieczeń społecznych w Polsce należy obligatoryjnie przestrzegać. Do zasad 
tych należą takie zasady jak: 

• zasada gwarantowania przez państwo wypłacalności świadczeń; 
• zasada powszechności; 
• zasada przymusu; 
• zasada równego traktowania ubezpieczonych; 
• zasada sprawiedliwości społecznej; 
• zasada wzajemności. 

Przez zasadę gwarantowania przez państwo wypłacalności świadczeń należy 
rozumieć, że ubezpieczony zawsze dostanie przysługujące mu środki finansowe 
z tytułu ubezpieczeń. W momencie kiedy z jakiejś przyczyny zabraknie środków 
w którymkolwiek ubezpieczeniu z grupy ubezpieczeń społecznych, wtedy środki 
przysługujące ubezpieczonemu zostaną wypłacone z budżetu państwa. 
Kolejną omawianą zasadą jest zasada powszechności. Polega ona na tym, że 
każda osoba, która jest narażona w jakimś stopniu na jakieś ryzyko objęta jest 
ubezpieczeniem społecznym. 

Zasada przymusu określa dzień przystąpienia przez osobę fizyczną do ubez-
pieczenia społecznego, jako dzień nierozerwalnego złączenia tej osoby i tego 
rodzaju ubezpieczenia poprzez stosunek prawny. 

 
135 P. Jamróz, D. Ostrowska, Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne…, op. cit., s. 14–17. 
136 W. Muszalski, Ubezpieczenia społeczne, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004, s. 215–219, 228, 231. 
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Następną ważną zasadą jest zasada równego traktowania ubezpieczonych. 
Polega ona na tym, że bez względu na różnego rodzaju determinanty, chociażby 
takie jak narodowość, płeć, pochodzenie etniczne czy stan cywilny, ubezpieczenie 
przysługuje każdej z tych osób. Każda osobie jest równa każdej innej osobie 
i musi być tak samo traktowana. 

Zasada sprawiedliwości społecznej wiąże się z kryteriami oceny praw i ob-
owiązków. Podobnie jak przy poprzedniej zasadzie powinny one być takie same 
zarówno dla wszystkich obywateli, jak również grup społecznych. 

Ostatnią wspomnianą zasadą jest zasada wzajemności. Polega ona na tym, że 
w przypadku wystąpienia niespodziewanego wypadku, ubezpieczyciel ma prawo 
wypłacić przysługujące środki pieniężne ubezpieczającemu, jedynie w przypadku 
kiedy osoba ubezpieczona określiła sumę finansową „tytułem składki ubezpie-
czeniowej”137. 

3. Podział ubezpieczeń

W literaturze przedmiotu można spotkać się z różnymi podziałami ubezpie-
czeń. Podstawowy rynek ubezpieczeń dzieli się na dwie grupy – ubezpieczenia 
społeczne, które regulowane są prze prawo publiczne oraz ubezpieczenia go-
spodarcze, które reguluje prawo prywatne.  

Rolą ubezpieczeń społecznych w Polsce jest ochrona ubezpieczeniowa za-
równo zdrowia, zdolności do pracy, jak również możliwości zarobku i życia 
człowieka. Istota ubezpieczenia społecznego polega na zapewnieniu pieniężnych 
i rzeczowych świadczeń w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych takich jak 
np. wypadek przy pracy, inwalidztwo, choroba, bezrobocie czy śmierć, które 
spowodują określone potrzeby materialne138. System ubezpieczeń społecznych 
w Polsce został podzielony na takie ubezpieczenia jak: ubezpieczenia chorobowe, 
ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenie rentowe oraz ubezpieczenia wypadkowe139. 

Ubezpieczenia gospodarcze jest to urządzenie celowe, które zaspokaja okre-
ślone potrzeby zarówno przedsiębiorstw jak i ludności. Występują dwa punkty 
widzenia tych potrzeb. Pierwszym z nich jest mikroekonomiczny i makroekono-
miczny punkt widzenia, natomiast drugi to punkt widzenia gospodarczego 
i społecznego. Jednakże podziały tych potrzeb w znacznym stopniu pokrywają 
się. Dowodem na to jest fakt, że potrzeby społeczne w większości przypadków 
mają charakter makroekonomiczny, co oznacza że nie są związane z indywidual-
nym klientem zakładu ubezpieczeń. Podstawowym zadaniem ubezpieczeń go-

137 M. Klimas, Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, Wydawnic-
two Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 21–25. 
138 D. Dębski, S. Dębski, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw cz. 2., Wydawnictwo Szkolne 
i Pedagogiczne, Warszawa, 1994, s. 75–76. 
139 A. Grzebieniak, Polski system ubezpieczeń społecznych – zalety i wady, Studia Gdańskie, t. IV, 
Gdańsk 2007, s. 97–105. 
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spodarczych jest zaspokojenie określonych potrzeb konsumentów. Tak więc funk-
cje ubezpieczeń gospodarczych są formami przejawiania się ich gospodarczego 
i społecznego przeznaczenia, co oznacza realizację nakładanych na nie zadań140.  

Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze różnią się między sobą w wielu kwe-
stiach, chociażby takich jak: 

• różnice prawne w funkcjonowaniu;
• sposób świadczeń;
• są prowadzone przez inne firmy ubezpieczeniowe (zwykle w krajach

z dobrze rozwiniętą ochroną ubezpieczeniową);
• sposób powstania (ubezpieczenia gospodarcze powstały samoistnie i eg-

zystowały w ten sposób przez długi czas aż zostały ujęte w przepisach,
natomiast społeczne są tworem sztucznym utworzonym przez ustawodawcę);

• zasięg oddziaływania (społeczne są wyłącznie na osobę, a gospodarcze
obejmują również majątek);

• swoboda ubezpieczenia (większość gospodarczych jest dobrowolna,
a społeczne są konieczne w przypadku zatrudnienia) 141.

Innym podziałem ubezpieczeń jest podział według czterech kryteriów: 
• stopień swobody w zakresie nawiązywania stosunku ubezpieczeń – w tej

grupie znajdują się ubezpieczenia obowiązkowe, np. ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej rolników;

• długość stosunku ubezpieczenia – do tej grupy podziału należą ubezpie-
czenia długoterminowe i ubezpieczenia krótkoterminowe;

• przedmiot ubezpieczenia – tutaj zastosowano podział na ubezpieczenia
osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe;

• podmiot ubezpieczenia – w tej grupie można wyróżnić np. ubezpieczenia
korporacyjne142.

Ostatnim omawianym podziałem ubezpieczeń będzie podział na działy oraz 
grupy. Wyróżnia się dwa działy – DZIAŁ I, do którego należą ubezpieczenia na 
życie, oraz DZIAŁ II, w którym zamieszczone są pozostałe ubezpieczenia 
osobowe, a także ubezpieczenia majątkowe. 

Ubezpieczenia z DZIAŁU I dzielą się na 5 grup. Do grupy pierwszej należą 
ubezpieczenia na życie. W drugiej grupie zawarte zostały ubezpieczenia posa-
gowe. Kolejna grupa zawiera ubezpieczenia na życie, które są związane z ubez-
pieczeniowym funduszem kapitałowym, bądź takie, których świadczenie ustala 

140 J. Handschke, Gospodarcze i społeczne znaczenie ubezpieczeń gospodarczych, [w:] T. Sangow-
ski (red.), Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego), Wydawnictwo 
Saga Printing, Poznań 1999. 
141 T. Michalski, R. Pajewska, Ubezpieczenia gospodarcze, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 
S.A., Warszawa 2001, s. 62.
142 J. Monkiewicz, Podstawy ubezpieczeń. Tom II – produkty, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
2002, s. 31.
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się o konkretne indeksy, ewentualnie o inne wartości bazowe. W czwartej grupie 
mieszczą się ubezpieczenia rentowe, zaś grupa piąta to ubezpieczenia wypadkowe 
oraz ubezpieczenia chorobowe (o ile są uzupełnieniem ubezpieczeń z grup 1-4)143. 

Ubezpieczenia z DZIAŁU II to pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubez-
pieczenia majątkowe i dzielą się one na 18 grup. Grupa pierwsza zawiera ubez-
pieczenia wypadku, grupa druga ubezpieczenia choroby, zaś grupa trzecia – ubez-
pieczenia casco pojazdów lądowych (poza pojazdami szynowymi). Ubezpieczenia 
casco pojazdów szynowych zawiera za to grupa czwarta, natomiast grupa piąta 
ubezpieczenia casco statków powietrznych. Grupa szósta dotyczy ubezpieczeń 
żeglugi morskiej i śródlądowej, zaś grupa siódma ubezpieczenia przedmiotów 
w transporcie. W grupie ósmej znajdują się ubezpieczenia szkód spowodowanych 
takimi żywiołami jak: ogień, eksplozja, burza, energia jądrowa, obsunięcia ziemi, 
tąpnięcia czy innymi żywiołami. Grupa dziewiąta zawiera ubezpieczenia pozosta-
łych szkód rzeczowych (nie objętych w grupach 3-7), które spowodowane zostały 
przez grad, mróz bądź inne przyczyny (nie objęte grupą 8). Grupa dziesiąta i je-
denasta obejmuje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej różnorakiego ro-
dzaju, która wynika z posiadania i użytkowania kolejno pojazdów lądowych 
z napędem własnym/statków powietrznych, jak również ubezpieczenie odpo-
wiedzialności przewoźnika. Grupa dwunasta to również ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej jednakże w tym przypadku za żeglugę morską i śródlądową, 
wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej oraz statków 
morskich, a także ubezpieczenie odpowiedzialności przewoźnika. Grupa trzynasta 
to ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej (nie objętej grupami 10-12). 
Ubezpieczenia grupy czternastej zawierają ubezpieczenia kredytu, zaś grupa 
piętnasta dotyczy gwarancji ubezpieczeniowej. Grupa szesnasta to ubezpieczenia 
różnego rodzaju ryzyk finansowych, zaś grupa siedemnasta to ubezpieczenia 
ochrony prawnej. Ostatnia, osiemnasta grupa zawiera ubezpieczenia świadczenia 
pomocy na korzyść osób, które spotkały jakieś trudności w trakcie podróży, bądź 
też podczas nieobecności w miejscu zamieszkania144. 

4. Polski sektor ubezpieczeń w oparciu o wybrane wskaźniki składki 

przypisanej brutto 

Składką przypisaną brutto ujmuje się „kwoty składek brutto należne z tytułu 
zawartych w okresie sprawozdawczym umów ubezpieczenia, niezależnie od tego, 
czy kwoty te opłacono”145. 

 
143 KNF, http://knf.gov.pl [dostęp: 03.08.2021]. 
144 Ibidem. 
145 GUS, http://www.stat.gov.pl [dostęp: 04.08.2021]. 
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Na rysunku 1 przedstawiono składkę przypisaną brutto krajowych zakładów 
ubezpieczeń na przestrzeni lat 2016–2020 (w mld PLN). 

 

 
Rys. 1. Składka przypisana brutto krajowych zakładów ubezpieczeń na przestrzeni 
lat 2016–2020 (w mld PLN)  
Źródło: oprac. własne na podst.: Polska Izba Ubezpieczeń, Ubezpieczenia w liczbach, 
wyniki badań pochodzące z raportów za lata 2016–2020, piu.org.pl [dostęp: 05.08.2021]. 

Od razu można zauważyć, że składka przypisana brutto jest zdecydowanie 
wyższa w przypadku Działu II. Przez cały okres badawczy wartość składki 
w dziale II zwiększała się. W 2016 r. wynosiła ona 32,18 mld PLN, zaś w 2020 r. 
było to już 42,70 mld PLN. Tym samym w badanym okresie składka działu II 
zwiększyła się o 10,52 mld PLN, czyli o niemalże 33%. Jeśli zaś chodzi o zilustro-
waną składkę w dziale I, to w badanym okresie wzrosła ona tylko raz z 2016r., 
kiedy wynosiła 23,86 mld PLN, na 2017r. o 0,74 mld PLN. Począwszy od 2018 
r. do końca badanego okresu składka ta zmniejszała się, osiągając w 2020 r. 
poziom 20.70 mld PLN. Porównując pierwszy i ostatni rok okresu badawczego 
obserwuje się spadek jej o nieco ponad 13%. 

Rysunek 2 przedstawia udział działu I i II w strukturze składki przypisanej 
brutto krajowych zakładów ubezpieczeń na przestrzeni lat 2016–2020 (w %). 
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Rys. 2. Udział działu I i II w strukturze składki przypisanej brutto krajowych 
zakładów ubezpieczeń na przestrzeni lat 2016–2020 (w %) 
Źródło: oprac. własne na podst.: Polska Izba Ubezpieczeń, Ubezpieczenia w liczbach, 
wyniki badań pochodzące z raportów za lata 2016-2020, piu.org.pl [dostęp: 05.08.2021]. 

Ponownie można zaobserwować różnicę udziału poszczególnych działów 
w strukturze składki przypisanej brutto krajowych zakładów ubezpieczeń. Udział 
działu II jest zdecydowanie wyższy. W latach 2016–2020 udział działu I z roku 
na rok zmniejszał się. W pierwszym badanym roku (tj. 2016) wynosił on 42,58%, 
zaś w ostatnim (tj. 2020) 32,65%. Tym samym w całym badanym okresie 
zmniejszył się on o 9,93 punktu procentowego. Natomiast udział działu II 
w przeciwieństwie do działu I, w całym badanym okresie wzrastał. W 2016 r. 
wynosił on 57,42%, zaś w 2020 r. było to 67,3%. Tym samym w okresie 
badawczym udział działu II wzrósł o 9,93 punktu procentowego.  

5. Podsumowanie 

Na polskim gruncie występuje ogrom rodzajów ubezpieczeń, a każde z nich 
można podporządkować do konkretnej kategorii według jego specyfikacji i zasad 
działania. W ubezpieczeniach gospodarczych znajdują się ubezpieczenia dla tych, 
których interesuje zabezpieczenie nieruchomości, samochodu, ogólnego majątku, 
a nawet samego siebie. Każdy podmiot wybierając jak najlepsze ubezpieczenie 
dla siebie winien najpierw rozeznać się w tej tematyce, gdyż wiedza odnośnie 
klasyfikacji ubezpieczeń gospodarczych może znacząco ułatwić podjęcie jak 
najlepszej decyzji. 
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W latach 2016–2020 składka przypisana brutto zmieniała się. Na podstawie 
przeprowadzonej w pracy analizy można wyciągnąć następujące wnioski: 

• Składka przypisana brutto krajowych zakładów ubezpieczeń była zde-
cydowanie wyższa w dziale II; 

• Składka przypisana brutto krajowych zakładów ubezpieczeń w dziale II 
w badanym okresie zwiększyła się o niemalże 33%; 

• Składka przypisana brutto krajowych zakładów ubezpieczeń w dziale I 
w badanym okresie zwiększyła się o nieco ponad 13%; 

• Udział działu I i II w strukturze składki przypisanej brutto krajowych 
zakładów ubezpieczeń w badanym okresie zmienił się o 9,93 punktu 
procentowego. W przypadku działu I udział ten zmalał, zaś w przypadku 
działu II wzrósł. 
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mgr inż. Patrycja Bełtowska146 

Inwestycje na rynku win inwestycyjnych jako alternatywa 

dla tradycyjnych form lokowania kapitału 

Słowa kluczowe: inwestycje alternatywne, wina inwestycyjne, wine banking, stopa zwrotu, 

rentowność inwestycji 

Streszczenie 
Artykuł przedstawia inwestycje w wina o charakterze inwestycyjnym jako przykład 

alternatywnej formy lokowania kapitału w porównaniu z tradycyjnymi kategoriami in-
westycji, takimi jak akcje czy obligacje. Celem publikacji jest ukazanie wina jako katego-
rii aktywów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem jego cech charakterystycz-
nych, a także zalet i wad z punktu widzenia inwestora. Artykuł stanowi próbę rozwiązania 
problemu badawczego dotyczącego identyfikacji historycznych zysków z inwestycji w wina 
inwestycyjne na tle innych, wybranych form lokowania kapitału. Celem publikacji jest 
także porównanie stóp zwrotu na rynku wina inwestycyjnego oraz innych segmentach 
rynku finansowego, co nastąpi w oparciu o interpretację i analizę źródeł wtórnych doty-
czących danych giełdowych. 

1. Wstęp 

W okresie kilku ostatnich dekad na świecie zaczął funkcjonować profesjonal-
nie zorganizowany rynek inwestycyjnych gatunków wina, posiadający własne 
giełdy obrotu, indeksy produktów, eksperckie systemy oceny i klasyfikacji, facho-
we publikacje oraz czasopisma, profesjonalne przechowalnie produktów, a także 
zawodowych pośredników. Inwestycje w wina nie polegają obecnie na samo-
dzielnym zakupie butelki z trunkiem, lecz obejmują swym zakresem różnorodne 
spektrum możliwości, obejmujące wybór walorów i konstrukcję portfela inwe-
stycyjnego, zakup alkoholu w beczkach bezpośrednio od producenta, udział w fun-
duszach inwestycyjnych, nabycie akcji spółek wytwarzających wina, czy też 
zakup udziałów w wybranych winnicach lub praw własności do konkretnej win-
nicy. Pomimo rosnącej popularności alternatywnego rynku win inwestycyjnych 
wśród inwestorów na całym świecie, w Polsce ten segment obrotu długo trakto-
wany był jako nowa, enigmatyczna dziedzina lokowania środków pieniężnych, 
wymagająca trudno dostępnej, profesjonalnej wiedzy. Sytuacja ta zmieniła się 
 

 
146 Uniwersytet Szczeciński, Szkoła Doktorska, Instytut Ekonomii i Finansów. 
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w okresie ostatnich kilkunastu lat, gdy także polscy eksperci zaczęli silniej inte-
resować się alternatywnymi formami obrotu, w tym winem inwestycyjnym oraz 
dokonywać badań i analiz w tym zakresie. 

Celem publikacji jest charakterystyka rynku win inwestycyjnych, jak również 
analiza korzyści oraz strat płynących ze wzbogacenia portfela o inwestycyjne 
gatunki wina. Artykuł stanowi próbę rozwiązania problemu badawczego dotyczą-
cego identyfikacji historycznych zysków z inwestycji w wina inwestycyjne na tle 
innych, wybranych form lokowania kapitału. Celem publikacji jest także porów-
nanie stóp zwrotu na rynku wina inwestycyjnego oraz innych segmentach rynku 
finansowego, co nastąpi w oparciu o interpretację i analizę źródeł wtórnych doty-
czących danych giełdowych. 

2. Charakterystyka rynku win inwestycyjnych

W polskich źródłach lokowanie kapitału na rynku win zazwyczaj określane
jest terminem wine banking, oznaczającym całokształt działań inwestycyjnych 
związanych z omawianym trunkiem147. W publikacjach anglojęzycznych dla celów 
definiowania oraz precyzowania analizowanego działu inwestycji alternatywnych 
używa się natomiast nazwy Fine Wine Investment, pod którą kryje się kompleksowe 
podejście do problematyki alokacji środków pieniężnych w wina inwestycyjne148. 

Rynek inwestycji w wino znamionuje się wieloma charakterystycznymi ele-
mentami, które wyraźnie oddzielają go od rynku inwestycji tradycyjnych. Cechy 
te można uznać za wspólne nie tylko dla alokacji kapitału w analizowany rodzaj 
trunku, ale także dla znacznej grupy pozostałych typów inwestycji alternatywnych. 
Do najważniejszych oraz fundamentalnych identyfikatorów inwestycji na rynku 
wina, wyróżniających je na tle tradycyjnych składników portfela aktywów, należą149: 

• niska płynność – zarówno trunki o charakterze inwestycyjnym, jak i wiele
innych aktywów alternatywnych, zazwyczaj cechuje ograniczona płyn-
ność. Lokowania kapitału w wina inwestycyjne może odbywać się na dedy-
kowanej temu produktowi giełdzie, podobnie jak ma to miejsce w przy-
padku papierów wartościowych, z tą różnicą, iż grono potencjalnych
inwestorów jest mocno ograniczone i kontrolowane. Miejscem obrotu mogą
być również, podobnie jak w przypadku innych inwestycji na rynku kolek-
cjonerskim lub pasji, aukcje oraz licytacje – wówczas wycena aktywów
bardzo często odbywa się niesystematycznie, w trakcie trwania aukcji
bądź licytacji, a nie każdego dnia lub wiele razy w ciągu dnia, jak ma to

147 T. Goliński, Rynek wina i sztuki, [w:] U. Ziarko-Sirek (red.), Tradycyjne i alternatywne inwestycje 
finansowe w świetle kryzysu finansowego. Wybrane zagadnieninia, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 177. 
148 M. Kamiński, Wine Banking, CeDeWu, Warszawa 2014 s. 61. 
149 K. Borowski, Inwestycje alternatywne w Polsce i na świecie na przykładzie rynku dzieł sztuki, 
[w:] M. Bombol (red.), Badania polskiej klasy wyższej. Problemy, diagnozy, dylematy, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 212–214. 
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miejsce na rynku finansowym. W publikacjach naukowych uznaje się, że 
jeśli miejscem obrotu danego gatunku wina jest giełda, to płynność inwe-
stycji może być uznana za wysoką, natomiast sprzedaż trunków na au-
kcjach lub poprzez pośredników charakteryzuje się bardzo niską płynnością150; 

• trudność określenia wartości rynkowej inwestycji – na rynku aktywów o ni-
skiej płynności często pojawia się konieczność oszacowania ich ceny ryn-
kowej, co wynika z faktu, iż inwestorzy nie są w stanie jej wiarygodnie określić;

• długi horyzont czasowy inwestycji – lokowanie środków pieniężnych na
rynku win inwestycyjnych, podobnie jak w przypadku wielu innych klas
aktywów alternatywnych, charakteryzuje się długim horyzontem inwe-
stycyjnym, zazwyczaj wieloletnim. Długoterminowy okres inwestycji,
jak również niska płynność na rynku trunków inwestycyjnych, są rekom-
pensowane przez wyższe stopy zwrotu oraz osiąganie większych zysków
dla inwestorów. Badacze zwracają uwagę na znikomą możliwość krótko-
terminowej spekulacji winami inwestycyjnymi Skuteczny okres alokacji
kapitału w omawiane trunki oceniany jest na minimum pięć lat, chociaż
część ekspertów jest zdania, iż najlepsze wina dojrzewające osiągają
pełnię swych walorów smakowych dopiero po upływie od dwunastu do
osiemnastu lat, a niektóre inwestycyjne gatunki tego trunku mają trwałość
przekraczającą nawet pięć dekad151;

• nieregularność przepływów pieniężnych generowanych przez obiekt in-
westycji – czynnik wynikający z niskiej płynności rynku win inwesty-
cyjnych, przez którą potencjalna stopa zwrotu, a także korzyści finansowe
z tytułu sprzedaży trunków nie mogą być z góry zaplanowane przez inwestorów;

• wymóg posiadania specjalistycznej, eksperckiej wiedzy – uczestnicy ryn-
ku win inwestycyjnych muszą opanować ogromny zasób wiedzy z za-
kresu określonej dziedziny zanim staną się w niej fachowcami;

• występowanie inwestorów nie zainteresowanych maksymalizacją zysku
– są to uczestnicy runku inwestycji alternatywnych gotowi zapłacić
wysoką cenę, aby tylko wejść w posiadanie upragnionego przedmiotu,
występowanie mód – w określonych przedziałach czasu większym zainte-
resowaniem cieszą się konkretne klasy lub podklasy aktywów. W przy-
padku rynku win inwestycyjnych silniejszy popyt będzie dotyczył trun-
ków o wysokiej jakości, ocenionej przez ekspertów lub profesjonalnych

150 M. Marcinkowska, Inwestycje w wino jako przykład inwestycji alternatywnych, [w:] J. Szambelań-
czyk, M. Szyszko (red.), Problemy rynku finansowych usług inwestycyjnych dla klienta indywidualnego 
w Polsce, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2010, z. 30, s. 118. 
151 U. Gierałtowska, Inwestycje w wino, [w:] Metody ilościowe w ekonomii, t. 2, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2014, 
nr 36, s. 242. 
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sommelierów, bądź też wyprodukowanych z winorośli uprawianych w rocz-
nikach uznanych za wybitne lub powstałych we francuskich winnicach 
o wielowiekowej tradycji wytwarzania omawianego typu alkoholu; 

• problemy z przechowywaniem – inwestując na rynkach kolekcjonerskich, 
a w szczególności na rynku trunków inwestycyjnych, problemem staje się 
przechowywanie zakupionych aktywów. Wiąże się to z wysokimi kosz-
tami ubezpieczenia, wynajęcia odpowiedniej przestrzeni do złożenia wy-
robów oraz zapewnienia właściwych warunków przechowywania. Wino 
należy trzymać w dębowych beczkach złożonych w chłodnych pomiesz-
czeniach, w których panuje odpowiednia temperatura i wilgotność powie-
trza. Badacze zwracają uwagę, iż wino można kupić za pośrednictwem 
wyspecjalizowanych firm, powierzając im jednocześnie przechowywa-
nie, co jednak generuje jeszcze poważniejsze koszty dla inwestorów. 
Trunki można również przetransportować do krajów zamieszkania kupu-
jących i magazynować je samemu. Lecz przy takim rozwiązaniu inwestor 
musi ponieść koszty transportu, cła, jak również brać pod uwagę, możli-
wość, że przechowywanie wina w niepewnych warunkach może nieko-
rzystnie wpłynąć na jego końcową wartość, a tym samym na wielkość 
zysku osiągniętego z inwestycji Samodzielne przechowywanie wina jest 
według ekspertów trudne i może być nieopłacalne ze względu na mniejszą 
wiarygodność trunku152; 

• uznanie win inwestycyjnych za przedmioty podziwu – w przypadku 
lokowania środków pieniężnych na rynku inwestycji emocjonalnych lub 
pasji, do których zalicza się rynek win, należy zwrócić uwagę na fakt, iż 
zazwyczaj przedmioty tych inwestycji są pieczołowicie przechowywane, 
zabezpieczane i konserwowane przez swych nabywców, a bardzo często 
stanowią również przedmiot podziwu, zazdrości i zachwytu innych ko-
lekcjonerów oraz inwestorów; 

• dywersyfikacja – współczynniki korelacji cen aktywów alternatywnych, 
w tym inwestycyjnych gatunków wina, oraz papierów wartościowych lub 
też głównych indeksów giełdowych są ujemne lub bliskie zera. Ceny 
alkoholi inwestycyjnych nie zawsze podążają za zmianami na rynkach 
finansowych, dzięki czemu inwestycje alternatywne stają się coraz czę-
ściej wykorzystywane w przypadku dekoniunktury na klasycznej gieł-
dzie. Umiejętnie dobrane aktywa alternatywne mogą doprowadzić do 
wzrostu całkowitej stopy zwrotu z portfela inwestycyjnego, często bez 
ponoszenia dodatkowego ryzyka. 
 

 
152 A. Jagielnicki, Inwestycje alternatywne. Pierwsze kroki na rynku pozagiełdowym, Helion, Gli-
wice 2011, s. 135–138. 
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Dokonując porównania tradycyjnych oraz alternatywnych form lokowania 
kapitału można zauważyć, iż fundamentalną cechą inwestycji alternatywnych jest 
ujemna korelacja ich stóp zwrotu w porównaniu z rentownością tradycyjnych 
instrumentów finansowych. Właściwość ta generuje pewną przewagę alternatyw-
nych form inwestowania nad klasycznymi, bowiem gwarantują one zyski nieza-
leżnie od aktualnie panującej koniunktury na rynku153. Inwestorzy alternatywni 
nawet w warunkach bessy oczekują dodatnich lub nawet ponadprzeciętnych stóp 
zwrotu ze swoich inwestycji, co jest osiągane poprzez wybór do swego portfela 
tych aktywów, które cechują się jak najniższą negatywną korelacją stóp zwrotu 
w zestawieniu ze stopami rynkowymi Inwestorom alternatywnym jest więc w pewien 
sposób obojętna sytuacja na giełdzie oraz to jakie stopy zwrotu generuje rynek154. 

3. Korzyści płynące ze wzbogacenia portfela o wina inwestycyjne

Inwestycje alternatywne, w tym lokowanie kapitału na rynkach alkoholi inwe-
stycyjnych, stały się, na przestrzeni ostatnich kilku dekad, jednym z najmocniej 
rozwijających się oraz najbardziej popularnych wśród inwestorów segmentów 
rynku finansowego. Jako przedmioty inwestycji najlepsze, wysoko oceniane przez 
ekspertów wina cechują się wieloma zaletami, które zachęcają uczestników rynku 
do ulokowania w nich środków pieniężnych, a także sprzyjają uzyskiwaniu zy-
sków z owej alokacji.  

W publikacjach naukowych wśród najbardziej istotnych zalet inwestowania 
w najlepsze gatunki i roczniki wina wymienia się następujące cechy155:  

• perspektywa osiągnięcia zysków niezależnie do bieżącej koniunktury – przy-
chód z lokaty może powstać zarówno w dobrych, sprzyjających warunkach
gospodarczych, jak również w sytuacji bessy, warunkiem koniecznym do
osiągnięcia korzyści jest właściwa konstrukcja portfela inwestycyjnego;

• stałą nierównowagę podaży oraz popytu – podaż na rynku omawianego
trunku jest trwale ograniczona, co jest wynikiem istnienia nielicznej gru-
py cenionych producentów, zazwyczaj niewielkich obszarów hodowla-
nych oraz ograniczoną wydajnością uprawy winorośli z hektara terenu
danej winnicy. Natomiast popyt na wina inwestycyjne stale i dynamicznie
wzrasta, zarówno ze strony wszystkich uczestników rynku, jak również
konsumentów i kolekcjonerów;

• minimalizacja ryzyka straty – zwłaszcza w sytuacjach gwałtownych, nie-
przewidywalnych załamań na tradycyjnych rynkach finansowych;

153 W. Pełka, Inwestycje alternatywne jako innowacyjna forma alokacji kapitału, [w:] M. Mikita, 
W. Pełka, Rynki inwestycji alternatywnych, Poltext, Warszawa 2014, s. 15–16.
154 I. Pruchnicka-Grabias, Fundusze hedgingowe a inwestycje alternatywne, [w:] I. Pruchnicka-Gra-
bias (red.), Inwestycje alternatywne, CeDeWu, Warszawa 2017, s. 13.
155 M. Marcinkowska: op.cit., s. 112–114, 118.
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• możliwość większej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego – a tym samym 
dywersyfikacji ryzyka, w związku z niską korelacją z instrumentami 
tradycyjnymi; 

• potencjał do osiągania znacznie wyższych stóp zwrotu w porównaniu 
z klasycznymi formami lokowania kapitału; 

• zazwyczaj długoterminowy lub średnioterminowy horyzont inwestycyjny – 
w zależności od podejścia inwestorów postrzegany jako zaleta lub wada. 
Cecha pozytywna z perspektywy inwestorów poszukujących możliwości 
inwestycyjnych zapewniających stabilny dochód, jak fundusze emery-
talne czy ubezpieczeniowe oraz zamożnych uczestników rynku, dla któ-
rych zablokowanie kapitału na dłuższy okres nie jest sytuacją problematyczną; 

• możliwość dostępu do nowych, innowacyjnych instrumentów oraz ryn-
ków obrotu. 

Wśród cech pozytywnych, charakteryzujących inwestycje na omawianym 
rynku, badacze wskazują również na potencjalność zabezpieczenia lokowanego 
kapitału przed inflacją, a także możliwość uzyskania różnych ulg podatkowych. 
Upusty skarbowe powstają w tym przypadku w związku z lokowaniem środków 
pieniężnych właśnie w grupę aktywów rzeczowych, obejmującą wina inwesty-
cyjne oraz w zależności od dokonania inwestycji w krajach o określonych jurys-
dykcjach fiskalnych i gospodarczych156. 

Kwestie podatkowe w odniesieniu do inwestycji na rynkach alternatywnych są 
obecnie często wykorzystywane do świadczenia usług finansowych typu wealth 
management, proponowanych przez profesjonalne instytucje finansowe i pole-
gających na długookresowym zarządzaniu majątkiem osób prywatnych o znacz-
nym poziomie zamożności Podstawowym celem tej usługi jest ochrona już 
zgromadzonego bogactwa klientów, a także efektywne i bezpieczne jego pomna-
żanie. Cel ten jest realizowany między innymi poprzez planowanie podatkowe, 
polegające na racjonalizacji podejmowanych inwestycji pod względem fiskal-
nym. Bardzo często optymalizacja podatkowa w ramach wealth management 
opiera się na uwzględnieniu w portfelach inwestycyjnych takich aktywów lub 
rozwiązań, które nie podlegają opodatkowaniu157. Lokowanie kapitału na rynku 
win inwestycyjnych należy do grupy lokat korzystnych dla inwestorów pod 
względem fiskalnym. Inwestycje w omawiany rodzaj trunku za pośrednictwem 
wyspecjalizowanych funduszy inwestycyjnych nie wymagają konieczności 
płacenia podatku dochodowego. W ramach takich lokat wino jest traktowane jako 
towar konsumpcyjny, który w przypadku wzrostu swej wartości nie zwiększa 

 
156 I. Pruchnicka-Grabias: Istota inwestycji alternatywnych, [w:] i Pruchnicka-Grabias (red.), Alter-
natywne instrumenty inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2017, s. 25–26. 
157 K. Gabryelczyk, M. Kurek, M. Nowak, A. Pacanowska, Wealth Management, [w:] K. Gabryelczyk 
(red.), Private asset & Wealth management, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009, s. 18–21. 
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dochodu inwestorów158. Dodatkowo przechowywanie przez polskich inwestorów 
nabytych trunków za granicą pozwala uniknąć konieczności płacenia podatku 
VAT oraz akcyzy159. 

Bardzo istotną cechą inwestycji na rynku win jest niska korelacja z tradycyj-
nym rynkiem akcji Badania, wykorzystujące teorię portfelową Markowitz’a, 
ukazały analizę skuteczności alokacji kapitału w omawiany rodzaj trunku. Uwzględ-
niały one porównanie miesięcznych stóp zwrotu dla indeksu Liv-ex Fine Wine 50 
ze stopami zwrotu z londyńskiego indeksu FTSE 100, obejmującego sto najwięk-
szych spółek, w latach 1983–2002. Badania wykazały, iż te dwa wskaźniki nie są 
skorelowane – współczynnik korelacji kształtował się na poziomie 0,02. Współ-
czynnik Sharpe’a, określający wzrost stopy zwrotu na jednostkę ryzyka, osiągał 
wyższe wartości w portfelach zawierających aktywa z grupy win inwestycyjnych 
niż w portfelach klasycznych. Spostrzeżenie to dowodzi, iż inwestycje na rynku 
omawianego trunku cechują się wyższymi oczekiwanymi stopami zwrotu na 
jednostkę ryzyka. W latach objętych badaniem wskaźnik ten wynosił 0,06 dla 
portfeli zawierających wina i był bliski zera dla portfeli tradycyjnych. Analiza 
uwzględniała również obliczenia optymalnej zawartości różnych aktywów w port-
felach, zapewniających największą stopę zwrotu oraz najniższe ryzyko. Portfel 
optymalny okazał się być złożonym w 91% z win i 9% z akcji, osiągając w tym 
układzie walorów 12% stopę zwrotu oraz odchylenie standardowe wynoszące 
12,7%. Portfel o najwyższej stopie zwrotu, wynoszącej 12,3 % przy odchyleniu 
standardowym o wartości 13,9%, składał się wyłącznie z win inwestycyjnych. 
Natomiast portfel o najniższym poziomie ryzyka oferował 3,6% stopy zwrotu 
przy odchyleniu standardowym wynoszącym 5,7% i aktywach złożonych w 18% 
z najlepszych win, w 4% z akcji oraz w 78% z obligacji rządowych160. Na polskim 
rynku korelacja rynku win inwestycyjnych z tradycyjnymi aktywami jest wyższa 
niż wskazania, ukazane w przytoczonym powyżej badaniu. Uwzględniając po-
równanie miesięcznych stóp zwrotu dla indeksu Liv-ex Fine Wine 100 ze stopami 
zwrotu z warszawskiego indeksu WIG 20 w latach 2001–2009 współczynnik 
korelacji kształtował się na poziomie 0,3161. 

158 T. Goliński, op.cit., s. 182–183. 
159 M. Kamiński, op.cit., s. 67. 
160 K. Borowski, Nowe kierunki bankowości inwestycyjnej – rynek przedmiotów kolekcjonerskich, 
[w:] i Pruchnicka-Grabias (red.), Inwestycje alternatywne, CeDeWu, Warszawa 2017, s. 250. 
161 T. Goliński, op.cit., s. 183–184. 
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4. Wady lokowania kapitału na rynku win inwestycyjnych 

Lokowanie kapitału na rynku win inwestycyjnych nie charakteryzuje się jed-
nak wyłącznie cechami korzystnymi dla inwestorów. Należy pamiętać, że loka-
tom tej kategorii towarzyszy również ryzyko inwestycyjne, na które składają się 
następujące elementy162: 

• niska płynność – sprzedaż trunków może być utrudniona wskutek charak-
teru miejsca jego obrotu, a w przypadku transakcji w domach aukcyjnych 
lub z wykorzystaniem pośredników koszty inwestorów wzrastają dodat-
kowo o konieczność uiszczenia prowizji; 

• ryzyko walutowe – ceny przeważającej części win inwestycyjnych deno-
minowane są w funtach brytyjskich, co skutkuje zaistnieniem czynnika 
zmiany kursu walutowego dla uczestników rynku, których rachunki 
inwestycyjne są denominowane w innej niż funt walucie; 

• brak określonych regulacji prawnych – rynek win inwestycyjnych, w od-
różnieniu od rynków o charakterze finansowym, nie jest regulowanym, 
ściśle określonym miejscem obrotu, co może wywoływać wątpliwości 
inwestorów co do zasad jego funkcjonowania, a także przepisów nadzor-
czych i kontroli nad nim; 

• ryzyko bankructwa – dotyczy głównie pośredników, którzy nabywają 
trunki w imieniu inwestorów, oraz firm i domów składowych, w których 
przechowywane są wina na zlecenie kupców; 

• występowanie trudności z oszacowaniem jakości oraz wiarygodności 
pośredników lub producentów w sytuacji, kiedy ośrodek handlu znajduje 
się na terenie innego kraju lub kontynentu niż siedziba inwestora. 

Oprócz przedstawionych powyżej przyczyn, kształtujących ryzyko inwesty-
cyjne na rynku win, Wanda Pełka prezentuje również inne jego determinanty oraz 
wysuwa szerszą koncepcję czynników generujących niepewność alokacji kapitału 
w omawiany rodzaj trunku. Wskazuje ona następujące przyczyny powstawania 
ryzyka na skutek inwestycji w wina163: 

• długoterminowy charakter inwestycji – istnieje większe ryzyko wystąpie-
nia zmian warunków na rynku wina w okresie trwania inwestycji, na 
niekorzyść inwestorów wpływa w tej perspektywie również konieczność 
zamrożenia kapitału na długi okres; 

 
 
 

 
162 K. Borowski, Rynek inwestycji emocjonalnych, CeDeWu, Warszawa 2016, s. 53–54. 
163 W. Pełka, Inwestycje emocjonalne, [w:] M. Mikita, W. Pełka, Rynki inwestycji alternatywnych, 
Poltext, Warszawa 2014, s. 227–228. 
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• wymóg posiadania wiedzy na temat przedmiotu lokaty kapitału – inwe-
stowanie w różne gatunki wina wymaga znajomości wielu zagadnień 
z zakresu enologii, niekiedy korzystna alokacja środków pieniężnych 
w omawiane trunki wymaga dodatkowej profesjonalnej konsultacji eks-
pertów, co zwiększa koszty transakcji; 

• brak możliwości obiektywnej wyceny danego gatunku wina – trunki oce-
niane są pod względem jakości, a następnie wyceniane zgodnie z punkta-
cjami przyznanymi przez kiperów lub sommelierów oraz według różnych 
klasyfikacji, które zawsze w mniejszym lub większym stopniu będą 
opierać się na subiektywnej ocenie. Ryzyko to jest największe na au-
kcjach i licytacjach, gdzie liczba ofert kupna trunków zazwyczaj jest 
ograniczona i nie pozwana na ich obiektywną wycenę.  

Na jeszcze inny typ ryzyka inwestycyjnego związanego z rynkiem win zwraca 
uwagę Adam Jagielnicki Badacz zauważa, iż za sprawą braku regulacji ścisłymi 
przepisami rynek win inwestycyjnych charakteryzuje się dodatkowo ryzykiem 
oszustwa, skutkującym występowaniem różnego rodzaju nadużyć na niekorzyść 
inwestorów164. Wątek ten szerzej porusza w swych publikacjach Michał 
Kamiński, który wśród analizowanych patologii na rynku win inwestycyjnych 
wymienia dwa typy procederów uznawanych za oszustwa165: 

• kłamliwe twierdzenia na temat jakości oraz wyceny trunków – oszuści 
podrabiają alkohole najwyższej jakości, najczęściej przez wykorzystywa-
nie cech fizycznych różnych gatunków wina oraz podmiany oryginalnych 
korków, butelek i etykiet; 

• przekupne oceny profesjonalnych ekspertów – oszustwo polegające na ła-
pówkach wręczanych sommelierom w zamian za zawyżanie ocen trun-
ków podlegających klasyfikacji. 

Do parametrów niekorzystnych z punktu widzenia inwestorów na rynku wina 
należą również cechy wynikające wprost z przedstawionych powyżej głównych 
identyfikatorów inwestycji alternatywnych. Część z nich jest analogiczna do 
opisanych wcześniej typów ryzyka inwestycyjnego, lecz niektóre z nich kształtuje 
nowe, niewymienione jeszcze wady alokacji kapitału w wina. Można wśród owych 
defektów wymienić brak możliwości zaplanowania przychodów z inwestycji 
wskutek nieregularności przepływów pieniężnych generowanych przez oma-
wiany typ przedmiotu lokat, ograniczony dostęp do informacji o rynku win, 
wysokie koszty przechowywania trunków przez okres trwania inwestycji, 
nieprzewidywalność warunków decydujących o jakości i końcowej wycenie wina.  

 

 
164 A. Jagielnicki, op.cit., s. 139. 
165 M. Kamiński, op.cit., s. 101–104. 
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Kolejna istotną wadą inwestowania w omawiany rodzaj alkoholu jest wyso-
kość środków pieniężnych, które powinny być przeznaczone na zakup wina. 
Eksperci uznają, iż początkowy wkład finansowy potencjalnego uczestnika rynku 
nie powinien być niższy niż dziesięć tys. funtów brytyjskich. Kwota ta wynika 
z wysokiej ceny początkowej trunku o charakterze inwestycyjnym, potrzeby dy-
wersyfikacji portfela, co skłania do zakupu większej ilości różnych gatunków win, 
jak również wysokich kosztów dodatkowych, związanych z prowizjami, zarzą-
dzaniem inwestycją, cłami, ubezpieczeniem i przechowywaniem alkoholu166. 
Czynnik ten, wymagający poniesienia niezwykle wysokich bezpośrednich oraz 
pośrednich wydatków na alokacje kapitału, wprost przekłada się na kategorię osób 
lub podmiotów stanowiących uczestników rynku win inwestycyjnych. Bez wzglę-
du czy zakupu trunków dokonywać będzie inwestor indywidualny, czy też podmiot 
o charakterze instytucjonalnym, niezbędne w tym celu będzie posiadanie bardzo 
wysokiej kwoty kapitału. Cecha ta jest wspólna dla wszystkich typów inwestycji 
alternatywnych, nie dotyczy ona wyłącznie lokat w omawiany rodzaj trunków. 

5. Porównanie stóp zwrotu na rynku wina inwestycyjnego oraz 

innych segmentach rynku finansowego 

Korzystny dla inwestorów charakter inwestycji alternatywnych w wina, pole-
gający na minimalizacji ryzyka poniesienia straty, zwłaszcza w warunkach gwał-
townego załamania na rynkach finansowych oraz niezależności od uwarunkowań 
bieżącej koniunktury, widoczny jest również w stopach zwrotu osiąganych na rynku 
winnym. Porównanie stóp zwrotu dla indeksów Liv-ex oraz głównych światowych 
indeksów akcji podczas trwania globalnego kryzysu gospodarczego z 2007 r. ukazuje, 
iż inwestycje w najlepsze gatunki i roczniki wina w sytuacji niekorzystnych 
warunków makroekonomicznych pozwalały ograniczyć ryzyko straty (tab. 1). 

Tab. 1. Stopy zwrotu na rynku wina (stan na 31.03.2009) 

 
Źródło: W. Pełka: Inwestycje emocjonalne, [w:] M. Mikita, W. Pełka, Rynki inwestycji 
alternatywnych, Poltext, Warszawa 2014, s. 231. 

 
166 M. Marcinkowska, op.cit., s. 118–119. 

Indeks Stopa zwrotu w ciągu 3 miesięcy (%) Stopa zwrotu w ciągu 12 miesięcy (%)

Liv-ex Fine Wine 100 2,80% -17,20%
Liv-ex Bordeaux 500 1,20% 0,80%
FTSE 100 -7,30% -28,70%
S&P 500 -2,20% -33,80%
Nikkei 225 0,00% -32,50%
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Dane zaprezentowane w powyższej tabeli ukazują, iż w okresie dwunastu 
miesięcy poprzedzających moment badania indeks win Liv-ex 100 co prawda 
zanotował stratę wynoszącą 17,2%, lecz w porównaniu z notowaniami na rynkach 
akcji jego wynik był o wiele bardziej korzystny dla inwestorów. Dla porównania 
nowojorski indeks S&P 500 poniósł w tym samym okresie niemal dwukrotnie 
wyższą stratę, w wysokości 33,8%. Każdy wskazany powyżej wynik indeksów 
akcji był gorszy o co najmniej 11,5 punktów procentowych od rezultatów osią-
gniętych przez Liv-ex 100. Roczna stopa zwrotu dla indeksu Liv-ex Bordeaux 
była natomiast, jako jedyna w zestawieniu, minimalnie dodatnia i wyniosła 0,8%. 
Wynik tego indeksu potwierdza tezę, iż rynek winny oparł się niekorzystnemu 
trendowi, zainicjowanemu przez globalny kryzys. Warto odnotować dodatnie 
stopy zwrotu dla obydwu indeksów wina w krótkim okresie analizy. W perspekty-
wie rocznej tylko one osiągnęły dodatnie poziomy zwrotu z inwestycji rzędu 1,2–2,8%. 
Indeksy akcji w tym samym okresie podlegającym badaniu albo nie przyniosły 
żadnej korzyści, albo uzyskały ujemne stopy procentowe, osiągające rezultaty 
przekraczające nawet 7%. 

Powyższa analiza ukazuje, iż najlepsze gatunki i roczniki wina, traktowane 
jako kategoria inwestycyjna, zachowują stabilność podczas trwania niekorzyst-
nych uwarunkowaniach koniunktury na innych rynkach. Wątpliwości inwestorów 
może budzić kwestia, czy także w bieżącej sytuacji gospodarczej, cechującej się 
brakiem obecności gwałtownych załamań na rynkach finansowych, lokowanie 
kapitału na rynku winnym będzie korzystne, nie będzie charakteryzować się 
ryzykiem straty, jak również czy inwestycyjne wina posiadają potencjał do gene-
rowania wysokich, a nawet ponadprzeciętnych zysków. A także, przede wszyst-
kim, czy alokacja środków pieniężnych w omawiany segment inwestycji alter-
natywnych przynosi większe korzyści od lokat w inne kategorie instrumentów 
klasycznych oraz alternatywnych w porównywalnych horyzontach inwestycyj-
nych. Odpowiedzi na wskazane obiekcje i zastrzeżenia uczestników rynku dostar-
czają dane zaprezentowane w tabeli 2. 
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Tab. 2. Stopy zwrotu indeksów instrumentów klasycznych i alternatywnych 
w perspektywie rocznej oraz pięcioletniej (stan na 30.06.2020) 

Źródło: oprac. własne na podst.: Liv-ex, Liv-ex Fine Wine Indices, https://ww w.livex.com/ 
news-insights/indices/ [dostęp: 02.07.2020], Stooq: Główne indeksy, https://stooq.pl/t/?i=510 
[dostęp: 30.06.2020], Rynki surowców, https://ww w.bankier.pl/surowce [dostęp: 30.06.2020]. 

W celu przeprowadzenia analizy porównawczej w powyższej tabeli dokonano 
zestawienia rentowności inwestycji w wina, surowce oraz w akcje. Wszystkie 
wykorzystane dane, uzyskane na podstawie notowań przywołanych indeksów, 
przedstawiają stan na dzień 30 czerwca 2020 r. Aby ukazać pełny arsenał możli-
wości inwestycyjnych w wina, oprócz głównych indeksów giełdy Liv-ex, w bada-
niu uwzględniono także tak zwane regionalne indeksy win, które wychodzą swym 
zainteresowaniem poza trunki z okolic Bordeaux. Inne rynki aktywów alternatyw-
nych w powyższym zestawieniu reprezentowane są przez notowania cen surow-
ców, a konkretnie złota oraz srebra. Klasyczne instrumenty finansowe ukazane 
zostały na podstawie notowań największych światowych indeksów akcji, 
z uwzględnieniem najbardziej istotnych dla polskich inwestorów notowań giełdy 
warszawskiej oraz wartości indeksów WIG, WIG 20 oraz WIG 30. Spośród 
wszystkich przedstawionych indeksów wina najwyższy dodatni poziom stóp 

Indeks Stopa zwrotu w okresie 12 
miesięcy (%)

Stopa zwrotu w okresie 5 
lat (%)

Liv-ex Fine Wine 50 -4,81 21,53

Liv-ex Fine Wine 100 -4,41 20,98

Liv-ex Bordeaux 500 -2,84 27,99

Liv-ex Fina Wine 1000 -3,28 38,74

Liv-ex Fine Wine Investables -3,41 25,75

Bordeaux Legends 40 -4,02 29,42
Burgundy 150 -6,09 77,37
Champagne 50 4,06 49,06
Rhone 100 -2,23 21,22
Italy 100 3,93 38,56

Rest of the World 60 -3,07 29,24

FTSE 250 -12,58 -1,77
S&P 500 5,28 50,71
Nikkei 225 3,09 8,6
DAX -0,7 13,29
WIG -16,01 -3,42
WIG 20 -23,22 -20,95
WIG 30 -23,19 -17,07
Złoto 25,75 53,4
Srebro 19,35 17,06

https://stooq.pl/t/?i=510
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zwrotu w perspektywie pięcioletniej osiągnął regionalny indeks Burgundy 150, 
który wyniósł 77,37%. Drugi pod względem rentowności w analogicznym okresie 
był kolejny indeks spoza głównej listy Liv-ex – Champagne 50, z wynikiem 
49,06%. Dopiero trzecia pozycja pod względem wzrostu pięcioletniej stopy 
zwrotu była udziałem podstawowego indeksu Liv-ex, opartego na trunkach 
bordoskich. Została ona osiągnięta przez Liv-ex 1000 i wyniosła 38,74%. Rezultat 
uzyskany przez indeks Burgundy 150 w okresie podlegającym badaniu był 
najwyższy ze wszystkich analizowanych notowań dotyczących zarówno instru-
mentów alternatywnych, jak i klasycznych. Z analizowanych danych wynika, iż 
bardzo korzystną formą inwestycji w długim horyzoncie czasu był zakup złota, 
gdzie pięcioletnia stopa zwrotu wyniosła 53,4% oraz zakup akcji notowanych 
w ramach nowojorskiego indeksu S&P 500, który uzyskał stopę zwrotu na 
poziomie 50,71%. Pozostałe pięcioletnie wskazania osiąganych stóp zwrotu na 
światowych rynkach akcji oraz surowców były za każdym razem niższe od stóp 
zwrotu osiąganych przez wszystkie wskazane indeksy wina, zarówno lokalne jak 
i główne. Co warte odnotowania kursy polskiej giełdy zanotowały w badanym 
okresie stratę, która najniższa była dla szerokiego indeksu WIG (3,43%), 
a najwyższa dla indeksu WIG 20 (20,95%). Analizując inwestycje pod względem 
krótkiego, rocznego horyzontu czasu rynek win nie wygląda już tak optymistycz-
nie. Jedynymi indeksami, która osiągnęły w perspektywie rocznej dodatnia stopę 
zwrotu były indeksy regionalne – Champagne 50 (4,06%) oraz Italy 100 (3,93%). 
Najwyższą rentownością w badanym okresie charakteryzował się rynek złota, 
który osiągnął stopę zwrotu w wysokości 25,75%, a także rynek srebra z wyni-
kiem 19,35%. Na podstawie uzyskanych danych można wysnuć spostrzeżenie, iż 
rynki omawianych surowców były bezkonkurencyjne pod względem rocznej 
rentowności inwestycji Dodatnie stopy zwrotu uzyskały oprócz wymienionych 
wcześniej aktywów również dwa indeksy akcji – amerykański S&P 500 (5,28%) 
oraz japoński Nikkei 225 (3,09%). Pozostałe indeksy, zarówno klasycznych 
instrumentów finansowych, jak również aktywów alternatywnych, uzyskały 
ujemne stopy zwrotu w perspektywie ostatnich 12 miesięcy. Wszystkie przedsta-
wione indeksy akcji, notowane na polskiej giełdzie odnotowały w omawianym 
okresie znaczne spadki – najniższy był udziałem indeksu WIG (16,01%), najwyż-
szy dotyczył indeksu WIG 20 (23,22%). Warto zauważyć, iż pomimo spadków 
zdecydowanej większości ukazanych powyżej indeksów win inwestycyjnych 
(rzędu 2,23–6,09%), straty te nie były tak znaczne i dotkliwe jak ujemne stopy 
zwrotu osiągane na rynkach klasycznych instrumentów finansowych (spadki 
rzędu 12,58–23,22%). 
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6. Wnioski 

Na podstawie powyższej analizy porównawczej można zauważyć, iż wina 
inwestycyjne osiągają stabilne wyniki bez względu na bieżącą sytuację gospodar-
czą. Rezultaty osiągane przez te aktywa są bardzo korzystne dla inwestorów 
lokujących swój kapitał w długim horyzoncie inwestycyjnym. Wysokości osiąga-
nych stóp zwrotu w pespektywie pięcioletniej przez niektóre indeksy winne były 
niedoścignione dla większości rynków klasycznych i alternatywnych. Także rocz-
ny, krótki horyzont alokacji środków pieniężnych dla win inwestycyjnych okazał 
się być bardziej korzystnym z perspektywy inwestorów od wielu rynków akcji 
Inwestycje w wina w rocznej oraz pięcioletniej perspektywie pozwalały o wiele 
bardziej skutecznie zminimalizować ryzyko poniesienia straty. Dla polskich 
inwestorów, inwestujących na lokalnej giełdzie tradycyjnych instrumentów finan-
sowych, wybór alokacji w najlepsze gatunki wina powinien stanowić interesująca 
perspektywę osiągania potencjalnych zysków, bowiem w każdej perspektywie 
badanego okresu czasu wszystkie indeksy winne osiągały nieporównywalnie 
lepszą rentowność od indeksów warszawskiej giełdy. Powyższa analiza ukazuje, 
iż wina mogą być traktowane jako kategoria inwestycji alternatywnej pozwalająca 
na zdywersyfikowanie portfeli inwestycyjnych. Dodatkowo omawiany rodzaj trunku 
charakteryzuje się największym prawdopodobieństwem uzyskania wysokiej śred-
niorocznej stopy zwrotu w długim horyzoncie inwestycyjnym oraz poniesienia 
najniższych strat w perspektywie krótkiego i średniego horyzontu inwestycji.  
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Analiza działań banku PKO BP na rzecz realizacji celów 

środowiskowych wynikających z Europejskiego  

Zielonego Ładu 

Słowa kluczowe: CSR, finanse, bankowość, green banking 

Streszczenie 
Ekologiczne trendy coraz wyraźniej wkraczają w nowe obszary życia gospodarczego 

i społecznego. Idee funkcjonowania instytucji finansowych w sposób wspierający rozwój 
gospodarczy, przy zapewnieniu ochrony stanu środowiska naturalnego, ściśle wiążą się 
z rozwojem koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu. Dostrzeżenie potrzeb zwięk-
szonego dostępu do informacji niefinansowych oraz podjęcia zdecydowanych działań na 
rzecz ochrony degradującego w coraz szybszym tempie środowiska, skłoniło Parlament 
Europejski do opracowania Europejskiego Zielonego Ładu wraz z szeregiem rozwiązań 
kierujących bankowość i inne obszary gospodarki na drogę zielonego rozwoju. PKO BP 
podejmuje działania na rzecz realizacji oczekiwań zarówno prawodawców, jak również 
bardziej świadomych ekologicznie klientów i inwestorów. W swojej ofercie posiada zróż-
nicowany katalog produktów, który wraz z udostępnianymi poprzez oficjalną stronę 
internetową banku informacjami, stał się przedmiotem analizy w niniejszym artykule. 

1. Wstęp

Społeczna odpowiedzialność biznesu w szeroko rozumianym sektorze prywat-
nym jest ideą, której początki sięgają końca XIX w. W swych pierwotnych 
założeniach inspirowana była biblijnymi zasadami miłosierdzia i włodarstwa, zo-
bowiązującymi do wsparcia ludzi uboższych i słabszych niż reszta społeczeństwa. 
Podstawą doktryny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (zwanej także 
CSR) opisanej w „Ewangelii Bogactwa” autorstwa A. Carnegie stały się zasady 
dobroczynności oraz powierniczości, nakładające na przedsiębiorców częściową 
odpowiedzialność za warunki życia reszty społeczeństwa. Zasady te stosowane 
były również przez przedsiębiorców do zarządzania majątkiem w imieniu innych 
ludzi, co zobowiązywało ich jednocześnie do dysponowania nim w sposób spo-
łecznie akceptowalny i przynoszący korzyści całemu społeczeństwu168. 

167 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
168 A. Łukasiewicz-Kamińska, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego, Difin, 
Warszawa 2011, s. 16. 
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Pierwsze poważniejsze próby implementacji założeń społecznej odpowie-
dzialności, w tym także odpowiedzialności środowiskowej wewnątrz sektora ban-
kowego, miały miejsce w latach 90-tych ubiegłego wieku. Wówczas większość 
inwestorów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej popierało dynamicznie roz-
wijającą się integrację działań gospodarczych banków z ekologią. Szczególnie 
wyraźne tendencje proekologiczne wykazywały banki pochodzące z krajów skan-
dynawskich169. Omawiając sytuację działalności ekologicznej banków w latach 
90-tych, należy również wspomnieć o stosunkowo popularnych wówczas działa-
niach niektórych akcjonariuszy, krytycznych wobec instytucji finansowych.
Wrażliwi ekologicznie udziałowcy wykorzystując przysługujące im prawa podej-
mowali wówczas próby rozwoju proekologicznych postaw w bankowości Zazwyczaj
jednak nie dawali rady zgromadzić wystarczającej ilości akcji, aby realnie
wpływać na przebieg wydarzeń podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy170.

Momentem przełomowym dla zainteresowania społeczną odpowiedzialnością 
przedsiębiorstw, w szczególności w branży finansowej, był okres wielkiego kry-
zysu finansowego z lat 2007–2009, zwanego także kryzysem Subprime. Inwe-
storzy rozczarowani nieodpowiedzialnymi działaniami instytucji finansowych, 
które doprowadziły do wybuchu ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, 
coraz większą uwagę zaczęli przywiązywać do aspektów środowiskowych i spo-
łecznych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych171. Inwestowanie z uwzględ-
nieniem przytoczonych czynników z czasem zostało określone skrótem SRI – 
Social Responsibility Investing. Pojęcie społecznie odpowiedzialnego inwesto-
wania jest natomiast definiowane jako inwestowanie implementujące w procesy 
inwestycyjne czynniki środowiskowe (Environmental), społeczne (Social) i ładu 
korporacyjnego (Governance), określane w literaturze mianem czynników ESG172. 
Pomimo tego, że CSR wydaje się być pojęciem szerszym niż ESG, obecnie coraz 
częściej określenia te są stosowane zamiennie, a ich znaczenie wydaje się być 
silnie zbieżne w podejmowanych analizach173. 

Postępowanie instytucji finansowych prowadzące do kryzysu Subprime praw-
dopodobnie nie było jedynym czynnikiem skłaniającym inwestorów do zwiększe-
nia zainteresowania informacjami z zakresu ESG. Na przestrzeni lat zmieniło się 
również rynkowe postrzeganie realnej wartości spółki w odniesieniu do jej warto-

169 G. Borys, Ryzyko ekologiczne w działalności banku, Biblioteka Menedżera i Bankowca, War-
szawa 2000, s. 21–22. 
170 L. Dziawgo, Papiery wartościowe w ochronie środowiska, Wydawnictwo Dom Organizatora 
TNOiK, Toruń 1997, s. 114–115. 
171 M. Remlein, Społecznie odpowiedzialne inwestowanie – analiza europejskiego i polskiego rynku 
w przekroju strategii inwestowania, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2017, Nr 92 (148), s. 114–115. 
172 D. Krupa, Fundusze inwestycyjne odpowiedzialne społecznie, „Annales Universitatis Mariae 
Curie-Sklodowska Lublin-Polonia” 2012, Vol. 46, s. 308–309. 
173 S. L. Gillan, A. Koch, L. T. Starks, Firms and social responsibility: A review of ESG and CSR 
research in corporate finance. „Journal of Corporate Finance”, 2021, Vol. 66, s. 1–2. 
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ści wynikającej z dostępnych metod wyceny opartych o sprawozdawczość finan-
sową. Z biegiem czasu, pomimo ciągłego udoskonalania, sprawozdawczość 
finansowa coraz słabiej odzwierciedlała wartość spółek ustalaną przez rynek 
giełdowy. Zjawisko to zostało potwierdzone między innymi badaniami przepro-
wadzonymi krótko po zakończeniu kryzysu finansowego Subprime174, których 
rezultaty zostały przedstawione poniżej (rysunek 1). 

 

 

Rys. 1. Struktura wartości spółek indeksu S&P 500 w roku 1975 i 2009 
Źródło: oprac. własne na podst.: K. Kobiela-Pionnier, Sprawozdawczość zintegrowana: 
koncepcja raportowania osiągnięć przedsiębiorstwa na miarę XXI wieku, „Zeszyty 
Teoretyczne Rachunkowości” 2012, t. 66 (122), s. 75. 

Z powyższego rysunku wynika, że w 1975 r. zagregowana wartość rynkowa 
spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500 w około 83% odpowiadała zagre-
gowanej wycenie opartej o sprawozdania finansowe. Tylko około 17% wartości 
rynkowej nie znajdowało odzwierciedlenia w metodach opartych o sprawozdaw-
czość finansową. 34 lata później, w przypadku tego samego indeksu, sytuacja 
uległa drastycznej zmianie. W 2009 r. już tylko 19% wartości spółki według wy-
ceny giełdowej stanowiła jej wartość wyliczona metodami bilansowymi Pozostałe  
81% wartości wynikało z czynników nieznajdujących odzwierciedlenia w kla-
sycznych sprawozdaniach finansowych. Decydujące znaczenie zaczęły zatem od-
grywać czynniki pozafinansowe, w tym także czynniki o charakterze ESG. 

 
174 K. Kobiela-Pionnier, Sprawozdawczość zintegrowana: Koncepcja raportowania osiągnięć przed-
siębiorstwa na miarę XXI wieku, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2012, t. 66 (122), s. 75. 
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Banki implementujące kryteria ESG w zarządzanie, procesy decyzyjne oraz 
wszelkie podejmowane działania często są określane mianem „Zielonego Banku”175. 
Jak wskazuje Dziawgo, instytucje finansowe w tym także banki komercyjne funkcjo-
nują na wielu zróżnicowanych płaszczyznach. W każdej z nich występuje większe 
lub mniejsze pole do prowadzenia działań wspierających ochronę środowiska i innych 
zgodnych z kryteriami ESG. Do najważniejszych sfer działalności zalicza się176: 

• oferowane produkty i usługi; 
• uznanie ryzyka ekologicznego; 
• relacje inwestorskie; 
• sponsoring; 
• public relations; 
• redukcję emisji gazów cieplarnianych; 
• redukcję odpadów; 
• redukcję zużycia zasobów energetycznych i materiałowych; 
• marketing. 

W dalszej części Dziawgo wyszczególnia także główne obszary działań proe-
kologicznych, na których w szczególności skupiają się instytucje finansowe. 
Wśród nich można wymienić177: 

• ekogospodarkę – sprowadzającą się przede wszystkim do minimalizacji zuży-
cia zasobów w wyniku działalności prowadzonej przez instytucję finansową. 
Działania w tym obszarze zazwyczaj dotyczą optymalizacji zużycia energii 
elektrycznej i cieplnej, papieru, materiałów biurowych, ilości wytwarzanych 
odpadów, mobilności służbowej pracowników oraz związaną z nią emisją CO2; 

• transakcje finansowe – uwzględniające ryzyko ekologiczne w transakcjach 
inwestycyjnych i kredytowych, zarówno w ujęciu analizy zdolności kredyto-
wej, jak również monitoringu transakcji Przedmiotem transakcji mogą być 
także produkty i usługi finansowe wspierające inicjatywy o charakterze 
ekologicznym; 

• działania wspierające – których celem jest przede wszystkim budowanie 
proekologicznego wizerunku instytucji finansowej. W ramach tych działań 
można zaliczyć obszary takie jak public relations, relacje inwestorskie, 
marketing i sponsoring.  
 

 
175 D. H. Linh, N. T. H. Duong, L. T. H. Trang i in., Determinants of Green Banking Implementation 
in Emerging Country: Evidence from Vietnam Banks, „European Journal of Business and Manage-
ment” 2019, Vol. 11, No. 15, s. 27. 
176 L. Dziawgo, Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, Polskie Wy-
dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 18. 
177 Ibidem, s. 31–33. 
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Tab. 1. Klasyfikacja ekologicznych produktów finansowych 
Bankowość detaliczna Bankowość korporacyjna i produkty 

inwestycyjne 
Zielone kredyty hipoteczne – przyznawane na 
budowę budynków mieszkalnych, spełniających 
wysokie standardy środowiskowe. Zwykle niżej 
oprocentowane niż tradycyjne. 

Zielone obligacje i plany finansowe – obligacje 
emitowane na realizację ekologicznych inwesty-
cji takich jak elektrownie wiatrowe, oczyszczal-
nie itp.; Promocja ekologicznych rozwiązań 
w planach inwestycyjnych tworzonych indy-
widualnie dla inwestorów ze złożonymi potrze-
bami finansowymi.  

Zielone pożyczki – tańsze niż tradycyjne, przezna-
czone głównie na zakup i montaż odnawialnych 
źródeł energii.  

Sekurytyzacja – techniki mające na celu 
finansowanie programów ochrony środowiska 
opartych na obligacjach lub papierach wartościo-
wych zabezpieczonych hipoteką. 

Kredyty na ekologiczną modernizację budynków – 
zarówno pod kątem termicznym, jak również 
emisyjnym. 

Zielone fundusze Venture Capital i Private 
Equity – wspierające ekologiczne inwestycje. 

Kredyty na zieloną mobilność – pożyczki na 
niskoemisyjne środki transportu. 

Wskaźniki ryzyka finansowego i ekologicznego. 

Zielone karty (debetowe/kredytowe/inne) – karty 
związane z działalnością środowiskową. 

Carbon Commodities – instrumenty finansowe 
umożliwiające handel emisjami.  

Zielone lokaty – lokaty, z których zysk bank 
deklaruje zainwestować w ekologiczne aktywa. 

Inne instrumenty wspierające zielone finanse. 

Zarządzanie aktywami. Produkty ubezpieczeniowe. 
Zielone fundusze fiskalne – inwestujące w ekologię 
i zapewniające ulgi podatkowe od uzyskanych z nich 
zysków. 

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych – opła-
ty zależne od intensywności używania pojazdu. 

Fundusze zielonych inwestycji – inwestujące w spół-
ki i przedsięwzięcia zachowujące normy ESG. 

Dom i biuro – rozbudowane formy ubezpiecze-
nia nieruchomości, promujące przyjazne śro-
dowisku rozwiązania techniczne. 

Fundusze węglowe – inwestujące w projekty redu-
kujące emisję CO2. 

Ubezpieczenie węglowe – od ryzyka nieocze-
kiwanych nadmiernych emisji.  

Fundusze obligacji katastroficznych – zabezpiecza-
jące ryzyka zdarzeń klimatycznych. 

 

Źródło: oprac. własne na podst.: J. Fosse, K. Petrick, F. Fiorucci, M. Moulet, J. Albarracin, 
M. R. Jubert, Green Finance in the Mediterranean, Eco-union and IEMed 2017, s. 68–70. 

Produkty finansowe zgodne z założeniami ESG (w szczególności w obszarze 
środowiskowym) są często określane w literaturze jako „zielone”. Mogą one doty-
czyć jednej z czterech kategorii: bankowości detalicznej, bankowości korporacyj-
nej i produktów inwestycyjnych, produktów związanych z zarządzaniem akty-
wami oraz produktów ubezpieczeniowych178. W ramach wymienionych kategorii 
można wyróżnić zróżnicowane produkty (tabela 1). Warto zaznaczyć, że jest to 
stosunkowo szerokie i uniwersalne ujęcie. 

 
178 J. Fosse, K. Petrick, F. Fiorucci, M. Moulet, J. Albarracin, M. R. Jubert, Green Finance in the 
Mediterranean, Eco-union and IEMed 2017, s. 68. 
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2. Europejski Zielony Ład – kolejny krok w stronę zielonej bankowości 

W obliczu nasilających się problemów klimatycznych związanych z narasta-
jącą emisją gazów cieplarnianych (w tym przede wszystkim dwutlenku węgla – 
CO2), Unia Europejska wraz z innymi państwami podjęła działania mające na celu 
zapobiec niekorzystnym zmianom. Zwołana w grudniu 2015 r. w Paryżu konfe-
rencja klimatyczna doprowadziła do przyjęcia Porozumienia Paryskiego przez 
niemal 190 krajów. Był to pierwszy prawnie wiążący akt traktujący o kwestiach 
środowiskowych. Na jego mocy sygnatariusze zobowiązali się między innymi do 
ograniczenia tempa globalnego ocieplenia do poziomu 2 stopni Celsjusza, a za 
wartość pożądaną uznano 1,5 stopnia Celsjusza. Podkreślono konieczność osią-
gnięcia równowagi pomiędzy wielkością emitowanych i pochłanianych gazów 
cieplarnianych, najpóźniej w drugiej połowie XXI w.179 

W odpowiedzi na rosnące oczekiwania, Unia Europejska postanowiła podjąć 
bardziej zdecydowane działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska. W 2019 r. 
przygotowano i przedstawiono Europejski Zielony Ład (ang. European Green 
Deal), czyli strategię na rzecz ochrony klimatu, mającą przekształcić Unię 
Europejską w obszar neutralny klimatycznie i zapobiec postępowaniu silnych 
procesów degradacji środowiska. Według tej strategii Unia Europejska ma stać 
się neutralna klimatycznie, przy udziale gospodarki nowoczesnej, zasobooszczęd-
nej i przyjaznej środowisku naturalnemu180. 

Podstawowe założenia Europejskiego Zielonego Ładu dotyczą: realizacji 
bardziej ambitnych celów klimatycznych na lata 2030 i 2050 niż te, które zostały 
zawarte w Porozumieniu Paryskim, zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń, 
ochrony i odbudowy ekosystemów i bioróżnorodności, strategii od pola do stołu 
– czyli bardziej przyjaznego systemu żywnościowego, przyspieszonego przejścia 
na zrównoważoną i inteligentną mobilność, budowy i remontów w sposób 
oszczędzający zasoby i energię, zmobilizowania sektora przemysłu na rzecz czy-
stej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz dostarczania czystej i przystępnej 
cenowo energii Wszystkie wymienione założenia mają być realizowane przy 
zachowaniu zasad sprawiedliwej transformacji dla wszystkich regionów Unii 
Europejskiej i wsparciu badań naukowych oraz pobudzaniu innowacji181. 

Ze względu na szeroki zakres obszarów, których dotyczy Europejski Zielony 
Ład, w pierwszej kolejności skoncentrowano się na szczegółowym opracowaniu 
i wdrożeniu części dotyczącej klimatu oraz emisji CO2. Aby zapewnić wystarcza-
jące tempo zielonej transformacji, postanowiono umożliwić rynkom kapitałowym 
aktywne zaangażowanie we wsparcie inwestycji wspierających ochronę klimatu. 
Ułatwienie transferu środków finansowych na zasadach rynkowych na rzecz 

 
179 https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_pl [dostęp: 26.07.2021]. 
180 https://www.pois.gov.pl/media/98573/zielony_lad_broszura_wersja_dostepna.pdf [dostęp: 28.07.2021]. 
181 Komunikat Komisji Europejskiej, Europejski Zielony Ład, COM (2019) 640 final. 
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przyjaznych środowisku inwestycji nie może się jednak odbyć bez powszechnego 
dostęp do porównywalnych informacji pozafinansowych. Zmiany umożliwiające 
realizację tego założenia zostały już częściowo przyjęte, jeszcze przed powsta-
niem Europejskiego Zielonego Ładu182. Znaczącą rolę spełniła chociażby Dyrek-
tywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 
2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informa-
cji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże 
jednostki oraz grupy, dotycząca obowiązkowego ujawniania informacji pozafi-
nansowych w sprawozdaniach finansowych podmiotów. 

Najnowsze zmiany wymogów wobec podmiotów świadczących usługi finan-
sowe wynikają z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związa-
nych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, zwanego 
także Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Część nowych 
przepisów zaczęła już obowiązywać od 10 marca 2021 r. Wśród nowych obo-
wiązków znajduje się przede wszystkim konieczność publikacji na stronach 
internetowych dodatkowych ujawnień. Dotyczy ona firm inwestycyjnych, dorad-
ców finansowych, w tym także instytucji kredytowych świadczących usługi 
doradztwa inwestycyjnego oraz zakładów ubezpieczeń na życie, oferujących 
ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne. Objęte nowym obowiązkiem podmioty 
powinny zamieścić na stronie internetowej ujawnienia dotyczące: przyjętej strate-
gii wobec ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnych, negatywnego wpływu podjętych decyzji inwestycyjnych na 
czynniki zrównoważonego rozwoju oraz sposobu zapewnienia spójności polityki 
wynagrodzeń z wprowadzeniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego 
rozwoju183. Poza opisanymi ujawnieniami określanymi mianem ujawnień na 
poziomie podmiotu, nałożono także obowiązek dokonywania pewnych ujawnień 
na poziomie produktu. Skutkuje to między innymi koniecznością informowania 
klientów przed zawarciem umowy o sposobie wprowadzenia w podejmowane 
decyzje inwestycyjne/świadczone usługi ryzyk dla zrównoważonego rozwoju184. 

3. Analiza działań podejmowanych przez PKO BP 

Analizując dostępne informacje na oficjalnej stronie internetowej PKO BP 
z punktu widzenia przeciętnego klienta indywidualnego, bank nie wydaje się być 
szczególnie aktywny w realizacji celów ESG. Żaden specjalny produkt przezna-

 
182 Ibidem. 
183 https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/zarzadzania-procesami-i-strategiczne/articles/co-oznacza 
-SFDR-Sustainable-Finance-Disclosure-Regulation.html [dostęp: 30.07.2021]. 
184 https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/financial-services/articles/newsletter/newsletter-legal-kw 
iecien-2021/SFDR.html [dostęp: 29.07.2021]. 
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czony dla tej grupy klientów o charakterystyce proekologicznej nie jest szczegól-
nie promowany. Informacje o ekologicznych wariantach produktów znajdujących 
się w ofercie banku zwykle zamieszczone są dopiero w zakładce konkretnego 
produktu lub usługi finansowej, np. w zakładce dotyczącej oferty kredytu hipo-
tecznego dla klientów indywidualnych. Na uwagę zasługuje tylko jeden dostępny 
ekologiczny fundusz inwestycyjny – PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecz-
nej Globalny. 

Bank zastosował się do nowych regulacji i zamieścił na stronie internetowej 
informację o implementacji ryzyka ekologicznego w strategię banku, jednak 
dostęp do tego dokumentu jest stosunkowo skomplikowany i mało intuicyjny 
z uwagi na zawarcie tych informacji w zakładce relacji inwestorskich, do których 
dostęp w języku polskim może w pierwszej chwili nie być oczywisty. Najprościej 
wówczas skorzystać z wyszukiwarki internetowej.  

W zakładce dotyczącej produktów dla firm i przedsiębiorstw sytuacja wygląda 
podobnie, jak w przypadku klientów indywidualnych. Ekologiczne rozwiązania 
nie są w szczególny sposób wyróżnione lub promowane, a ich dostępność ukazuje 
się dopiero w szczegółach danego produktu. Wariant ekologiczny jest przedsta-
wiany jako jeden z alternatywnych do wyboru. 

W przypadku usług private banking oferowanych przez PKO BP można 
zaobserwować wyraźne nastawienie na typowe korzyści skoncentrowane przede 
wszystkim na komforcie obsługi, dodatkowych benefitach związanych ze specjal-
nymi kartami kredytowymi oraz innymi usługami przeznaczonymi dla zamożniej-
szych klientów banku. Poza korzystniejszymi warunkami poszczególnych pro-
duktów trudno jednak doszukać się nastawienia na promocję ekologicznych 
produktów finansowych. 

Szczegółowe informacje dotyczące ekologicznej i odpowiedzialnej społecznie 
działalności banku znaleźć można natomiast w zakładce International Banking, 
której zawartość dostępna jest w języku angielskim. Zakładka sugeruje, że jest to 
jedyny język dla tej treści, jednak wyszukując u dołu strony hasło „relacje 
inwestorskie” można uzyskać taką samą stronę, jak po kliknięciu International 
Banking, tylko w języku polskim. Pogrupowane według określonych obszarów 
przykłady działań podejmowanych przez bank PKO BP w ramach strategii ochro-
ny środowiska zostały zaprezentowane w dalszej części artykułu (tabela 2). 

Katalog prowadzonych na rzecz ochrony środowiska i klimatu przedsięwzięć 
jest stosunkowo szeroki i zróżnicowany. Można jednak zauważyć pewną kon-
centrację działań wokół wpływu na środowisko samego banku, wywieranego 
wskutek prowadzonej działalności Obszar transakcji finansowych jest ograni-
czony przede wszystkim do wspierania odnawialnych źródeł energii Natomiast 
działania wspierające, obejmują przede wszystkim relacje inwestorskie i promo-
cję inicjatyw lokalnych na rzecz celów zbieżnych z celami ESG. 
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Tab. 2. Podejmowane przez PKO BP działania na rzecz środowiska według obszarów 
Obszar Przykłady podejmowanych działań 

Ekogospodarka 

− Rozszerzone raportowanie emisji pośrednich z podróży służbowych;
− Redukcja zużycia materiałów biurowych, energii elektrycznej i produkowa-

nych odpadów, przy jednoczesnym wzroście zużycia gazu; 
− Wykonanie analizy luk w celu wdrożenia systemu zarządzania energią ISO 

50001 w latach 2021–2022.

Transakcje 
finansowe 

− Przyjęcie Polityki Finansowania Energetyki Odnawialnej, wspierającej 
nowe transakcje energetyki wykorzystującej OZE;

− Aktualizacja Polityki Banku w zakresie finansowania energetyki wyso-
koemisyjnej;

− Integracja ryzyka zrównoważonego rozwoju i negatywnych skutków 
w procesach decyzji inwestycyjnych, udostępniana w ramach SFDR;

− Wdrożenie oceny w zakresie ESG w procesie kredytowym klientów 
korporacyjnych;

− Powołanie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego PKO Energii Odnawial-
nej – fizan.

Działania 
wspierające 

− Rozbudowana strona internetowa z zakładką relacji inwestorskich, informu-
jąca o działaniach odpowiedzialnych społecznie;

− Wsparcie lokalnych inicjatyw, których cele są zbieżne z celami ESG.
Źródło: oprac. własne na podst.: https://www.pkobp.pl/investor-relations/esg-at-pko-ban 
k-polski-group [dostęp: 18.07.2021].

Klasyfikując ofertę ekologicznych produktów PKO BP (tabela 3) można zau-
ważyć, że bank skupia się przede wszystkim na wspieraniu odnawialnych źródeł 
energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo dla klientów 
indywidualnych oferuje atrakcyjniejsze od konwencjonalnych pod względem 
oprocentowania kredyty hipoteczne, jeśli kredytobiorca zdecyduje się na budowę 
domu o odpowiednio wysokiej wydajności energetycznej. Bank posiada także 
specjalną ofertę finansowania dla osób decydujących się na montaż paneli 
fotowoltaicznych oraz poszukujących przyjazny środowisku środek transportu. 
Inwestorzy szukający ekologicznych możliwości ulokowania swojego kapitału 
niestety nie posiadają szerokiego wyboru w analizowanym banku. Mogą jedynie 
wybrać otwarty fundusz (PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Glo-
balny) przeznaczony dla klientów detalicznych lub fundusz PKO Energii Odna-
wialnej – fizan, przeznaczony dla klientów korporacyjnych. 
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Tab. 3. Klasyfikacja ekologicznych produktów finansowych oferowanych w banku 
PKO BP 

Bankowość detaliczna Oferowany 
w PKO BP 

Bankowość korporacyjna i 
produkty inwestycyjne 

Oferowany 
w PKO BP 

Zielone kredyty hipoteczne ✓ Zielone obligacje i plany 
finansowe - 

Zielone pożyczki ✓ Sekurytyzacja ✓ 
Kredyty na ekologiczną 
modernizację budynków ✓ Zielone fundusze Venture 

Capital i Private Equity - 

Kredyty na zieloną mobilność ✓ Wskaźniki ryzyka finansowego 
i ekologicznego ✓ 

Zielone karty 
(debetowe/kredytowe/inne) - Carbon Commodities ✓ 

Zielone lokaty - Inne instrumenty wspierające 
zielone finanse ✓ 

Zarządzanie aktywami  Produkty ubezpieczeniowe  

Zielone fundusze fiskalne - Ubezpieczenie pojazdów 
mechanicznych - 

Fundusze zielonych 
inwestycji ✓ Dom i biuro - 

Fundusze węglowe - Ubezpieczenie węglowe - 
Fundusze obligacji 
katastroficznych - - - 

Źródło: oprac. własne na podst.: https://www.pkobp.pl [dostęp: 18.07.2021]. 

Pomimo znacznej aktywności PKO BP na rzecz wsparcia środowiska w sferze 
oferowanych produktów finansowych nadal pozostaje kilka obszarów, które wyma-
gają poprawy. Omawiany bank nie wykazuje aktywności w zakresie zielonych 
obligacji oraz wspierających proekologiczne projekty funduszy typu Venture 
Capital i Private Equity. Klientów indywidualnych może za to rozczarować brak 
ekologicznych wariantów lokat bankowych. Dodatkowo poza samym faktem 
przenoszenia jak największej liczby klientów w obszary bankowości elektronicz-
nej, która naturalnie jest bardziej przyjazna środowisku z uwagi na mniejsze 
zużycie materiałów przez placówki banku, PKO BP nie przygotował ekologicznej 
oferty dotyczącej kart kredytowych lub debetowych. Produkty ubezpieczeniowe 
natomiast w większości są oferowane od podmiotów zewnętrznych i nie prezen-
tują w ofercie wariantów nastawionych na rozwiązania ekologiczne. 

4. Wnioski 

Nieustannie zmieniające się warunki rynkowe, w połączeniu z niepewną przy-
szłością środowiska naturalnego, stawiają wiele wyzwań dla współczesnych 
instytucji finansowych. Obecnie zarówno inwestorom, jak również klientom, nie 
wystarczy zaspokojenie wyłącznie podstawowych potrzeb finansowych. Coraz 
częściej oczekuje się od banków, podobnie jak od innych podmiotów gospodar-
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czych, przyjmowania postaw zgodnych z zasadami rozwoju społecznie odpowie-
dzialnego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na środowisko oraz działań 
podejmowanych na rzecz ochrony klimatu. Współczesne banki zapewniają nie-
zbędne fundusze wielu różnorodnym inwestycjom, zarówno tym indywidualnym, 
jak również realizowanym przez duże korporacje. Mogą dzięki temu realnie 
wpływać na oddziaływanie wielu sektorów gospodarki i gospodarstw domowych 
na środowisko, a poprzez tworzenie odpowiednich warunków dla wzrostu zielo-
nych inwestycji stać się kluczowym ogniwem wspierającym ochronę klimatu.  

PKO BP stosunkowo dobrze odpowiada na aktualne oczekiwania wobec 
banków. Prowadzi szerokie działania na rzecz środowiska, zgodne z zasadami 
ESG i szczegółowo informuje o nich inwestorów. Część produktów oferowanych 
przez bank jest nakierowana na wsparcie ekologicznych inwestycji, a osoby szu-
kające przyjaznych środowisku zysków mogą skorzystać z dedykowanego 
funduszu inwestycyjnego. Wsparcie oferowane przez PKO BP dotyczy także 
instalacji odnawialnych źródeł energii oraz modernizacji cieplnej starszych bu-
dynków. Osoby zainteresowane budową domu mogą ponadto uzyskać kredyt 
hipoteczny na atrakcyjnych warunkach, jeśli zdecydują się na budynek o określo-
nym, niższym niż standardowe, zapotrzebowaniu na energię. Wszystkie te działa-
nia w znacznej mierze nastawione są na docelowe obniżenie emisji CO2 i wpisują 
się tym samym w dynamicznie rozwijaną strategię Europejskiego Zielonego Ładu. 

W ofercie banku znajdują się jednak produkty, które mogłyby znacząco 
przyczynić się do realizacji celów ESG, a obecnie nie są wykorzystywane. Można 
tutaj wymienić chociażby zielone obligacje oraz fundusze obligacji katastroficz-
nych. Brak jest również ekologicznych rozwiązań dla usług i produktów 
najbardziej powszechnych, takich jak karty bankowe oraz lokaty terminowe. 
W tych obszarach pozostaje zdecydowanie szerokie pole do wdrażania inno-
wacyjnych rozwiązań, sprzyjających jeszcze efektywniejszemu wsparciu zielonej 
transformacji w Polsce. 
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Konkurencyjność zakładów ubezpieczeń w Polsce na 

przykładzie ubezpieczeń dobrowolnych 

Słowa kluczowe: rynek ubezpieczeń, zakłady ubezpieczeń, ubezpieczenia. 

Streszczenie 
W niniejszej pracy zawarto rozważania na temat konkurencyjności zakładów ubezpieczeń 

w Polsce. Dużą uwagę poświęcono opisaniu najważniejszych obecnie produktów znajdują-
cych się na rynku ubezpieczeń dobrowolnych. Weryfikowana jest teza czy wybór zakładu 
ubezpieczeń zawsze wiąże się z ceną. Rozważane kwestie dotyczą dogodności kanałów dystry-
bucji dla klientów, oraz jakie czynniki są brane pod uwagę podczas zawierania ubezpieczenia. 

1. Wstęp

Konkurencyjność zakładów ubezpieczeń w Polsce na przykładzie ubezpieczeń
dobrowolnych jest tematem ważnym, ponieważ ciągle rozbudowywany jest kra-
jowy rynek takich usług – poprzez wprowadzanie nowych produktów, jak i bada-
nie potrzeb klientów. Niniejsze opracowanie składa się z rozdziału teoretycznego, 
w którym zdefiniowana zostanie istota i funkcja ubezpieczeń, oraz dwóch rozdzia-
łów w części analitycznej, w których zostanie przedstawiony opis produktów 
ubezpieczeniowych i krótkie sprawozdanie z przeprowadzonej ankiety na temat 
wyboru zakładu ubezpieczeń. Głównym celem badawczym było zweryfikowanie 
hipotezy o tym czy oferta i cena ubezpieczeń mają wpływ na wybór zakładu ubez-
pieczeń. W badaniu wykorzystano ankietę własną. 

Na końcu pracy zamieszczono podsumowanie i wnioski 

2. Zdefiniowanie istoty i funkcji ubezpieczeń

2.1. Definicja ubezpieczeń 

W zależności od słownika możemy znaleźć wiele definicji słowa „ubezpiecze-
nie”. Mając na celu zdefiniowanie istoty tegoż terminu na potrzeby niniejszej 
pracy jego zakres został zawężony. Według słownika języka polskiego PWN186 

185 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie. 
186 https://sjp.pwn.pl/szukaj/ubezpieczenie.html [dostęp: 07.08.2021]. 
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zostały rozpoznane trzy znaczenia tego słowa: umowa zawarta z odpowiednią in-
stytucją w celu otrzymania odszkodowania za straty przewidziane w umowie, suma, 
którą się płaci odpowiedniej instytucji zapewniającej odszkodowanie, i urządzenie 
mające na celu ochronę przed czymś lub zapobiegające czemuś. Biorąc pod uwagę 
podane wyżej definicje można zauważyć, że składają się one na współczesną 
umowę ubezpieczenia. Zakłady ubezpieczeń podpisując umowę ubezpieczenia 
przedstawiają warunki świadczenia na wypadek zaistnienia szkody, m.in. zdarzeń 
objętych daną umową, czy sumę ubezpieczenia i warunki wypłacenia odszko-
dowania, oraz kwotę składki uiszczanej podczas zawierania polisy.  

Warto wspomnieć, że urządzenie, jakim jest ubezpieczenie wywodzi się jeszcze 
z czasów starożytnych. Przytaczając słynne słowa J.M. Graf von der Schulenburg`a, 
że obowiązek ubezpieczenia jest tak dawny, jak ludzkie społeczności187, można 
wywnioskować, jak poczucie bezpieczeństwa jest ważne dla człowieka. 

2.2. Funkcje i rodzaje ubezpieczeń 

Biorąc pod uwagę procesy związane z działalnością ubezpieczeniową – 
świadome działanie ludzkie i obiektywne funkcjonowanie określonych mechani-
zmów ekonomicznych – podstawowymi funkcjami ubezpieczeń są: funkcja zapo-
biegawcza (zwana również w literaturze prewencyjną), finansowa oraz ochrona 
ubezpieczeniowa.  

Funkcja prewencyjna polega na podejmowaniu działań hamujących zdarzenia 
ubezpieczeniowe i przeciwdziałaniu powiększania się ich skutków ekonomicz-
nych. Z kolei funkcja finansowa opiera się na gromadzeniu przez zakłady ubezpie-
czeń środków mających na celu pokrycie strat finansowych przedsiębiorstw czy 
gospodarstw domowych z danej wspólnoty, w których szkoda może wystąpić, 
oraz wykorzystywaniu części tych środków na cele lokacyjno-kredytowe. 

Za gotowość przejęcia przez zakład ubezpieczeń skutków realizacji ryzyk 
będących przedmiotem umowy ubezpieczenia odpowiada funkcja ochrony ubez-
pieczeniowej. Oznacza to, że zapewnia ona pomoc finansową ze strony zakładu 
ubezpieczeń w przypadku wystąpienia szkód, oraz finansowaniu kosztów powsta-
łych szkód, a więc na wypłaceniu określonej kwoty odszkodowania lub świadczenia. 

Klasyfikacja ubezpieczeń jawi się w następujący sposób. Ubezpieczenia dzielą 
się na gospodarcze i społeczne. Celujące w prewencyjną i ubezpieczeniową ochronę 
zdrowia, ubezpieczenia społeczne mają zabezpieczać pracowników i ich rodziny 
przez ryzykiem czasowego lub stałego braku możliwości zarobkowania.  

Gospodarcze można podzielić na osobowe i majątkowe, a te na dobrowolne 
i obowiązkowe. Dobrowolne ubezpieczenia są regulowane poprzez własne Ogól-
ne Warunki Ubezpieczeń (OWU), które zostają nadane przez zakład ubezpiecze-
niowy, a w przypadkach spornych stosuje się również przepisy ujęte w Kodeksie  

 
187 Orlicki, Ubezpieczenia obowiązkowe, LEX a Wolters Kluwer bussines, Warszawa 2011, s. 26. 
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Cywilnym. Natomiast ubezpieczenia obowiązkowe regulowane są ustawą z dnia 
22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

3. Rodzaje ubezpieczeń dobrowolnych 

Nikt nie lubi być do niczego przymuszany, jednakże ubezpieczenie często 
warto posiadać. Zakłady ubezpieczeń posiadają obecnie „wachlarz” produktów 
ubezpieczeniowych na każdą okazję. Czym są ubezpieczenia dobrowolne? Jak już 
zostało wspomniane w Polsce ubezpieczenia majątkowe dzielą się na obowiąz-
kowe i dobrowolne. Ubezpieczeniem obowiązkowym jest np. ubezpieczenie odpo-
wiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych, regulowane poprzez Ustawę 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, które posiada sztywne zasady w zakresie 
sumy gwarancyjnej i wysokości kary za brak ubezpieczenia (zmienia się jedynie 
w związku ze wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto). Ze względu 
na wysokość wypłacanych odszkodowań nie należy do najbardziej rentownych 
produktów towarzystw ubezpieczeniowych. Zakłady ubezpieczeń z tej przyczyny 
sprzedają również inne ubezpieczenia dobrowolne, np.: Assistance, Auto Casco, 
ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwego Wypadku, Pomoc Prawna, ubez-
pieczenie opon, szyb, ubezpieczenie mieszkaniowe, czy SME, oraz ubezpieczenia 
na życie. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na tego typu produkty analizowane 
jest ryzyko, a oferta dostosowywana. Potrzeby klienta i statystyki sprzedażowe 
również są ciągle analizowane, przez co zakłady ubezpieczeń wprowadzają nowe 
produkty, modernizują już istniejące, a czasami wycofują z rynku te najmniej rentowne. 

Istnieje bardzo wiele różnych rodzajów dobrowolnych ubezpieczeń na rynku. 
Jak już zostało wspomniane, część z nich dotyczy ochrony życia i zdrowia, a część 
ochrony majątku. Poniżej zostaną opisane najpopularniejsze rodzaje ubezpieczeń. 

3.1. Zdrowie i życie 

Zdrowie i życie jest wartością najwyższą. Każdego dnia ktoś się rodzi, a ktoś 
umiera. To naturalna kolej rzeczy, jednak nigdy niedająca się przewidzieć. 
Według raportu nadanego przez Ministerstwo Zdrowia w Polsce, wraz z nadejściem 
pandemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2, w ostatnim roku liczba zgonów 
wzrosła w stosunku do lat 2016–2019. W 2020 r. względem 2019 r. odnotowano 
67 tys. zgonów więcej188. 

Ubezpieczenie na życie jest tworem wcześniejszym niż wybuch pandemii 
i zawsze cieszyło się dość sporym popytem. Zapewnia wypłatę określonej kwoty 
osobom uposażonym w przypadku śmierci ubezpieczonego. Może jednak zawie-
rać również dodatkową ochronę dla ubezpieczonego, np. finansowe, w wyniku 

 
188 https://www.gov.pl/web/zdrowie/raport-o-zgonach-w-polsce-w-2020-r [dostęp: 07.08.2021]. 
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wypadku czy poważnej choroby. Często razem z ubezpieczeniem na życie sprze-
dawane jest ubezpieczenie zdrowotne umożliwiające zwykle korzystanie z prywat-
nej służby zdrowia. Dodatkowo gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku 
poważnego zachorowania np. na pokrycie leczenia szpitalnego czy w przypadku, 
gdy konieczna jest operacja. Ubezpieczenie rakowe jest odmianą ubezpiecza 
zdrowotnego, zapewniającego w przypadku wykrycia nowotworu wypłatę od-
szkodowania, które ma sfinansować kosztowną terapię. 

Przedmiotem ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) 
jest zdrowie i życie ubezpieczonego, a w przypadku NNW w formie komunikacyj-
nej kierowcy i pasażerów w liczbie określonej w dowodzie rejestracyjnym. Skład-
ka ubezpieczeniowa zależna jest od sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie NNW 
w większości zakładów ubezpieczeń obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych 
wypadków oraz assistance zapewniającego dostęp do wybranych lekarzy specjali-
stów, rehabilitacji ambulatoryjnej, wybranych badań i zabiegów ambulatoryj-
nych, diagnostyki Zakład ubezpieczeń przedstawia szczegóły związane z zależ-
nością pomiędzy wypłacanym odszkodowaniem a poniesionym uszczerbkiem na 
zdrowiu w procentach. Kwota wypłaconego odszkodowania uzależniona jest od 
sumy ubezpieczenia, na którą została zawarta polisa.  

Warto wspomnieć, że ubezpieczenia na życie, czy NNW zawiera się często 
podczas podpisywania umów kredytowych, w których zazwyczaj w roli uposażo-
nego widnieje bank.  

W dzisiejszych czasach również ubezpieczenia turystyczne cieszą się szerokim 
zainteresowaniem wśród konsumentów. Wejście Polski do Unii Europejskiej 
otworzyło granice powodując, że bez przeszkód można podróżować turystycznie 
i w celach zarobkowych poza granice kraju. Również w okresie letnim biura 
podróży przygotowują ofertę wyjazdów do krajów spoza UE. Niezależnie, czy 
podróżnik będzie się przemieszczał jedynie w strefie Schengen, czy poza Unię 
Europejską, warto zaopatrzyć się w dodatkowe zabezpieczenie. Ubezpieczenie 
turystyczne zapewnia bowiem ochronę podczas wyjazdów zagranicznych. Zwy-
kle pokrywa koszty leczenia, akcji ratunkowych czy transportu medycznego, 
które w niektórych krajach są bardzo wysokie. Ubezpieczenie może również 
zawierać dodatkowe elementy np. odszkodowanie w przypadku opóźnienia lotu, 
czy utraty bagażu. Często razem z ubezpieczeniem turystycznym można wykupić 
ubezpieczenie dobrowolne od odpowiedzialności cywilnej OC, polegającym na 
świadczeniu ochrony ubezpieczeniowej w chwili wyrządzania szkody osobom 
trzecim. Ubezpieczenie OC również można nabyć nie tylko jako dodatek do polisy 
turystycznej. Istnieją bowiem zawody, w których ubezpieczenie jest niezbędne, 
np. lekarz, pielęgniarka, nauczyciel, etc. 
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3.2. Ubezpieczenia majątkowe 

Ubezpieczenie mieszkaniowe, jest znane również jako ubezpieczenie od ognia 
i zdarzeń losowych. W podstawowym pakiecie gwarantuje ono wypłatę odszko-
dowania w przypadku, gdy mieszkanie czy dom ulegną zniszczeniu w wyniku 
pożaru czy działania innego zdarzenia losowego. Może być ono rozszerzone 
o ochronę ruchomości, oraz o opisane powyżej OC w życiu prywatnym. Oprócz 
zdarzeń losowych dom lub mieszkanie można ubezpieczyć również od kradzieży, 
co gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku wystąpienia włamania do 
mieszkania czy domu i straty znajdujących się w nim rzeczy, oraz ubezpieczenie 
od dewastacji czy aktów wandalizmu. Często razem z ubezpieczeniem domu 
można ubezpieczyć obiekty przydomowe, takie jak np. garaż czy altana, a nie-
kiedy nawet bramę. 

Trudno mówić o ubezpieczeniach majątkowych nie wspominając o ubez-
pieczeniach komunikacyjnych. Według przeprowadzonego badania w dniach od 
01.04.2021 do 10.05.2021 na 106 ankietowanych 85% odpowiedziało, że posiada 
dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne189 z czego ubezpieczenie NNW Komu-
nikacyjne posiada 63,7% badanych, a Auto Casco 42,9% ankietowanych. Rów-
nież ubezpieczenie Assistance 45,1% badanych posiada w podstawowej formie, 
świadczące ochronę w przypadku wypadku i awarii na terytorium Polski posiada 
37,4% kierowców, a rozszerzone na kraje europejskie świadczone jest dla 20,9%. 

Ubezpieczenie Auto Casco świadczy ochronę pojazdu przed zniszczeniem, kra-
dzieżą i uszkodzeniem. Zazwyczaj polisa zawierana jest na okres 12 miesięcy w pa-
kiecie z ubezpieczeniem OC. Zakres ubezpieczenia jest określany przez zakład 
ubezpieczeń w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Dokument przekazy-
wany jest ubezpieczonemu razem z polisą w formie elektronicznej, bądź papierowej.  

Ochrona ubezpieczenia AC pojazdu rozpoczyna się w dniu następującym po 
zawarciu umowyi opłaceniu składki, lub jej raty i kończy się z chwilą zakończenia 
umowy, zbycia pojazdu, czy w przypadku wystąpienia szkody całkowitej.  

Ubezpieczenie Assistance ma zazwyczaj trzy warianty: podstawowy – ochrona 
od skutków kolizji drogowej; rozszerzony – od kradzieży, wypadku bądź awarii 
pojazdu, co powoduje, że ubezpieczenie staje się coraz bardziej atrakcyjne, gdyż 
udzielana jest pomoc np. w przypadku rozładowania akumulatora, lub zatan-
kowania niewłaściwego paliwa; oraz assistance świadczone w krajach UE. 

4. Wybór zakładu ubezpieczeń 

W powyższym badaniu własnym wzięło udział 106 respondentów z Polski 
Kobiety biorące udział w badaniu stanowiły 58,5%, a mężczyźni 41,5%. Formu-
larz dotarł praktycznie do każdej zakładanej grupy wiekowej (rozpiętość 18–70 

 
189 Źródło: badanie własne.  
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lat), lecz najliczniejszym przedziałem wiekowym biorącym udział w badaniu był 
26–30 lat. Większość ankietowanych pochodzi z miejscowości zamieszkiwanych 
od 150 do 500 tys. mieszkańców (26,4%), a najmniej miasta do 50 tys. (14,2%). 
Ankieta została zaprojektowana i przesłana za pomocą internetu.  

W dzisiejszych czasach można zawierać ubezpieczenie na wiele sposobów. 
Zakłady ubezpieczeń mają często swój dział sprzedażowy na infolinii (call 
center). Można kupić polisę za pośrednictwem strony internetowej, czy przez po-
średnictwo agenta. Coraz chętniej zakłady ubezpieczeń sprzedają swoje polisy 
poprzez porównywarki internetowe, które same się reklamują, starając się przy-
ciągnąć jak najwięcej potencjalnych klientów (np. Rankomat, mfind, czy Porowneo). 
Klient zawierający polisę przez internet robi to w sposób samodzielny, podając 
swoje dane i wybierając zakres ubezpieczenia, dzięki którym kalkulator ubezpie-
czeniowy oblicza składkę na podstawie ryzyka ubezpieczeniowego.  

Biorący udział w badaniu w większości jednak zakupują polisy w sposób tra-
dycyjny. Prawie 68% zawiera umowy u agentów ubezpieczeniowych. Agenci 
i brokerzy nie przejmują prawa własności do produktu, ale działają w imieniu i na 
rachunek producentów. Głównym zadaniem ich działalności jest pomoc w kupnie 
i sprzedaży produktów190. Głównym produktem sprzedaży agentów i brokerów są 
zatem informacje. Ze względu na swoją wiedzę agenci stanowią nieocenioną 
pomoc w zakresie nawiązywania kontaktów handlowych. Agenci ubezpiecze-
niowi działają na podstawie ustawy z dn. 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpie-
czeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 1881).  

Dopiero 17,9% ankietowanych korzysta z porównywarki ubezpieczeń. Reszta 
zakupiła polisę poprzez kontakt bezpośredni z zakładem ubezpieczeń poprzez 
działy sprzedaży telefonicznej, lub stronę internetową. Świadczy to o fakcie, że 
większość ankietowanych ufa swojemu agentowi w zakresie jego wiedzy i kom-
petencji, jednakże coraz więcej osób decyduje się na zakup polisy na odległość. 
Takie rozwiązanie jest mniej popularne od kontaktu bezpośredniego z pośredni-
kiem jakim jest agent, być może związane jest to z wiedzą własną konsumenta, 
lecz jednocześnie w świecie, w którym praktycznie każdy ma dostęp do sieci 
internetowej jest to rozwiązanie dość wygodne i praktyczne. W przeciwieństwie 
do umów zawartych u agenta, na odstąpienie od umowy zawartej na odległość 
konsument ma 30 dni od daty zawarcia zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 30 maja 
2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). 

W pytaniu w jakim zakładzie ubezpieczeń ankietowani zawierają polisy, więk-
szość zdecydowanie odpowiedziała, że to PZU (aż 23% ankietowanych), Na 
drugim miejscu widnieje AXA (17% ankietowanych) W 2021 r. zakończyła się fuzja 

 
190 Korcyl, Kobiela, Dystrybucja poprzez agentów handlowych i brokerów [w:] Encyklopedia Zarządzania, 
https://mfiles.pl/pl/index.php/Dystrybucja_poprzez_agent%C3%B3w_handlowych_i_broker%C3
%B3w [dostęp: 07.05.2021]. 
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prawna i operacyjna pomiędzy AXA Direct a UNIQA. Towarzystwo ubezpiecze-
niowe Ergo Hestia wybrało 11%. Szczegółowe dane zawiera poniższy wykres. 

 

 
 

Rys. 1. Najczęściej wybierane zakłady ubezpieczeń 
Źródło: oprac. własne. 

Kolejne pytania dotyczyły oceny w skali od 1–10 kryteriów wyboru zakładu 
ubezpieczeń, gdzie 1 oznacza najmniej ważne, a 10 najbardziej. Z zebranych ocen 
została wyliczona średnia ocena. Najważniejszym kryterium na które powołali się 
respondenci jest cena. W skali od 1–10 ocena wysokości składki wynosi 9. 
Zwykle konsument chciałby kupić jak najlepszy towar po jak najniższej cenie. 
Tak samo jest z ubezpieczeniami Konsumenci starają się wybrać ubezpieczenie 
nie płacąc za nie zbyt wiele, zwłaszcza jeżeli są to np. ubezpieczenia obowiąz-
kowe, których zakres jest przedstawiony ustawowo. Czas likwidacji szkody oce-
niono na 8, czyli też jest dość istotnym czynnikiem wyboru zakładu ubezpieczeń. 
Zwykle zakład ubezpieczeń na likwidację szkody ma 30 dni W przypadku, gdy 
wystąpią okoliczności sprawiające, że likwidacja w tym terminie jest niemożliwa, 
po porozumieniu się z poszkodowanym i wyjaśnieniu sytuacji może zlikwidować 
szkodę nie później niż do 90 dnia od jej zgłoszenia. Jednakże cała procedura 
zazwyczaj trwa krócej, np. w przypadku zalania, czy spalenia się mieszkania, za-
kład ubezpieczeń musi działać dość sprawnie. Zakres oferowanego ubezpiecze-
nia, przyznane zniżki, czy rabaty, oraz stabilność na rynku są również ważne przy 
zakupie ubezpieczenia i ich ocena wynosi 6. Zakres ubezpieczenia jest dość 
istotnym kryterium, natomiast przede wszystkim konsument patrzy na portfel 
w pierwszej kolejności Zazwyczaj dostosowuje zakres ubezpieczenia do swoich 
możliwości finansowych. Najmniej wpływającym na decyzje badanych czynni-
kiem jest reklama, której średnia ocena to 3. Oczywiście dzięki reklamom w tele-
wizji, czy w internecie zakład ubezpieczeń może zaprezentować swoje istnienie 
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na rynku i zasugerować konsumentowi, że jest dostępny i posiada najlepszą ofertę 
przygotowaną pod jego potrzeby. Natomiast ankietowani uznali, że nie jest to 
najważniejsze kryterium wyboru, a raczej ostatnie, które biorą pod uwagę.  

5. Wnioski 

Ubezpieczenia cieszą się coraz większym popytem wśród konsumentów. Za-
kłady ubezpieczeń analizują potrzeby potencjalnych klientów, sytuacje na rynku, 
oraz ryzyka ubezpieczeniowe i dopasowują swoją ofertę do potrzeb odbiorców. 

Wśród najważniejszych kryteriów wpływających na wybór zakładu ubezpie-
czeń podczas badania ankietowani wybrali cenę oraz czas likwidacji szkody. 
Większość badanych zawierała polisy w sposób tradycyjny, w kontakcie z agen-
tem jako przedstawicielem zakładu ubezpieczeń. Pokazuje to, że bezpośredni 
kontakt z drugą osobą wzbudza wciąż większe zaufanie niż sposoby zawierania 
umów na odległość, choć wzrasta również zainteresowanie do samodzielnego 
korzystania z porównywarek internetowych.  

Większość ankietowanych zawarło polisę w PZU co może wskazywać na 
zaufanie do tego zakładu ubezpieczeń i jego stabilności na rynku. 

W niniejszej pracy miałam na celu przedstawienie kryteriów wyboru zakładów 
ubezpieczeń oraz głównych produktów wchodzących w skład ich ofert. Do 
swoich badań wykorzystałam wiedzę empiryczną oraz informacje pochodzące 
głównie z Ogólnych Warunków Ubezpieczeń oraz stron internetowych towa-
rzystw ubezpieczeniowych. Badania przeprowadzone dla potrzeb artykułu spra-
wiły że hipotezy zostały przedstawione pozytywnie. Z powodu zmian związanych 
z zaistnieniem pandemii uważam, że powinny być poszerzone i ponownie prze-
prowadzone na większej grupie osób.  
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Jan Burbo191 

Wzajemne relacje polityki migracyjnej i struktury ludności 

na przykładzie Polski i Kazachstanu  

Słowa kluczowe: repatriacja, polityka migracyjna, Kazachstan, zmiany strukturalne lud-

ności, repatriacja ludności polskiej z Kazachstanu, migracje a społeczeństwo 

Streszczenie 
Masowe przesiedlenia ludności, stanowiące istotny aspekt zarządzania ludnością w Związku 

Socjalistycznych Republik Radzieckich doprowadziły do wzrostu udziału ludności 
polskiej w strukturze ludności kazachskiej. Odpowiedzialność za zmiany strukturalne lud-
ności w Kazachstanie już w latach 20–tych XX w. ponosiła Rosja, a jej dalsze działania 
i akcje przesiedleńcze zwiększały do lat 90–tych XX w. liczbę ludności państwa ka-
zachskiego. Jednym ze współczesnych kierunków zmian w stosunkach międzynarodo-
wych stało się odciążenie Kazachstanu od konsekwencji decyzji podejmowanych przez 
Rosję poprzez umożliwienie ludności polskiej w Kazachstanie powrotu do Polski  

Artykuł ten ma na celu zaprezentowanie wpływu polityki migracyjnej Polski na struk-
turę ludności w Kazachstanie po II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
kontekstu politycznego stosunków międzynarodowych w Europie Wschodniej.  

Polityka migracyjna wolnej Polski sprzyjała powrotom repatriantów z Kazachstanu, 
podczas gdy dyktatura ZSRR warunkowała przymusowe przesiedlenia ludności polskiej 
na tereny ziemi kazachskiej.  

Istotnym aspektem prezentowanej treści jest porównanie czynnika warunkującego 
decyzję o migracji dawniej i współczesnej poprzez wskazanie różnic między migracją do-
browolną a przymusową.  

1. Wstęp 

Odzyskanie niepodległości stanowiło podstawę powołania II Rzeczpospolitej, 
istniejącej w latach 1918–1945 i rozebranej m.in. na mocy porozumienia w spra-
wie podziału ziem polskich, które ustalając granicę strefy interesów wzdłuż Narwi, 
Wisły i Sanu przyczyniło się do wzrostu masowych przesiedleń i deportacji 
IV Rozbiór Polski to zmiany wywołane niemiecko-rosyjskimi porozumieniami, 
w wyniku których obszary o powierzchni 388 000 km2, zamieszkiwany przez 
35 mln. ludzi stały się częścią zupełnie innych państw192.  

 
191 Uniwersytet Łódzki Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.  
192 W. Łukaszewski, IV rozbiór Polski na północno-wschodnim Mazowszu, „Zeszyty Naukowe Ostro-
łęckiego Towarzystwa Naukowego” 2019, z. 33, s. 125. 
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Konsekwencją stosunków między Związkiem Radzieckim a III Rzeszą były 
decyzje o relokacji ludności pochodzenia polskiego z terenów objętych umowami, 
prowadzące do spadku ludności na terenach byłej II RP i wzrostu populacji w Ka-
zachstanie. Jeszcze w sierpniu 1941 r. na 318 784 polskich obywateli skierowanych 
na zesłanie i do specjalnych osiedli 14 307 osób przeniesiono do Kazachstanu, a koń-
cowe szacunki prezentujące liczbę przymusowo przeniesionych osób nie są znane193. 

Zmiany administracyjno-prawne towarzyszące przemianom politycznym kształ-
towały nowe struktury społeczne, powstające na bazie powojennych zniszczeń. 
Zagarnięcie wschodnich ziem polskich przez ZSRR to utrata terenu zamieszkiwa-
nego przez Polaków, Żydów, Ukraińców i Białorusinów, którzy w wielu przypad-
kach zostali przesiedleni lub zmuszeni w inny sposób do opuszczenia dotych-
czasowego miejsca zamieszkania. Jednym z terenów relokacji polskiej ludności 
pozostawał Kazachstan, który podobnie jak Polska swoją podmiotowość prawno-
międzynarodową zaczął odbudowywać po 1991 r.194 Rozpad Związku Radziec-
kiego dla wielu państw, w tym Polski, oznaczał niepodległość i suwerenność, co 
przekładało się na budowanie i umacnianie polityki, szczególnie w najbardziej 
zaniedbanych obszarach jak chociażby społeczeństwo i sprawy zagraniczne. Dla 
Polski oznaczało to rozbudowę współpracy z Kazachstanem ułatwiającą migrację 
ludności polskiego pochodzenia między umawiającymi się stronami i wyklucza-
jącą przymus z czynników konstytuujących proces decyzyjny. 

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie i zobrazowanie wpływu poli-
tyki migracyjnej państwa polskiego oraz stosunków międzynarodowych i wyni-
kających z nich kluczowych decyzji politycznych po II wojnie światowej na 
zmiany strukturalne ludności w Kazachstanie. Artykuł przedstawia historyczny 
aspekt zarządzania ludnością w Europie Środkowo-Wschodniej na przykładzie 
masowych zesłań ludności polskiej do Kazachstanu po zaanektowaniu ziem pol-
skich przez Rosję i Niemcy. Polityczny aspekt ruchów społecznych w Europie po 
II wojnie światowej w dużej mierze zdeterminowany był decyzjami politycznymi, 
które nie zostałyby podjęte w innych warunkach.  

Jednym z kierunków przesiedleń ludności pozostawał Kazachstan, co bezpo-
średnio wpłynęło na wzrost liczby ludności w tym kraju. Odzyskanie przez Polskę 
decyzyjności politycznej a tym samym podmiotowości prawnomiędzynarodowej 
doprowadziły do zmian w polityce migracyjnej, przywracając osobom polskiego 
pochodzenia wysiedlonym lub zmuszonym w inny sposób do pozostawienia ma-
jątku i życia w II Rzeczpospolitej możliwość powrotu do kraju. Prawne regulacje 

 
193 S. Ciesielski, Liczebność zesłańców polskich w Kazachstanie 1940-1946, „Dzieje Najnowsze” 1993, 
rocznik XXV (4), s. 78, A. Gawryś – Mazurkiewicz, Ekonomia niedoboru na nieludzkiej ziemi 
O wspomnieniach polskich zesłańców z lat czterdziestych XX wieku do Kazachstanu, „Postscriptum 
Polonistyczne” 2020, nr 2(26), s. 198–204. 
194 W. Kudela – Świątek, „Przyszywani Sybiracy”. Kazachstańscy Polacy w rodzimym dyskursie nau-
kowym, „Etnografia Polska” 2014, t. LVIII, z. 1–2, s. 49–70. 
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w państwie polskim wpłynęły bezpośrednio na strukturę ludności kazachskiej, 
która uzyskując możliwość powrotu do kraju ojczystego zwiększyła ujemne saldo 
migracji w niektórych okresach. Zależności między decyzjami politycznymi w jed-
nym kraju a zmianami ludności w drugim państwie podkreślają znaczenie decyzji 
politycznych w codziennym życiu potencjalnie niezwiązanych ze sobą osób, za-
mieszkujących różne państwa.  

Rok 1991 był istotny zarówno w polskiej jak i kazachskiej historii politycznej, 
a wszelkie późniejsze zmiany prowadziły do ułatwienia repatriantom powrotu do 
kraju. Rozstrzygnięcia polityczne skutkowały zmianami strukturalnymi ludności 
a indywidualne decyzje zmieniły charakter z przymusowego na dobrowolny. 

2. Polityczny aspekt masowych ruchów społecznych 

Liczba mieszkańców Kazachstanu od 1950 r. wykazywała trend rosnący, co prze-
jawiało się wzrostem ich liczby od 6 702 991 w 1950 r., przez 16 383 887 w 1990 r. 
aż do liczby 18 776 707 mieszkańców w 2020 r.195 O ile w początkowych okre-
sach napływ ludności na tereny tego państwa związany był również ze wzrostem 
liczby mieszkańców polskiego pochodzenia, o tyle lata 90–te XX w. i początek 
XXI w. to momenty, w których migracja ludności polskiej w Kazachstanie miała 
częściej charakter ujemny, co wynikało m.in. z możliwości powrotu do kraju. 
Napływ ludności polskiej na tereny współczesnego Kazachstanu w latach 50–tych 
i 60-tych związany był z masowymi przesiedleniami ludności dokonanymi w ob-
rębie m.in. II Rzeczypospolitej na mocy umów międzynarodowych między rzą-
dem państwa polskiego i Związku Radzieckiego oraz innych stosunków między-
nawowych z udziałem Związku Socjalnych Republik Radzieckich. Odpływ ludności 
polskiego pochodzenia wynikał m.in. ze zmian polskiej polityki migracyjnej 
sprzyjającej powrotowi repatriantów, którzy utracili swoje majątki, bądź majątki 
których trafiły do wykazu majątków opuszczonych196. 

Zmiany polityczne w państwie polskim po 1989 r. sprzyjały swobodnemu 
przepływowi osób w ramach rozwijanych stosunków międzynarodowych. Jed-
nym z pierwszych efektów zmian była możliwość swobodnego wyjazdu dla oby-
wateli polskich z kraju oraz swobodnego wjazdu do kraju dla cudzoziemców197. 
W latach 90-tych zwracano uwagę na konieczności zmian polskiej polityki migra-
cyjnej uwzględniające nowe okoliczności w postaci: napływu cudzoziemców 
głównie ze Wschodu, wykorzystanie Polski jako drogi tranzytowej uchodźców 
i uciekinierów politycznych i migrantów ekonomicznych zmierzających na Zachód 

 
195 Kazakhstan Population (1950-2020). Worldometr, Kazakhstan Population (2021) – World-
ometers (worldometers.info), [dostęp: 10.06.2021]. 
196 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2015 r. i CSK 85/14. Nabycie własności ma-
jątków opuszczonych w wyniku tzw. „przemilczenia”, Lex nr 1677789. 
197 K. Głąbicka, Założenia i przesłanki polskiej polityki migracyjnej, [w:] K. Głąbicka, M. Okólski, 
D. Stola, Polityka migracyjna Polski, „Prace Migracyjne” 1998, nr 18, s. 8–12. 
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oraz „istnienia licznej rzeszy rodaków żyjących na obczyźnie, którzy pragną powrotu 
do ojczyzny”198. Opracowanie zasad pozwalających rodakom zlokalizowanym 
w strefach życiowych poza ojczyzną stało się jednym z wyzwań polskiej polityki 
migracyjnej, a jej efektami były z jednej strony wytyczne umożliwiające repatria-
cje i jej prawno-administracyjne uregulowanie, z drugiej wzrost napływu repa-
triantów do kraju. Konsekwencją bezpośrednią były zmiany strukturalne ludności 
w miejscach zamieszkania osób polskiego pochodzenia – zarówno dotychczaso-
wym jak i nowym, a tym samym zmiany w strukturach społeczeństwa takich 
państw jak Kazachstan i Polska. W Kazachstanie wzrost liczby Polaków w latach 
1950–1970 został zastąpiony spadkiem trendem spadkowym, związanym z bar-
dziej licznymi niż wcześniej wyjazdami przesiedleniowymi.  

Decyzje polityczne Moskwy obowiązywały w państwie polskim do 1990 r., co 
skutkowało zmianami rozumienia i definiowania takich pojęć jak deportacja, 
repatriacja czy przesiedlenie. Repatriacja stanowiła przedmiot zainteresowania 
władz państwa polskiego już w 1945 r., co wyrażono powołaniem Państwowego 
Urzędu Repatriacyjnego, do zadań którego należało m.in. „organizowanie repa-
triacji ludności z obszarów innych państw na terytorium Państwa Polskiego”199. 
Zawarte w dekrecie ustalenia dotyczyły w tym samym stopniu przesiedleńców co 
repatriantów a sama kategoria „ludności z innych obszarów” pozostawała dość 
szeroka i obejmowała przesiedleńców z tzw. ziem dawnych, czyli województw 
położonych na zachód od granicy polsko-radzieckiej, powstałej po II wojnie 
światowej, w tym poznańskiego i śląskiego; przesiedleńcy z centralnych zim 
polskich – województw warszawskiego, lubelskiego, krakowskiego częściowo 
oraz łódzkiego oraz repatrianci, czyli trzy grupy społeczne200: (1) osoby zamiesz-
kałe stale do 1.09.1939 r. na terenie radzieckich republik litewskiej, białoruskiej 
i ukraińskiej, jeśli zostały przesiedlone od 1.01.1944 r., lub przybyły na teren 
Państwa Polskiego (2) osoby zamieszkałe do dnia 22.07.1944 r. na terenie Pań-
stwa Polskiego, które w skutek działań wojennych znalazły się na terenie republik:  
białoruskiej, ukraińskiej i litewskiej oraz (3) osoby, które znalazły się gdziekol-
wiek poza Polską na skutek okupacji niemieckiej i wróciły do kraju mając jako 
miejsce zamieszkania jedną z republik radzieckich201. 

Masowe przesiedlenia ludności polskiej zwiększały przekształcały strukturę 
populacji w Kazachstanie zarówno w latach 40–tych i 50–tych XX w., czyli głów-
nie w czasie II wojny światowej. Przymusowe wyjazdy do Kazachstanu wielo-
krotnie wiązały się z brakiem możliwości powrotu do Polski, której granice 

 
198 Ibidem, s. 8. 
199 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 października 1944 r. o utworzeniu 
Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, Dz. U. z 1945. 24.145. 
200 H. Markowski, Wojewódzki oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Katowicach w latach 
1945–1951, Uniwersytet Śląski, Katowice 2007, s. 124. 
201 Ibidem. 



137 

administracyjne od momentu rozpoczęcia II wojny światowej uległy znacznemu 
zwężeniu. W konsekwencji wojny na tereny zarządzane przez Związek Radziecki 
trafiły mln. Polaków, którym powrót do kraju zaczęto umożliwiać dopiero w wolnej 
Polsce, po 1989 r. Powiązanie między polityką wobec repatriantów w Polsce 
a statystykami ludności w Kazachstanie dowodzą wzajemnych relacji między po-
lityką w jednym państwie a dynamiką przemian społecznych w innym. 

2.1. Liczba ludności w Kazachstanie w latach 1950–2021 

Kazachstan uważany jest za transkontynentalne państwo położone w Azji 
Środkowej i Europie Wschodniej, zamieszkiwane przez Kazachów, Rosjan – po-
nad 20%, Uzbeków, Niemców, Ukraińców, Polaków. W 2009 r. Kazachowie 
stanowili 63,1% populacji kraju, Uzbecy 2,8%, Ukraińcy 2,1%, Niemcy 1,1% zaś 
pozostałe grupy 7,2%202, z czego udział Koreańczyków oszacowano na 0,6%, zaś 
udział Białorusinów na 0,4%203.  

Od 1950 r. liczba ludności w Kazachstanie rośnie sukcesywnie, w mniej lub 
bardziej dynamicznie w zależności od okresu. Najbardziej dynamiczne okresy wzro-
stu zaludnienia miały miejsce na skutek działań wojennych i decyzji podejmowa-
nych przez Związek Radziecki  

Początkowo Kazachstan był państwem typowo rolniczym, w którym ludność 
z obszarów wiejskich dominowała nad ludnością zamieszkującą miasta, a zdecy-
dowana większość zmian w strukturze ludności państwa jeszcze do końca lat 80–tych 
XX w. podyktowana była decyzjami politycznymi państw trzecich, takich jak 
Związek Radziecki  

W latach 1955–2020 liczba ludności w Kazachstanie wzrosła o ponad 10 mln. 
W ciągu 65 lat populacja kazachska wzrosła niemal trzykrotnie – z 6 mln do 18204. 
W 1950 r. liczba mieszkańców Kazachstanu wynosiła 6 702 991, rok później 
nastąpił wzrost do 6 881 586. Trend rosnący został zachowany do 1990 r., w któ-
rym liczba ludności osiągnęła poziom 16 383 887 mieszkańców, a następnie 
złamany chwilowym trendem spadkowym trwającym do 2001 r. Od 2002 r. zmia-
ny w dynamice wzrostu populacji kazachskiej na nowo zaczynały przypominać 
trend rosnący, bowiem liczba mieszkańców zmieniła się w ciągu roku dodatnio, 
nie zaś ujemnie, jak miało to miejsce w latach 1990–2001. Okres 1990–2001 dla 
populacji Kazachstanu oznaczał spadek liczby mieszkańców, zauważalny po 1990 r., 
w którym łączna liczba mieszkańców wynosiła 16 383 887 i była wyższa od  
 

 
202 Ethnic Groups of Kazakhstan. Share of Population in Kazakhstan, 2009 Census,: Ethnic Groups 
Of Kazakhstan – WorldAtlas, [dostęp: 21.07.2021]. 
203 Kazakhstan. Miniorities and indigenous people,: Kazakhstan | World Directory of Minorities & 
Indigenous Peoples (minorityrights.org), [dostęp: 21.07.2021]. 
204 Kazakhstan Population,: Kazakhstan, World Directory of Minorities & Indigenous Peoples 
(minorityrights.org), [dostęp: 21.07.2021]. 
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populacji w 1991 r. o 10 587. W 1992 r. liczba mieszkańców Kazachstanu wyno-
siła 16 302 806 i była niższa od wartości z roku poprzedniego o 70 494 mieszkań-
ców. Tendencja spadkowa pogłębiała się w kolejnych latach: 

• W 1993 r. liczba mieszkańców Kazachstanu wynosiła 16 181 155 i była 
wyższa od różnicy między 1992 r. a 1990 r. – 59 907. Populacja Kazach-
stanu spadła o 121 651 osób w ciągu roku; 

• W 1994 r. liczba mieszkańców była niższa o 158 933 od wartości z 1993 r.; 
• W 1995 r. populacja Kazachstanu liczyła o 182 859 mieszkańców mniej 

niż w 1994 r.; 
• W latach 1995–1998 państwo traciło średnio 216 402 mieszkańców rocznie: 

▪ Liczba mieszkańców w 1996 r. była niższa o 207 436 od liczby 
mieszkańców 1995r.; 

▪ Liczba mieszkańców w 1997 r. była o 225 924 mieszkańców mniej-
sza od liczby z roku poprzedniego; 

▪ Liczba mieszkańców w 1998 r. była mniejsza o 215 846 od wartości 
z 1997 r., 

• W 1999 r. liczba ludności wynosiła 15 020 571, co było wartością niższą 
o -169 586 od liczby ludności w 1998 r.; 

• W 2000 r. liczba mieszkańców była mniejsza o 97 852 w porównaniu do 
roku poprzedniego i wynosiła 14 922 719; 

• W 2001 r. zauważalny był ostatni ujemny przyrost ludności kazachskiej, 
który wynosił 21 514; 

• Od 2002 r. zauważalna jest powolna tendencja wzrostowa dodatniego 
przyrostu liczby ludności w Kazachstanie, średnio o 203 973,8 osób rocznie. 

Antypolska kampania przeprowadzona w 1936 r. doprowadziła do deportacji 
ponad 70 000 Polaków do Kazachstanu205, co już wówczas zmieniało struktury 
społeczne w obu destynacjach osób deportowanych. Przyrost liczby mieszkańców 
doprowadził do zmian strukturalnych w społeczeństwie podobnie jak masowy 
odpływ ludności.  

Od 1970 r. zauważalne są coraz głębsze i postępujące zmiany w strukturze 
ludności kazachskiej, w której zaczyna dominować miasto jako główne miejsce 
zamieszkania. W latach 1970–2020 średnio – 2 132 087 mieszkańców więcej za-
mieszkiwało obszary miejskie, pomimo że liczba mieszkańców na terenach 
wiejskich również wzrastała, jednak nie tak dynamicznie (tab. 1). 

Liczba osób ubiegających się o status repatrianta i możliwość wyjazdu z Ka-
zachstanu i powrotu do Polski wyrażona była we wzrostowej tendencji wniosków 
na osiedlenie otrzymywanych w latach 1998–2000, które wzrosły z 6 do 9 i utrzy-

 
205 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2016 r., w sprawie upamiętnienia 
80. Rocznicy deportacji Polaków do Kazachstanu, M.P.2016.179. 
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mały się na poziomie 9 w 2000 r.206 Liczba wiz wydawanych w latach 2009–2011 
wyniosła 513, z czego najwięcej wiz dla obywateli Kazachstanu w tym okresie 
wydano w 2010 r. (283), najmniej zaś w 2011 (227)207. Stworzenie możliwości 
powrotu do kraju skutkowało wzrostem zainteresowania ze strony grup docelo-
wych, zmniejszając populację ludności kazachstańskiej ujemnie.  

2.2. Repatriacja jako społeczny element polityki migracyjnej 

Stworzenie możliwości powrotu osobom pozbawionym miejsca zamieszkania 
oraz ich rodzinom wydaje się naturalną konsekwencją podejmowanych przez 
państwo działań, w przypadku, kiedy aparat państwowy jest zainteresowany lo-
sami obywateli na obczyźnie. Społeczny aspekt polityki migracyjnej wywołuje 
ruchy ludności, będące odpowiedzią na prowadzoną przez władze politykę. 

Mniejszość polska w Kazachstanie to osoby, które po 1989 r. zyskały możli-
wość powrotu do kraju na zasadach praw przysługujących repatriantom, a których 
znacznie więcej było w latach 1950–1970 niż w późniejszym okresie. Szczególny 
odpływ ludności polskiej z Kazachstanu zauważalny był po 1990 r. oraz na po-
czątku XXI w., a zmiany w strukturze ludności polskiego pochodzenia w Ka-
zachstanie związane były zarówno w przypadku zwiększonego napływu jak i od-
pływu ze zmianami decyzji politycznych w państwach Europy Wschodniej oraz 
byłych państwach bloku radzieckiego. Aspekt patriotyczny polityki migracyjnej, 
skupiony wokół oferowania ludności polskiego pochodzenia możliwości powrotu 
do kraju zaczął zyskiwać znaczenie dopiero z końcem lat 90–tych XX w.208  

Rozwój prawa migracyjnego w Polsce obejmującego kwestie repatriacji zwią-
zany był m.in. z rozszerzaniem formalno-prawnym oferty skierowanej do ludno-
ści polskiej przebywającej na obczyźnie. Zapis art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 
29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości umożli-
wił repatriantom „zaliczenie wartości pozostawionego mienia na pokrycie opłat 
za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowalnej oraz ceny sprze-
daży położonych na niej domów, budynków lub lokali”209.  

 

 
206 Liczba osób, które w latach 1998–2000 złożyły wniosek o zezwolenie na osiedlenie się, Zesta-
wienia Roczne Urzędu ds. Cudzoziemców, Zestawienia roczne | Urząd do Spraw Cudzoziemców 
(udsc.gov.pl), [dostęp: 21.07.2021]. 
207 Liczba wiz wydanych cudzoziemcom w latach 2009–2011 na terytorium RP (wg obywatel-
stwa), Dane liczbowe dotyczące postepowań prowadzonych wobec cudzoziemców w latach 2009–
2011 (wersja polska), Zestawienia roczne Urząd do Spraw Cudzoziemców (udsc.gov.pl) [dostęp: 
21.07.2021]. 
208 B. Solga, Polityka migracyjna jako element polskiej polityki społecznej, „Wieś i Rolnictwo” 2015, 
Nr 3(168), s. 133–143. 
209 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 października 2011 r. i OSK 1657/10, Lex 
nr 1069595. 
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Formalizacja prawna wynikała ze zmian dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 25 listopada 1936 r., wprowadzonych ustawą z 4 lipca 1947 r.; 
szczególnie art. 2, który cały majątek ruchomy i nieruchomy parafii (gmin, zborów) 
Kościoła ustanowił własnością prezydenta i Skarbu Państwa210. W skład przejętego 
wówczas przez państwo majątku kościelnego weszły parafie (finały) ewange-
licko-augsburskie, parafie (gminy, zbory) luterańskie i augsburskie, należące do 
Kościołów Ewangelicko-Unijnych oraz Kościoła Staroluterańskiego i Kościoła 
Wyznań augsburskiego i helweckiego, a ponadto Bracia Morawscy-Hernhuci211.  

W ramach praw płynących z ustawy o gruntach repatrianci zyskali tzw. „prawo 
do zaliczenia” rozumiane jako stosunek administracyjnoprawny, „którego treścią 
jest przyznanie repatriantowi (lub osobom wskazanym w art. 88 ust. 3 i 4 ustawy 
zabużańskiej) uprawnienia majątkowego, stanowiącego ekwiwalent za mienie 
pozostawione za granicą” 212. Prawo zapisu było jednak trudne do wyegzekwowa-
nia przez spadkobierców osoby wysiedlonej. Niejednokrotnie w Polsce zdarzały 
się sytuacje, w których sąd odmówił repatriantowi prawa do rekompensaty za po-
zostawiony majątek poza granicami RP, m.in. ze względu na fakt, iż właściciel 
pozostawionego majątku, nie należał do kręgu spadkobierców, co wykluczało 
prawną podstawę potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia 
nieruchomości poza obecnymi granicami państwa polskiego. Przyczyn odmow-
nych decyzji dotyczących kwestii formalizacji prawnej pobytu repatrianta w kraju 
ojczystym było wiele, w niektórych przypadkach odmownych powołanie się przez 
repatrianta na utratę majątku na terenach nie wchodzących w skład obecnego 
państwa polskiego w rozmiarach przekraczających mienie opisane w orzeczeniu 
Państwowego Urzędu Repatriacyjnego i w związku z tym błędne oszacowanie 
ekwiwalentu w całości wyczerpującego uprawnienia repatrianta wynikające z arty-
kułu 88 ustawy, stanowiło podstawę do odwołania się od odmownej decyzji213. 
Dochodzenie roszczenia, w którym wielkość pozostawionych nieruchomości prze-
kraczała górną granicę obszaru nieruchomości niepodlegającej przejęciu przez 
Państwo na cele reformy rolnej również było możliwe. 

 
 
 

 
210 Ustawa z dnia 4 lipca 1947r. w sprawie zmiany dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 
listopada 1963 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, Dz.U.1947.52.272, art. 2.,; Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wy-
właszczaniu nieruchomości, Dz. U. 1991.30.127, art. 88. 
211 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 listopada 1936r. o stosunku Państwa do Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1936.88.613. 
212 Wyrok WSA w Warszawie z 20.08.2019 r., i SA/Wa 852/19, LEX nr 3079469. 
213 Uchwała SN z 29.04.1992 r., III CZP 33/92, „Biuletyn Sądu Najwyższego” 1992, nr 4, poz. 16. 
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Z treści umów między Polską a Kazachstanem, zawieranych w celu rozszerza-
nia powiązań międzynarodowych wynikają m.in.: 

• współpraca w zakresie powrotu obywateli państw trzecich i bezpaństwow-
ców na terytorium ich państw lub krajów, których pozostają obywatelami; 
co zapobiegać ma zarówno nielegalnym migracjom jak i przestępczości 
zorganizowanej214; 

• współpraca w sferze polityki obronnej, szkolenia kadr wojskowych, pro-
wadzenia wspólnych ćwiczeń wojskowych czy operacji pokojowych i nauk 
wojskowych zawierających również historię wojskowości to kolejne wspól-
ne działania Polski i Kazachstanu, które umacniać mają siłę relacji mię-
dzynarodowych i stosunki między tymi państwami215; 

• współpraca w zakresie edukacji, w zakresie wymiany informacji o syste-
mach oświaty i reformach prowadzonych w tej dziedzinie, wymiany pod-
ręczników i innych materiałów medyczno-dydaktycznych oraz środków 
audiowizualnych, wymiany studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz 
uczestników studiów trzeciego stopnia i nauczycieli akademickich czy 
popierania organizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych, w tym kon-
ferencji, sympozjów, międzynarodowych olimpiad, konkursów i semina-
riów i kierowania nauczycieli216. 

3. Rysunki, wykresy, tabele 

Tab. 1. Dynamika zmian ludności Kazachstanu w latach 1955–2020 

Rok Liczba 
ludności Miasta Wsie Różnica między liczbą 

mieszkańców wsi i miast Saldo migracji 

1955 7932521 3231136 4701385 1470249 102236 
1960 9934563 4418028 5516535 1098507 197156 
1965 11841920 5602843 6239077 636234 138824 
1970 13036139 6585970 6450169 -135801 34669 
1975 14050226 7427349 6622877 -804472 -25620 
1980 14790174 8070301 6719873 -1350428 -87052 
1985 15665595 8843705 6821890 -2021815 -86654 
1990 16383887 9306548 7077339 -2229209 -134857 
1995 15839363 8966986 6872377 -2094609 -287879 
2000 14922719 8446937 6475782 -1971155 -252302 
2005 15402807 8775200 6627607 -2147593 8906 

 
214 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji 
osób, podpisana w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r., Dz. U. 2017.1623. 
215 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współ-
pracy w dziedzinie obronności, podpisana w Astanie dnia 11 lipca 2012 r., M. P.2018.957. 
216 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współ-
pracy w dziedzinie edukacji, podpisane w Astanie dnia 15 września 2014 r., M. P.2016.649. 
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2010 16252279 9319106 6933173 -2385933 -7039 
2015 17572016 10151168 7420848 -2730320 31961 
2016 17830901 10300410 7530491 -2769919 -18000 
2017 18080019 10437728 7642291 -2795437 -18000 
2018 18319618 10568980 7750638 -2818342 -18000 
2019 18551427 10698322 7853105 -2845217 -18000 
2020 18776707 10828881 7947826 -2881055 -18000 

Źródło: oprac. własne na podst. danych Worldometers.info. 

Wyk. 1. Populacja Kazachstanu w latach 1950–2020 
Źródło: Worldometers.info.  

Wyk. 2. Liczba ludności Kazachstanu w latach 1955–2020 
Źródło: Worldometers.info. 

4. Wnioski

Kazachstan to jedno z częstych miejsc przesiedlenia polskiej ludności, szcze-
gólnie po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, kiedy masowe deportacje stały 
się codziennością. W konsekwencji polska mniejszość w tym państwie rozwijała 
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się już w latach 20–tych XX w., w latach 50–tych XX w. obywatele polscy trafiali 
do Kazachstanu z jednoczesnym brakiem możliwości powrotu do kraju. Deporta-
cje i zsyłki ludności stanowiły jedno z głównych działań „państwa polskiego” pod 
władzą radziecką, której narzędziem podstawowym pozostaje strach. Celem 
przesiedleń było zagarnięcie polskich majątków i uczynienie z nich majątków 
rosyjskich, ewentualnie niemieckich czy słowackich. 

Ludność polskiego pochodzenia zamieszkująca Kazachstan jest liczną grupą 
etniczną, znajdującą się wśród narodowości kształtujących strukturalnie kraj, jed-
nakże obok Kazachów, Rosjan, Niemców istnieje jeszcze ponad 100 innych grup 
narodowościowych i etnicznych a liczba Polaków w ostatnich dziesięcioleciach 
uległa dynamicznemu spadkowi przez wzgląd na zmieniającą się politykę migra-
cyjną Polski oraz stosunki między państwami polskim i kazachskim. Teoretycznie 
podejmowane indywidualnie decyzje jednostkowe mają i miały swoje uwarun-
kowania w politycznych regulacjach państwa zamieszkania, państwa docelowego 
i stosunkach międzynarodowych, gwarantujących bezpieczeństwo realizacji umów 
między krajami w sprawie wymiany obywateli W konsekwencji przymusowe de-
portacje przyczyniły się do wzrostu liczby ludności w Kazachstanie, podczas gdy 
zmiana polskiej polityki wobec ludności polskiej zamieszkującej Kazachstan 
wpłynęła na wzrost powrotów Polaków do kraju, co zmniejszyło liczbę ludności 
w Kazachstanie. Warunkiem masowego odpływu ludności polskiego; pochodze-
nia musiała być, jednakże sprzyjająca polityka migracyjna Polski, umożliwiająca 
obywatelom lub członkom ich rodzin powrót do kraju. 

Obecny zakres współpracy między Polską a Kazachstanem umożliwia ludno-
ści obu tych krajów swobodne przemieszczanie się w celach naukowych, badaw-
czych lub innych, ustalonych w drodze porozumień i umów międzynarodowych, 
co wyklucza długotrwały pobyt i jednocześnie nie kształtuje dynamiki populacji 
żadnego z tych państw w sposób znaczący. Migracje zatem mają charakter cza-
sowy, co nie prowadzi do długotrwałych zmian w strukturze populacji żadnego 
z państw. Migracje stałe, związane z przesiedleniami, wywózkami i innymi zmia-
nami miejsca zamieszkania warunkowanymi decyzjami politycznymi, kształto-
wały struktury społeczne państw dotkniętych konsekwencjami politycznymi tych 
decyzji Obecny swobodny przepływ osób i towarów w ramach Unii Europejskiej 
oraz porozumienia i umowy międzynarodowe między państwami UE a krajami 
trzecimi umożliwiają obywatelom umawiających się państw możliwość relokacji, 
uwzględniając zmiany strukturalne ludności w miejscach przeznaczenia jako 
naturalną konsekwencję polityki zmierzającej ku wzrostowi zasiedlenia określo-
nych obszarów (gmin, powiatów). Miasta, wsie, gminy, powiaty – obszary admi-
nistracyjne na całym świecie w ramach polityki zagospodarowania terenu podej-
mują decyzje przyciągające ludność w celu osiedlenia się. Sprzyjająca polityka 



144 

wspierająca rozwój osadnictwa w określonej gminie, przyciągająca repatriantów 
z Kazachstanu wpływa z jednej strony wzrostowi osadnictwa w danej gminie z dru-
giej spadkowi ludności polskiej w Kazachstanie, skąd następuje przesiedlenie. 
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Prawodawstwo online. Prawne i społeczne aspekty zmian 

w procedurze legislacyjnej UE w związku  

z kryzysem COVID-19 

Słowa kluczowe: MIK-21, procedura legislacyjna, COVID-19, prawodawstwo, e-dyplomacja 

Streszczenie 
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zmianę sposobu funkcjonowania instytucji 

Unii Europejskiej jako podmiotów uczestniczących w procesie stanowienia prawa w czasie 
kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami odno-
szącymi się do spotkań fizycznych. Autorka przedstawia przykłady zmian w procedurach 
oraz podejmuje próbę socjologiczno-prawnej oceny ich wprowadzenia. Jednocześnie arty-
kuł zachęca środowisko naukowego do dalszych badań naukowych nad procesami tworze-
nia prawa i komunikacji zdalnej, szczególności w środowisku wielojęzykowym i wielokulturowym. 

1. Wstęp 

W 2020 r. w związku z kryzysem zdrowotnym oraz jego skutkami cały świat 
obiegł cyfrowy impuls, bezprecedensowy w swojej skali, nakłaniający do szuka-
nia sposobów na w pełni zdalną pracę. Impuls ten nie ominął również podmiotów 
odpowiedzialnych za tworzenie prawa, chociaż prawdopodobnie pojawił się nawet 
o dziesięć czy dwadzieścia lat wcześniej niż było to wyobrażane218. Szczególne 
wyzwanie stanowiło utrzymanie prac instytucji i organów międzynarodowych, 
których dotychczasowe działanie opierało się o tradycyjne metody dyploma-
tyczne, które tak naprawdę nie mogą zaistnieć bez zbudowania osobistej relacji.  

„Nie ma tej samej presji na kompromis, której doświadczalibyśmy, będąc 
w tym samym pokoju”219 powiedział ambasador Austrii w Stanach Zjednoczonych, 
Martin Weiss, tłumacząc różnicę w negocjacjach online i offline po pierwszych 
spotkaniach zdalnych w czasie pandemii. Dodał, że łatwiej się wtedy schować za 
własnym ekranem. Również niemiecka kanclerz Angela Merkel po pierwszym 

 
217 Zakład Prawa Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. 
218 Welle K., Protecting Members and staff, ensuring business continuity and implementing practi-
cal solidarity, “The European Parliament in the time of coronavirus”, s. 7, https://www.robert-schum 
an.eu/en/doc/ouvrages/EN_European_Parliament_2.pdf [dostęp: 10.08.2021]. 
219 https://www.politico.eu/article/coronavirus-global-diplomacy-on-zoom/ [dostęp: 10.08.2021]. 
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szczycie Unii Europejskiej w formie wideokonferencji, która odbyła się 26 marca 
2020 r., powiedziała, że woli „chodzić wokół stołu”, aby dowiedzieć się, czy pro-
pozycja jest wystarczająco popularna220. W ciągu miesiąca dotychczasowe zasady 
negocjacji i stanowienia prawa musiały zostać znacząco dostosowane, aby umożliwić 
przeprowadzenie procesu legislacyjnego w warunkach podyktowanych pandemią.  

2. Zasady przyjaznej legislacji 

Pojęcie prawodawstwa łączy w sobie nierozerwalnie dwie kwestie: prawa, któ-
re jest kształtowane przede wszystkim przez akty stanowienia oraz procesu, 
którego prawodawstwo jest rezultatem. Jak wskazała S. Wronkowska proces ten 
ma charakter polityczny gdyż “decyzje o celach regulacji prawnych, ustanowieniu 
norm, ich treści i czasie ich wprowadzenia w życie podejmują instytucje sprawu-
jące władzę”221. Podkreśla również, że „wpływ na ten proces ma całe społeczne, 
kulturowe i intelektualne otoczenie, zwłaszcza rozpowszechnione wartości, trady-
cja, obyczaje w życiu publicznym, kultura polityczna i prawna oraz wiedza elit 
podejmujących decyzje” Tym bardziej istotne wydaje się uwzględnienie w opra-
cowaniach naukowych kwestii zmiany sposobu podejmowania decyzji przez insty-
tucje i podmioty zaangażowane w proces prawodawczy w czasie kryzysu i przej-
ścia na tryb pracy zdalnej. 

W państwach demokratycznych rzetelnie prowadzony proces prawodawczy 
pełni szczególną rolę gwarancyjną. Z zasady demokratycznego państwa prawnego 
wynikają zasady przyjaznej legislacji222, na które składają się m.in. zasada bezpie-
czeństwa prawnego i pewności prawa, zasada ochrony praw nabytych, zasada 
sprawiedliwości (rzetelności) proceduralnej, zasada niedziałania prawa wstecz 
oraz zasada nakazu dochowania odpowiedniego okresu vacatio legis223. Ich treść 
doprecyzował Trybunał Konstytucyjny w licznych orzeczeniach. Szczególne istot-
ne jest podkreślenie, że prawodawca nie powinien odbiegać od przyjętych zasad 
procesu legislacyjnego bez ważnych powodów224.  

Należy przy tym wziąć pod uwagę, że współczesny proces prawodawczy jest 
„wysoce zorganizowany i składa się z wielu następujących po sobie sekwencyjnie 
czynności wykonywanych przez różne instytucje”225. Niewątpliwie ogół tych zasad 

 
220 Ibidem. 
221 S. Wronkowska, Proces prawodawczy dwóch dekad – sukcesy i niepowodzenia. “Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, nr 2, s. 112.  
222 Por. Wronkowska S., Zasady przyzwoitej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 
[w:] Księga XX–lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. M. Zubik, Warszawa 2006. 
223 W. Orłowski, O potrzebie optymalizacji procesu ustawodawczego w Polsce, “Studia Iuridica 
Lublinensia” 2014, nr 22, s. 483. 
224 Orzeczenia z: 24 maja 1994 r., K 1/94, 24 października 1995 r., K 14/95, wyroki z: 3 grudnia 
2002 r., P 13/02, 26 listopada 2003 r., SK 22/02 i 29 października 2003 r., K 53/02. 
225 S. Wronkowska, Proces prawodawczy dwóch dekad - sukcesy i niepowodzenia. “Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, nr 2, s. 112.  
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składa na się na bardzo skomplikowaną procedurę prawodawczą, a rezultat pro-
cesu – konkretny akt normatywny – stanowi wynik aktywności wielu ludzi, w tym 
polityków, ekspertów, urzędników, lobbystów, redaktorów tekstów prawnych. 

Procedura legislacyjna Unii Europejskiej stanowi przy tym jeszcze bardziej 
skomplikowany twór i wyjątek na skalę światową. Nie należy zapominać, że 
prawo Unii Europejskiej to sfera szczególnie dynamiczna, biorąc pod uwagę 
zmienność źródeł pierwotnych prawa Unii Europejskiej, celów i zakresu prawo-
dawstwa unijnego, rolę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym 
orzeczeń mających charakter wiążących interpretacji, a także samej dynamiki 
spotkań i sposobów negocjowania. Sam proces legislacyjny opiera się o negocja-
cje, które również przez ostatnie lata zmieniały się pod wpływem różnych czynni-
ków. Przykład mogą tu stanowić kwestie językowe i stopniowe rezygnowania ze 
spotkań z tzw. pełnym reżimem językowym na rzecz prowadzenia spotkań w jed-
nym języku – angielskim, ich skracania, skracania czasu wypowiedzi, a także 
przyspieszania samego procesu legislacyjnego. Dynamika samego procesu two-
rzenia prawa stanowiła wyzwanie i trudne do uchwycenia zjawisko już przed 
etapem nagłej i jednoznacznej zmiany podstawowego sposobu komunikacji, który 
nastąpił w czasie pandemii. Tym trudniejsze okazało się zadanie zarządzania 
instytucjami w dobie kryzysu wymuszającego zakaz osobistych spotkań, podróży 
oraz interakcji.  

Celem artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, przed jakimi wy-
zwaniami stanęły podmioty tworzące prawo w Unii Europejskiej w związku z potrze-
bą zmiany form komunikacji. W celu analizy konieczne jest dostrzeżenie szczególnej 
sytuacji tworzenia prawa międzynarodowego w formie “zdalnej”. Wraz z podsu-
mowaniem podjęta zostanie próba zarysowania obecnych oraz przyszłych tendencji, 
a także przedstawienia postulatów związanych z aktywnością na polu naukowym.  

3. Metodologia 

W artykule podejmuje się próbę analizy zmian w procedurze legislacyjnej 
w oparciu o podejście socjologiczno-prawne. Zadanie socjologii prawa A. Podgórecki, 
jeden z najbardziej uznanych polskich socjologów prawa, określał jako „reje-
strowanie, formułowanie i weryfikowanie ogólnych zależności istniejących mię-
dzy prawem a innymi czynnikami społecznymi, ale również próba budowy ogól-
nej teorii tłumaczącej procesy społeczne, w których odgrywa rolę prawo, i w ten 
sposób powiązanie tej dyscypliny z całością wiedzy socjologicznej”. Na gruncie 
wspomnianej koncepcji zmiana w istotny sposób procesu stanowienia prawa w związku 
z ograniczeniami wywołanymi pandemią stanowi zjawisko istotne z punktu wi-
dzenia socjologii prawa.  
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Zgodnie z ugruntowanym rozumieniem ta gałąź nauki pełni kilka uzupełniają-
cych się ról226, m.in. rolę eksplanacyjną, polegającą na docieraniu do czynników 
kształtujących oceny i decyzje, które odnoszą się do postępowania regulowanego 
przez prawo; rolę inspirującą, dzięki której uwypuklone zostają kwestie skłania-
jące do innego, nowego spojrzenia na stare problemy albo zajęcia się zupełnie no-
wymi problemami, a także zabezpieczającą, stanowiącą rodzaj przeciwwagi dla 
myślenia tylko kategoriami normatywnymi227. Wszystkie wymienione role pozo-
stają istotne w odniesieniu do podejmowanej analizy. 

4. Funkcjonowanie instytucji Unii Europejskiej  

Na wstępie należy wskazać, że instytucje europejskie podejmowały odpowied-
nie kroki w sposób autonomiczny i niejednolity, zachowując od siebie niezależ-
ność, chociaż były to oczywiście podobne środki, mające na celu zapewnienie 
możliwości ciągłości prac instytucji w ramach pracy zdalnej. Istotne wydaje się 
podkreślenie, że o ile większość europejskich czy też światowych podmiotów sta-
nęła przed podobnym wyzwaniem, różnicę stanowiło, iż w przypadku instytucji 
europejskich ciągłość prac instytucji wiązała się ze stanowieniem prawa przy 
użyciu odmiennych niż dotychczasowe procedur. 

Ciekawym zagadnieniem jest również praca parlamentów narodowych w okre-
sie kryzysu, natomiast z uwagi ograniczony rozmiar artykułu, temat ten nie zosta-
nie poddany analizie, a jedynie zasygnalizowany. Dostosowanie tych procedur 
w ramach prac szczególnej organizacji międzynarodowej jaką jest Unia Europej-
ska będzie się różniło od prac w parlamentach narodowych m.in. z uwagi na wy-
zwania jakie stanowią kwestie tłumaczenia, które w parlamentach nie występują 
w ogóle bądź występują w nieporównywalnym zakresie (np. w Belgii, gdzie jest 
kilka języków urzędowych).  

5. Parlament Europejski 

Światowy kryzys zdrowotny wywołany chorobą COVID-19 oraz wprowadza-
nymi obostrzeniami w istotny sposób wpłynął na prace Parlamentu Europej-
skiego, który liczy 705 posłów z 27 państw Unii Europejskiej228. Do czasu wybuchu 
pandemii podróżowanie stanowiło istotny element pracy posłów oraz ich asysten-
tów w związku z ciągłym przemieszczaniem się pomiędzy biurem brukselskim oraz 
krajowym, a także comiesięcznymi wyjazdami na posiedzenia plenarne odbywające 

 
226 M. Borucka-Arctowa M., Czapska J., Pałecki K., Zabłocki W, Socjologia prawa a dogmatyka prawa, 
[w:] H. Rot (red.), Problemy metodologii i filozofii prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław-
skiego, Wrocław 1987, s. 15. 
227 Ibidem. 
228 https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_pl  
[dostęp: 10.08.2021].  
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się w Strasburgu. Stopniowe przejście na pracę zdalną oraz zamknięcie granic 
w pierwszych dniach pandemii koronawirusa wiązało się z pytaniem o zaplano-
wane głosowania plenarne.  

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 6 Aktu dotyczącego wyborów przedstawi-
cieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich 
z dnia 20 września 1976 r. posłowie do Parlamentu Europejskiego mają wolny 
i niezależny mandat, co oznacza, że nie mogą być związani instrukcjami Również 
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 września 2005 r. w sprawie przyjęcia 
statutu posła do Parlamentu Europejskiego229 (2005/684/WE, Euratom) (dalej 
jako: Statut) stanowi w art. 3 ust. 1, że posłowie oddają głosy pojedynczo i osobi-
ście. Mają również prawo aktywnie uczestniczyć w pracach komisji i delegacji 
Parlamentu oraz rozpatrywać wszelkie kwestie leżące w zakresie kompetencji 
Parlamentu. Decyzje wszystkich instytucji, w tym Parlamentu, powinny być po-
dejmowane w sposób jak najbardziej otwarty i przejrzysty.  

Posłowie i ich pracownicy jeszcze przed wybuchem pandemii mieli wirtualny 
dostęp do swoich komputerów, internetowego narzędzia do zgłaszania poprawek 
AT4AM230 oraz możliwość zdalnego podpisywania poprawek. W kwestii zapew-
nienia, aby głosy były oddawane pojedynczo i osobiście oraz by zachowana zo-
stała integralność głosowania, zasady te przy fizycznej obecności posłów zapew-
niają proste procedury. Indywidualny udział jest weryfikowany przez personel 
parlamentarny. Zgodnie z ogólną praktyką posłowie głosują przez podniesienie 
ręki, o czym stanowi art. 187 ust. 1 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, chyba że 
przewodniczący zadecyduje o głosowaniu elektronicznym (tę możliwość przewi-
dywał art. 187 ust. 4 Regulaminu Parlamentu Europejskiego). Ponadto, możliwość 
zażądania głosowania imiennego pozwala posłom upewnić się, że integralność 
głosowania jest w pełni zachowana, a ich głos został właściwie zarejestrowany. 

Pierwszym poważnym wyzwaniem dla procedur zdalnych w czasie pandemii 
było głosowanie plenarne 26 marca 2020 r. Prezydium Parlamentu Europejskiego, 
jeden z organów politycznych, zgodziło się na tymczasową alternatywną procedurę 
głosowania, aby umożliwić posłom udział na odległość. Rozwiązanie przewi-
dywało, że posłowie musieli wydrukować, podpisać i odesłać pocztą elektroniczną 
do sekretariatu Parlamentu kartę do głosowania, a istniejący system głosowania został 
dostosowany tak, aby umożliwić rejestrowanie głosów231. Podpisy i adresy poczty 
 
 

 
229 Dz.U. L 262 z 7.10.2005, s. 1–10. 
230 https://joinup.ec.europa.eu/collection/justice-law-and-security/solution/at4am-all/about [dostęp: 
10.08.2021].  
231 K. Welle, Protecting Members and staff, ensuring business continuity and implementing practical 
solidarity, “The European Parliament in the time of coronavirus”, s. 7, https://www.robert-schuman. 
eu/en/doc/ouvrages/EN_European_Parliament_2.pdf [dostęp: 10.08.2021]. 
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elektronicznej zostały użyte w celu uwierzytelnienia członków i umożliwienia 
opublikowania wyników w formie głosowania imiennego, które każdy członek 
mógł zweryfikować w jednym, opublikowanym dokumencie. 

Utrzymanie prac Parlamentu Europejskiego wiązało się również z pilną po-
trzebą rozwiązania kwestii symultanicznego tłumaczenia na 24 języki urzędowe 
Unii Europejskiej. Posłowie mogą każdorazowo wypowiadać się w swoim języku 
ojczystym i część z nich nie mówi swobodnie w żadnym języku obcym. Zgodnie 
z art. 7 ust. 1 Statutu dokumenty Parlamentu tłumaczone są na wszystkie języki 
urzędowe. Zgodnie z ust. 2 przemówienia tłumaczone są jednocześnie na wszyst-
kie pozostałe języki urzędowe. W tym celu w Parlamencie Europejskim wdrożono 
korzystanie z aplikacji Interactio232, pozwalającej na prowadzenie wielojęzyko-
wych spotkań. Użytkownik logował się za pomocą aplikacji i mógł wybrać 
odpowiedni język odsłuchu. W innym panelu natomiast, poprzez inną aplikację, 
korzystał z opcji przesyłania obrazu wideo.  

Inny system zastosowano w komisjach Parlamentu Europejskiego. Niektóre 
komisje zastąpiły tymczasową procedurę głosowania za pomocą poczty elektro-
nicznej aplikacją do zdalnego głosowania o nazwie iVote, aby zminimalizować 
dodatkowe czynności związane z liczeniem głosów, wymagane od sekretariatów 
komisji233. Aplikacja ta działa jednak tylko na urządzeniach Apple i wymaga od 
użytkowników założenia specjalnego konta iCloud spółki Apple, co z kolei zobo-
wiązuje użytkownika do zaakceptowania warunków, w tym polityki prywatności, 
opracowanej przez amerykańskiego dostawcę. Grupa posłów publicznie skryty-
kowała to rozwiązanie. W związku z powyższym w większości komisji wdrożono 
korzystanie z narzędzia, którego właścicielem jest Parlament Europejski, o nazwie 
“EP Vote”234. 

Kolejnym istotnym elementem było wstrzymanie negocjacji międzyinstytu-
cjonalnych Parlamentu, Komisji Europejskiej i Rady. Ze względu na delikatny 
charakter takich rozmów, poufność jest zazwyczaj zachowywana poprzez zapew-
nienie, że w spotkaniach uczestniczy tylko zespół negocjacyjny. Warunku tego 
nie można jednak zagwarantować w ocenie Parlamentu Europejskiego poprzez 
zdalne uczestnictwo: chociaż zdalne kanały komunikacji mogą być bezpieczne, 
trudno jest kontrolować, lub jest to wręcz niemożliwe, kto jest fizycznie obecny 
w różnych miejscach połączonych z wirtualnym spotkaniem. W związku z tym 
komisje zdecydowały się w większości przypadków, z nielicznymi wyjątkami, nie 
organizować takich negocjacji.  

 
232 https://www.politico.eu/article/coronavirus-global-diplomacy-on-zoom/ [dostęp: 10.08.2021]. 
233 K. Welle, Protecting Members and staff, ensuring business continuity and implementing practical 
solidarity, “The European Parliament in the time of coronavirus”, s. 7, https://www.robert-schuman 
.eu/en/doc/ouvrages/EN_European_Parliament_2.pdf [dostęp: 10.08.2021]. 
234 Ibidem. 
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6. Rada Unii Europejskiej 

Rada pełni funkcje prawodawcze razem z Parlamentem Europejskim oraz Ko-
misją. Składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich szczebla 
ministerialnego (minister lub prezes Rady Ministrów), upoważnionych do działania 
w imieniu rządu w danym państwie235. Jako ministrowie poszczególnych państw 
członkowskich członkowie Rady reprezentują interesy swoich państw i są zwią-
zani ich instrukcjami236. Posiedzenia Rady UE odbywają się w dziesięciu różnych 
konfiguracjach w zależności od obszaru polityki, który będzie omawiany.  

Radę wspierają Komitet Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkow-
skich Unii Europejskiej (COREPER) oraz ponad 150 wysoko wyspecjalizowa-
nych grup roboczych i komitetów, nazywanych organami przygotowawczymi 
Rady. W związku z tym w budynkach Rady w ciągu roku miało miejsce około sto 
czterdzieści spotkań na poziomie ministerialnym, około dwustu na poziomie am-
basadorów oraz setki spotkań grup roboczych, na które przyjeżdżali eksperci 
z każdego państwa członkowskiego237.  

Pandemia spowodowała, że w połowie marca 2020 r. podjęto bezpreceden-
sową decyzję o zakończeniu wszystkich bezpośrednich spotkań w Radzie Unii 
Europejskiej238. W celu zapewnienia ciągłości instytucjonalnej 23 marca 2020 r. 
Rada przyjęła Decyzję Rady (UE) 2020/430 z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie 
tymczasowego odstępstwa od regulaminu wewnętrznego Rady w związku z utrud-
nieniami w podróżowaniu spowodowanymi przez pandemię COVID-19 w Unii239 
(dalej jako: Decyzja). W motywie 2 Decyzji wskazano, że [przyjęte] “środki 
uniemożliwiają lub bardzo utrudniają niektórym członkom Rady podróżowanie 
w celu fizycznej obecności na posiedzeniach Rady odbywających się w jej siedzibie. 
To z kolei sprawia, że utrudnione jest osiągnięcie kworum wymaganego na mocy art. 
11 ust. 4 regulaminu wewnętrznego Rady240, a co za tym idzie utrudnione jest 
odbywanie przez Radę oficjalnych posiedzeń.” 

Dotychczasowe regulacje stanowiły, że akty prawne Rady mogą być przyjmo-
wane albo na formalnych posiedzeniach Rady albo w razie potrzeby w drodze 
procedury pisemnej. Odstępstwo od tej zasady umożliwiło ambasadorom podjęcie 
decyzji o zastosowaniu procedury pisemnej zgodnie z zasadą głosowania mającą 

 
235 https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_pl [dostęp: 10.08.2021]. 
236 I. Twardowska-Mędrek, 3.3. Skład [w:] Rada Unii Europejskiej [w:] A. Wróbel (red.), M. By-
chowska, M. Daca, W. Postulski, E. Skibińska, A. Szoplińska, i Twardowska-Mędrek, Wprowadze-
nie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), Zakamycze, 2002. 
237 H. Maurer, N. Wright, A New Paradigm for EU Diplomacy? EU Council Negotiations in a Time 
of Physical Restrictions, „The Hague Journal of Diplomacy” 2020, nr 15, s. 556.  
238 Ibidem. 
239 Dz.U. L 88I z 24.3.2020, s. 1–2. 
240 Decyzja Rady 2009/937/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrz-
nego Rady (Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 35).  

http://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/configurations/
http://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/configurations/
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zastosowanie do przyjęcia samego aktu (art. 1 Decyzji), podczas gdy poprzednio 
w celu zastosowania procedury pisemnej Rada musiała stanowić jednomyślnie. 
Obowiązywanie Decyzji w czasie pandemii było przedłużane cyklicznie, o ile 
było to uzasadnione utrzymywaniem się obecnych wyjątkowych okoliczności  

Zgodnie z motywem 4 Decyzji “stosowanie zwykłej procedury pisemnej jako 
alternatywy dla przyjmowania aktów Rady na posiedzeniach Rady powinno być 
poprzedzone starannym przygotowaniem na forum COREPERu, a dany akt Rady 
powinien, w miarę możliwości i potrzeb, być wcześniej przedmiotem politycz-
nych dyskusji ministrów, przeprowadzonych na przykład za pośrednictwem nie-
formalnej wideokonferencji”. Jak wskazuje Decyzja było to konieczne aby, “w naj-
szerszym możliwym zakresie, zapewnić między innymi krajową koordynację, 
przejrzystość publiczną oraz zaangażowanie parlamentów narodowych zgodnie 
z praktykami państw członkowskich”. W związku z powyższym Prezydencja przez 
cały czas organizowała nieformalne wideokonferencje ministrów oraz niefor-
malne wideokonferencje organów przygotowawczych Rady, tj. grup roboczych 
oraz komitetów. Oznacza to jednak, że spotkania miały charakter nieformalny; nie 
są ponadto w większości tłumaczone, a dynamika dyskusji znacznie inna.  

Posiedzenia COREPER, najwyższego szczebla formacji ambasadorów, w któ-
rej skład wchodzą stali przedstawiciele państw członkowskich przez cały czas 
odbywały się fizycznie choć z zachowaniem środków dystansu społecznego. Rów-
nież w Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa działalność została wstrzymana 
jedynie na krótki okres między marcem a majem 2020 r. Później wznowiono po-
siedzenia fizyczne z zachowaniem środków dystansu społecznego i przy ogra-
niczeniu obecności do ambasadora i jednego urzędnika. Podkreśla to fakt, że na-
wet gdy inne organizacje międzynarodowe wprowadziły bardziej rygorystyczne 
środki zamknięcia, Rada, a tym samym państwa członkowskie, nadal przywiązy-
wały dużą wagę do utrzymania pewnego poziomu fizycznego zaangażowania 
i funkcjonalności swoich najważniejszych organów. Sugeruje to, że w niektórych 
kontekstach e-dyplomacja i wideokonferencje nie są uważane za odpowiednie 
substytuty dla ich fizycznej alternatywy.  

7. Rada Europejska 

Znaczące jest również, że jak w soczewce problemy związane z “wirtualnym” 
procesem legislacyjnym uwypukliły spotkania Rady Europejskiej. Rada Europej-
ska odbywała spotkania wirtualnie tylko gdy sytuacja kryzysu zdrowotnego była 
bardzo zaostrzona; zdecydowany wpływ na to mieli sami szefowie rządów państw, 
którzy opowiadali się za zwołaniem posiedzeń fizycznych, nawet gdy kilku z nich  
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przebywało na kwarantannie czy w izolacji. Co ciekawe, w tej sytuacji nie było 
zapewniane takiej osobie możliwości uczestnictwa zdalnego, a w sposób trady-
cyjny problem rozwiązywało pełnienie przez inną osobę tymczasowego zastępcy241.  

Długie i kontrowersyjne dyskusje musiały się odbyć kiedy szefowie rządów 
przebywali w jednym miejscu242. Ważną kwestią w kontekście e-dyplomacji jest 
zatem wpływ odległości i braku obecności na sali na wspólne wysiłki negocja-
cyjne. Dyplomaci i urzędnicy, którzy regularnie uczestniczą w spotkaniach, szcze-
gółowo poznają stanowiska i potrzeby swoich partnerów w danej kwestii; co 
więcej, powtarzające się przez dłuższy czas interakcje umożliwiają przewidywa-
nie prawdopodobnych żądań i problemów. Szczególnie w przypadku nowych 
spraw lub kwestii politycznych, zwłaszcza tych, w które zaangażowany jest inny 
zespół ekspertów krajowych, z których niektórzy mogą mieć niewielkie doświad-
czenie w procesach negocjacyjnych, należy zadać sobie pytanie, czy jakość zaan-
gażowania dyplomatycznego i negocjacji ulegnie pogorszeniu.  

Przykład negocjacji w sprawie przyszłych stosunków między Wielką Brytanią 
a Unią Europejską jest w tym przypadku pouczający. Po zaledwie jednej rundzie 
spotkań twarzą w twarz negocjatorzy musieli przejść na format wirtualny, który 
po czterech rundach przyniósł niewiele wymiernych rezultatów. Po części wynika 
to ze złożoności omawianych kwestii oraz z charakteru takich negocjacji, które 
często prowadzą do niewielkich postępów na początku. Za szczególną trudność 
uznano jednak fakt, że uczestnicy nie mieli możliwości fizycznego spotkania się 
i nawiązania wzajemnych relacji Jak zauważył Michel Barnier, główny negocjator 
po stronie Unii Europejskiej, „w tym tygodniu odbyliśmy około 40 wideokon-
ferencji i muszę obiektywnie stwierdzić, że to nie to samo, jeśli chodzi o jakość 
dyskusji i negocjacji”243. Podobnie można argumentować, że maraton lipcowego 
posiedzenia Rady Europejskiej z 2020 r., podczas którego osiągnięto porozumie-
nie zarówno w sprawie pakietu ratunkowego COVID-19 o wartości 750 mld euro, 
jak i siedmioletniego budżetu UE, zakończył się sukcesem tylko dlatego, że przy-
wódcy fizycznie znaleźli się w tym samym pomieszczeniu. 

241 Przykładowo w czasie jednego z posiedzeń Rady Europejskiej Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego zastępował premier Czech. Informacja prasowa z 15.10.2020 r., https://wiadomosci 
onet.pl/swiat/szczyt-ue-dotyczacy-redukcji-emisji-co2-i-umowy-z-wielka-brytania/hk1k8tq 
[dostęp: 10.08.2021]. 
242 Greubel J., Governing in Times of Social Distancing: The Effects of COVID-19 on EU Decision-
Making, European Policy Centre Commentary, 24 April 2020. https://www.epc.eu/en/publications/Gover 
ning-in-times-of-social-distancing-The -effects-of-COVID-19-on-EU~31ed40 [dostęp: 10.08.2021]. 
243 Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z 24 kwietnia 2020 r., https://ec.europa.eu/commi 
ssion/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_739 [dostęp: 10.08.2021]. 
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8. Cyfrowa dyplomacja 

W sytuacji Unii Europejskiej szczególne jest, że prawodawstwo styka się ze 
światem dyplomacji Dopuszczenie spotkań w formie wideokonferencji z definicji 
przesuwa władzę do stolic, gdzie urzędnicy krajowi nie zawsze są tak dobrze zo-
rientowani w sprawach ogólnoeuropejskich, czy też niekoniecznie tak skłonni do 
kompromisu, jak osoby pracujące na stałe w Brukseli244. Rada jest więc „punktem 
centralnym” UE oraz „instytucjonalnym sercem procesu decyzyjnego”, w którym 
negocjacje odbywają się nieustannie na wielu poziomach i w ramach wielu 
projektów legislacyjnych245. Obszerna literatura na temat Rady i jej działań wska-
zuje na wysoce dynamiczny i wielokierunkowy charakter dyplomacji246. Fizyczna 
bliskość zawsze miała kluczowe znaczenie dla tych interakcji Podczas gdy dyplo-
maci i urzędnicy regularnie kontaktują się ze swoimi odpowiednikami w Brukseli 
i stolicach państw poza spotkaniami, możliwość osobistego spotkania z rozmówcą 
zawsze była uważana za kluczową.  

Najważniejszym aspektem w czasie wybuchu kryzysu zdrowotnego było utrzy-
manie sprawnego i skutecznego funkcjonowania krajowych i europejskich syste-
mów zarządzania. Oprócz ciągłości, jaką posiedzenia COREPER zapewniły nego-
cjacjom między państwami członkowskimi, pierwsze tygodnie blokady zakłóciły 
kształtowanie polityki UE, zanim system znalazł nowy, choć wciąż ograniczony, 
modus operandi. Należy zatem ocenić interakcje dyplomatyczne na poziomie Unii 
Europejskiej nie tylko pod względem tego, co zapewniają, ale także pod wzglę-
dem demokratycznej jakości procesu. Połączenie akademickich dyskusji na temat 
znaczenia dyplomacji dla obywateli z literaturą na temat legitymacji i rozli-
czalności zapewnia odpowiednie możliwości badawcze, aby zastanowić się, w ja-
ki sposób po pierwszych tygodniach kryzysu Unia Europejska zdołała przywrócić 
równowagę między potrzebą dostarczania rozwiązań politycznych a zapewnie-
niem wystarczającej przejrzystości, rozliczalności i legitymacji.  

9. Podsumowanie 

W niniejszym artykule omówiono wpływ fizycznych ograniczeń spowodowa-
nych przez COVID-19 na procedury legislacyjne Unii Europejskiej. Technologia 
umożliwiająca zdalne komunikowanie się jest jednak tylko narzędziem. Może 
powiększyć istniejące nierówności strukturalne, ale także stworzyć nowe moż-

 
244 https://www.politico.eu/article/outbreak-forces-eu-to-innovate-on-virtual-meetings-and-decision- 
making/, [dostęp: 10.08.2021]. 
245 J. Lewis, The European Council and the Council of the European Union, “European Union Politics, 
6th ed., eds. Michelle Cini and Nieves Pérez-Solórzano Borragán (Oxford: Oxford University Press, 
2019, s. 158. 
246 Maurer H., Wright N., A New Paradigm for EU Diplomacy? EU Council Negotiations in a Time 
of Physical Restrictions, „The Hague Journal of Diplomacy” 2020, nr 15, s. 558.  
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liwości dla innowacyjnych form interakcji między wykwalifikowanymi uczestni-
kami procedur. Sytuacja w Unii Europejskiej i wprowadzone z uwagi na kryzys 
zdalne procedury legislacyjne stanowią odpowiedni przykład, który może być 
posłużyć jako istotne źródło badawcze w pracach zarówno badaczy prawa Unii 
Europejskiej, socjologii prawa, stosunków dyplomatycznych, jak i stosunków 
międzynarodowych czy socjologii.  

Funkcjonowanie systemu instytucji unijnych podczas pandemii również ofe-
ruje potencjalne bogactwo danych na temat praktyki dyplomatycznej oraz uży-
teczności technologii e-dyplomacji. To, w jaki sposób urzędnicy i dyplomaci z Unii 
Europejskiej i państw członkowskich doświadczyli wyzwań związanych z dyplo-
macją na odległość i poradzili sobie z nimi, może ujawnić bardzo wiele na temat 
rzeczywistego potencjału takich technologii w zakresie zastąpienia (przynajmniej 
części) fizycznej interakcji i pozwolić na przeprowadzenie krytycznej oceny tego, 
na ile fizyczna obecność i interakcja jest w procedurze legislacyjnej konieczna. 
Dla państw i organizacji dysponujących ograniczonymi – a czasem wręcz ogra-
niczonymi – środkami na dyplomację, odpowiedzi na takie pytania mogą poten-
cjalnie zmienić zarówno ich dyplomatyczny zasięg, jak i ambicje. 

Temat prowadzenia wirtualnych negocjacji i “zdalnego” stanowienia prawa 
łączy się z wieloma aspektami, które można oceniać pozytywnie i negatywnie. 
W środowisku międzynarodowym stanowi unikatową możliwość zapewnienia 
elastyczności: uniknięcia niepotrzebnych spotkań, uciążliwych dojazdów i przelo-
tów, niepotrzebnych spotkań towarzyskich. Z drugiej obowiązkiem podmiotów 
tworzących prawo jest zagwarantowanie odpowiedniej legitymacji i transparent-
ności działań, bezpieczeństwa informacji i kanałów komunikacji, tłumaczeń, 
archiwizacji, a także możliwości aktywnej interakcji, dzięki której podejmowane 
decyzje są prawdziwie demokratyczne i można prześledzić ich przebieg. Nie-
wątpliwie funkcjonowanie systemu dostarcza ciekawego materiału do dalszych 
badań, które wydaje się środowisko naukowe powinno prowadzić. Rozwój 
technologii i doświadczenie spowodowane pandemią może sprawić, że pewne 
rozwiązania wypracowane w tym czasie staną się normą.  
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Łukasz Hawrylak247 

Ulga IP Box, czyli o preferencyjnym opodatkowaniu 

kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw 

własności intelektualnej uwag kilka 

Słowa kluczowe: ulga IP Box, Innovation Box, ulga podatkowa, innowacyjność, kwalifiko-

wane prawo własności intelektualnej 

Streszczenie 
Ulga IP Box stanowi jeden z podatkowych instrumentów wspierania innowacyjności 

w Polsce. Mechanizm działania ulgi sprowadza się do możliwości skorzystania z prefe-
rencyjnego opodatkowania stawką 5% kwalifikowanego dochodu osiągniętego z kwali-
fikowanych praw własności intelektualnej. Preferencja podatkowa premiuje zatem tych 
podatników, którzy prowadzą działalność innowacyjną, która jest następnie chroniona 
poprzez prawa własności intelektualnej enumeratywnie wskazane w ustawie podatkowej, 
czyli kwalifikowane prawa IP. 

Skorzystanie z ulgi IP Box (Innovation Box) wymaga jednak spełnienia licznych wa-
runków. Przede wszystkim, podatnik musi w ramach prowadzonej działalności badawczo-
rozwojowej wytworzyć, rozwinąć lub ulepszyć przedmiot ochrony kwalifikowanego pra-
wa własności intelektualnej. Powiązane są z tym obowiązki dokumentacyjne i księgowe, 
albowiem preferencja odnosi się tylko do dochodu z kwalifikowanego IP.  

W ramach stosowania ulgi należy także dokonać podziału kosztów i dochodów przy-
padających na prawo IP, a następnie dokonać kalkulacji dochodu podlegającego opo-
datkowaniu preferencyjną stawką poprzez zastosowanie wskaźnika nexus. 

1. Wstęp

Ulga IP Box stanowi preferencję podatkową skierowaną do podmiotów prowa-
dzących działalność badawczo-rozwojową, której efekty są następnie komercjalizo-
wane poprzez przedmiot ochrony wskazanych w ustawie praw własności intelektualnej. 

Preferencja IP Box została wprowadzona do polskiego porządku prawnego 
z dniem 1 stycznia 2019 r., ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw248. 

247 Student Prawa w ramach Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, Uniwersytet Śląski 
w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji.  
248 Dz. U. z 2018 r. poz. 2193 z późn. zm., powoływana dalej jako: ,,ustawa wprowadzająca ulgę IP Box”. 
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Na mocy powołanej ustawy, do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych249 oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku docho-
dowym od osób prawnych250, dodano, bliźniacze w treści, przepisy, które regulują 
stosowanie preferencji Innovation Box. Przepisy w sprawie nowej ulgi zawarto 
w art. 30ca-30cb u.p.d.o.f. oraz art. 24d-24e u.p.d.o.p. 

Preferencyjne opodatkowanie kwalifikowanych dochodów z kwalifikowa-
nych praw własności intelektualnej ma na celu głównie wsparcie tych podmiotów, 
w których działalności innowacyjność ma duże znaczenie251. Nie ulega przy tym 
wątpliwości, że prowadzenie efektownej działalności innowacyjnej wiąże się 
z ponoszeniem wysokich kosztów oraz niepewnym (acz często równie wysokim) 
zyskiem. W celu zatem wsparcia tych podmiotów, a także zachęcenia innych 
przedsiębiorców do podejmowania działalności badawczo-rozwojowej, wprowa-
dzono przyjazną dla podatnika ulgę, której jednak prawidłowe zastosowanie wy-
maga rzetelnego przygotowania oraz znajomości stosownych przepisów prawa 
podatkowego. Stanie się tak w przypadku wykazania, iż koszty poniesione na 
działalność badawczo-rozwojową przełożyły się na dochody generowane przez 
kwalifikowane prawa własności intelektualnej, których przedmiot ochrony został 
rozwinięty, wytworzony lub ulepszony przez podatnika252. 

Należy również zauważyć, że wspieranie działalności innowacyjnej wynika 
z norm proweniencji unijnej. Jak bowiem wskazano w przepisie art. 173 ust. 1 traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej253, w którym postanowiono, że Unia i Pań-
stwa Członkowskie czuwają nad zapewnieniem warunków niezbędnych dla kon-
kurencyjności przemysłu Unii W tym celu, zgodnie z systemem wolnych i kon-
kurencyjnych rynków, ich działania zmierzają m.in. do sprzyjania lepszemu 
wykorzystaniu potencjału przemysłowego polityk innowacyjnych, badań i roz-
woju technologicznego.  

Wspieranie innowacyjności jest również aspektem podnoszonym w prawie 
krajowym; do wspierania innowacyjności odwołują się bowiem wybrane ustawy 
prawa materialnego254. Wsparcie innowacyjności jest także celem oficjalnych 
programów oraz strategii W szczególności chodzi o ,,Plan na rzecz Odpowie-

 
249 Tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm., powoływana dalej jako: ,,u.p.d.o.f.”. 
250 Tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm., powoływana dalej jako: ,,u.p.d.o.p.”. W dalszej 
części pracy Autor, mając na względzie tożsamość przepisów regulujących ulgę IP Box na gruncie 
obu ustaw o podatku dochodowym, dla jasności wywodu, omawiając ulgę IP Box, będzie się od-
woływał do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
251 J. Jankowski, Ulgi w CIT z tytułu działalności innowacyjnej i inwestycyjnej, Wydawnictwo 
C.H.Beck, Warszawa 2020, s. 67. 
252 A. Kaźmierski, Opodatkowanie przychodów generowanych przez prawa własności intelektualnej 
(IP Box), [w:] Meritum. Podatki 2021, red. A. Kaźmierski, Wolters Kluwer, Warszawa 2021. 
253 Tekst skonsolidowany: Dz. Urz. UE C 326 z 26 października 2012 r. 
254 Ł. Hawrylak, Regulacje COVID-19 w przedmiocie prawnych form wsparcia innowacji, [w:] red. 
Ł. Wójtowicz, MIK-21. Międzynarodowa Innowacyjność i Konkurencyjność w XXI w., Instytut 
Naukowo-Wydawniczy ,,Spatium”, Lublin-Radom 2020. 
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dzialnego Rozwoju”, ,,Strategię na rzecz doskonałości naukowej, nowoczesnego 
szkolnictwa wyższego, partnerstwa z biznesem i społecznej odpowiedzialności 
nauki”, a także ,,Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”255. Wprowadze-
nie ulgi IP Box wpisuje się w zarysowany niniejszym nurt i ma na celu zachęcenie 
przedsiębiorców do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, które skutkować 
będą generowaniem dochodów z praw IP256. 

2. Objaśnienia podatkowe w sprawie ulgi IP Box

W celu ułatwienia korzystania z ulgi IP Box, Minister Finansów wydał poświę-
cone uldze objaśnienia podatkowe257. Objaśnienia IP Box, będące egzemplifikacją 
objaśnień podatkowych, o których mowa w art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa258, dotyczą licznych aspektów korzystania 
z omawianej preferencji podatkowej. Równocześnie Objaśnienia IP Box wskazują 
na kierunek wykładni przepisów Ministra Finansów, który wpływa również na 
organy podatkowe. 

Objaśnienia podatkowe mają na celu zapewnienie jednolitego stosowania 
przepisów przez organy podatkowe, co zostało expressis verbis wskazane w prze-
pisach Ordynacji podatkowej259. Objaśnienia podatkowe stanowią zatem alterna-
tywę dla kierowania przez podmioty zobowiązane wniosków o wydanie interpretacji 
indywidualnej, a to wobec stosowania jednolitej ochrony prawnej dla podatników 
stosujących się do objaśnień podatkowych w porównaniu do podatników, na rzecz 
których została wydana interpretacja indywidualna260. Zgodnie bowiem z art. 14n 
§ 4 pkt 1, ,,w przypadku zastosowania się przez podatnika w danym okresie

255 Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 listopada 2019 r., 
0112-KDIL3-3.4011.317.2019.2.AA, LEX nr 518494. 
256 Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25 maja 2021 r., 
0111-KDIB1-3.4010.157.2021.2.JKU, LEX nr 600994. 
257 Objaśnienia podatkowe Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczące preferencyjnego 
opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP Box, 
https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-dot-preferencyjnego-opodatkowania-
dochodow-wyt warzanych-przez-prawa-wlasnosci-intelektualnej-ip-box [dostęp: 31.07.2021], powoływane 
dalej jako: ,,Objaśnienia IP Box”. 
258 Tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm., powoływana dalej jako: ,,o.p.”. 
259 Stosownie do treści przepisu art. 14a § 1 pkt 2 o.p., ,,minister właściwy do spraw finansów 
publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez 
organy podatkowe, w szczególności wydając z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów prawa 
podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe), przy uwzględnieniu 
orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”. 
260 K. Teszner, Komentarz do art. 14a Ordynacji podatkowej, [w:] Ordynacja podatkowa. Komen-
tarz, red. L. Etel, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 183–184. 
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rozliczeniowym do objaśnień podatkowych, stosuje się odpowiednio przepisy art 
14k–14m, które stanowią o ochronie podatnika stosującego się do wykładni przepisów 
prawa podatkowego, wyrażonej w interpretacji ogólnej lub indywidualnej”261. 

3. Przesłanki stosowania ulgi IP Box

Za podstawową przesłankę skorzystania z preferencji IP Box należy uznać
wytwarzanie, rozwijanie lub ulepszanie w ramach prowadzonej działalności ba-
dawczo-rozwojowej przedmiotu ochrony kwalifikowanego prawa własności 
intelektualnej262. Powyższe koresponduje również ze stanowiskiem Ministra Fi-
nansów, który wskazał, że ,,Warunkiem koniecznym dla skorzystania z preferen-
cji IP Box jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-
rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwojem lub ulepszeniem 
kwalifikowanego IP, co jest wyrazem zgodności tej preferencji z podejściem 
nexus z Raportu OECD BEPS Plan Działania nr 5”263. 

3.1. Działalność badawczo-rozwojowa 

Definicja działalności badawczo-rozwojowej została zawarta w art. 4 pkt 26 
u.p.d.o.p., gdzie postanowiono, że działalność badawczo-rozwojowa oznacza ,,dzia-
łalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną 
w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania 
zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań”. 

W doktrynie oraz objaśnieniach IP Box wskazuje się, że dla uznania działalno-
ści podatnika za działalność badawczo-rozwojową, konieczne jest kumulatywne 
spełnienie 4 przesłanek: 

1) prowadzenie przez podatnika działalności kwalifikowanej jako badania
naukowe lub prace rozwojowe;

2) twórczy charakter prowadzonej działalności;
3) systematyczny sposób prowadzenia spraw;
4) zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystanie jej do wtórzenia no-

wych zastosowań264.

261 Stosownie do treści przepisu art. 14k § 1 o.p., ,,zastosowanie się do interpretacji indywidualnej 
przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu 
odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną 
nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu 
sprawy podatkowej”. 
262 Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 lipca 2021 r., 
0111-KDWB.4011.115.2021.2.APA, LEX nr 613624; interpretacja indywidualna Dyrektora Krajo-
wej Informacji Skarbowej z dnia 21 lipca 2021 r., 0111-KDIB1-2.4011.64.2021.2.MS, LEX 
nr 613057. 
263 Objaśnienia IP Box, s. 46. 
264 J. Jankowski, dz. cyt., s. 69-71, Objaśnienia IP Box s. 11. 
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Na mocy przepisu art. 4a pkt 27 i 28 u.p.d.o.p., na potrzeby ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, stosuje się definicje ,,prac naukowych” oraz 
,,prac rozwojowych” zamieszczone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce265. 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 p.s.w.n., ,,badania naukowe są działalnością obejmującą: 
1) badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne 

mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podsta-
wach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie 
zastosowanie komercyjne; 

2) badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej 
wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produk-
tów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń”. 

Z kolei, prace rozwojowe są ,,działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, 
kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym 
w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produk-
cji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produk-
tów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe 
zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń”266. 

Jak z powyższego wynika, definicja działalności badawczo-rozwojowej od-
nosi się nie tylko do powiększenia zasobów wiedzy, ale i do jej wykorzystania w 
gospodarce, co prowadzi do wniosku, iż ulga IP Box wspiera przede wszystkim 
projekty oparte nie na wiedzy teoretycznej, a praktycznej. Równolegle jednak na-
leży mieć na uwadze, iż zarówno prace rozwojowe, jak i tym bardziej, badania 
naukowe, stanowią formy działalności naukowej267.  

Tym samym, przeciwpołożnie do tego, jak mogłoby się, prima facie, wyda-
wać, ulga IP Box premiuje te projekty, które stanowią formy działalności nauko-
wej, ale są prowadzone przede wszystkim przez podmioty komercyjne i dążą do 
zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. 

3.2. Kwalifikowane prawa własności intelektualnej 

Z uwagi na enumeratywne wymienienie przez ustawodawcę praw własności 
intelektualnej, których przedmiot ochrony kwalifikuje się do zastosowania preferencji 
Innovation Box, prawa te nazywamy kwalifikowanymi prawami własności inte-
lektualnej268. Wprowadzenie wymogu objęcia ochroną prawną efektów prac badawczo- 
 
 

 
265 Tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm., powoływana dalej jako: ,,p.s.w.n.”. 
266 Art. 4 ust. 3 p.s.w.n. 
267 Art. 4 ust. 1 p.s.w.n. 
268 Określane dalej jako: ,,kwalifikowane IP” lub ,,prawo IP”. 
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rozwojowych należy ocenić zdecydowanie pozytywnie, albowiem ułatwia ocenę 
stanu faktycznego sprawy organom podatkowym, które nie muszą się posiłkować 
wiadomościami specjalnymi przy ocenie projektów innowacyjnych.  

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej zostały wymienione w art. 24d 
ust. 2 pkt 1–8 u.p.d.o.p. Zgodnie z powołanym przepisem, ,,kwalifikowanymi 
prawami własności intelektualnej są: 

1) patent; 
2) prawo ochronne na wzór użytkowy; 
3) prawo z rejestracji wzoru przemysłowego; 
4) prawo z rejestracji topografii układu scalonego; 
5) dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt 

ochrony roślin; 
6) prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego wetery-

naryjnego dopuszczonych do obrotu; 
7) wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. 

o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432 oraz z 2020 r. 
poz. 288); 

8) autorskie prawo do programu komputerowego; 
– podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub 

ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita 
Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, 
których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez 
podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej”. 

Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej ma charakter zamknię-
ty269. Celem skorzystania z ulgi, podatnik powinien być właścicielem, współwła-
ścicielem lub posiadaczem wyłącznym licencji na korzystanie z praw IP270.  

Dla uznania prawa własności intelektualnej za kwalifikowane prawo własności 
intelektualnej, koniecznym jest kumulatywne spełnienie trzech przesłanek: 

• wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie przez podatnika w ramach prowa-
dzonej działalności badawczo-rozwojowej przedmiotu ochrony tegoż prawa; 

• kwalifikacja prawa własności intelektualnej do jednej z kategorii enume-
ratywnie wymienionych w przepisie art. 24d ust. 2 u.p.d.o.p.; 

• przyznanie prawu własności intelektualnej ochrony prawnej na podstawie 
przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodo-
wych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów 
międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska271. 

 
269 J. Jankowski, dz. cyt., s. 71. 
270 A. Kaźmierski, dz. cyt., s. 890. 
271 Objaśnienia IP Box, s. 8; interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 
z dnia 10 marca 2021 r., 0111-KDIB1-1.4010.528.2020.2.ŚS, LEX nr 579795; interpretacja 
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Ustawodawca, mając na względzie długotrwałość procesu prowadzącego do 
uzyskania ochrony prawnej na przedmiot prawa IP, przesądził, iż przepisy dot. 
ulgi IP Box, ,,stosuje się odpowiednio do ekspektatywy uzyskania kwalifikowa-
nego prawa własności intelektualnej w związku ze zgłoszeniem lub złożeniem 
wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, od dnia 
zgłoszenia lub złożenia wniosku”272. 

Z kolei, ,,w przypadku wycofania zgłoszenia lub wniosku, odmowy udzielenia 
prawa ochronnego, odrzucenia zgłoszenia lub odrzucenia wniosku o rejestrację 
podatnik jest obowiązany opodatkować na zasadach określonych w art. 19 u.p.d.o.p. 
kwalifikowane dochody, o których mowa w art. 24d ust. 4 u.p.d.o.p., uzyskane 
w okresie od dnia zgłoszenia lub złożenia wniosku, o którym mowa w art. 24d 
ust. 12 u.p.d.o.p., do dnia wycofania wniosku lub zgłoszenia, odmowy udzielenia 
prawa ochronnego, odrzucenia zgłoszenia lub odrzucenia wniosku o rejestrację. 
W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się 
podatek zapłacony na podstawie art. 24d ust. 1 u.p.d.o.p.” 

4. Kwalifikowane dochody oraz koszty na gruncie ulgi IP Box 

W pierwszej kolejności wskazać należy, że ,,dochodem (stratą) z kwalifikowa-
nego prawa własności intelektualnej jest osiągnięty przez podatnika w roku podat-
kowym dochód (strata) ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelek-
tualnej” (art. 24d ust. 7 pkt 2 u.p.d.o.p.). Za podstawę opodatkowania przyjmuje 
się sumę kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności inte-
lektualnej osiągniętych w roku podatkowym273.  

Natomiast, jak już wyżej podnoszono, stawka podatku dochodowego od kwa-
lifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej kształ-
tuje się na poziomie 5% podstawy opodatkowania274. 

Na wstępie należy także zauważyć, że rozliczenie ulgi IP Box następuje 
dopiero w stosunku rocznym. Podatnik, mając zamiar skorzystania z preferencji 
i osiągający kwalifikowany dochód z prawa IP, a tym samym spełniający prze-
słanki do zastosowania ulgi, jest obowiązany do opłacania zaliczek na podatek 
dochodowy na zasadach ogólnych, zgodnie z obowiązującą go stawką podatku275. 

Sposób obliczenia wysokości kwalifikowanego dochodu z prawa IP został 
wskazany przez ustawodawcę w przepisie art. 24d ust. 4 u.p.d.o.p. Stosownie do 
treści tego przepisu, ,,wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego 

 
indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 grudnia 2020 r., 0111-KDIB1-
3.4010.385.2020.3.JKT, LEX nr 568558. 
272 Art. 24d ust. 12 u.p.d.o.p. 
273 Art. 24d ust. 3 u.p.d.o.p. 
274 Art. 24d ust. 1 u.p.d.o.p. 
275 Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 sierpnia 2020 r., 
0111-KDIB2-1.4010.202.2020.2.AR, LEX nr 552913. 



166 

prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego 
prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika 
obliczonego według wzoru: 

 
(a + b) x 1,3 / a + b + c + d 
 
w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez 

podatnika na: 
a) prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwo-

jową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej; 
b) nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifi-

kowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, 
od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3; 

c) nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifi-
kowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, 
od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4; 

d) nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej”. 
Ponadto, zgodnie z przepisem art. 24d ust. 5 u.p.d.o.p., ,,do kosztów, o których 

mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwa-
lifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat 
finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami”. 

Wskaźnik, o którym mowa, to tzw. wskaźnik nexus, który odzwierciedla rolę 
podatnika w uzyskaniu efektu końcowego, który podlega ochronie jako prawo IP. 
W przypadku gdy wartość wskaźnika nexus jest większa od 1, przyjmuje się, że 
wartość ta wynosi 1276. 

5. Obowiązki rachunkowe związane z ulgą IP Box 

Podatnik, dla skorzystania z preferencji IP Box, powinien dokonać rachunko-
wego wyodrębnienia każdego kwalifikowanego prawa własności intelektual-
nej277. Powyższe ma prowadzić do możliwości zastosowania ulgi IP Box, albo-
wiem tyczy się ona tylko do przychodów i kosztów z prawa IP, a nie do całości 
przychodów i kosztów danego podmiotu. Ponadto, wykładnia językowa wskazuje 
na konieczność obliczenia kwalifikowanego dochodu oddzielnie dla każdego 
kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, co wskazuje na to, że nie jest możli-
wym potraktowanie w ewidencji rachunkowej wszystkich praw IP ,,zbiorczo”278. 

 
276 Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 czerwca 2021 r., 
0111-KDIB1-1.4010.564.2020.2.SG, LEX nr 603503. 
277 Art. 24d ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. 
278 Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 czerwca 2021 r., 
0111-KDIB1-1.4010.158.2021.2.AW, LEX nr 602900. 
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Z tego względu, wyodrębnienie prawa IP powinno zostać dokonane w taki 
sposób, ażeby możliwa była odpowiednia alokacja kosztów. Natomiast w sytuacji 
niemożności przypisania przychodów i kosztów do poszczególnego prawa IP, 
można wyodrębnić przychody oraz koszty biorąc pod rozwagę wszystkie kwa-
lifikowane prawa własności intelektualnej279. 

6. Przepisy przejściowe 

W zakresie sytuacji podatników, którzy ponosili koszty związane z kwali-
fikowanym prawem IP przed wejściem w życie przepisów o uldze IP Box, stosuje 
się przepisy przejściowe. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy wprowadzającej ulgę 
IP Box, ,,w przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2019 r. ponosili 
koszty związane z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej, o których 
mowa w art. 30ca ust. 2 u.p.d.o.f. oraz art. 24d ust. 2 u.p.d.o.p., których przedmiot 
ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach 
prowadzonej przez niego działalności badawczo–rozwojowej, a którzy na pod-
stawie prowadzonej ewidencji nie mogą ustalić wysokości kosztów poniesionych 
w ramach tej działalności, na potrzeby stosowania art. 30ca i art. 30cb u.p.d.o.f. 
oraz art. 24d i art. 24e u.p.d.o.p. mogą przyjąć ich wartość z roku podatkowego 
rozpoczętego po dniu 31 grudnia 2018 r.” 

7. Wnioski 

Celem niniejszej pracy było przedstawienie mechanizmu działania ulgi IP Box, 
która odnosi się do preferencyjnego opodatkowania kwalifikowanych dochodów 
z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. 

Preferencja podatkowa Innovation Box jest bardzo korzystna dla podatników, 
którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, a następnie uzyskują ochronę 
prawną na przedmiot prowadzonej działalności Wytworzenie wartości dodanej 
jest bowiem premiowane przez ustawodawcę możliwością skorzystania z 5% staw-
ki opodatkowania w odniesieniu do dochodów generowanych przez dane kwa-
lifikowane prawo własności intelektualnej. 

Korzystanie z ulgi nie jest jednak łatwe. Duże trudności sprawia w praktyce 
przede wszystkim wyodrębnienie przychodów oraz kosztów przypadających na 
kwalifikowane prawa IP.  

Jednakże, należy podkreślić, że korzyści z korzystania z preferencji podatko-
wej IP Box są znaczne. Rozważając sytuację podatnika, którego dochody są 
opodatkowane podatkiem liniowym od osób prawnych w wysokości 19%, a na-
stępnie porównanie tej skali opodatkowania do stawki 5%, uwidacznia, że w wy-
niku skorzystania z ulgi, podatnik może, w takim wypadku, zmniejszyć obciąże-

 
279 A. Kaźmierski, dz. cyt., s. 891. 
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nia podatkowe aż 3,8 krotnie. Wskazać jednak należy, że stawką preferencyjną 
opodatkowany jest li tylko kwalifikowany dochód z kwalifikowanych praw 
własności intelektualnej, czyli dochód generowany przez prawo IP wytworzone, 
rozwinięte lub ulepszone w toku prac badawczo-rozwojowych. Tym samym, 
preferencyjnym opodatkowaniem objęta jest (zazwyczaj) jedynie część dochodów po-
datnika, co również należy uwzględniać, rozważając możliwość skorzystania z ulgi  

Ratio legis ulgi Innovation Box wyraża się zatem we wsparciu tych podatni-
ków, którzy podejmują się – częstokroć bardzo kosztownych i niepewnych – 
inwestycji, które wnoszą do gospodarki wartość dodaną w postaci intelektualnej. 
Wymóg objęcia ochroną praw własności intelektualnej prowadzi natomiast do więk-
szej obiektywizacji przy korzystaniu z ulgi Nie ulega bowiem wątpliwości, że 
w innym wypadku organy podatkowe musiałaby rozstrzygać wprost o stopniu in-
nowacyjności danego projektu, co powodowałoby konieczność sięgania po wiado-
mości specjalne, a tym samym dezorganizowałoby proces korzystania z ulgi  

Ulga IP Box nie stanowi jednak jedynej formy wsparcia innowacyjności 
w prawie podatkowym. Wprowadzenie do polskiego systemu prawa podatko-
wego ulgi IP Box wpisuje się w szersze ramy ogólnej polityki podatkowej, mają-
cej na celu wsparcie przedsięwzięć innowacyjnych. W tym kontekście, godnym 
podkreślenia jest uzupełnienie przez ustawodawcę istniejących wcześniej form 
wsparcia przedsięwzięć innowacyjnych. Przede wszystkim należy wskazać na 
ulgę na działalność badawczo-rozwojową, która pozwala na zmniejszenie obcią-
żeń podatkowych na początkowych etapach inwestycji poprzez ponowne odlicze-
nie od podstawy opodatkowania tzw. kosztów kwalifikowanych280. Z tego wzglę-
du ulga B+R stanowi ulgę kosztową281. Z kolei, ulga IP Box odnosi się do etapu 
komercjalizacji przedsięwzięcia innowacyjnego. Ulgę IP Box można zatem trak-
tować jako ,,domknięcie” końcowego etapu wspierania podatkowego przedsię-
wzięć badawczo-rozwojowych282. 
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Obrót twórczością cyfrową czyli NFT jako technologia dla 
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obrót cyfrowy. 

Streszczenie 
Rozwój Internetu, w szczególności zwiększanie prędkości i przepustowości łączy po-

woduje stały, niezwykle dynamiczny rozwój możliwości przesyłania danych przez użyt-
kowników. Jedną z najnowszych technologii, która przebojem zdobywa rynek związany 
z szeroko pojętą twórczością jest technologia NFT. W artykule przedstawione zostały 
kwestie techniczne związane z funkcjonowaniem NFT oraz wykorzystywaniem tej tech-
nologii do dystrybuowania utworów w sieci Całość rozważań poczyniono w kontekście 
norm wynikających z prawa własności intelektualnej z uwzględnieniem ekonomicznej stro-
ny technologii – analizowanej z punktu widzenia zarówno twórców, jak i konsumentów sztuki  

1. Wstęp 

Przyspieszający coraz bardziej rozwój wielu dziedzin nauki w tym przede wszyst-
kim informatyki powodują, że cyfryzacja zaczyna przejawiać się w wielu dziedzi-
nach życia, w których wcześniej nie występowała. Na przestrzeni ostatnich dwóch 
dekad doszło do prawdziwej rewolucji w zakresie tego jak wygląda życie prze-
ciętnego człowieka. Stopniowe przenoszenie kolejnych dziedzin codzienności 
w wymiar cyfrowy powoduje, że wiele z nich przeżywa swój renesans. Każdora-
zowo transfer do sieci jakiegoś obszaru najczęściej otwiera przed daną strefą wiele 
niewykorzystanych dotychczas możliwości Nie inaczej dzieje się w przestrzeni 
konsumpcji sztuki.  

Artyści od zawsze dążą do tego, aby ich sztuka była rozpoznawalna, wzbu-
dzała przede wszystkim refleksje u odbiorcy, ale nie mniej ważny pozostaje aspekt 
finansowy sztuki i to jak twórczość autora przekłada się na jego finanse. W dzi-
siejszych czasach artysta często musi działać jak dobrze zorganizowane przed-
siębiorstwo. Rozwijanie twórczości wymaga nakładów finansowych – aby móc 
tworzyć, twórca musi się również sprzedawać, a sama popularność i wysoki wskaź-
niki odbioru utworów niekoniecznie przekładają się na wyniki finansowe. 

 
283 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Centrum Badania Proble-
mów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej. 
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W czasach, kiedy premierowe single praktycznie kilka chwil po premierze zo-
stają rozpowszechnione w sieci, twórca częstokroć traci kontrolę nad swoim dzie-
łem krótki czas po jego rozpowszechnieniu, a tym spada rentowność danego utworu. 

Pewnym rozwiązaniem tego problemu staje się technologia NFT, która po-
zwala zindywidualizować pliki elektroniczne i ogranicza możliwość ich powiela-
nia. Wybrane zagadnienia, mieszczące się w zarysowanym powyżej kontekście 
stanowią przedmiot niniejszego opracowania.  

Z uwagi na charakter poruszanej tematyki odwołującej się nie tylko do zagad-
nień prawnych ale też technicznych i ekonomicznych oraz elementów wyinterpre-
towanych ze stanów faktycznych koniecznym, przy konstrukcji tekstu było użycie 
wielu metod badawczych. Osiągnięcie założonych celów wymagało skorzystania 
z metody historycznej dla zbudowania kontekstu poruszanej problematyki 
Metoda formalno-dogmatyczna pozwoliła na budowę konstrukcji definicyjnych 
w oparciu o treść przepisów zestawionych z pojęciami doktrynalnymi oraz 
źródłami w zdarzeniach faktycznych. Przy budowie i interpretacji pojęć użyta rów-
nież została metoda językowo-logiczna, wykorzystana też przy próbie szerszego 
zrozumienia omawianych norm prawnych w zestawieniu z nowymi technolo-
giami ujętymi w opracowaniu. Ostatnimi z zastosowanych, były metody kontek-
stowa oraz porównawcza. Pozwoliły one na zestawienie podobnych względem 
siebie instytucji, wyodrębnienia cech właściwych każdej z nich i analizy okolicz-
ności ich powstania. Dzięki zastosowaniu metody kontekstowej autor dokonał 
wybiórczej ekstrakcji aksjologii leżącej u podstaw danej regulacji, co pozwoliło 
lepiej zrozumieć przepisy prawno-autorskie i zastosować je do nowych, niezna-
nych wcześniej rozwiązań technicznych. 

2. Technologia NFT  

Wzrost przepustowości łączy internetowych, spadek cen magazynowania i prze-
syłania coraz większych pakietów danych powoduje, że jeszcze niedawno niedo-
stępne rozwiązania stają się coraz powszechniejsze i zyskują popularność. Tech-
nologia NFT, która w istocie znana jest od 2015 r. doczekała się funkcjonalnego 
zastosowania dopiero w chwili, kiedy przepływ danych stal się na tyle duży, aby 
można był stosować NFT w powszechnym obrocie. Jako technologia oparta o pro-
tokół podobny do blockchain NFT potrzebuje bowiem istnienia infrastruktury, 
która będzie utrzymywana w chmurze i będzie dostarczała każdemu aktualnemu 
posiadaczowi w czasie bieżącym możliwość potwierdzenia autentyczności  

Czym dokładnie jest NFT? Z angielskiego non-fungible token lub po polsku 
niewymienialny token jest niepowtarzalną częścią kodu blockchain, nie da się go 
wymienić i w większości przypadków nie da się go również podzielić, co odróżnia 
go od innych tokenów. Jego charakterystyczne i niepowtarzalne cechy powodują,  
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że jest wyjątkowy – dosłownie i w przenośni, a plik zapisany z wykorzystaniem 
tej technologii może mieć ogromną wartość ekonomiczną, niemożliwe jest bo-
wiem jego skopiowanie, ani podrobienie. 

Od 2015 r. wiele się zmieniło, a NFT zaczęła zyskiwać na popularności szcze-
gólnie na początku obecnego 2021 r. Podkreślić należy cech, dzięki którym NFT 
zyskało tak duże zainteresowanie jest wiele. Poza możliwością bieżącego po-
twierdzania autentyczności posiada jeszcze kilka innych cennych przymiotów. 

Jest niewymienialny w kontekście informatyki, to znaczy, że w odróżnieniu od 
innych tokenów (walorów opartych o technologię łańcucha bloków) nie dzieli się 
na mniejsze części tak jak na przykład bitcoin, który dzieli się na sto mln satoshi 
lub inaczej sato. O ile token NFT podlega oborowi, nie można ingerować w jego 
spójność. Jest niepowtarzalnym certyfikatem. Każde NFT można również łatwo 
zweryfikować, poza tym, że można to zrobić w każdej chwili to sam proces jest 
niezwykle prosty – wystarczy dostęp do Internet, a każdy obecny właściciel może 
otrzymać potwierdzenie autentyczności posiadanego zbioru danych. Bez wątpie-
nia NFT posiada również wartość ekonomiczną, jako dobro niepowtarzalne może 
stać się obiektem pożądania kolekcjonerów i nabrać ogromnej wartości.  

Zatem podsumowując NFT posiada kilka istotnych cech, jest niewymienialny 
(niepodzielny), niepowtarzalny, podlega obrotowi, łatwo weryfikowalny i ma war-
tość ekonomiczną. Te pięć cech powoduje właśnie, że możemy spodziewać się 
jedynie wzrostu popularności tej technologii i to w tempie wykładniczym.  

3. Zastosowanie NFT

Znaczący wzrost popularności NFT nastąpił z początkiem 2021 r. i praktycznie
co miesiąc na rynek emitowane są coraz to nowsze dobra opatrzone NFT. Za przy-
kład można podać chociażby zespół Kings of Leon, który na początku marca 2021 r. 
wydał swój album w wersji elektronicznej opatrzonej NFT284. Co więcej, Kings 
of Leon sprzedając najnowszą płytę przewidziało również wyjątkowy złoty pa-
kiet, który daje możliwość jego posiadaczowi dożywotni wstęp na wszystkie kon-
certy zespołu. Na emisję utworów z wykorzystaniem NFT zdecydował się na 
przełomie marca i kwietnia 2021 r. Snoop Dog285 niedługo po nim The Weekend 
wyprzedawał niepublikowane single oraz autorskie grafiki286. Specjalną limito-
wana serię kart z piłkarzami wypuścił również – przy wykorzystaniu NFT, 
Juventus Turyn287. Aukcja walorów zakończyła się 5 lipca 2021 r. 

284 https://www.rollingstone.com/pro/news/kings-of-leon-when-you-see-yourself-album-nft-crypto 
-1135192/ [dostęp: 3.08.2021].
285 https://www.prnewswire.com/news-releases/snoop-dogg-announces-the-release-of-his-first-nft-
collection-a-journey-with-the-dogg-301259014.html [dostęp: 3.08.2021].
286 https://niftygateway.com/collections/theweeknd [dostęp: 3.08. 2021].
287 https://www.juventus.com/en/news/articles/juventus-lands-in-the-world-of-nft [dostęp: 3.08.2021].
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O ile powyższe przykłady stanowią doskonałe przykłady wykorzystania NFT 
w praktyce, to warto jeszcze przyjrzeć się najbardziej doniosłym transakcjom, po 
których Internet wciąż nie ochłonął. 

Jedną z ciekawszych transakcji stanowi zakup postaci CryptoPunk o sygnatu-
rze #7804. Postacie CryptoPunk stanowią pikselowe wizualizacje postaci jest ich 
blisko 10.000. Ta konkretna o numerze 7804 wyróżnia się czapeczką i fajką. 
 

  
 
Rys. 1. punk #7804 
Źródło: https://www.larvalabs.com/cryptopunks/details/7804 

Cena transakcji? Ta niepozorna postać została sprzedana za siedem mln pięćset 
siedemdziesiąt tys. dolarów (7.570.000,00 $)288. 

Kolejny przykład, to dzieło Beeple. Jego dzieło „Beeple opus” zostało sprze-
dane za sześćdziesiąt dziewięć mln dolarów (69.000.000,00)289. 

 

 
Rys. 2. Beeply opus 
Źródło:https://www.christies.com/features/Monumental-collage-by-Beeple-is-first-pu 
rely-digital-artwork-NFT-to-come-to-auction-11510-7.aspx 

 
288 https://www.forbes.com/sites/tommybeer/2021/03/11/pipe-smoking-alien-cryptopunk-nft-sells-
for-75-million [dostęp: 3.08.2021]. 
289 https://www.christies.com/features/Monumental-collage-by-Beeple-is-first-purely-digital-artwo 
rk-NFT-to-come-to-auction-11510-7.aspx [dostęp: 3.08.2021]. 
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Wszelkie powyższe przykłady wskazują, że NFT ma świetlana przyszłość, ale 
należy się zastanowić co tak naprawdę z punktu widzenia prawnego dzieje się 
kiedy autor ustali dzieło i je następnie sprzedaje? Czym oto dzieło jest? Jak je 
kwalifikować i jak je traktować w odniesieniu do istniejących instytucji prawno-
autorskich. A może potrzebujemy nowych rozwiązań? 

4. Rozważania prawne 

Bez wątpienia żyjemy w ciekawych czasach. Jako, że żyjemy w społeczeń-
stwie prawa, gdzie wiele dziedzin życia mniej lub bardziej intensywnej podlega 
przeniesieniu w wymiar cyfrowy, zauważyć należy, że Ustawodawca, chodź po-
winien, często nie nadąża z nowelizacją prawa. Tempo zmian rzeczywistości nie 
pozwala sprawnie reagować Ustawodawcy na te zamiany. Interwencja prawna 
jest dokonywana najczęściej w sytuacji jaskrawego nadużycia norm społecznych 
i dążąc do ograniczenia nadużyć w przyszłości pojawia się dedykowana ustawa 
dla danego wycinka życia. Zawsze też należy mieć na względzie, że jeżeli dojdzie 
do interwencji prawnej Ustawodawcy to w każdym wypadku powinna ona cecho-
wać się adekwatnością zamierzonego celu względem użytych dla jego osiągnięcia 
środków. Czasami Ustawodawca powinien rozważyć, czy warto dokonywać no-
wej kompleksowej regulacji, czy nie wystarczy wprowadzić drobnych nowelizacji 
w zakresie istniejących instytucji prawnych. 

Mają w pamięci powyższe tezy, zastanowić się trzeba, jak od strony prawnej 
można traktować obrót tego typu dobrami – jak chociażby dzieło Beeple’a, czy 
limitowane karty z wizerunkami Juventus Turyn. Bez wątpienia nie mają one po-
staci materialnej. Maja wymiar cyfrowy. Stanowią zbiór powiązanych ze sobą 
informacji, ciąg zer i jedynek, które w tym wypadku dodatkowo są opatrzone znacz-
nikiem NFT, czyli kolejnym zbiorem informacji – oba one są ze sobą funkcjonal-
nie powiązane. To powiązanie w wymiarze cyfrowym powoduje, że plik, który 
normalnie może być wielokrotnie powielany, teraz stanowi niepowtarzalny plik. 

Z punktu widzenia prawa taki plik, tak długo jak nie jest wytworem maszyny 
oczywiście stanowi utwór. Z pewnością zatem (niezależnie czy jest opatrzony 
NFT czy nie) podlega ochronie prawnoautorskiej. Utwór bowiem, zgodnie z art. 
1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych290 „przedmiotem prawa 
autorskiego (utworem) jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym 
charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci niezależnie od wartości i sposobu 
wyrażenia.” Bez wątpienia zatem plik w postaci grafiki czy obrazu stanowi utwór,  
 
 
 
 

 
290 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. z dnia 21 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062). 
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nie ma również wątpliwości, że piosenka przeniesiona w wymiar cyfrowy również 
jest utworem. Powtarzając za E. Ferenc-Szydełko forma wyrażenia utworu nie ma 
większego znaczenia291. 

W skrócie, całość regulacji prawnoautorskiej, będzie miała zastosowanie wo-
bec utworów ustalonych w formie elektronicznej. W tym również w formie gra-
fiki, czy nagranej piosenki, wizerunku postaci itp. Oczywiście o ile wypełnią one 
przesłanki stawiane wobec utworu przez Ustawę. Należy jednak zadać pytanie 
o zastosowanie praw droit de suite. Nie zagłębiając się w rozważania prawa mię-
dzynarodowego autorskiego i pozostając na gruncie prawa polskiego warto roz-
ważyć, czy droit de suite będzie miało zastosowanie do jakiegokolwiek utworu opa-
trzonego NFT. Jednak aby móc prowadzić dalsze rozważania warto poświęcić kilka 
słów samemu droit de suite. Jest to uprawnienie – dziedziczne, które twórcy i jego 
spadkobiercom, w przypadku dokonania zawodowo odsprzedaży oryginalnych 
egzemplarzy utworu plastycznego lub fotograficznego przydaje prawo do wyna-
grodzenia, zgodnego z stawkami zapisanymi w Ustawie o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych. Szczegółowa regulacja znajduje się w art. 19 przywołanej Ustawy. 

Celem tego prawa jest zagwarantowanie twórcy jak i jego spadkobiercom 
udziału w cenie dzieła, które zyskało na wartości z czasem. Częstokroć okazuje 
się, że dany twórca we wczesnym okresie twórczości sprzedawał swoje dzieła za 
bezcen, podczas gdy w okresie dojrzałej twórczości lub nawet po śmierci jego utwo-
ry zaczęły zyskiwać na wartości w sposób nigdy wcześniej nie spotykany. Prawo 
droit de suite ma zagwarantować możliwość czerpania zysku z utworu, który już 
dawno został sprzedany292. Obecnie ustaw przewiduje wynagrodzenie twórcy w prze-
dziale procentowym, nie więcej jednak niż 12.500 euro. Twórcy lub jego spadko-
biercą roszczenie o wypłatę wynagrodzenia przysługuje wobec sprzedawcy. 

Rozstrzygnięcie czy prawo droit de suite przysługuje twórcy utworu elektro-
nicznego opatrzonego NFT pozostaje otwarte, jednak zdaje się, że przyjęta i obo-
wiązująca norma prawna obejmie swoim zastosowaniem NFT. Oczywiście 
w zakresie w jakim przedmiotem obrotu będzie oryginał utworu fotograficznego 
lub plastycznego. Ocenić trzeba, że chociażby utwór Beeple’a powinien prawem 
droit de suite zostać objęty. Jednak nie powinno ono dotyczyć takich utworów jak 
płyta Kings of Leon. Chociaż grafiki The Weekend już powinny znaleźć się w za-
kresie normowania, tak samo jak karty piłkarzy Juventus Turyn. Pozostaje do-
konanie rozstrzygnięcia co do wizerunku ludzika punk #7804. Tu również należy 
stwierdzić, że znajdzie się on w zbiorze utworów objętych droit de suite. Jest to 
jednak podejście innowacyjne. Dotychczas pliki – utwory elektroniczne i obrót 
nimi nie mogły być przedmiotem droit de suite, ponieważ nie miały cech orygi-
nału. W drodze dowolnego kopiowania tych plików można było zwielokrotniać 

 
291 Ewa Ferenc-Szydełko, red. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, 
Legalis 2021. 
292 A. Michalak, (red.) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Legalis 2019. 
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ich egzemplarze, gubiąc ten który pochodzi bezpośrednio od twórcy. Opatrzenie 
pliku NFT powoduje, że nabiera on cech indywidualnych i wyczerpuje przesłanki 
wymagane przez art. 19 ust 3 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, 
co więcej egzemplarz oryginalny możliwy jest od odróżnienia od innych istnieją-
cych w obrocie kopii: 

„art. 19 ust. 3 Oryginalnymi egzemplarzami utworu w rozumieniu ust. 1 są: 
1) egzemplarze wykonane osobiście przez twórcę; 
2) kopie uznane za oryginalne egzemplarze utworu, jeżeli zostały wykonane 

osobiście, w ograniczonej ilości, przez twórcę lub pod jego nadzorem, 
ponumerowane, podpisane lub w inny sposób przez niego oznaczone.” 

Dzięki NFT z łatwością można odróżnić ten konkretny egzemplarz wykonany 
przez twórcę, co więcej NFT daje możliwość numerowania i oznaczania plików 
cyfrowych utworów. W związku z powyższym należy spodziewać się wzrostu 
liczby ewentualnych wypłat wynagrodzeń związanych z prawem droit de suite. 

5. Wymiar ekonomiczny 

NFT daje wiele możliwości, ogranicza podaż, zatem może korzystać z efektu 
rzadkości Dobra których jest mało są droższe. Twórcy z premedytacją mogą wy-
korzystywać to zjawisko wydając ograniczoną ilość unikatowych utworów. Ta 
unikatowość może być wręcz personalizowana. Technikę tę wykorzystali Kings 
of Leon wydając złote pakiety, które poza nieemitowanymi piosenkami zawierają 
również w sobie prawo wstępu na wszystkie koncerty zespołu – dożywotnio. 

Technologia NFT wprowadza sztukę, na nowy wcześniej nieosiągalny po-
ziom. Twórcy, dzięki prawie nieograniczonym możliwością przesyłu danych 
mogą dowolnemu odbiorcy w dowolnym miejscu na ziemi udostępnić dedyko-
wany mu utwór – praktycznie natychmiast. Jednocześnie obie strony zachowują 
pewność co do oryginalności i niepowtarzalności W swojej istocie NFT pozwala 
twórcom na budowanie nowej relacji z odbiorcami, bardziej osobistej. Nie można 
też nie wskazać, że takie dedykowane unikatowe utwory, czy to muzyczne, czy 
plastyczne czy jakiekolwiek inne, będą miały – szczególnie dla najwierniejszych 
fanów niespotykaną wartość, co w tym miejscu powoduje, że warto na koniec 
zauważyć, że utwory opatrzone NFT mogą w przyszłości nabierać takiej wartości 
jak kiedyś obrazy wielkich malarzy. Już dziś przecież plik-obraz Beeple’a sprze-
dany został za niebotyczną kwotę. 

Biorąc jeszcze pod uwagę popularyzację NFT i fakt, że już teraz obserwuje się 
zjawisko tworzenia grafik przez młodych artystów i sprzedaży ich z NFT trzeba 
zastanowić się, czy sztuka nie wchodzi na nowy poziom i w nowej odsłonie będzie 
pełnić znaną od dawna funkcję inwestycyjną. 

Utwór młodego nieznanego artysty może być świetną inwestycją. Może się 
okazać przecież, że zakup utworu mało znanego artysty opatrzonego NFT po la-
tach będzie miał wartość taką jak obraz Beeple’a, który pierwsze swoje prace 
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sprzedawał za 100$. Co więcej, jeżeli utwór znajdzie się w katalogu utworów wy-
mienionych w art. 19 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (utwory 
plastyczne i fotograficzne), jego potencjalna sprzedaż również przyczyni się do 
wzbogacenia twórcy, bowiem powinno mu zostać wypłacone przysługujące wy-
nagrodzenie droit de suit. 

6. Podsumowanie i wnioski 

Kilka lat temu bitcoin przebojem zrewolucjonizował rynek płatności elek-
tronicznych. Zmienił myślenie o wartości pieniądza, wydarł rządom monopol na 
walutę. Dzisiaj technologia bicoina – blockchain jest podstawą rewolucji w sztuce. 
Artyści dzięki zwiększonym możliwością przesyłu danych, rozwojowi kryptografii, 
w tym dzięki powstaniu NFT mogą zachować kontrolę nad wydawanymi utworami 
w tym również zapewnić sobie źródło dochodów. Tworzyć ich niepowtarzalne 
egzemplarze i to w wymiarze cyfrowym zabezpieczając się przed ich nieupraw-
nionym i masowym kopiowaniem. Jest to zupełnie nowy wymiar monetaryzacji 
twórczości W dodatku dzięki zmniejszeniu „odległości” między odbiorcami a arty-
stami relacje między nimi mogą wejść na zupełnie nowy, bardziej intymny poziom. 

Technologia NFT bezsprzecznie pozostaje wynalazkiem, który będzie jedynie 
zyskiwał na popularności, a być może, tak jak bitcoin i jego blockchain stanie się 
przyczynkiem do powstania kolejnej rewolucyjnego wynalazku ludzkości.  
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Mariusz Kądziołka293 

Kara śmierci w prawie międzynarodowym publicznym 

Słowa kluczowe: kara śmierci, prawo międzynarodowe, prawa człowieka. 

Streszczenie 
W momencie zakończenia II wojny światowej i ustanowienia Organizacji Narodów 

Zjednoczonych, wraz z Kartą Narodów Zjednoczonych, rozpoczął się proces internacjo-
nalizacji praw człowieka. Prawo do życia jest podstawowym prawem każdego człowieka 
i wymaga szczególnej ochrony. Kara śmierci jest najbardziej dolegliwą ze wszystkich kar. 
Ingeruje w sferę praw jednostki, pozbawiając jej najcenniejszej wartości – życia.  

W artykule przedstawione zostaną dokumenty prawa międzynarodowego z dziedziny 
praw człowieka pod kątem regulacji dotyczących kary śmierci ukazując jednocześnie 
proces abolicji kary śmierci w prawie międzynarodowym. 

1. Wstęp  

Kara śmierci jest najbardziej dolegliwą ze wszystkich kar. Ingeruje w sferę praw 
jednostki, pozbawiając jej najcenniejszej wartości – życia. 

Jak wynika z raportów Amnesty International w 2016 r. w 104 państwach obo-
wiązywał całkowity zakaz wykonywania kary śmierci Z kolei w ustawodaw-
stwach 7 państw można znaleźć przepisy zezwalające na wymierzenie tej kary 
jedynie w przypadkach najcięższych zbrodni, takich jak zbrodnie popełniane w trak-
cie stanu wojennego.  

Liczba wykonanych kar śmierci z roku na rok maleje. W 2016 r. wykonano o 602 
mniej egzekucji niż w 2015 r. Aż 87% wszystkich wykonanych kar śmierci ma 
miejsce w Iranie, Arabii Saudyjskiej, Iraku oraz Pakistanie294. 

Celem artykułu jest wprowadzenie w problematykę prawnomiędzynarodo-
wych uregulowań, dotyczących kary śmierci W artykule przedstawione zostaną 
dokumenty prawa międzynarodowego z dziedziny praw człowieka pod kątem 
regulacji dotyczących kary śmierci ukazując jednocześnie proces abolicji kary 
śmierci w prawie międzynarodowym. 

 

 
293 Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
294 The Death penalty in 2016: Facts and figures, 11.04.2017, www.amnesty.org/en/latest/ news/ 
2017/04/death-penalty-2016-facts-and-figures. 
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2. Konwencja Genewska 

Najwcześniejsze regulacje dotyczące kary śmierci pojawiły się w Konwencji 
Genewskiej dotyczącej traktowania jeńców wojennych z dnia 27 lipca 1929 r., 
a konkretnie w jej art. 66, który stanowi, że ,,Jeżeli na jeńca wojennego zostanie 
wydany wyrok kary śmierci, będzie jak najśpieszniej wysłane do Mocarstwa 
Opiekuńczego zawiadomienie, podające dokładnie charakter i okoliczności prze-
stępstwa, celem przesłania go Mocarstwu, w którego armii jeniec służył. Wyrok 
nie może być wykonany przed upływem terminu przynajmniej trzech miesięcy od 
chwili tego zawiadomienia”295. 

Konwencję o traktowaniu jeńców wojennych z 1929 r. zastąpiła III Konwencja 
Genewska o traktowaniu jeńców wojennych przyjęta na Konferencji genewskiej 
12 sierpnia 1949 r., wraz z trzema dalszymi Konwencjami: i – o polepszeniu losu 
rannych i chorych w armiach czynnych, II – o polepszeniu losu rannych, chorych 
i rozbitków sił zbrojnych na morzu i IV – o ochronie osób cywilnych podczas 
wojny, w której to art. 68 zawarto regulacje, iż: ,,Przepisy karne ogłoszone przez 
mocarstwo okupujące […] mogą przewidywać karę śmierci w stosunku do osób 
podlegających ochronie tylko za szpiegostwo, akty ciężkiego sabotażu przeciwko 
urządzeniom wojskowym Mocarstwa okupacyjnego lub umyślne przestępstwa, 
które spowodowały śmierć jednej lub kilku osób, oraz pod warunkiem, że usta-
wodawstwo terytorium okupowanego obowiązujące przed rozpoczęciem okupacji 
przewiduje w takich przypadkach karę śmierci Nie można skazać osoby podle-
gającej ochronie na karę śmierci bez specjalnego zwracania uwagi sądu, że oskar-
żony, nie będąc obywatelem Mocarstwa okupującego, nie ma wobec niego żad-
nego obowiązku wierności W żadnym razie kara śmierci nie może być orzeczona 
przeciwko osobie podlegającej ochronie, która miała poniżej lat 18 w chwili 
popełnienia przestępstwa”296. W literaturze, można znaleźć pogląd, iż: ,,Konwen-
cja ta miała na celu zachęcenie państw do abolicji kary śmierci, gdyż ich 
obywatele byliby chronieni w czasie okupacji na mocy IV Konwencji Genewskiej 
wówczas, jeżeli prawo kraju okupowanego nie przewidywało kary śmierci”297. 
Unormowania te zostały wzmocnione w 1977 r. przez dwa protokoły dodatkowe 
 

 
295 Konwencja dotycząca traktowania jeńców wojennych, podpisana w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. 
ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1932 r., (Dz.U. 1932 nr 103 poz. 866). 
296 IV Konwencja Genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny (IV konwencja genew-
ska),Genewa, 12 sierpnia 1949 r. ( Dz.U. z 1956 r., nr 38, poz. 171). 
297 K. Niewęgłowski, M. Mierzwa , Kara śmierci w świetle norm prawnomiędzynarodowych, ,,Stu-
denckie Zeszyty Naukowe 2018”, Vol. XXI, Lublin 2018, nr 37, s. 120. 
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zwiększające zakres podmiotowy ograniczeń stosowania kary śmierci – ofiar mię-
dzynarodowych konfliktów zbrojnych298 oraz drugi dotyczy ofiar niemiędzyna-
rodowych konfliktów zbrojnych299.  

3. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 

W momencie zakończenia II wojny światowej i ustanowienia Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych, wraz z Kartą Narodów Zjednoczonych, podpisaną w San 
Francisco 26 czerwca 1945 r. rozpoczął się proces internacjonalizacji praw czło-
wieka300. Karta Narodów Zjednoczonych stworzyła podwaliny uniwersalnego 
systemu ochrony praw człowieka. W jej preambule jako jeden z głównych celów 
Organizacji Narodów Zjednoczonych wskazano przywrócenie wiary w podsta-
wowe prawa człowieka, w godność i wartość człowieka, w równouprawnienie 
mężczyzn i kobiet, w równość narodów dużych i małych”301. Jak podkreśla się 
w literaturze: ,,Był to pierwszy dokument o charakterze międzynarodowym zwraca-
jący uwagę na kwestię praw człowieka i wyrażający zgodę społeczności między-
narodowej na przyjęcie odpowiedzialności za przestrzeganie podstawowych praw 
człowieka”302. 

10 grudnia 1948 r. uchwalono kolejny ważny dokument ONZ – Powszechną 
Deklarację Praw Człowieka. W aspekcie kary śmierci ważny jest art. 3 Powszech-
nej Deklaracji Praw Człowieka: ,,Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności 
i bezpieczeństwa swej osoby”303. Prawo do życia uznane zostało za prawo funda-
mentalne, od którego wywodzą się pozostałe prawa. Mimo, że Deklaracja nie 
miała charakteru wiążącego, to wyznaczyła cele i aspiracje ludności w sferze praw 
człowieka. Jak podkreśla Zbigniew Hołda: ,,Chodzi tu o deklarację zupełnie 
szczególną. Dlatego też spotyka się opinię, że akurat ona nakłada na państwa obo-
wiązki o charakterze prawnym, czyli jest źródłem prawa międzynarodowego po-
dobnie jak umowa międzynarodowa. Opinię taką trudno podzielić. Natomiast 
ogromne znaczenie omawianej Deklaracji jest faktem i wynika z jej autorytetu 
moralnego oraz politycznego. Została ona uchwalona przez całą niemal społecz-
ność międzynarodową. Jest pierwszym dokumentem międzynarodowym, który 

 
298 Protokół dodatkowy do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar 
międzynarodowych konfliktów zbrojnych (protokół I), Genewa, 8 czerwca 1977 r. , (Dz.U. 1992 nr 
41 poz. 175). 
299 Protokół dodatkowy do konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. dotyczący ochrony ofiar 
niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych (protokół II), Genewa, 8 czerwca 1977 r., (Dz.U. 1992 
nr 41 poz. 175). 
300 A. Mielniczuk, Prawnomiędzynarodowy zakaz kary śmierci w świetle raportu Amnesty Inter-
national z 2013 roku, ,,Facta Simonidis”, Zamość 2015 nr 8, s. 209 i n. 
301 Karta Narodów Zjednoczonych z dnia 26 czerwca 1945 roku, (Dz.U. 1947 nr 23 poz. 90). 
302 M. Jabłoński, S. Jarosz - Żukowska, Prawa człowieka i systemy ich ochrony, Wrocław 2004, s. 180. 
303 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) 
przyjęta i proklamowana w dniu 10 grudnia 1948 r.). 
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zawiera kompleksowy katalog praw człowieka (..) akcentuje podstawowe znacze-
nie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich człon-
ków wspólnoty ludzkiej”304. 

4. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych i jego 

drugi protokół fakultatywny 

W dniu 16 grudnia 1966 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło, obok Mię-
dzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych305, 
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (wszedł w życie 
23.03.1976 r. i ma charakter wiążącej umowy międzynarodowej). Jest to doku-
ment bezpośrednio odnoszącym się do kary śmierci W świetle postanowień tego 
paktu, a konkretnie art. 6: ,,Każda osoba ludzka ma przyrodzone prawo do życia. 
Prawo to będzie chronione ustawą. Nikt nie może być samowolnie pozbawiony 
życia. W krajach, które nie zniosły kary śmierci, wyrok orzekający karę śmierci 
może być wydany jedynie za najpoważniejsze przestępstwa, zgodnie z ustawą, 
która obowiązywała w momencie popełnienia przestępstwa i nie narusza postano-
wień niniejszego Paktu oraz Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobój-
stwa. Kara ta może być wykonana tylko na podstawie prawomocnego wyroku 
wydanego przez właściwy sąd306”. Co więcej: ,,W przypadku, gdy pozbawienie 
życia stanowiło zbrodnie ludobójstwa, zrozumiałe jest, że żadne postanowienie 
niniejszego artykułu nie upoważnia żadnego państwa-strony niniejszego paktu do 
uchylenia się w jakikolwiek sposób od zobowiązań przyjętych przez nie na pod-
stawie postanowień Konwencji o zapobieganiu i karaniu ludobójstwa”. Dodat-
kowo „Każdy skazany na śmierć ma prawo ubiegać się o ułaskawienie lub zmianę 
wyroku. Amnestia, ułaskawienie lub zamiana kary śmierci mogą być zastosowane 
we wszystkich przypadkach. Wyrok śmierci nie będzie wydany za przestępstwa 
popełnione przez osoby w wieku poniżej 18 lat i nie będzie wykonany w stosunku 
do kobiet ciężarnych. Nie można powoływać się na żadne postanowienia niniej-
szego artykułu w celu opóźnienia lub niedopuszczenia do zniesienia kary śmierci 
przez jakiekolwiek państwo-stronę niniejszego Paktu. Można więc przyjąć iż arty-
kuł ten bardzo konkretnie precyzuje powszechny charakter prawa do życia czło-
wieka, a w związku z tym obowiązek państwa ochrony tego prawa oraz zakaz 
samowolnego pozbawiania życia jednostki ludzkiej”307. 

 
304 J. Hołda i in., Prawa człowieka. Zarys wykładu, Warszawa 2008, s. 53. 
305 Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu 
w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169). 
306 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku 
dnia 19 grudnia 1966 r., (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167). 
307 M. Migdał, Kara śmierci a prawa człowieka, ,,STUDIA PRAWNICZE KUL”, Lublin 2019, nr. 2, 
s. 281 i n. 
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Należy wspomnieć o Rezolucji Rady Społeczno – Gospodarczej ONZ z 25 maja 
1984, która uzupełniła pewne kwestie w zakresie stosowania kary śmierci Przede 
wszystkim określiła ona, że w państwach, które nie zniosły kary śmierci, może 
być ona wymierzona jedynie w najpoważniejszych przestępstwach, przy czym ich 
zakres nie powinien wychodzić poza przestępstwa umyślne ze śmiertelnymi lub 
innymi bardzo poważnymi konsekwencjami Co więcej art. 3 określa, iż: ,,Kara 
śmierci nie może być orzekana wobec osób, które w czasie popełnienia 
przestępstwa nie ukończyły 18 roku życia, ani też wobec kobiet w ciąży, młodych 
matek i osób obłąkanych. Kara śmierci może być orzeczona tylko wówczas, gdy 
wina osoby opiera się na jasnych i przekonywujących dowodach, niepozo-
stawiających miejsca na jakiekolwiek wyjaśnienia i po sprawiedliwym procesie. 
Każda osoba ma prawo do apelacji do sądu wyższej instancji Jeżeli zaś kara 
śmierci zostanie orzeczona, to musi zostać przeprowadzona w taki sposób, aby 
wyrządzić skazanemu jak najmniejsze cierpienie”308.  

Zgromadzenie Ogólne ONZ 15 grudnia 1989 r. uchwaliło Drugi Protokół Fa-
kultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych 
w Sprawie Zniesienia Kary Śmierci (wszedł on w życie 11 lipca 1991 r.309). Zgod-
nie z jego treścią: ,,Każde państwo będące stroną niniejszego Protokołu zobowią-
zuje się nie wykonywać kary śmierci wobec żadnej osoby podlegającej jej ju-
rysdykcji oraz, że podejmie wszelkie możliwe kroki celem zniesienia kary śmierci 
w ramach własnej jurysdykcji”. Artykuł 2 dodaje jednak możliwość zgłoszenia 
zastrzeżenia przez Państwo-Stronę Protokołu, w momencie ratyfikacji lub przy-
stąpienia, przewidującego dopuszczalność stosowania kary śmierci w czasie woj-
ny, w wyniku skazania za najpoważniejsze przestępstwo o charakterze wojsko-
wym, popełnione w czasie wojny. Państwo, które zgłosi takie zastrzeżenie, musi 
jednak powiadomić Sekretarza Generalnego ONZ, w momencie ratyfikacji lub 
przystąpienia, o odpowiednich przepisach swojego ustawodawstwa krajowego 
stosowanego w czasie wojny. Zgodnie z tym artykułem dopuszczalność stosowa-
nia kary śmierci w czasie wojny zastrzegły sobie: Azerbejdżan, Brazylia, Chile, 
Grecja i Mołdowa. Cypr, Malta i Hiszpania zdecydowały się wycofać te zastrzeże-
nia złożone w momencie ratyfikacji310. 

308 Resolution of the United Nations Economic and Social Council 1984/50. Safeguards guarantee 
ing protection of the rights of those facing the death penalty. 
309 Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych 
w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjęty w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r., (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 891). 
310 A. Mielniczuk, Prawnomiędzynarodowy zakaz kary śmierci w świetle raportu Amnesty Interna-
tional z 2013 roku, Facta Simonidis, Zamość 2015, nr 8, s. 212. 
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5. Europejska Konwencja o ochronie Praw Człowieka i podstawowych 

wolności oraz jej protokoły dodatkowe (6 i 13) 

Szczególne znaczenie w temacie zakazu kary śmierci ma Europejską Konwen-
cję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, przyjęta dnia 4 listopada 
1950 r. w Rzymie (weszła w życie dnia 3 września 1953 r.311)oraz jej protokoły 
dodatkowe – szósty i trzynasty. Zgodnie z art. 2 Konwencji: ,,Prawo każdego 
człowieka do życia jest chronione przez ustawę. Nikt nie może być umyślnie po-
zbawiony życia, wyjąwszy przypadki wykonania wyroku sądowego skazującego 
za przestępstwo, za które ustawa przewiduje taką karę”. Kara śmierci jako wyjątek 
od prawa do życia nie jest opatrzona w Konwencji ograniczeniami, a jedynie tym 
który wynika bezpośrednio z art. 2 ust. 1 Konwencji jest wymóg, by kara śmierci 
orzeczona była przez sąd i przewidziana przez ustawę312. Ustawodawstwo we-
wnętrzne państw członkowskich może zatem dopuszczać karę śmierci, ale musi 
spełnić warunek precyzyjnego określenia reguł jej stosowania313. Jak zauważa 
Marta Lang: ,,Państwa europejskie i stworzony przez nie system ochronny są pio-
nierami światowego ruchu na rzecz abolicji kary śmierci Dlatego twórcy europej-
skiego systemu ochrony praw człowieka zamiast skupiać się na ograniczaniu 
zastosowania kary śmierci przeszli wprost do jej abolicji, poprzedzonej abolicją 
de facto i de iure w poszczególnych państwach europejskich”314. 

Komitet Ministrów Rady Europy, w 1982 r., przyjął Szósty Protokół do Euro-
pejskiej Konwencji Praw Człowieka, zakazujący orzekania kary śmierci podczas 
pokoju, wyjątkowo nie zakazując skazywania i wykonywania takich wyroków 
w czasie wojny. Art.1 Protokołu znosi karę śmierci Nikt nie może być skazany na 
taką karę ani nie może nastąpić jej wykonanie. Jak zauważa Jerzy Zajadło: 
,,Podstawowe postanowienie Protokołu nakłada na państwa-strony dwa zasadni-
cze obowiązki Przede wszystkim wprowadza nakaz zniesienia kary śmierci w usta-
wodawstwach tych państw-członków Rady Europy, które staną się stronami 
Protokołu. Jednocześnie zakazuje nakładania i wykonywania tego rodzaju kary, 
co po stronie organów państwowych oznacza eliminację kary śmierci z katalogu 
dopuszczalnych środków penalnych, natomiast po stronie jednostek – optymaliza-
cję zapisanego w Konwencji podmiotowego prawa do życia. Z tego punktu 
widzenia przepis art. 1 Protokołu nie rozszerza katalogu podstawowych praw i wolności 

 
311 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 
4 listopada 1950 r., (Dz. U. 1993 r. Nr 61, poz. 2). 
312 M. Lang, Kara śmierci a prawa człowieka, ,,Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Mi-
scellanea”, Bydgoszcz 2015, nr 5, s. 119 i n. 
313 M. Migdał, Kara śmierci a prawa człowieka, ,,STUDIA PRAWNICZE KUL”, Lublin 2019, nr 2, 
s. 284 i n. 
314 M. Lang, Kara śmierci a prawa człowieka, ,Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. 
Miscellanea”, Bydgoszcz 2015, nr 5, s. 119 i n. 
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człowieka przewidzianego w zachodnioeuropejskim systemie międzynarodowej 
ochrony praw jednostki, lecz jedynie podkreśla i umacnia zagwarantowane już 
wcześniej prawo do życia”315. 

Wyjątek od zakazu kary śmierci zawartej w art. 1 stanowi art. 2 zgodnie z któ-
rym Państwo może przewidzieć w swoich ustawach karę śmierci za czyny popeł-
nione podczas wojny lub w okresie bezpośredniego zagrożenia wojną. Kara ta bę-
dzie stosowana jedynie w przypadkach przewidzianych przez te ustawy i zgodnie 
z ich postanowieniami  

Protokół nr 13 do Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i pod-
stawowych wolności znosi całkowicie karę śmierci W preambule czytamy, iż 
,,Państwa Członkowskie Rady Europy, sygnatariusze niniejszego Protokołu, ży-
wiąc przekonanie, że prawo do życia każdej jednostki ludzkiej jest podstawową 
wartością w społeczeństwie demokratycznym, oraz że zniesienie kary śmierci jest 
sprawą podstawowej wagi dla ochrony tego prawa i dla pełnego uznania przyro-
dzonej godności wszystkich ludzi; Pragnąc wzmocnić ochronę prawa do życia 
gwarantowanego Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wol-
ności podpisaną w Rzymie w dniu 4 października 1950 r. (dalej zwaną ,,Konwen-
cją”); Stwierdzając, iż Protokół nr 6 do Konwencji dotyczący zniesienia kary 
śmierci, podpisany w Strasburgu w dniu 28 kwietnia 1983 r., nie wyklucza tej 
kary w przypadku czynów popełnionych podczas wojny lub w sytuacji zagrożenia 
wojną; Zdecydowanie pragnąc spowodować ostateczne zniesienie kary śmierci 
bez względu na okoliczności, Postanawiają co następuje: Kara śmierci zostaje 
zniesiona. Nikogo nie wolno skazać na taką karę ani też kary takiej wykonać”316. 

Podkreśleniem wagi Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i pod-
stawowych wolności jest fakt, że stworzyła ona mechanizmy kontroli przestrzega-
nia zawartej w niej praw. W 1998 r. w miejscu dotychczasowych organów, tj. 
Europejskiej Komisji Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka utworzono Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu. 
Trybunał zajmuje się rozpatrywaniem dwóch rodzajów skarg: międzypaństwo-
wych i indywidualnych. Zgodnie z art. 33 Konwencji skarga państwowa służy 
każdemu państwu-stronie i może być wniesiona przeciwko każdemu państwu-
stronie, które „naruszyło postanowienia Konwencji”. Zgodnie z treścią art. 46 
Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do przestrzegania ostatecznego 
 
 

 
315 J. Zajadło, Zniesienie kary śmierci w zachodnioeuropejskim systemie międzynarodowej ochrony 
praw człowieka, ,,Palestra”, Warszawa 1984, nr 5 – 6, s. 39. 
316 Protokół Nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego 
zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzony w Wilnie dnia 3 maja 2002 r., 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1155). 



186 

wyroku Trybunału we wszystkich sprawach, w których są stronami Wyroki Try-
bunału są zatem wiążące, co skutkuje ujednoliceniem standardów i poziomu prze-
strzegania praw człowieka we wszystkich państwach członkowskich.  

Niezwykle istotna w kontekście interpretacji przepisów Europejskiej Konwen-
cji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności jest analiza orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W sprawie Soering przeciwko Wiel-
kiej Brytanii z 1989 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że ekstradycja 
skarżącego Jensa Soeringa, z Wielkiej Brytanii do USA, naraziłaby go na realne 
niebezpieczeństwo traktowania sprzecznego z art. 3 Konwencji Dochodząc do 
tego wniosku Trybunał uwzględnił okoliczność, że w USA skazani zazwyczaj 
spędzają bardzo długi czas w celach śmierci w wyjątkowo trudnych warunkach, 
ze stale wzmagającą się męką oczekiwania na egzekucję317. 

Porównywalnie, w sprawie Öcalan przeciwko Turcji, Trybunał zauważył, że 
Artykuł 2 Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności wykluczył wykonanie kary śmierci w stosunku do osoby, której proces 
sądowy był nierzetelny. Strach i niepewność przyszłości wywoływane przez 
wyrok śmierci, tam gdzie istniała realna możliwość, że wyrok zostanie wykonany, 
w sposób nieunikniony wywołuje silne ludzkie cierpienie. Takie cierpienie nie 
mogło być oddzielone od nierzetelnego postępowania zakończonego wydaniem 
wyroku, który zważywszy, że dotyczył ludzkiego życia, stał się bezprawny na 
mocy Konwencji318. 

Na marginesie powyższych uwag należy dodać, że Rada Europy stworzyła 
także mechanizm mający na celu prewencyjne zapobieganie przypadkom tortur 
lub nieludzkiego albo poniżającego traktowania czy karania. Na mocy Artykułu 1 spo-
rządzonej w Strasburgu dnia 26 lipca 1987 r, Europejskiej konwencji o zapobiega-
niu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu 
powołano do życia Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz 
Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu, którego zadaniem 
jest badanie, poprzez wizytacje, traktowania osób pozbawionych wolności w celu 
wzmocnienia, w razie potrzeby, ich ochrony przed torturami bądź nieludzkim lub 
poniżającym traktowaniem albo karaniem”319. 

317 Soering p. Wielkiej Brytanii, Skarga Nr. 14038/88, Wyrok ETPC z 07.07.1989. 
318 Öcalan p. Turcji, Skarga nr 46221/99, Wyrok ETPC z dnia 12 marca 2003 r. 
319 Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowa-
niu albo karaniu, sporządzona w Strasburgu w dniu 26 listopada 1987 r., (Dz. U. z 1995 r. Nr 46, 
poz. 238). 
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6. Wnioski 

Po analizie przytoczonych powyżej uregulowań z dziedziny prawa między-
narodowego publicznego, nie sposób się nie zgodzić, że postulaty abolicjoni-
styczne w zdecydowanej mierze przeważały nad retencjonizmem. Od zakończe-
nia II wojny światowej i ustanowienia Organizacji Narodów Zjednoczonych, wraz 
z każdym nowym międzynarodowym dokumentem i z każdą nową ratyfikacją już 
istniejących paktów, protokołów i konwencji nasila się trend „Świata wolnego od 
kary śmierci” (taką nazwę nosi kampania Amnesty International zmierzająca do 
całkowitego zniesienia kary śmierci). Cytując Angelikę Mielniczuk: ,,Podczas 
gdy w latach przed II wojną światową, jej stosowanie było rzeczą wręcz naturalną, 
dziś należy do najrzadszych sankcji, wyeliminowanych niemalże całkowicie w Eu-
ropie i Azji Centralnej”320. 
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Jan Solarski321 

Kryptowaluty – pieniądz przyszłości? 

Słowa kluczowe: MIK-21, kryptowaluty, pieniądz przyszłości, pieniądz idealny, waluty 

kryptograficzne. 

Streszczenie 
Kryptowaluty lub inaczej waluty kryptograficzne na przestrzeni ostatnich kilku lat 

stały się przedmiotem wielu dyskusji na gruncie inwestycyjnym oraz naukowym. Wąt-
pliwości budzi już sam ich status w naukach prawnych oraz ekonomicznych. Część ekono-
mistów uważa, iż kryptowaluty spełniają wszystkie funkcje pieniądza, w związku z po-
wyższym, jedyne co uniemożliwia przyznanie im tego statusu jest brak odpowiedniej 
regulacji prawnej. Inni, twierdzą, iż waluty kryptograficzne nie tylko nie spełniają wyma-
ganych od pieniądza funkcji, ale również nie posiadają charakterystycznych cech jakimi 
obdarzony jest pieniądz fiducjarny. Na gruncie nauk prawnych, pomimo wcześniejszych 
dyskusji, czy wątpliwości organów władzy sądowej została wypracowana definicja 
uznająca kryptowaluty za prawo majątkowe. Pozostaje tylko pytanie, w jaki sposób zmieni 
się postrzeganie kryptowalut przez pryzmat prawa, jeżeli inne państwa, podobnie jak 
Republika Salwadoru uznają kryptowaluty, bądź jedną z nich za swój prawny środek 
płatniczy? Czy kryptowaluty spełnią w przyszłości pokładane w nich nadzieje i zastąpią 
tradycyjne środki płatnicze w Polsce i na świecie? 

1. Wstęp 

Temat kryptowalut pojawił się po raz pierwszy w przestrzeni publicznej w 2009 r. 
za sprawą tajemniczego twórcy, kryjącego się pod pseudonimem Satoshi Naka-
moto. Opublikował on wtedy tekst, dziś bardzo często nazywany manifestem322, 
w którym przedstawił swoją koncepcję pieniądza idealnego. Pieniądzem tym oka-
zała się kryptowaluta, lub inaczej waluta kryptograficzna o nazwie Bitcoin. Od 
tamtego czasu na giełdach odnotowano wiele tysięcy kryptowalut323, natomiast 
cena samego Bitcoina poszybowała aż do ponad sześćdziesięciu trzech tys. dola-
rów za sztukę. Obserwuje się również coraz szersze zainteresowanie społeczne 
tematyką kryptowalut. W dobie kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 oraz 
w związku niskimi stopami procentowymi zwiększa się liczba Polaków, która 
szuka zabezpieczenia dla swoich oszczędności Nagły wzrost transakcji kupna 

 
321 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
322 https://bitcoin.pl/manifest-satoshi-nakamoto [dostęp: 04.08.2021]. 
323 https://pl.investing.com/crypto/currencies odnotowała ponad sześć tys. walut kryptograficznych 
znajdujących się na różnorakich giełdach [dostęp: 04.08.2021]. 
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kryptowalut w tym okresie odnotowało brytyjskie przedsiębiorstwo Revolut, co 
opisał portal bankier.pl324. Trend nasilonego zainteresowania chęcią posiadania 
kryptowalut był już jednak widoczny w 2018 r., co pokazują badania przeprowa-
dzone przez Polski Instytut Ekonomiczny, wskazujące, iż 11% respondentów 
posiadało w tamtym okresie na własność waluty kryptograficzne, natomiast ko-
lejne 29% spodziewało się w przyszłości korzystać z tej technologii325. Wartości 
te, choć jeszcze stosunkowo niewielkie w porównaniu do odsetka osób posługują-
cych się kartami kredytowymi czy pieniędzmi w formie gotówki, daje jednak do 
myślenia z uwagi na trudność zrozumienia systemu opartego na kryptografii Czy 
jednak kryptowaluty mają szansę zastąpić w niedalekiej przyszłości pieniądz, któ-
rym aktualnie się posługujemy? Zdania ekspertów w tym względzie są podzie-
lone. Część podobnie jak Jamie Dimon, prezes banku JP Morgan, uznaje krypto-
waluty za rodzaj oszustwa, inni natomiast twierdzą, iż kryptowaluty przy dokonaniu 
niewielkich poprawek mogą być uznane za pieniądz idealny, który w przyszłości 
zastąpi pieniądz fiducjarny. 

W niniejszym artykule autor podejmie próbę analizy czynników przemawiają-
cych za szerszym korzystaniem z kryptowalut, poprzez m.in. uznanie ich za praw-
nie obowiązujący w Polsce środek płatniczy. 

2. Czym są kryptowaluty? 

„Na gruncie prawa prywatnego większość autorów zgodnie przyjmuje, że 
bitcoin jest prawem majątkowym”326. Analizując jednak status Bitcoina, wzglę-
dem pieniądza fiducjarnego, kryptowalutę uznaje się za „inny niż pieniądz miernik 
wartości w rozumieniu art. 3581 § 2 k.c.”327 Podobne stanowisko, wykluczające 
możliwość uznania kryptowalut za pieniądze prezentuje również część przed-
stawicieli nauk ekonomicznych. Inną definicję stworzyły również nauki penalne. 
„Na gruncie prawa karnego, «kryptowaluta», rozumiana jako zapis cyfrowy, jest 
chronionym dobrem prawnym określanym jako «informacja» (art. 267 § 1–3 Kodeksu 
karnego 18 ), «zapis na informatycznym nośniku danych» (art. 268 § 2 k.k.) lub 
«dane informatyczne» (art. 268a § 1 k.k., art. 287 § 1 k.k.)”328. 

 
324 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kryptowaluty-Polacy-ruszyli-na-zakupy-8102690.html 
[dostęp: 04.08.2021]. 
325 Grzeszak. Kryptowaluty – realne wyzwanie. „Tygodnik Gospodarczy PIE”, Warszawa 2019. Nr 32, s. 2. 
326 Opitek. Kryptowaluty jako przedmiot zabezpieczenia i poręczenia majątkowego. „Prokuratura 
i Prawo” 2017, nr 6.  
327 Zacharzewski Bitcoin jako przedmiot stosunków prawa prywatnego. „Monitor Prawniczy” 2014, nr 21. 
328 Opitek. Kryptowaluty… op.cit. 

http://lex-1amu-1edu-1pl-1015e98ze2c79.han.amu.edu.pl/#/document/16785996?unitId=art(358(1))par(2)&cm=DOCUMENT
http://lex-1amu-1edu-1pl-1015e98ze2c79.han.amu.edu.pl/#/document/16798683?unitId=art(267)par(1)&cm=DOCUMENT
http://lex-1amu-1edu-1pl-1015e98ze2c79.han.amu.edu.pl/#/document/16798683?unitId=art(268)par(2)&cm=DOCUMENT
http://lex-1amu-1edu-1pl-1015e98ze2c79.han.amu.edu.pl/#/document/16798683?unitId=art(268(a))par(1)&cm=DOCUMENT
http://lex-1amu-1edu-1pl-1015e98ze2c79.han.amu.edu.pl/#/document/16798683?unitId=art(287)par(1)&cm=DOCUMENT
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„Nawiązując natomiast do technologii tworzenia kryptowalut, można uznać je 
za rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący infor-
mację o stanie posiadania w umownych jednostkach”329.  

Z punktu widzenia zwykłego obywatela zarówno Bitcoin, jak i inne kryptowa-
luty, mogą zostać uznane za przedmiot inwestycji, lub precyzyjniej mówiąc spe-
kulacji Większość z nich nie jest bowiem oparta o żadną walutę, bądź dobro 
materialne, co powoduje, iż jedynym miernikiem ich ceny jest wartość jaką ofe-
ruje osoba chętna do jego zakupu. Oczywiście istnieją wyjątki od tej reguły jak 
choćby waluty kryptograficzne Tether czy BUSD, których twórcy zapewniają 
o pełnym pokryciu kryptowaluty w dolarze amerykańskim. 

Czy można jednak rozważać uznanie kryptowalut za pieniądze? Jakie czynniki 
wpływają na taką, a nie inną kwalifikację prawną walut kryptograficznych?  

3. Czym jest pieniądz? 

„W prawie polskim nie ma legalnej definicji pieniądza, co wynikać może z trud-
ności w sformułowaniu jego jednoznacznej definicji z uwagi na złożoność tego 
pojęcia, tak w rozumieniu prawnym, jak i ekonomicznym”330. Pieniądz opisuje się 
więc najczęściej przy pomocy funkcji, które spełnia. Zdaniem H. Zadory pieniądz 
posiada dwie podstawowe funkcje, które konstytuują jego znaczenie jako ogól-
nego ekwiwalentu wymiany tzn. funkcję miernika wartości oraz funkcję środka 
cyrkulacji331. Pozostałe funkcje mają charakter pochodny i nie warunkują, czy 
dany przedmiot powinien zostać uznany za pieniądz, czy też nie. Inny punkt 
widzenia prezentuje m.in. M. Górski, który wskazuje, iż podstawowymi funk-
cjami jakie pełni pieniądz są: bycie pośrednikiem wymiany, środkiem płatniczym, 
środkiem przetrzymywania majątku czy miernikiem wartości Wskazuje również, 
iż część ekonomistów wyróżnia także piątą funkcję pieniądza – funkcję pieniądza 
światowego332. Inni autorzy, jak choćby P. Marszałek wskazują, iż pieniądz różni 
się również od pozostałych przedmiotów, z uwagi na posiadane przez niego 
specyficzne właściwości np. właściwość relacji społecznej. W opozycji do tego 
twierdzenia stoją natomiast zwolennicy free bankingu, którzy nie dostrzegają 
żadnych szczególnych właściwości pieniądza, w związku z powyższym traktują 
go na takich samych zasadach, jak inne dobra333. 

 
329 Marszałek, Kryptowaluty – pojęcie, cechy, kontrowersje. Studia BAS Biuro Analiz Sejmowych. 
Warszawa 2019. 
330 Nowak Far, Finanse publiczne i prawo finansowe, C.H.Beck. Warszawa 2020, s. 35. 
331 Zadora, Finanse, Difin. Warszawa 2015, s. 39. 
332 Górski Rynkowy system finansowy. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018, s. 13–14. 
333 Marszałek, Czy zasadne jest przełamanie monopolu państwowego w sferze monetarnej?. Studia 
Ekonomiczne, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018, s. 149. 
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„W doktrynie (prawnej) wskazuje się, że do pojęcia «pieniądz» odnoszą się 
takie zwroty prawne jak w szczególności «suma (wartość) pieniężna», «jednostki 
pieniężne» i «znaki pieniężne»”334.  

Czy zatem kryptowaluty można traktować jako pieniądz? Podobnie jak w przy-
padku samej definicji pieniądza, opinie naukowców także i w tym wypadku są 
podzielone. Zdaniem P. Marszałka kryptowaluty nie powinny być traktowane jak 
pieniądz z uwagi na nieposiadanie cech takich jak stabilność czy powszechność335. 
Odrębną od niego opinię wyrażają twórcy raportu Podstawy korzystania z walut 
cyfrowych336. Twierdzą oni, iż do uznania kryptowalut za pieniądze brakuje tylko 
odpowiedniej podstawy prawnej. Co więcej, K. Piech, jeden z autorów tegoż 
raportu w trakcie debaty Jaka przyszłość czeka kryptowaluty337 wypowiadał się 
w tonie negującym świetlaną przyszłość dzisiejszego systemu monetarnego, za-
powiadając możliwość powstania znacznie większej liczby kryptowalut, a w kon-
sekwencji uznania ich za formę prywatnego weksla. 

Z punktu widzenia prawnego, jak dotąd nie było mowy, aby uznać kryptowa-
luty za pieniądze. Zdaniem J. Kudła jednym z problemów kryptowalut w kontek-
ście postrzegania ich jako pieniądz jest brak klasycznego emitenta w postaci 
banku centralnego. W Polsce bowiem, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o Narodowym Banku Polskim, wyłącznym emitentem znaków pienięż-
nych Rzeczpospolitej Polskiej jest NBP. Co więcej, ustawa wskazuje również 
w art. 31 oraz 32, jakie znaki pieniężne stanowią prawny środek płatniczy na 
obszarze RP. Kryptowaluty nie są też emitowane z woli ponadnarodowej instytu-
cji, powołanej przez grupę państw. „Stąd nie jest możliwe kwalifikowanie 
pieniądza jako waluty w tradycyjnym tego słowa znaczeniu ani polskiej, ani obcej 
w kontekście art. 358 k.c. Zasadne jest zatem użycie wobec niego określenia «inny 
niż pieniądz miernik wartości w rozumieniu art. 3581 § 2 k.c.”338 Argumentacja ta 
może jednak w dość niedługim czasie okazać się nieaktualna, z uwagi na przyjęcie 
ustawy o uznaniu Bitcoina za prawny środek płatniczy w Republice Salwadoru. 
Do podjęcia decyzji o wprowadzeniu zmian prawnych w zakresie polityki mo-
netarnej państwa doszło na początku czerwca 2021 r. Ustawa wejdzie w życie w prze-
ciągu dziewięćdziesięciu dni od jej podpisania. Wejście w życie doprowadzi więc 
do sytuacji, gdzie Bitcoin będzie oficjalną walutą jednego z państw, nie będąc 
jednocześnie emitowanym przez bank centralny tego państwa. Pomimo tego, 
zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe powinien być on 
uznawany w Polsce za zagraniczny środek płatniczy. 

 
334 Nowak Far. Finanse… op.cit, s. 35. 
335 Marszałek, Kryptowaluty – pojęcie, cechy, kontrowersje. Studia BAS, Biuro Analiz Sejmowych, 
Warszawa 2019, s. 118–119. 
336 Piech, Podstawy korzystania z walut cyfrowych, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2017. 
337 https://www.youtube.com/watch?v=J7u3Ug10jps [dostęp: 04.08.2021]. 
338 Kudła, Bitcoin i inne kryptowaluty (wirtualne mierniki wartości) jako przedmiot procesu i eg-
zekucjiI, LEX PPC 2018/3/16-26. 2018. 
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4. Argumenty za uznaniem kryptowalut za prawny środek płatniczy 

w Polsce 

Jedną z większych zalet wielu dostępnych na rynku kryptowalut jest ich ogra-
niczona ilość. Oznacza to, iż nie ma możliwości nielimitowanego zwiększania 
podaży kryptowaluty, jak może to mieć miejsce w przypadku pieniądza fiducjar-
nego. Opierając się na samych założeniach polityki monetarnej NBP, możemy 
zauważyć, iż Rada Polityki Pieniężnej poprzez swoje działania dąży się do wy-
tworzenia corocznej inflacji w wysokości około 2,5%339. W obecnej chwili mówi 
się o występowaniu w Polsce inflacji w wysokości nawet 5%. W przypadku 
kryptowalut nie jest możliwa ich nielimitowana kreacja, co sprawia, iż w pewnym 
momencie mogą mieć nawet charakter deflacyjny340. Fakt ten ma istotne znacze-
nie w szczególności dla osób, które generują oszczędności, gdyż działanie 
organów krajowych czy międzynarodowych nie spowoduje tak drastycznej utraty 
siły nabywczej kryptowalut, jak miałoby to miejsce w przypadku kreacji pienią-
dza fiducjarnego, czego przykład mogliśmy obserwować m.in. w związku z wy-
stąpieniem pandemii COVID-19 w Polsce czy USA. 

Innym argumentem za przyjęciem kryptowalut jest brak pośredników w doko-
nywanych transakcjach, co wpływa zarówno na prędkość przesyłanych środków 
za pośrednictwem kryptowalut, jak i brak kosztów pośrednictwa. W obecnej 
chwili jednak dużym problem pozostają koszty transakcyjne, które często prze-
wyższają koszty transferu pieniędzy tradycyjnymi metodami  

W przypadku walut tradycyjnych występujących w formie banknotów oraz mo-
net istnieje również ryzyko fałszerstwa. Ryzyko takie nie istnieje w przypadku 
kryptowalut. Jak wskazuje m.in. portal cashless.pl: „W rozproszonym rejestrze, 
jakim jest blockchain, czyli w takim, w którym nie ma jednej instytucji narzucają-
cej innym swoje zdanie, a wszyscy użytkownicy działają na równych prawach, 
nie da się sprawić, by w jednym czasie komputery milionów użytkowników uzna-
ły, że ktoś ma bitcoiny, których tak naprawdę nie ma. Strażnikiem wiarygodności 
jest gigantyczna moc obliczeniowa komputerów skupionych w sieci Peer to Peer. Jest 
ona tak olbrzymia, że największe chińskie i amerykańskie superkomputery nie są 
w stanie jej zakłócić”341. Oznacza to, iż skorzystanie z kryptowalut mogłoby gene-
rować oszczędności zarówno związane z brakiem konieczności druku pieniądza 
gotówkowego, jak i zabezpieczaniem go przed fałszerstwem. 

 
339 https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/polityka_pieniezna.html [dostęp: 04.08.2021]. 
340 https://bitcoin.pl/lepsza-inflacja-czy-deflacja-znany-ekonomista-o-deflacyjnym-charakterze-bitcoina 
[dostęp: 04.08.2021]. 
341 https://www.cashless.pl/3844-czy-mozna-sfalszowac-bitcoina [dostęp: 04.08.2021]. 

https://www.cashless.pl/cashlesspedia/blockchain
https://www.cashless.pl/cashlesspedia/p2p
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5. Argumenty przeciwko uznaniu kryptowalut za prawny środek

płatniczy w Polsce

5.1. Brak nadrzędnej instytucji kontrolnej 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku 
Polskim „Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymywanie stabilnego 
poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile 
nie ogranicza to podstawowego celu NBP”. Oznacza to, iż zadaniem NBP jest 
takie kształtowanie polityki pieniężnej, które nie doprowadzi do nadmiernych 
spadków, bądź co gorsza wzrostów cen. Aby tego dokonać NBP, działając 
poprzez swój organ, Radę Polityki Pieniężnej wykorzystuje strategię bezpośred-
niego celu inflacyjnego, a następnie dostosowuje poziom stóp procentowych 
w taki sposób, aby jak najlepiej zrealizował założenia strategii W przypadku 
kryptowalut nie można natomiast mówić o istnieniu upoważnionego organu nad-
zoru, którego zadaniem miałaby być kontrola ich cen. Nie jest więc możliwe 
bezpośrednie ingerowanie w wartości poszczególnych kryptowalut przy pomocy 
stóp procentowych. Oczywiście, w przypadku ustanowienia przez Radę Polityki 
Pieniężnej stóp procentowych na niskim poziomie, co w sposób bezpośredni prze-
kłada się na wysokość oprocentowania na lokatach bankowych, można zakładać, 
iż część osób w poszukiwaniu sposobu na zabezpieczenie oszczędności zainwe-
stuje w waluty kryptograficzne. Wpłynie to na popyt, a z uwagi na ich skończony 
charakter doprowadzi do wzrostu ich wartości Jednakże w przypadku ogromnych 
wahań cen kryptowalut, do jakich doszło m.in. w maju 2021, nie było również 
instytucji, która mogłaby przeciwdziałać spadkowi cen. Wielu posiadaczy kryp-
towalut straciło nawet 80% swoich oszczędności, część kryptowalut jak i giełd 
upadła, natomiast żaden z nich nie może liczyć na jakąkolwiek formę zabez-
pieczenia. W przypadku deponowania pieniędzy w banku, istnieje jeszcze jedna 
instytucja, mianowicie Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który działa na podsta-
wie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 
systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji Gwaran-
tuje on możliwość odzyskania zdeponowanych przez klientów środków do wyso-
kości równowartości 100 tys. euro, co stanowi pewne zabezpieczenie dla osób 
przetrzymujących swoje środki na koncie bankowym. W przypadku upadku gieł-
dy kryptowalut, czy utraty dostępu do portfela kryptowalut nie ma natomiast in-
stytucji, która jest w stanie pomóc odzyskać utracone środki.  
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5.2. Problemy z zanieczyszczeniem środowiska 

Istotnym problemem związanym z wydobywaniem oraz funkcjonowaniem 
systemu, na którym opierają się waluty kryptograficzne, jest niewątpliwie zanie-
czyszczenie środowiska. Zanieczyszczenie to jest powodowane z uwagi na zużywanie 
przez „koparki” ogromnych ilości energii elektrycznej, która w dużej mierze po-
chodzi ze źródeł nieodnawialnych. Według danych pochodzących z Cambridge 
Bitcoin Electricity Consumption Index w kwietniu 2021 r. Chiny były miejscem 
w którym wydobywano prawie połowę wszystkich Bitcoinów342. Udział ten 
w sposób znaczący zmalał od 2019 r., jednakże nadal budzi duży niepokój z uwagi 
na fakt, iż ponad 60% energii elektrycznej pozyskiwanej na terenie Chin, pocho-
dzi ze spalania węgla. Zgodnie z wyliczeniami naukowców z Uniwersytetu 
Technicznego w Monachium oraz Massachusetts Institute of Technology tylko 
w 2018 r. wydobycie samego Bitcoina wiązało się z emisją na poziomie 22–23 mln 
ton dwutlenku węgla343. Inne badania zaprezentował w czerwcu 2021 r. Polski 
Instytut Ekonomiczny, który porównał zużycie energii elektrycznej w Polsce oraz 
zużycie energii służącej do wydobycia dwóch najpopularniejszych walut kryp-
tograficznych, Bitcoina i Ethereum w 2019 r. Z analizy tej wyszło, iż wydobycie 
obu tych kryptowalut zużyło, w stosunku rocznym, więcej energii elektrycznej niż 
w tym samym okresie wynosiło zapotrzebowanie całego naszego kraju344. 
Wypłynięcie na światło dzienne danych dotyczących zużycia energii służącej do 
wydobycia Bitcoina spowodowały falę krytyki w stosunku do „górników” oraz 
wycofanie się ze wspierania kryptowalut wielu znanych osób czy marek.  

5.3. Brak powszechnego społecznego zaufania na świecie 

Pomimo coraz większej świadomości społecznej ludzi co do walut krypto-
graficznych, nadal możemy mówić o stosunkowo niewielkim odsetku ludzi, któ-
rzy decydują się korzystać i dokonywać obrotu kryptowalutami Zgodnie z sza-
cunkami Cambridge Center for Alternative Finance na świecie jest ponad sto mln 
ludzi posiadających waluty kryptograficzne. Pomimo, iż szacunki te wskazują 
wzrost tej liczby o aż sto osiemdziesiąt dziewięć procent, w stosunku do 2018 r., 
to pozostaje faktem, iż w 2020 r. posiadało je zaledwie 1,5% populacji całego 
świata345. Zdecydowanie optymistyczniejsze dane wynikają z raportu przepro-
wadzonego przez bank ING w 2018 r. Zgodnie z nim prawie 10% Polaków 
posiada waluty kryptograficzne. Mniej optymistyczne wnioski możemy również 

 
342 https://cbeci org/mining_map [dostęp: 04.08.2021]. 
343 https://homodigital.pl/ideologia-bitcoin-czy-kryptowaluciarze-niszcza-nasz-swiat/  
[dostęp: 04.08.2021]. 
344 Tygodnik Gospodarczy PIE, Polski Instytut Ekonomiczny, 23/2021. 
345 https://www.bankier.pl/wiadomosc/100-mln-ludzi-uzywa-kryptowalut-7968536.html  
[dostęp: 04.08.2021].  
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wyciągnąć z danych indeksu346, który wskazuje, iż średniomiesięczny udział Pol-
ski w wydobyciu Bitcoina stanowi zaledwie 0,1% w stosunku do całego świata. 
Jest to niezwykle niski wynik porównując tę statystykę np. z sąsiadującymi z nami 
Niemcami, u których jest to 2,81%, Irlandią – 2,27% czy nawet Ukrainą – 0,11%. 
Powyższe badania wskazują, iż pomimo, że w Polsce zainteresowanie kryptowa-
lutami bardzo szybko rośnie, nadal nie można mówić o tym, iż stanowią powszechny 
środek płatniczy w Polsce, a w konsekwencji brakuje im przymiotu powszechności.  

5.4. Wysoka niestabilność ceny 

Niestabilność cen kryptowalut jest jednym z czynników, jaki przytaczają prze-
ciwnicy uznawania walut kryptograficznych za pieniądz. Wskazują oni bowiem, 
iż pieniądz fiducjarny, w odróżnieniu od walut kryptograficznych posiada przy-
miot środka tezauryzacji, którego nie można przypisać kryptowalutom. Nie 
sposób bowiem stwierdzić, iż są one w stanie przechować określoną wartość 
w sytuacji, gdy w trakcie jednego dnia ich cena jest w stanie zmienić się o kilka 
lub nawet kilkanaście procent.  

6. Stablecoin, czy kryptowaluta banków centralnych? 

Jakiego rozwiązania należy więc szukać, aby mówić w przyszłości o powszech-
nie użytkowanej walucie opartej o kryptografię? Jednym z pomysłów, który byłby 
w stanie przekonać część sceptyków do uznania kryptowalut za pieniądze jest 
stworzenie stablecoina. Jak można zdefiniować to pojęcie? „Stablecoin, czyli wir-
tualna waluta powiązana wartością z innymi dobrami”347. „Ma w założeniu łączyć 
zalety kryptowaluty ze stabilnością tradycyjnego pieniądza”348. Pomimo faktu, iż 
obecnie istniejące stablecoiny są odporne na drastyczne spadki, dzięki swojemu 
powiązaniu z dolarem amerykańskim, nadal zarzuca się im brak powszechnego 
zaufania społecznego czy kontroli szanowanej instytucji emisyjnej.  

Innym możliwym rozwiązaniem jest emisja kryptowalut przez światowe lub 
krajowe instytucje nadzoru, takie jak Europejski Bank Centralny czy Narodowy 
Bank Polski W takim wypadku kontrola nad emisją pieniądza spoczywałyby 
w rękach instytucji, która mogłyby odpowiadać za poziom cen i ingerować w war-
tość kryptowaluty w sytuacji kryzysu. W przypadku emitowania kryptowalut  
 
 
 

 
346 https://cbeci org/mining_map [dostęp: 04.08.2021]. 
347 https://www.ey.com/pl_pl/serwis-audytorow-sledczych/2021/02/stablecoin-przyszlosc-kryptowalut 
[dostęp: 04.08.2021]. 
348 Ibidem. 
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przez instytucje międzynarodowe czy banki centralne państw bardzo szybko moż-
na również wyeliminować problem braku powszechnego zaufania, z uwagi na 
gwarancje, jakich mogłyby udzielić te instytucje. 

7. Wnioski

Pomimo wielkich wątpliwości związanych ze statusem oraz wykorzystaniem
kryptowalut jakie towarzyszyły im od chwili powstania, można wnioskować, iż 
w przyszłości będziemy uznawać je za powszechnie obowiązujący środek płatni-
czy. Konieczne jest jednak rozwiązanie problemów, które zapobiegają rozprze-
strzenieniu się płatności przy pomocy walut kryptograficznych. Remedium na 
część z tych problemów widzimy już dziś, wszak twórcy starają się tworzyć 
waluty wymagające znacznie mniejszego zużycia prądu w procesie ich wydobycia 
czy oprzeć je na solidnych podstawach w postaci zabezpieczenia złotem lub 
walutą krajową. Pytanie tylko czy waluty te będą kontrolowane i emitowane przez 
banki centralne poszczególnych państw lub Bank Światowy, czy dojdzie to speł-
nienia się przewidywań jednego z noblistów i nastąpi kres walut narodowych na 
korzyść tych emitowanych przez wiele podmiotów prywatnych. 

8. Bibliografia

1 Betlej A., Kryptowaluty a kwestia porządku społecznego w cyfrowym społeczeństwie na 
przykładzie Bitcoina, „Społeczeństwo i Ekonomia Society and Economics” 2018, nr 1(9). 

2 Cymbaluk Ł., Bitcoin i polityczne implikacje kryptowalut, „Wrocławskie Studia 
Politologiczne” 2020, t. 29. 

3 Dąbrowska J., Charakter prawny Bitcoin, „Człowiek w cyberprzestrzeni” 2017, nr 1. 
4 Górski M., Rynkowy system finansowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2018. 
5 Grzeszak J., Kryptowaluty – realne wyzwanie, „Tygodnik Gospodarczy PIE”, War-

szawa 2019, nr 32. 
6 https://bitcoin.pl/lepsza-inflacja-czy-deflacja-znany-ekonomista-o-deflacyjnym-

charakterze-bitcoina [dostęp: 04.08.2021]. 
7 https://bitcoin.pl/manifest-satoshi-nakamoto [dostęp: 04.08.2021]. 
8 https://cbeci org/mining_map [dostęp: 04.08.2021]. 
9 https://homodigital.pl/ideologia-bitcoin-czy-kryptowaluciarze-niszcza-nasz-swiat/ 

[dostęp: 04.08.2021]. 
10  https://pl.investing.com/crypto/currencies [dostęp: 04.08.2021]. 
11  https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kryptowaluty-Polacy-ruszyli-na-zakupy-

8102690.html [dostęp: 04.08.2021]. 
12  https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/polityka_pieniezna.html 

dostęp: 04.08.2021]. 
13  https://www.rp.pl/Energetyka/210319729-Gates-krytykuje-bitcoina-Ma-fatalny-

wplyw-na-srodowisko.html [dostęp: 04.08.2021]. 
14  https://www.youtube.com/watch?v=J7u3Ug10jps [dostęp: 04.08.2021]. 

https://bitcoin.pl/lepsza-inflacja-czy-deflacja-znany-ekonomista-o-deflacyjnym-charakterze-bitcoina
https://bitcoin.pl/lepsza-inflacja-czy-deflacja-znany-ekonomista-o-deflacyjnym-charakterze-bitcoina
https://bitcoin.pl/manifest-satoshi-nakamoto
https://cbeci.org/mining_map
https://homodigital.pl/ideologia-bitcoin-czy-kryptowaluciarze-niszcza-nasz-swiat/
https://pl.investing.com/crypto/currencies
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kryptowaluty-Polacy-ruszyli-na-zakupy-8102690.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kryptowaluty-Polacy-ruszyli-na-zakupy-8102690.html
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/polityka_pieniezna.html
https://www.rp.pl/Energetyka/210319729-Gates-krytykuje-bitcoina-Ma-fatalny-wplyw-na-srodowisko.html
https://www.rp.pl/Energetyka/210319729-Gates-krytykuje-bitcoina-Ma-fatalny-wplyw-na-srodowisko.html
https://www.youtube.com/watch?v=J7u3Ug10jps


198 

15  Janc K., Kryptowaluty/Cryptocurrencies, [w:] P. Śleszyński (red.), K. Czapiewski 
(red.) Atlas Wyszechradzki/Visegrad Atlas, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej 
im. Wacława Felczaka, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa 2021. 

16  Konieczny J., Prabucki R., Wielki R., Kryptowaluty perspektywa kryminologiczna 
i kryminalistyczna, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2018. 

17  Kudła J., Bitcoin i inne kryptowaluty (wirtualne mierniki wartości) jako przedmiot 
procesu i egzekucji LEX PPC 2018/3/16-26. 2018. 

18  Marszałek P., Czy zasadne jest przełamanie monopolu państwowego w sferze mone-
tarnej?, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach” 2018, nr 349. 

19  Marszałek P., Kryptowaluty – pojęcie, cechy, kontrowersje, „Studia BAS” 2019, nr 1(57). 
20  Nowak-Far A., Finanse publiczne i prawo finansowe, Wydawnictwo C.H.Beck, War-

szawa 2020. 
21  Opitek P., Kryptowaluty jako przedmiot zabezpieczenia i poręczenia majątkowego, 

„Prokuratura i Prawo” 2017, nr 6. 
22  Piech K. (red.), Podstawy korzystania z walut cyfrowych. Instytut Wiedzy i Innowacji 

Warszawa 2017. 
23  Raczkowski K., Postuła M., Kryptowaluty – przyszłość czy zagrożenie dla polskiego 

systemu finansowego, „Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance” 
2017, nr 4. 

24  Szostek D., Blockchain a prawo, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2018. 
25  Tygodnik Gospodarczy PIE, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2021, nr 23. 
26  Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. 2016 poz. 996). 
27  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93). 
28  Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1178). 
29  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. 1997 nr 140 

poz. 938). 
30  Wiśniewska A., Alternatywne kryptowaluty, „Institute of Economic Research 

Working Papers” 2016, nr 14. 
31  Zacharzewski K., Bitcoin jako przedmiot stosunków prawa prywatnego, „Monitor 

Prawniczy” 2014, nr 21. 
32  Zadora H., Finanse kategorie – zjawiska i procesy – podmioty, Difin, Warszawa 2015. 
 
  



199 

Weronika Tuzimek349 

Uregulowania prawne ulg podatkowych wspierających 

innowacyjność przedsiębiorstw 

Słowa kluczowe: podatek, ulga podatkowa, ulga B+R, ulga IP Box. 

Streszczenie 
Celem artykułu jest przedstawienie uregulowań prawnych obowiązujących ulg podat-

kowych wspierających działalność innowacyjną przedsiębiorstw. 
W artykule omówiono pojęcie i istotę podatku oraz ulgi podatkowej. Ponadto szcze-

gółowo przedstawiono regulacje prawne ulgi na działalność badawczo-rozwojową oraz 
ulgi (preferencji) IP Box występujące w przepisach podatku dochodowego od osób fizycz-
nych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Wskazano także uregulowania praw-
ne dotyczące określenia działalności badawczo-rozwojowej, badań podstawowych i aplika-
cyjnych oraz prac rozwojowych zawarte w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

1. Wstęp

Wspieranie działalności innowacyjnej to istotne zadanie państwa, bowiem in-
nowacje stanowią siłę napędową rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Tworzą 
one nowe możliwości, dzięki którym przedsiębiorstwa szybciej mogą dostosować 
się do zmieniających się warunków rynkowych, podnieść jakość wytwarzanych 
wyrobów, czego konsekwencją jest wzrost konkurencyjności firmy. Ponadto tem-
po wzrostu i rozwoju gospodarczego w znacznym stopniu zależy od stopnia inno-
wacyjności przedsiębiorstw i gospodarki Z tych też powodów polityka państwa 
ukierunkowana jest na wsparcie działań innowacyjnych realizowanych przez 
przedsiębiorstwa. Jednym z narzędzi, które rząd wykorzystuje w realizacji swojej 
polityki są ulgi podatkowe. 

Celem artykułu jest przedstawienie uregulowań prawnych obowiązujących ulg 
podatkowych wspierających działalność innowacyjną przedsiębiorstw.  

Doskonałą zachętą do rozwijania swojej firmy jest ulga na działalność badaw-
czo-rozwojową oraz ulga (preferencja) IP Box. Ulgi te skierowane są do wszyst-
kich podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą, są podatnikami 
podatku dochodowego (PIT/CIT) oraz wprowadzają do swojej firmy nowe pro-
dukty lub ulepszają już istniejące, a ich działalność można uznać za twórczą. 

349 Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki. 
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2. Pojęcie i istota podatku  

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do pła-
cenia podatków. Pod jego pojęciem kryją się treści nie tylko ekonomiczne, ale 
również prawne. Podatek jest formą daniny publicznej, tj. świadczenia na rzecz 
państwa lub innego związku publicznoprawnego (np. gminy), którego realizacja 
zapewniona jest możliwością stosowania środków przymusu prawnego ze strony 
państwa w celu wyegzekwowania tego świadczenia. Sam podatnik nie ma żad-
nego wpływu na wysokość obciążenia z tego tytułu. Podatnicy mogą jedynie 
w sposób pośredni, poprzez lobbistów lub grupy nacisku, wywierać wpływa par-
lament czy lokalne organy stanowiące350. 

Podatek definiowany jest jako pobranie dokonane w drodze przymusu przez 
władzę publiczną, przy czym zasadniczym celem tego poboru jest pokrycie obcią-
żeń publicznych i ich rozdzielenie według zdolności podatkowej obywateli351.  

Podatek jest to świadczenie pieniężne (realizowane tylko w postaci pieniężnej) 
o charakterze352: 

• przymusowym – wyraża się on w możliwości stosowania przez podmiot 
uprawniony do pobierania podatków środków przymusu państwowego 
w celu wyegzekwowania należnego świadczenia; 

• bezzwrotnym – świadczenie podatkowe ma charakter definitywny i nie 
podlega zwrotowi na rzecz płatnika; 

• nieodpłatnym – osoba, która odprowadza podatek nie otrzymuje świad-
czenia wzajemnego ze strony związku publicznoprawnego, na rzecz któ-
rego podatek został zapłacony; 

• jednostronnie ustalonym – wysokość świadczenia podatkowego wynika 
z obowiązujących przepisów prawa i nie podlega negocjacji; 

• ogólnym – wyraża się w tym, że podatki są nakładane w drodze wydawa-
nia aktów normatywnych o charakterze ogólnym, które dotyczą określo-
nych kategorii podmiotów opodatkowania; 

• legalnym – podstawą pobierania podatków są obowiązujące przepisy pra-
wa a podatnikami mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne. 

 
 
 
 

 
350 J. Głuchowski, Polskie Prawo Podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, 
s. 11–12. 
351 A. Paluch –Dybek, Rola podatków w zasilaniu budżetu państwa – analiza na przykładzie Polski, 
„Współczesne Problemy Ekonomiczne” 2018, nr 2(18), s. 56. 
352 I. Lubimow-Burzyńska, Finanse publiczne, Skrypt, Zielona Góra 2014, s. 86. 
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Podatek jest podstawową i jedną z najstarszych kategorii ekonomicznych, 
fiskalnych, prawnych, politycznych i społecznych, którą cechuje duży stopień 
złożoności Pobierane na rzecz podmiotów prawa publicznego podatki pełnią 
bardzo istotne i ważne dla gospodarki państwa i społeczeństwa funkcje, będąc do-
godnym instrumentem realizacji ustalonych przez władzę rozmaitych celów353. 

Podatki pobierane na rzecz państwa pełnią bardzo istotne funkcje w gospo-
darce. Sposób w jaki podatki wywierają wpływ na system finansowy państwa, 
znajduje swój wyraz w polityce podatkowej państwa. 

We współczesnej literaturze wymienia się cztery podstawowe funkcje podat-
ków354: fiskalną, redystrybucyjną, stymulacyjną oraz informacyjną. Funkcje te 
w pewnym stopniu określają rolę podatków w polskiej gospodarce. 

Funkcja fiskalna określana także, jako funkcja dochodowa należy do najistot-
niejszych i najważniejszych funkcji355. Funkcja ta wynika z samego meritum 
podatku jako pieniężnego świadczenia zasadniczego, to znaczy takiego, którego 
głównym celem jest cel fiskalny, związany z dostarczaniem państwu środków ko-
niecznych do jego działalności356. Funkcja ta jest także najstarszą funkcją, jaką 
spełniają podatki Należy ona do powszechnych, ponieważ każdy podatek spełnia 
funkcję fiskalną. 

Rozmiary podatków przejmowanych na rzecz budżetu państwa mają swoje 
granice, które wynikające z tzw. prawa Laffera. Prawo to mówi, że gdyby nie 
istniały podatki, to nie istniałoby państwo, ale z drugiej strony gdyby podatek 
pochłaniałby 100% dochodów przedsiębiorców, to wtedy nikt nie podejmowałby 
działalności357. 

Funkcja redystrybucyjna podatku ma na celu kształtowanie dochodu i ma-
jątku narodowego pomiędzy podatnikami a związkami publicznoprawnymi  

Redystrybucja jest podstawową funkcją podatków, z tego względu, iż wystę-
puje przesuwanie części dochodu narodowego czy też majątku narodowego.  

W trakcie opodatkowania podział ten może wystąpić bezpośrednio pomiędzy 
podatnikiem a budżetem lub pośrednio, pod warunkiem, jeżeli w rozliczeniach 
tych uczestniczy płatnik358. 

 

 
353 E. Ważna, Podatki pośrednie jako źródło dochodów budżetu państwa w Polsce w latach 2004–
2017, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie” 2018, z. 132, s. 598. 
354 M. Sosnowski, Sprawność fiskalna podatków dochodowych, „Finanse, Rynki Finansowe, 
Ubezpieczenia” 2016, nr 5 (83), cz.1, s. 43. 
355 A. Majchrzycka-Guzowska, Finanse i prawo finansowe. Warszawa: LexisNexis, 2011, s. 99. 
356 P. Smoleń, M. Szustek- Janowska, W. Wójtowicz, System podatkowy i klasyfikacja podatków, 
[w:] W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Lublin 2000, s. 37. 
357C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2008, s. 499. 
358 Ibidem, s. 500. 
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W każdym z wymienionych przypadków źródłem zapłaty jest dochód lub ma-
jątek. Dodatkowo można zaznaczyć, że funkcja ta w znacznym stopniu zależy od 
zakresu centralizacji i koncentracji gospodarki, co wiąże się z zakresem oraz ce-
lami wydatków budżetowych. 

Funkcja stymulacyjna oznacza wykorzystywanie instrumentów podatkowych 
w celu oddziaływania na warunki działania jednostek oraz na kierunki i tempo ich 
rozwoju. Funkcja stymulacyjna urzeczywistnia się poprzez zróżnicowanie obcią-
żeń podatkowych, dzięki czemu podatek może wpłynąć zachęcająco lub znie-
chęcająco na decyzje w sprawie podejmowania lub likwidowania działalności 
oraz ustalenia zakresu jej prowadzenia. Praktycznym wyrazem realizacji tej funk-
cji w sensie pozytywnym jest system zwolnień i ulg podatkowych. Realizacja 
celów stymulacyjnych poprzez ulgi a także zwolnienia podatkowe, oznacza rezy-
gnację państwa z części dochodów. Powstaje wtedy ograniczenie funkcji fiskal-
nej. Funkcja ta polega więc na odpowiedniej konstrukcji poszczególnych podat-
ków, w tym systemu preferencji w postaci ulg i zwolnień, a także zróżnicowaniu 
skal podatkowych bądź stawek, mającej na celu zwiększanie zjawisk korzystnych 
dla gospodarki oraz hamowanie i eliminowanie zjawisk niepożądanych359. 

Funkcja informacyjna, nazywana także funkcją kontrolną jest również dość 
znaczącą funkcją. Pobór podatków dostarcza informacji o zachodzących zjawi-
skach społecznych i gospodarczych. Jeżeli pobór podatków połączony jest z do-
datkowymi obowiązkami ciążącymi na podatnikach, np. obowiązkiem płatności 
podatku przez podmioty gospodarcze tylko z rachunku bankowego, to równocze-
śnie umożliwia on formalną kontrolę nad takim podatnikiem i prowadzoną przez 
tego podatnika działalność360. 

We współczesnym systemie podatkowym główną rolę odgrywają podatki do-
chodowe oraz podatki od wydatków361. Według kryterium stosunku przedmiotu 
opodatkowania do źródła podatku można wyróżnić dwa rodzaje podatków: 

• podatki bezpośrednie; 
• podatki pośrednie. 

Podatki bezpośrednie są to takie podatki, które nakładane są na dochód bądź 
majątek podatnika. Określenie „bezpośrednie” oznacza jedność podmiotu opłaca-
jącego ten podatek i ponoszącego jego faktyczny ciężar ekonomiczny oraz, że 
ciężar ten nie może zostać przerzucany na inne podmioty362. Natomiast podatki 
pośrednie charakteryzują się przerzucalnością, tzn. podmiot zobowiązany praw-
nie, faktycznie nie ponosi ciężaru ekonomicznego, podatkowego. W tym przy-

 
359 P. Kasprzak, Ulga podatkowa jako mechanizm stymulowania zachowań mikro i małych przedsię-
biorstw. Prezentacja wyników badań, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2018, nr 3 (93), s. 59. 
360 P. Smoleń, M. Szustek- Janowska, W. Wójtowicz, Prawo podatkowe,… op. cit., s. 38. 
361 H. Litwińczuk (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 21 
362 J. Black, Słownik ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 317. 
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padku ciężar podatkowy ponosi ostatecznie konsument363. Ponadto podatki po-
średnie obciążają podatnika w sposób niepozostający w ścisłym związku z jego 
sytuacją dochodową i majątkową. Jako takie są podatkami ukrytymi, a ciężary 
ponoszone przez podatników – bardziej anonimowe364. 

Podatek dochodowy od osób fizycznych (Personal Income Tax – PIT) został 
wprowadzony w Polsce ustawą z dnia 26 lipca 1991 r.365 Jest on podatkiem bez-
pośrednim, zwyczajnym oraz obligatoryjnym. Ma charakter dochodowy i jest 
świadczeniem osobistym (tzn. obejmuje wszystkie dochody osiągane przez podat-
nika). Konstrukcja podatku oparta jest na zasadzie powszechności i równości 
Wynika z tego, że podatek ten dotyczy wszystkich osób fizycznych uzyskujących 
dochód na obszarze objętym ustawą, a także, że wszyscy podatnicy mający jedna-
kowe dochody są tak samo traktowani przez ustawę366. Podmiotami zobowiąza-
nymi do płacenia podatku są wszystkie osoby fizyczne, które osiągają dochody 
podlegające opodatkowaniu, bez względu czy te dochody osiągnęły samodzielnie. 

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT (Corporate Income Tax) został 
wprowadzony ustawą z dnia 15 lutego 1992 r.367 Podatek ten jest podatkiem bez-
pośrednim i obligatoryjnym. Nie jest to jednak podatek osobisty, ponieważ osoby 
prawne nie posiadają zdolności płatniczej. Z tego względu najczęściej stosowana 
jest w nim skala proporcjonalna oraz nie uwzględnia się minimum wolnego od 
opodatkowania. 

Podmiotami podatku są nie tylko osoby prawne i spółki kapitałowe, ale także 
niektóre jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz podatkowe 
grupy kapitałowe. 

3. Istota ulgi podatkowej 

W doktrynie prawa podatkowego jednolicie przyjmuje się, że podstawowe 
elementy konstrukcyjne podatku to: podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowa-
nia oraz stawki Ważnym, ale nie samoistnym elementem normy prawnopodatkowej 
są zwolnienia i ulgi podatkowe. Tym samym nie są one koniecznym elementem 
tej normy, jednakże we wszystkich podatkach ustawodawca wprowadza róż-
norodne zwolnienia i ulgi podatkowe368. 

 
363 A. Partyka, Ekonomiczne i społeczne aspekty opodatkowania, [w:] A. Nowak-Far (red.), Finanse 
publiczne i prawo finansowe, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020, s. 427. 
364 A. Kosidłowska, Rola podatków bezpośrednich w zasilaniu budżetu państwa w wybranych kra-
jach Europy Środkowo-Wschodniej, „Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska” 2014, Vol. 
XLVIII,3 SECTIO H, s. 159. 
365 t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm. 
366 W. Wyrzykowski, Podatki w Polsce. Zarys wykładu, Oficyna Wydawnicza Bookmarket, Gdańsk 
2008, s. 275. 
367 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm. 
368 A. Mariański, Zwolnienia i ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych a zasada 
sprawiedliwości podatkowej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2021, z.1, s. 12. 
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Prawną podstawą istnienia ulg i zwolnień podatkowych jest art. 217 Konstytu-
cji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.369 Artykuł ten daje ustawodawcy swobodę 
w kształtowaniu ulg, wskazując wyłącznie, za pomocą jakich aktów prawnych 
można określać zasady ich przyznawania370. Należy więc uznać za słuszną inter-
pretację przedstawioną w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 maja 
1996 r., która zakłada, że w zakresie ulg ustawodawca może swobodnie decydo-
wać o ich tworzeniu, jak również o ich zmianie i ograniczeniu. Swoboda ta jest 
jednak obwarowana innymi przepisami Konstytucji RP oraz zasadami demokra-
tycznego państwa prawnego371. 

Ulgi podatkowe polegają na ograniczeniu wielkości obciążenia podatkowego 
(w określonych przez ustawodawcę przypadkach) w stosunku do przeciętnego 
obciążenia danym podatkiem. W doktrynie przyjmuje się, że aby mówić o uldze 
podatkowej, muszą być spełnione przynajmniej następujące warunki372: 

• uprawnienie do ulgi wynika z przepisów prawa podatkowego; 
• podatnik powinien mieć możność skorzystania z ulgi (nikt nie może być 

zmuszony do skorzystania z ulgi); 
• wydatki, z którymi łączy się ulga, muszą być faktycznie poniesione; 
• wydatki, z którymi łączy się ulga, nie mogą być zaliczone do kosztów 

uzyskania przychodów; 
• całość lub część poniesionych wydatków pomniejsza podatek lub pod-

stawę opodatkowania albo zwiększa nadpłat. 
Ulgi podatkowe (systemowe) kształtują podatkowo-prawny stan faktyczny 

przez wyłączenie z opodatkowania pewnych podmiotów lub zawężenie zakresu 
przedmiotowego, a podatnik uzyskuje uprawnienia do korzystania z nich z mocy 
prawa373. Z tych też powodów przepisy dotyczące ulg podatkowych powinny być 
jasne i zrozumiałe. 

Wdrażając ulgi podatkowe, można uznać, iż ustawodawca przyznaje pośred-
nio, że w danym podatku zastosował nadmierne stawki podatkowe. Ulgi podat-
kowe powodują bowiem, że zmniejsza się obciążenie podatkowe w stosunku do 
przeciętnego w danym podatku374.  

 

 
369 Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483. 
370 M. Durczyńska, Zakres ulg w polskim systemie podatkowym, [w:] H. Dzwonkowski, J. Kulicki (red.), 
Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2016, s. 438. 
371 L. Kinecka, Ulgi podatkowe jako forma wspierania innowacyjności – ocena regulacji dotyczą-
cych ulg związanych z nowymi technologiami, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie” 2019, nr 5 (983), s. 73. 
372 M. Staniszewski, Charakter ulg, zwolnień, wyłączeń oraz zniżek i zwyżek podatkowych w podatku 
dochodowym od osób fizycznych, „Studia Administracyjne” 2018, nr 10, s. 66. 
373 R. Mastalski, Prawo podatkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2018, s. 48. 
374 B. Brzeziński, Prawo podatkowe, Dom Organizatora, Toruń 2000, s. 37. 
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Stosując ulgę podatkową podatnik, na którym ciąży obowiązek zapłaty po-
datku, może zmniejszyć swój ciężar podatkowy poprzez zmniejszenie podstawy 
opodatkowania lub kwoty należnego podatku albo zwiększyć kwotę nadpłaty z ty-
tułu dokonania określonego wydatku. 

4. Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Jednym ze sposobów na podniesienie poziomu działalności badawczo-rozwo-
jowej są w Polsce preferencje podatkowe. Wykorzystanie systemu podatkowego 
do wsparcia działań przedsiębiorstw w sferze B+R odbywa się poprzez ulgę na 
działalność badawczo-rozwojową. 

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 
wspieraniem innowacyjności wprowadziła nowy art. 26e do ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz wprowadziła art. 18d i 18e do ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych.

Głównym powodem stworzenia nowych regulacji był fakt, że ówczesny stan
prawny nie uwzględniał w pełni potrzeb społecznych i gospodarczych w zakresie 
rozwoju nauki i jej relacji z innymi dziedzinami życia. Były to przede wszystkim 
potrzeby w sferze warunków podejmowania oraz prowadzenia działalności inno-
wacyjnej, współpracy nauki z sektorem przedsiębiorców, jak również zwiększe-
nia konkurencyjności szkół wyższych i innych jednostek naukowych375.  

Definicja działalności badawczo-rozwojowej jest zawarta w art. 5a pkt 38 
u.p.d.o.f. oraz w art. 4a pkt 26 u.p.d.o.p.. Zgodnie z ich treścią oznacza: „[…]
działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podej-
mowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wy-
korzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań”.

Zgodnie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce376 badania naukowe są działalnością obejmującą: 

• badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne
mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podsta-
wach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie
zastosowanie komercyjne;

• badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej
wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produk-
tów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Natomiast przez prace rozwojowe rozumie się działalność obejmującą naby-
wanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umie-
jętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do 

375 Uzasadnienie rządowego projektu o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia praw-
nego działalności innowacyjnej z dnia 12 października 2017 r. Druk nr 1934, s. 2–3. 
376 t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619. 
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planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych 
lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obej-
mującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie 
zmiany mają charakter ulepszeń377. 

Ulga na działalność badawczo-rozwojową funkcjonuje na zasadzie odliczenia 
od podstawy opodatkowania. Podstawę odliczenia stanowią wydatki podatnika 
poniesione na jego własną działalność B+R, ale przedsiębiorcy nie mogą swobod-
nie decydować o tym, które z nakładów na działalność B+R odliczyć od podstawy 
opodatkowania. Ustawodawca w art. 26e PIT oraz w art. 18d CIT. wskazuje sze-
reg kosztów, które mogą być zaliczone do” kosztów kwalifikowanych”. 

Za koszty kwalifikowane uznaje się: 
• koszty poniesione na wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami,

jeżeli dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności
badawczo-rozwojowej;

• nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną
działalnością badawczo-rozwojową;

• ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie
wyników badań naukowych świadczonych lub wykonywanych na podsta-
wie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby prowadzonej działalno-
ści badawczo-rozwojowej;

• odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej
wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Ustawodawca ustalił limity dla kwoty kosztów kwalifikowanych, które można 
odliczyć od podstawy opodatkowania. Górną granicą dla podatnika, o którym 
mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębior-
ców378 jest 150% kosztów, o których mowa w ust. 2–3a. Natomiast dla pozosta-
łych podatników określonych w ust. 3a jest 150% kosztów, o których mowa w ust. 
2 pkt 1–4a, ust. 2a–3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5, zaś w przy-
padku pozostałych podatników jest 100% kosztów, o których mowa w ust. 2–3 379. 

Wydatki kwalifikowane podatnik może odliczyć od dochodu niezależnie od 
tego, czy wydatki te zostały już uwzględnione przy kalkulacji podstawy opodat-
kowania jako koszty uzyskania przychodów. Oznacza to, że wydatki mogą zostać 
uwzględnione nawet dwukrotnie: raz w ciągu roku i drugi raz – przy kalkulacji 
podatku dochodowego za cały rok podatkowy. Kwota odliczenia ulgi B+R nie 

377 art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 478 i 619.).
378 t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162.
379 Art.26e ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), art. 18d ust.7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.).
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powinna przekroczyć kwoty dochodu, ale gdy taka sytuacja zaistnieje, podatnik 
może odliczyć koszty kwalifikowane poniesione za dany rok – w części prze-
kraczającej dochód – w następujących po sobie kolejno 6 latach podatkowych. 

5. Ulga (preferencja) IP Box

Preferencja podatkowa w postaci ulgi IP Box („Intellectual Property Box”,
zwany również „Innovation Box” lub „Patent Box”) została wprowadzona 
23 października 2018 r., na mocy ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – 
Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw380.  

Od 1 stycznia 2019 r. dochody z komercjalizacji praw własności intelektualnej 
(IP) wytworzonych, rozwiniętych lub ulepszonych w wyniku działalności badaw-
czo-rozwojowej (B+R) lub nabycia usług B+R od innych podmiotów, podlegają 
opodatkowaniu preferencyjną 5%-ową stawką CIT/PIT381. Przepisy o IP Box to 
novum w polskim systemie prawa podatkowego, co oznacza, że nie ma jeszcze 
wykształconej praktyki a nawet teorii stosowania tych przepisów w Polsce. 

Z IP Box mogą skorzystać zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób 
prawnych (CIT), jak i podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), z wyjąt-
kiem osób, które wybrały opodatkowanie w formie ryczałtu. 

Warunkiem koniecznym do skorzystania z ulgi IP Box jest prowadzenie przez 
dany podmiot działalności badawczo-rozwojowej, która będzie skutkować wy-
tworzeniem, ulepszeniem lub rozwinięciem tzw. kwalifikowanych praw własno-
ści intelektualnej. Zostały one określone w art.30 ca. podatku PIT oraz art.24d. 
podatku CIT. Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są: 

• patent;
• prawo ochronne na wzór użytkowy;
• prawo z rejestracji wzoru przemysłowego;
• prawo z rejestracji topografii układu scalonego;
• dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt

ochrony roślin;
• prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego wete-

rynaryjnego dopuszczonych do obrotu;
• wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r.

o ochronie prawnej odmian roślin;
• autorskie prawo do programu komputerowego.

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwali-
fikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym. 

380 Dz. U. z 2018 r. poz. 2193 z późn. zm. 
381 Art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r….op. cit., art. 24d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r….op. cit. 
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Uzyskanie ulgi jest obwarowane przepisami Do najważniejszych wymogów, 
jakie należy spełnić, można zaliczyć382: 

• prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej; 
• wytworzenie kwalifikowanego IP (kwalifikowane prawo własności inte-

lektualnej) w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; 
• prowadzenie odrębnej ewidencji zdarzeń gospodarczych obejmującej 

wszystkie operacje finansowe związane z dochodami z kwalifikowanych 
IP, zgodnie z art. 24e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT i art. 30cb ust. 1 pkt 1 
ustawy o PIT; 

• osiągnięcie dochodu z kwalifikowanego IP, podlegającego opodatkowa-
niu w Polsce; 

• poniesienie kosztów kwalifikowanych w związku z wytworzeniem, roz-
winięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP. 

Regulacje dotyczące tzw. IP Box mają stanowić zachętę dla podatników 
prowadzących działalność B+R, a jednocześnie nie wykluczają możliwości sko-
rzystania z samej ulgi B+R.  

6. Wnioski 

Charakter prawny ulg podatkowych, jak też pełnione przez nie funkcje wska-
zują, że w odniesieniu do konstrukcji podatku są one formą redukcji podstawy 
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub osób prawnych, 
obniżania stawek podatkowych lub też samej kwoty podatku należnego.  

W kontekście zaprezentowanych rozwiązań z zakresu prawa podatkowego 
dotyczących identyfikacji ulg podatkowych wpływających na działalność inno-
wacyjną przedsiębiorstw należy stwierdzić, iż ustawodawca wprowadził ulgę na 
działalność badawczo-rozwojową oraz ulgę IP Box.  

Podatnik korzystając z ulgi na działalność badawczo-rozwojową ma możli-
wość dodatkowego odliczenia od dochodów określonych rodzajowo kosztów 
kwalifikowanych, które rzeczywiście zostały poniesione w ramach prowadzonej 
działalności badawczo-rozwojowej. Wynika z tego, że skorzystanie z ulgi B+R 
umożliwia podwójne naliczenie niektórych kosztów uzyskania przychodów. Kon-
sekwencją tej sytuacji jest uzyskanie dodatkowej oszczędności podatkowej w wy-
sokości płaconego podatku w ramach poniesionych kosztów kwalifikowanych 
w danym roku podatkowym. 

Natomiast skorzystanie z ulgi „Intellectual Property Box” polega na możliwo-
ści zastosowania do kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw wła-
sności intelektualnej obniżonej stawki podatkowej do wysokości 5%. 

 
382 A. Lazarowicz, Ulga IP Box – na jakich zasadach jest przyznawana? 
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ulga-ip-box-na-jakich-zasadach-jest-przyznawana [dostęp: 
10.08.2021]. 
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Możliwość skorzystania z tych ulg ma jedynie podmiot prowadzący działal-
ność badawczo-rozwojową i ewidencję kosztów związaną z działalnością B+R. 
Przedsiębiorca może z nich skorzystać dopiero w ramach zeznania rocznego. 
Należy zaznaczyć, iż skorzystanie z ulgi B+R lub z preferencji IP Box to nie obo-
wiązek przedsiębiorcy, ale jego prawo. 

7. Bibliografia 

1  Black J., Słownik ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. 
2  Brzeziński B., Prawo podatkowe, Dom Organizatora, Toruń 2000. 
3  Durczyńska M., Zakres ulg w polskim systemie podatkowym, [w:] H. Dzwonkowski, 

J. Kulicki (red.), Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, Wydawnictwo 
Sejmowe, Warszawa, 2016. 

4  Głuchowski J., Polskie Prawo Podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 
Warszawa 2006. 

5  Kasprzak P., Ulga podatkowa jako mechanizm stymulowania zachowań mikro i ma-
łych przedsiębiorstw. Prezentacja wyników badań, „Finanse, Rynki Finansowe, 
Ubezpieczenia” 2018, nr 3 (93). 

6  Kinecka L., Ulgi podatkowe jako forma wspierania innowacyjności – ocena regulacji 
dotyczących ulg związanych z nowymi technologiami, „Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Krakowie” 2019, nr 5 (983). 

7  Kosidłowska A., Rola podatków bezpośrednich w zasilaniu budżetu państwa w wy-
branych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, „Annales Universitatis Mariae 
Curie- Skłodowska” 2014, Vol. XLVIII,3 SECTIO H. 

8  Kosikowski C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2008. 

9  Lazarowicz A., Ulga IP Box – na jakich zasadach jest przyznawana? https://poradnik 
przedsiebiorcy.pl/-ulga-ip-box-na-jakich-zasadach-jest-przyznawana [dostęp: 10.08.2021].  

10  Litwińczuk H.(red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2017. 
11  Lubimow-Burzyńska I. , Finanse publiczne, Skrypt, Zielona Góra 2014. 
12  Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, Warszawa: LexisNexis, 2011. 
13  Mariański A., Zwolnienia i ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych a zasada 

sprawiedliwości podatkowej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2021, z.1. 
14  Mastalski R., Prawo podatkowe, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa, 2018. 
15  Paluch –Dybek A., Rola podatków w zasilaniu budżetu państwa – analiza na przykła-

dzie Polski, „Współczesne Problemy Ekonomiczne” 2018, nr 2(18). 
16  Partyka A., Ekonomiczne i społeczne aspekty opodatkowania [w:] A. Nowak-Far (red.), 

Finanse publiczne i prawo finansowe, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020. 
17  Smoleń P., Szustek- Janowska M., Wójtowicz W., System podatkowy i klasyfikacja 

podatków, [w:] W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe, Oficyna Wydawnicza 
Branta, Lublin 2000. 

18  Sosnowski M., Sprawność fiskalna podatków dochodowych, „Finanse, Rynki Finan-
sowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 5 (83), cz.1. 

19  Staniszewski M., Charakter ulg, zwolnień, wyłączeń oraz zniżek i zwyżek podatkowych 
w podatku dochodowym od osób fizycznych, „Studia Administracyjne” 2018, nr 10. 



210 

20  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.). 

21  Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 roku Konstytucji RP (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.) 
22  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 478 i 619)
23  Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – 
Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193 
z późn. zm. 

24  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.). 

25  Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162.) 
26  Uzasadnienie rządowego projektu o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy 

otoczenia prawnego działalności innowacyjnej z dnia 12 października 2017 r. Druk 
nr 1934. 

27  Ważna E., Podatki pośrednie jako źródło dochodów budżetu państwa w Polsce 
w latach 2004–2017, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Za-
rządzanie” 2018, z. 132. 

28  Wyrzykowski W., Podatki w Polsce. Zarys wykładu, Oficyna Wydawnicza Bookmar-
ket, Gdańsk 2008. 




