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OD  REDAKCJI  

 
 
 

Drodzy czytelnicy, niniejsze wydanie naszego czasopisma ma charakter ju-

bileuszowy. Jest to czterdziesty, mamy nadzieję, że nie ostatni numer „Przyszło-

ści”. Zmiany organizacyjne związane z finansowaniem czasopism w ramach PAN 

powodują, że nasza przyszłość jest niepewna, pomimo że kolejne numery są już 

zaplanowane. Redakcja dołoży wszelkich starań aby zrecenzowane i przygoto-

wane zeszyty ukazały się co najmniej w wersji elektronicznej. Jednocześnie in-

formujemy, że nie ustajemy w wysiłkach umożliwiających nam dalsze funkcjo-

nowanie w ramach Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”. Liczymy, że  

w nadchodzącym 2018 roku uda nam się dotrzeć do Państwa z nowymi jeszcze 

ciekawszymi artykułami. 

Wbrew wcześniejszym założeniom redakcja zdecydowała, że jubileu-

szowy, czterdziesty numer naszego czasopisma nie będzie miał tematu wiodą-

cego. Przyszłość jest wieloaspektowa i niepewna, taki również jest ten zeszyt. 

Składa się on z różnorodnych artykułów.    

Zeszyt otwiera artykuł Stanisława Szukalskiego i Przemysława Urbań-

skiego pt. „Korporacyjne centra biznesowe w Polsce – stan i perspektywy roz-

woju”. Autorzy przeprowadzili ocenę kosztów i korzyści wynikających z rozwoju 

korporacyjnych centrów biznesowych. 

Artykuł Jarosława Kończaka pt. „Finansowanie związków sportowych  

w Polsce” zawiera analizę mechanizmów finansowania związków sportowych  

w Polsce oraz próbę odpowiedzi na pytanie jak finansować i organizować sport  

w przyszłości.  

W trzecim artykule, zatytułowanym „Surowce krytyczne a Unia Euro-

pejska w perspektywie 2050 r. Geopolityczny wymiar ochrony środowiska” 

autor Maciej Hacaga zastanawia się w jaki sposób legislacja ograniczająca zaso-

bochłonność Unii Europejskiej w perspektywie 2050 roku może przynieść pozy-

tywne skutki w zakresie bezpieczeństwa surowców krytycznych. 

Czwarty tekst pt. „Rola i zadania państwa w polityce bezpieczeństwa 

w XXI wieku”, napisany przez Zbigniewa Sabaka, poświęcony jest polityce bez-

pieczeństwa. Autor wskazuje złożoność problematyki bezpieczeństwa, tj. za-

równo podmiotów podejmujących decyzje, jak i problemów dotyczących państw 

narodowych.  
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Kolejny, ostatni w tym numerze, artykuł został napisany przez Mirosława 

Wawrzyńskiego. Jest on zatytułowany „Neoliberalny ład ekonomiczny a go-

spodarka fuchy w Europie – wyzwania XXI wieku”.  W tym tekście przed-

stawiono głębokie zmiany, które zaszły na rynkach pracy w krajach Unii Europej-

skiej pod wpływem neoliberalizmu oraz ich destrukcyjne oddziaływanie na 

przyszłość.  

 

Życzymy inspirującej lektury. 

 

      Zespół Redakcyjny 
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EDITORS  NOTE 
 

 

 

Dear Readers, this edition of our magazine is jubilee. This is the 40th, we 

hope not the last, issue of "Future". Organizational changes related to the financ-

ing of PAS magazines cause that our future is uncertain, even though the next 

numbers are already planned. The editorial team will make every effort to ensure 

that the reviewed and prepared articles are published, at least in electronic format. 

At the same time, we inform you that we are continuing our efforts to enable us 

to continue functioning within The Future Studies Committee "Poland 2000 Plus". 

We hope that in the coming 2018 we will be able to provide you new, even more 

interesting articles. 

Contrary to previous assumptions, the editorial team decided that the jubi-

lee, the 40th issue of our magazine will not have a leading topic. The future is 

multifaceted and uncertain, so is this issue. It consists of various articles. 

The issue begins with Stanisław Szukalski’s and Przemysław Urbanski's 

article entitled "Corporate Business Centers in Poland - Perspective And De-

velopment Prospects". The authors assessed the costs and benefits of the devel-

opment of corporate business centers. 

Article by Jarosław Kończak entitled "Financing Of Sports Associations 

In Poland" analyses the mechanisms of financing sports associations in Poland 

and attempts to answer the question of how to finance and organise sport in the 

future. 

The third article, entitled “Critical Raw Materials And The European 

Union In The Perspective Of 2050. Geopolitical Dimension Of Environmental 

Protection”, by Maciej Hacaga, discusses how the European Union's legislation 

to reduce the consumption of resources by 2050 can have positive effects on the 

safety of critical raw materials. 

The fourth text: "The Role And Tasks Of The State In Safety Policy In 

The 21st Century" written by Zbigniew Sabak, is devoted to security policy.  

The author points out the complexity of security issues, i.e. both decision-makers 

and national issues.  

Another article, the last one in this issue, was written by Mirosław 

Wawrzyński. It is entitled "Neoliberal Economic Order And The Gig Economy 
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In Europe". This article presents the profound changes that have taken place on 

the labor markets in the European Union countries under the influence of neo-

liberalism and their destructive impact on the future. 

We wish you an inspiring reading. 

 

   The Editorial Team 
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PROBLEMY  I  POGLĄDY 

 
 

 

Stanisław M. Szukalski1 

Przemysław Urbański2 
 

 

KORPORACYJNE CENTRA BIZNESOWE W POLSCE – 

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU  

 

 

Corporate Business Centers in Poland - Perspective And Devel-

opment Prospects 
 

 

Streszczenie: Dynamiczny rozwój zagranicznych centrów biznesowych 

 w Polsce rodzi pytanie o korzyści oraz koszty tego procesu, a także o perspek-

tywy rozwoju i kierunki zmian w funkcjonowaniu centrów. W opracowaniu zwró-

cono uwagę na korzyści jakie przynoszą inwestycje w centra biznesowe dla re-

gionu, zatrudnionych, rozwoju lokalnego biznesu. Po stronie kosztów mowa jest 

głównie o wsparciu inwestycji w postaci ulg i zwolnień dla inwestorów. Mówiąc 

o tendencjach podkreślono perspektywy rozwoju centrów w Polsce wynikające 

 z zasobów pracy, podaży nieruchomości biurowych, wsparcia budżetowego. Co 

do kierunków zmian w funkcjonowaniu centrów podkreślono m.in. znaczenie za-

awansowanych aplikacji kognitywnych, digitilizacji usług i robotyzacji.  

 

Słowa kluczowe: centra usług wsparcia, inwestycje w usługi.  

 

Abstract: The dynamic development of foreign business centers in Poland 

raises the question of the benefits and costs of this process, as well as the prospects 

for development and direction of changes in the functioning of the centers. The 

report highlights the benefits of investing in business centers for the region, em-

ployed and local business development. The cost side is mainly about supporting 

                                                 
1 Uniwersytet Łódzki. 
2 Uniwersytet Łódzki. 
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investments in the form of concessions and exemptions for investors. Speaking 

about tendencies, the prospects for the development of centers in Poland stemming 

from labor resources, supply of office real estate, budget support. Regarding di-

rections of changes in the functioning of the centers, the importance of advanced 

cognitive applications, digitization of services and robotics was highlighted. 

 

Keywords: service centers, investment in services. 

 

 

1. Wprowadzenie 

Umiędzynarodowienie działalności gospodarczej, presja konkurencyjna, 

dyfuzja nowych technologii informacyjnych rodzą nowe formy organizacji i za-

rządzania podmiotami gospodarczymi. Zmiany te sprawiają, iż międzynarodowe 

korporacje tworzą centra usług wsparcia biznesowego -Business Support Services 

(CUW)3 lokalizując je w czasem odległych krajach, które oferują wysokokwalifi-

kowane kadry pracowników przy znacznie korzystniejszych warunkach płaco-

wych w porównaniu z ich poziomem w krajach macierzystych. Nosi to nazwę 

offshoringu usług. Polska na światowej mapie offshoringu usług biznesowych ze 

względu na stabilność rozwoju gospodarczego, warunki prowadzenia biznesu, za-

soby i jakość pracy, koszty pracy, ma silną pozycję i szansę na zwiększenie 

udziału w tym segmencie światowego rynku4. Polska obok Meksyku, Indii, Chin, 

USA5 zaliczana jest do pięciu krajów na świecie, które są brane pod uwagę przy 

lokalizacji nowego lub przeniesienia dotychczasowego centrum usług wspólnych. 

Nasz kraj pod względem liczby centrów usług, zatrudnienia w tych organizacjach 

jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej (ESW), gdzie ulokowanych jest 

ponad tysiąc trzysta centrów usług z kapitałem zagranicznym, z czego 748 w Pol-

sce, 237 w Czechach, 98 na Węgrzech, 79 w Rumunii, 54 w Bułgarii oraz  

42 centra ulokowane były na Słowacji6.  

                                                 
3 Mówiąc o zagranicznych centrach usługowych mamy na myśli następujące formy: BPO 

(Business Process Outsourcing”, centra usług wspólnych (Shared Service Centres), centra 

usług badawczo – rozwojowych (B+R), centra IT. W tekście używamy zamiennie pojęcia 

centra usług wsparcia i centra usług wspólnych, centra usług. 
4 Zob. S. M. Szukalski, Polska na rynku offshoringu usług biznesowych [w] Polska w Unii 

Europejskiej i globalnej gospodarce, M. Gorynia S. Rudolf (red), PTE, Warszawa 2014 

s.505 i nast.  
5 Global Shared Services 2017 Survey Report, Deloitte, 
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/rozwiazania-dla-cfo/articles/wyniki-badania-na-

temat-uslug-wspolnych-w-roku-2017.html (dostęp 25.10.2017). 
6 Szacunki własne na podstawie raportów ABSL (Association of Business Service Leaders 

in Poland - Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce), Sektor nowocze-

snych usług biznesowych w Polsce. Raporty za lata 2012-2017. 

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/rozwiazania-dla-cfo/articles/wyniki-badania-na-temat-uslug-wspolnych-w-roku-2017.html
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/rozwiazania-dla-cfo/articles/wyniki-badania-na-temat-uslug-wspolnych-w-roku-2017.html
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Dynamiczny rozwój zagranicznych centrów usług biznesowych rodzi pyta-

nie o korzyści oraz koszty tego procesu dla kraju przyjmującego, a także pytanie 

 o perspektywy rozwoju i kierunki zmian w funkcjonowaniu centrów w Polsce. 

Temu poświęcony jest artykuł. Składa się on z trzech części merytorycznych. 

Pierwsza poświęcona jest charakterystyce zagranicznych CUW ulokowanych  

w Polsce. W drugiej przedstawiono korzyści i koszty na poziomie regionalnym. 

Trzeci fragment poświęcono tendencjom w rozwoju centrów biorąc pod uwagę re-

gionalne zasoby oraz perspektywy zmian w funkcjonowaniu centrów biznesowych. 

Hipoteza badawcza brzmi następująco: Zagraniczne centra usług wsparcia, 

pomimo kosztów związanych z ich pozyskaniem, pozytywnie wpływają na rozwój 

biznesu, kształtowania środowiska nowoczesnych usług biznesowych w Polsce.  

 

2. Zagraniczne centra wsparcia biznesowego w Polsce    

 

Zagraniczne centra wsparcia biznesowego w okresie 2003-2017 należą do 

najdynamiczniej rozwijających się form organizacji biznesu w Polsce. Jak wynika 

z raportu ABSL za 2017 rok7 w Polsce funkcjonuje 748 zagranicznych centrów 

usług biznesowych. Liczbę krajowych centrów szacuje się na 330. Siedem lat 

temu w Polsce działały 299 zagraniczne centra usług wsparcia. O dynamice wzro-

stu świadczą zarówno dane dotyczące ilości CUW lokowanych w poszczególnych 

latach w naszym kraju, jak i przyrost zatrudnienia. Od 2003 roku ich ilość wzrosła 

ponad 10- krotnie (1084%) (wykres 1). Szczególnie korzystne były lata 2003-

2008, kiedy to średnioroczna stopa wzrostu wynosiła 29,2%. W latach 2009-2012 

miało miejsce zwolnienie tempa wzrostu, co mogło być wynikiem światowego 

kryzysu finansowego (świadczą o tym również dane dotyczące dynamiki bezpo-

średnich inwestycji zagranicznych w świecie)8. Od 2013 roku obserwujemy po-

nowne przyspieszenie tworzenia centrów lokowanych w Polsce. Centra usługowe 

tworzą wielkie globalne korporacje. W 2016 roku 80 zagranicznych inwestorów 

klasyfikowanych było na liście Fortune Global 500, do których należały 134 cen-

tra zatrudniające  67 tys. osób (27% zatrudnienia w sektorze). Najwięcej centrów 

utworzyły podmioty pochodzące z USA (330 centrów i 30% zatrudnienia w pol-

skim sektorze CUW), 109 z krajów nordyckich (Szwecja, Finlandia, Dania, Nor-

wegia), 86 pochodzi z Francji, 79 z W. Brytanii, 66 z Niemiec9.  

W centrach jest zatrudnionych ponad 244 tys. osób, z tego 198 tys. osób  

w zagranicznych (81%) i 46 tys. w polskich (19%). Uwagę zwraca dynamika 

wzrostu zatrudnienia, bowiem od 2008 roku średnia roczna stopa wzrostu wynio-

sła 20 %. O ile  w 2010 roku w centrach usług zatrudnionych było 72 tys., dwa 

lata później 110 tys. osób. Tylko od I kw.2016 do końca I kw. 2017 zatrudnienie  

                                                 
7 ABSL, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce  Warszawa 2017, s. 7. 
8 World Investment Report 2015, UNCTAD, New York, Geneva 2015 s.7.  
9 ABSL 2017, op. cit. s.22. 
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w CUW wzrosło o 35 tys. osób (15%), z czego 26 tys. (75%) w zagranicznych10. 

Prognozy zakładają, iż w perspektywie najbliższych dwóch lat zatrudnienie prze-

kroczy poziom 250 tys. osób.  

Wykres 1. Liczba i dynamika zagranicznych centrów wsparcia w Polsce 

 w latach 2003-2017 

 Źródło: Dane z raportów ABSL za lata 2012-2017. Opracowanie własne. 

 

Biorąc po uwagę lokalizację, to najwięcej z nich ulokowanych jest w: War-

szawie (17,1%), Krakowie (16,1 %), Wrocławiu (14,3%), Trójmieście (12,3%), 

Poznaniu (8,8%) i Łodzi (7,2%). Pod względem zatrudnienia liderami są: Kraków 

( 23% zatrudnionych w polskim sektorze), Warszawa (17%), Wrocław (16%), 

Trójmiasto (8%), Łódź (7%), Aglomeracja Katowicka (8%), Poznań (6%), Pozo-

stałe 15% zatrudnionych jest w centrach zlokalizowanych w Lublinie, Szczecinie, 

Rzeszowie, Bydgoszczy i innych ośrodkach. 

Mówiąc o rozwoju zagranicznych CUW w Polsce warto podkreślić nastę-

pujące zjawiska: 

Obok zmiany ilościowej i ogromnej dynamiki ilości zagranicznych centrów 

w Polsce ważnym zjawiskiem są zmiany jakościowe, bowiem wzrasta liczba cen-

trów świadczących bardziej zaawansowane usługi. Stale powiększa się ich zakres 

i poziom. O ile na początku w centrach świadczono głównie najprostsze usługi 

(np. księgowe), o tyle w kolejnych latach pojawiały się nowe obszary usług, jed-

nocześnie prostsze zadania przenoszone były do innych lokalizacji, głównie azja-

tyckich. Rośnie liczba centrów zarządzania biznesowego bazujących na specjali-

stycznej wiedzy, powstają także regionalne centrale, dla tworzenia których ważne 

                                                 
10 Tamże, s. 7. 
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jest nie tylko wysoka jakość zasobów pracy, umiejętności językowe, ale także bli-

skość kulturowa, bliskość czasowa. To zadaje kłam opiniom, iż w centrach świad-

czy się głównie usługi proste.  

 Zmienia się przestrzenne zróżnicowanie lokalizacji centrów. Zasoby pracy 

oferowane przez mniejsze ośrodki akademickie, polityka władz lokalnych 

sprawiają, że powiększa się paleta lokalizacji. Na tej mapie w ostatnich czte-

rech latach pojawiają się: Lublin, Szczecin, Rzeszów, Toruń, Zielona Góra, 

Częstochowa, Białystok, Kielce, Opole, Radom i inne. Związane jest to z po-

wolnym nasyceniem się wielkich aglomeracji, w których zaczyna brakować 

kadr, wzrostem ilości powierzchni biurowych w mniejszych miastach spełnia-

jących standardy wymagane przez inwestorów, choć w dalszym ciągu domi-

nuje 7 głównych lokalizacji (wymienionych wcześniej) , które skupiają 80 % 

centrów w Polsce.  

 Usługi świadczone w centrach biznesowych są istotnie zróżnicowane, Można 

wyróżnić kilkadziesiąt kategorii i podkategorii procesów. Najważniejsze ro-

dzaje usług przedstawiono w tabeli 1. W strukturze usług realizowanych  

w centrach biznesowych w modelu SSC (Shared Service Centers), czyli usług 

świadczonych na potrzeby macierzystej korporacji, dominują usługi księgowe 

(25%), zaś w modelu hybrydowym (usługi dla macierzystej korporacji i klien-

tów zewnętrznych) dominują usługi IT (44%), podobnie jak w usługodawców 

świadczących usługi na zasadzie outsourcingu11.  

 

Tabela 1. Zakres usług realizowanych w różnych modelach centrów 

 usługowych (%) 

Rodzaj usług Model SSC Model hybrydowy Model outsourcingu 

IT 21 44 28 

Finanse i księgowość 25 15 17 

Bankowość 16 12 22 

Obsługa klienta 10 10 16 

B+R 7 5 2 

HR 6 2 2 

Logistyka 4 1 5 

Inne 11 11 8 

 Razem 100 100 100 

Źródło: Raport ABSL 2017 op. cit. s.  24. Opracowanie własne. 

                                                 
11 Zob. Także: M. Wodnicka, Transgraniczny transfer usług biznesowych, Maszynopis 

pracy doktorskiej, Łódź 2013. 
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 W centrach ulokowanych w Polsce używa się 38 języków, w tym tak odległych 

jak: wietnamski, koreański, hindi. Średnio w 33% centrów obsługa odbywa się 

w 10 językach.  

 Niemal połowa firm (48%) działa w skali globalnej to znaczy na rzecz podmio-

tów zlokalizowanych wielu różnych części świata. Tylko 5% podmiotów obsłu-

guje klientów z jednego kraju. Największy odsetek centrów koncentruje się na 

obsłudze klientów z USA, Europy Zachodniej (Niemcy, W. Brytania) i Polski12. 

 

3. Regionalne korzyści i koszty z lokowania centrów biznesowych  

 

Bilans korzyści i kosztów lokowania centrów biznesowych dla regionu, 

miasta, czy kraju wypada naszym zdaniem zdecydowanie korzystnie.  Mówiąc  

o korzyściach należy wskazać następujące zjawiska: 

Po pierwsze, lokowanie centrów biznesowych oznacza tworzenie nowych 

miejsc pracy bezpośrednio w sektorze usługowym, jak również w sektorach 

współpracujących. Kontrakty podpisywane przez centra usług mają charakter 

wieloletni, a to zapewnia stabilne zatrudnienie w dłuższej perspektywie. Do 2020 

roku szacuje się, że utrzyma się dynamika rozwoju centrów i wzrostu zatrudnie-

nia. Można szacować, że każde 100 osób zatrudnionych w centrach generuje za-

trudnienia około 20 osób (obsługa nieruchomości, usługi cateringowe i inne)  

w sektorach związanych z tymi instytucjami. Perspektywy tworzenia kolejnych 

centrów to zapowiedź dalszego wzrostu miejsc pracy w sektorze usług. 

Po drugie, wraz z lokalizacją centrów ma miejsce aktywizacja regionu ma 

mapie inwestycyjnej kraju. Centra wymagają odpowiedniej klasy infrastruktury 

(budynki klasy A), co pobudza inwestycje w te obiekty. Warto zauważyć, iż kil-

kanaście lat temu powierzchnie biurowe powstawały głównie w Warszawie, dziś 

powstają w mniejszych ośrodkach, dzięki czemu możliwe jest lokowanie tam 

omawianych rodzajów usług.  

Po trzecie, ma miejsce rozwój nowoczesnych praktyk biznesowych w pol-

skich firmach (powstawanie centrów usług polskich przedsiębiorstw, dyfuzja 

standardów biznesowych). Widać to szczególnie na przykładzie usług outsourcin-

gowych. Pojawiają się oferty  skierowane do firm sektora MSP dotyczące obsługi 

prawie wszystkich rodzajów procesów biznesowych (obsługi klienta, logistyki, 

zarządzania aplikacjami, z obszaru kadr i innych)13. Ma miejsce rozwój niezależ-

nych krajowych dostawców usług szczególnie z sektora informacyjnego nasta-

wionych na świadczenie zaawansowanych usług.    

Po czwarte, rozwój centrów usług oznacza udział regionu w globalnym biz-

nesie i jest szansą na dalszy rozwój inwestycji międzynarodowych (powodzenie 

                                                 
12 ABSL. 2017 op. cit. s.30. 
13 S. M. Szukalski, M. Wodnicka, Outsourcing, Metodyka przygotowania procesów i 

ocena efektywności, Difin, Warszawa 2016. 
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zrealizowanych inwestycji, dobra ocena danej lokalizacji, przyciąga następnych 

inwestorów). Pozwala na wykorzystanie potencjału regionu, szczególnie gdy lo-

kowane są tutaj centra oparte na tworzone tutaj wiedzy i zasobach. 

Po piąte, nie bez znaczenia są tutaj także: wzrost popytu na dobra i usługi 

(dochody płacowe nakręcają popyt), podatki dochodowe z tyt. wzrostu zatrudnie-

nia, brak jest kosztów zewnętrznych (czyste środowisko). 

Do pozytywów rozwoju centrów usług zaliczyć można wpływ na sytuację 

zatrudnionych. Najważniejsze z nich to:  

 Możliwość zatrudnienia absolwentów określonych specjalności (księgo-

wość, informatycy, filolodzy), podaż absolwentów tych specjalności jest jed-

nym z warunków lokowania centów usług (93% zatrudnionych ma wykształ-

cenie wyższe, średni wiek zatrudnionych to 31 lat). Wydaje się niemal 

pewne, iż trudno byłoby zapewnić miejsca pracy poza centrami.  

 W centrach zatrudnia się pracowników na umowę o pracę (najpierw czasowe 

zatrudnienie w okresie stażu, potem na czas nieokreślony), co daje wszystkie 

gwarancie pracownicze (ubezpieczenie, opieka medyczna). Średni udział 

pracowników centrów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas 

nieokreślony wynosi 79%14. Pamiętajmy, iż umowy czasowe, które nie dają 

gwarancji pracowniczych są one istotnym problemem polskiego rynku pracy, 

który dotyczy na ogół osób wykształconych. Praktyki zatrudnienia na umo-

wach czasowych, umowach stażowych, na okresy próbne, często kończą się 

dla tej grupy brakiem stałego zatrudnienia15. Oprócz płacy zasadniczej centra 

gwarantują świadczenia kafeteryjne (pakiet medyczny, możliwość korzysta-

nia z zajęć sportowych itp. dofinansowanie kursów językowych, studiów).  

 Relatywnie dobre warunki pierwszej płacy. Panuje dość powszechnie prze-

konanie, iż płace są niskie. Wg rozpoznania autorów płaca początkowa 

kształtuje się w przedziale 3500- 5000 zł w zależności od centrum lokalizacji, 

charakteru pracy, umiejętności językowych, dostępności pracowników danej 

specjalności.  

 W centrach zatrudnieni mają relatywnie dobre warunki pracy (nowoczesne 

biura, możliwość zakupu posiłków, sale relaksacyjne, siłownie). 

 Istotną zaletą jest możliwość zdobywania określonych umiejętności bizneso-

wych (procesowe zarządzanie, przejmowanie usług przez operatora outsour-

cingowego i tranzycja usług do centrum itd.).  

                                                 
14 . ABSL 2017, op. cit. s.35. 
15 Co czwarty pracownik w Polsce zatrudniony jest na umowę tymczasową i jest jednym 

z najwyższych w krajach OECD. Cyt za: OECD, Employment and labour markets: Key 

tables from OECD - 2014 s.278. Zob. także S. M. Szukalski, Rynek pracy wobec globali-

zacji, transgraniczności procesów biznesowych i kryzysu ekonomicznego „Studia prawno-

ekonomiczne” Tom CII 2017, PTE s. 259 i nast.  
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Po drugiej stronie bilansu znajdują się zagrożenia i koszty lokowania za-

granicznych centrów usługowych w danym regionie. Co się tyczy zatrudnionych, 

to podstawowym zagrożeniem jest niebezpieczeństwo degradacji umiejętności, 

monotonia pracy. Dotyczy to w szczególności tych obszarów usług, w których 

aktywność zatrudnionych sprowadza się do prostych czynności np. skanowania 

dokumentów, telefonicznego informowania klientów, odpowiedzi na pytania. Na-

leżą do nich usługi call centres, także po części usługi księgowe, gdy pracownicy 

otrzymują bardzo wąski zakres kompetencji. Wtedy ma miejsce wysoka rotacja 

kadr. Wg danych wskaźnik rotacji powyżej 25% występuje w 9% CUW, w prze-

dziale 1-10% rotacja dotyczy 32% centrów.  Najniższy poziom rotacji dobrowol-

nej można zaobserwować wśród jednostek działających na rzecz firmy macierzy-

stej (7% podmiotów o wskaźniku rotacji powyżej 25%). Rotacja zatrudnionych 

dotyczy nie tylko stanowisk o wąskich kompetencjach, ale także, gdy nie ma moż-

liwości awansu poziomego czy pionowego lub są one ograniczone. Wtedy prze-

mieszczanie się pracowników jest większe, szczególnie gdy nowo powstające 

centra chcąc przyciągnąć pracowników oferują wyższe płace. Często jedyną 

formą awansu zawodowego i płacowego jest zmiana pracodawcy, zmiana miejsca 

pracy, miasta. Pewną uciążliwością, może być kumulacja pracy w pewnych okre-

sach miesiąca (w centrach księgowych przy zamykaniu ksiąg). Z punktu widzenia 

stabilności rynku pracy ważne jest, by w regionie rozwijały się centra oparte na 

lokalnych kompetencjach pracowników, możliwych do wykorzystania przy bar-

dziej zaawansowanych usługach, (zarządczych, badawczych), a nie prostych.  

Kolejne koszty tworzenia centrów z punktu widzenia władz lokalnych 

związane są z pomocą publiczną jaką świadczy region, czy kraj przyjmujący in-

westycje udzielając inwestorom szeregu ulg. Zestaw narzędzi wsparcia inwestycji 

przez bezpośrednie dotacje budżetowe jest szeroki. Są to: ulgi w podatku CIT, 

dofinansowanie tworzenia miejsc pracy, finansowanie ze środków budżetowych 

kształcenia kadr, dofinansowanie w ramach wsparcia inwestycji w infrastrukturę 

B+R, ulga podatkowa na działalność badawczą oraz zwolnienie z podatku od nie-

ruchomości. Pomoc publiczna  obowiązuje na terenie gmin, które ustanowiły taką 

możliwość w drodze uchwały. W różnych regionach waha się od 50% (podkar-

packie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie) do 25-25 % w pozostałych 

regionach. 

Dotacje budżetowe kierowane są w ramach programu wsparcia inwestycji 

o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-202316. Warunkami ta-

kiego wsparcia jest utworzenie min. 250 nowych miejsc pracy przy nakładach  

                                                 
16 Ministerstwo Gospodarki, Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla 

gospodarki polskiej na lata 2011 – 2020, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 

2011 r. Granty rządowe na lata 2011 – 2023.  
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w środki trwałe min 1,5 mln zł i gdy co najmniej 60% procesów wykonywanych 

przez inwestora stanowią nowoczesne usługi. 

Preferowanie nowoczesnych usług, zaawansowanych wiedzą ma przyczy-

nić się do trwałości inwestycji w regionie, bowiem gdy w usługach wykonuje się  

proste usługi biznesowe, wzrost kosztów pracy relatywnie do innych krajów re-

gionu, zmiana regulacji prawych, podnosi koszty transakcyjne, wtedy przeniesie-

nie potencjału usług nie jest szczególnie trudne, tym bardziej gdy korporacje nie 

inwestują w biura, a jedynie wynajmują powierzchnie biurowe.  

 

4. Tendencje w lokowaniu centrów usług wspólnych w świetle zasobów 

i zmian w funkcjonowaniu centrów 

 

Można z przekonaniem powiedzieć, iż przy zachowaniu obecnych tenden-

cji, Polska i inne kraje naszego regionu będą zyskiwać na znaczeniu, szczególnie 

dla korporacji wraz z rosnącymi wymaganiami klientów odnośnie obsługi w ich 

rodzimym języku przez osoby dobrze rozumiejące kontekst kulturowy, dziś pol-

skie centra biznesowe zatrudniają także obcokrajowców (udział cudzoziemców 

wynosi 10%, rekrutują się oni z Ukrainy, Hiszpanii, Włoch i innych nacji) czyli 

dla lokalizacji typu nearshore. Polska dla firm zachodnioeuropejskich jest taką 

atrakcyjną lokalizacją, bowiem mogą one obniżać koszty swojej działalności, za-

pewniając wzrost produktywności swoich działań. Sprzyja temu odpowiednia po-

daż pracy, poziom technologicznej infrastruktury, czynniki ogólne związane ze 

stabilizacją polityczną. Zyskujemy na znaczeniu wobec sytuacji w Rosji, czy 

Ukrainy w związku z sytuacją polityczną w tej części Europy. 

Atuty Polski na tle innych krajów regionu: 

 Podaż zasobów pracy o określonych kwalifikacjach (ilość i jakość w porów-

naniu z konkurentami w regionie). W Polsce mamy 1,3 mln studentów 

i 364 tys. absolwentów rocznie17. W ocenie inwestorów polski potencjał edu-

kacyjny gwarantuje dostępność przyszłych pracowników głównie dla sekto-

rów usługowych18.   

 Podaż zasobów materialnych w poszczególnych regionach Polski (nierucho-

mości biurowe kategorii A). W Polsce jest ponad 9 mln m2 powierzchni biuro-

wych z czego 56 % (5,1 mln m2 zlokalizowanych jest w Warszawie, 916 tys. 

w Krakowie, 859 tys. we Wrocławiu, 633 tys. w Trójmieście, 360 tys. w Łodzi. 

                                                 
17 Główny Urząd Statystyczny: Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2016/2017, dane 

wstępne (studenci – stan na dzień 30.11.2016 r., absolwenci – stan na rok akademicki 

2015/2016). https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wy-

zsze-w-roku-akademickim-20162017-dane-wstepne,8,4.htm (dostęp 25.102017). 
18 Zob. badania Plany inwestycyjne firm 2017, Raport Antal 

http://snip.ly/nnjns#https://antal.pl/o-antal/aktualnosci/1562-polska-z-ogromnym-poten-

cjalem-edukacyjnym (dostęp 25.10.2017). 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-roku-akademickim-20162017-dane-wstepne,8,4.htm
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-roku-akademickim-20162017-dane-wstepne,8,4.htm
http://snip.ly/nnjns#https://antal.pl/o-antal/aktualnosci/1562-polska-z-ogromnym-potencjalem-edukacyjnym
http://snip.ly/nnjns#https://antal.pl/o-antal/aktualnosci/1562-polska-z-ogromnym-potencjalem-edukacyjnym
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Kolejne inwestycje są w fazie realizacji (około 845 tys. m2. Dynamicznie ro-

śnie wielkość powierzchni biurowych w mniejszych miastach takich jak To-

ruń, Opole, Radom, Kielce, Bydgoszcz19 oraz różnice w cenach wynajmu lo-

kali biurowych wahające się od 21 euro za m2  w Warszawie do około 13 euro 

w Krakowie, Wrocławiu 10 euro w Lublinie, Opolu, Rzeszowie20.  

 Wsparcie inwestorów ze strony państwa (bezpośrednie dotacje budżetowe na 

nowe inwestycje, ulgi podatkowe w SSE, ulgi na działalność B+R). Dotacje 

budżetowe kierowane są w ramach programu wsparcia inwestycji o istotnym 

znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-202321. 

Jak wynika z raportu ABSL 201722, 61% funkcjonujących centrów dekla-

ruje rozszerzenie działalności – nowe aktywności i nowych klientów, 23% dekla-

ruje rozszerzenie działalności dla tych samych klientów ale o nowe aktywności, 

14% -przewiduje stabilizację i optymalizację obecnych działalności, zaś 2% ba-

danych deklaruje brak planów zmiany obecnych aktywności.  

Można oczekiwać w najbliższych latach następujących zmian w rozwoju 

CUW w Polsce: 

a) Zmiany preferencji lokalizacyjnych i wzrost znaczenia i silniejszej konku-

rencji ze strony mniejszych ośrodków (W 2014 r. firmy brały pod uwagę  

23 polskie miasta, rok później – już 33) oraz mniejszych centrów (zatrudnia-

jących do 100 osób), powstałych na bazie lokalnego kapitału (mowa tutaj  

o polskich centrach) i przy wsparciu regionalnych funduszy.  Argumentem 

może być tutaj zatrudnienie osób, które nie zmierzają wyjeżdżać do dużych 

ośrodków a pracują na stanowiskach poniżej swoich kwalifikacji.  .  

b) Silniejszej konkurencji między centrami o pracowników, co zmuszać będzie 

centra do zwiększenia nakładów na marketing rekrutacyjny, oferowanie lep-

szych warunków pracy i płacy. Ma miejsce sytuacja, którą można określić 

jako rynek pracownika. Niektórzy inwestorzy rekrutują przyszłych pracow-

ników na końcowych latach studiów.  

c) Większego wykorzystania polskiego potencjału badawczo-rozwojowego, 

włączenie do współpracy mniejszych jednostek badawczych, silnie innowa-

cyjnych, które będą kooperować centami. 

Drugim źródłem zmian w funkcjonowaniu CUW mogą być globalne ten-

dencje w organizacji i funkcjonowaniu centrów wskutek rozwoju rozwiązań in-

formatycznych. Chodzi tutaj o takie procesy jak:  

                                                 
19 JLL, Raport, Rynek biurowy w Polsce I poł. 2017 r. http://www.jll.pl/poland/pl-

pl/raporty/145/rynek_biurowy_w_polsce_i_po%C5%82_2017 (dostęp 25.10.2017). 
20 Tamże. 
21 Ministerstwo Gospodarki, Program wspierania inwestycji…Op. cit. 
22 ABSL 2017,op. cit. s. 31. 

http://www.jll.pl/poland/pl-pl/raporty/145/rynek_biurowy_w_polsce_i_po%C5%82_2017
http://www.jll.pl/poland/pl-pl/raporty/145/rynek_biurowy_w_polsce_i_po%C5%82_2017
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a) Digitalizacja produktów i usług w CUW (internet rzeczy), co oznacza wzrost 

robotyzacji procesów w centrach biznesowych, pogłębienie standaryzacji, 

sterowanie współdziałania różnego rodzaju aplikacji odpowiedzialnych za 

tworzenie usługi na poszczególnych etapach jego świadczenia. Zaawanso-

wane aplikacje kognitywne wspierające lub zastępujące pracę w procesach 

opartych na wiedzy, automatyzacja i robotyka stają się już dziś częścią mo-

deli operacyjnych w centrach usług. Co ciekawe może mieć to miejsce także 

w takich usługach jak księgowość. Analitycy przewidują, że w niedalekiej 

przyszłości przedsiębiorstwa będą się koncentrować na ich wdrażaniu. 

Można zatem, oczekiwać stabilizacji zatrudnienia oraz wymogu większych  

kompetencji zatrudnionych w zakresie obsługi technologii, która będzie wy-

muszała umiejętności biegłej obsługi  rosnącej liczby zaawansowanych pro-

gramów. To wymagać będzie  ciągłego uczenia się. Nastąpi natomiast, 

zmniejszenie liczby realizowanych procesów rutynowych. 

b) Można oczekiwać również dalszego systematycznego wzrostu liczby reali-

zowanych procesów opartych na wiedzy, co ma już miejsce obecnie. Wystar-

czy powiedzieć, ze od 2013 roku ich liczba podwoiła się, a w niektórych 

przypadkach nawet potroiła. Wzrosła również liczba centrów świadczących 

usługi w więcej niż trzech obszarach (z 20 %w 2013 r. do 31% w 2015 r. 

 i 53 % w 2017 r.). 

c) Coraz częściej mają miejsce przejęcia centrów usług wspólnych przez glo-

balne firmy outsourcingowe w ramach outsourcingu transformacyjnego23, 

 a także tworzenie rozwiązań hybrydowych będących kombinacją procesów 

realizowanych przez własne centrum i przez globalne przedsiębiorstwa out-

sourcingowe. Mowa tutaj o takich rozwiązaniach jak np.: Virtual Captive, 

który oznacza połączenie własności (captive offshoring) z możliwością ko-

rzystania z umiejętności dostawcy usługi, a także jego infrastruktury. Ma 

miejsce podział ryzyka między klientem, a dostawcą usług. Proces bizne-

sowy jest własnością klienta, zaś większość ryzyka operacyjnego znajduje 

się po stronie dostawcy usług, gdyż to on realizuje powierzone mu funkcje 

wykorzystując w tym celu własne aktywa materialne i niematerialne24.   

                                                 
23 Najbardziej rozwinięta forma współpracy przedsiębiorstwa z usługodawcą w outsour-

cingu. W jego ramach usługodawca dokonuje przeprojektowania sposobów realizacji zle-

conych zadań współuczestnicząc we wprowadzaniu z usprawnień w działalności zlece-

niodawcy. Zob. Brown D., Wilson S., The Black Book of Outsourcing. How to Manage 

the Changes, Challenges and Opportunities, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jer-

sey, 2005. 
24 Zob. S. M. Szukalski, Ryzyka w procesie outsourcingu usług biznesowych w: W. Dow-

nar, P. Głodek (red), Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organiza-

cjach, Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 714, Ekonomiczne Problemy 

Usług nr 90, Szczecin 2012. Możliwy jest także model: Build Operate Transfer obejmuje 

zaangażowanie firmy zewnętrznej w celu zbudowania centrum usług oraz zarządzania nim 
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d) Zmiany w profilu kwalifikacyjnym kadr związanym z technologią (o czym 

pisano wcześniej). 

e) Optymalizacja liczby lokalizacji centrów w określonych dziedzinach (łącze-

nie i konsolidacja centrów).  

f) Dalszy wzrost międzynarodowej konkurencji w związku z nowymi atrakcyj-

nymi lokalizacjami  w Ameryce Łacińskiej, Azji, pomimo licznych ograni-

czeń związanych z bezpieczeństwem25.  

Konkludując, centra usług biznesowych mają dobre warunki do rozwoju 

 w Polsce zarówno pod względem zasobów pracy, jak i ich kwalifikacji oraz wa-

runków otoczenia. Oznacza to również silne włączenie się naszego kraju w mię-

dzynarodowy podział pracy, w którym usługi są dziś wiodącym  obszarem bizne-

sowym. Należy oczekiwać dalszego rozwoju usług w Polsce, choć należałoby 

życzyć, by były one oparte o wysokie kompetencje, dużym wkładzie wartości do-

danej, osadzone w polskim potencjale badawczo-rozwojowym.  
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Financing Of Sports Associations In Poland 
 

 

Streszczenie: Artykuł stanowi podsumowanie badania „Finansowanie 

związków sportowych w Polsce” oraz próbę odpowiedzi na pytanie jak finanso-

wać i organizować sport w przyszłości.  Postawione zostały tezy i postulaty ma-

jące wpływ na jego funkcjonowanie nie tylko w najbliższych kilku, ale również 

perspektywie kilkudziesięciu lat. Punktem wyjścia są jednak badania, które miały 

pokazać m.in. rolę państwa w finansowaniu sportu oraz związków sportowych, 

przejrzystość tego finansowania i ocenę jego wystarczalności. Drugą grupą poru-

szonych zagadnień były pytania o rolę państwa w stworzeniu warunków dla 

wsparcia sportu przez podmioty prywatne oraz stopnia zaangażowania sponso-

ringu prywatnego. Pytania dotyczyły również kondycji finansowej związków, ich 

przychodów i największych problemów, z którymi spotykają się związki. 
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Abstract: The article is a summary of research "Financing sports associa-

tions in Poland". The study show, among others, role of the state in the financing 

of sport and sports associations, transparency of financing and evaluation of its 

sufficiency. The second group of issues were raised questions about the role of the 

state in creating conditions for supporting sport by private entities and the degree 

of involvement of private sponsorship. Questions also focused on the financial 

condition of the compounds, their income and the biggest problems faced by un-

ions. 
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Wprowadzenie 

 

Organizacje sportowe mają podobne możliwości finansowania jak inne sto-

warzyszenia czy fundacje korzystające z szeregu źródeł wspierania swojej dzia-

łalności. Do nich należą składki członkowskie, darowizny (pieniężne i dary rze-

czowe), dotacje ze środków publicznych i prywatnych, sponsoring, odpisy 1% 

podatku dochodowego od osób fizycznych (organizacje pożytku publicznego), 

zbiórki publiczne, kampanie, dochody z majątku organizacji, inwestycje kapita-

łowe, nawiązki sądowe, dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego, 

dochody z działalności gospodarczej, spadki, zapisy oraz inne źródła jak choćby 

kredyty oraz pożyczki. Mimo licznych źródeł liczą się najbardziej dwa: wsparcie 

państwa oraz sponsoring prywatny. Państwo ma wpływ na efektywność obu dróg, 

stwarzając podmiotom prywatnym m.in. zachęty prawno-podatkowe oraz dając 

możliwości sponsoringu wybranym branżom z niego wcześniej wykluczonym.   

Sport w Polsce jest niedofinansowany, a jednocześnie nie wykorzystuje się 

w pełni dróg jego finansowania2, z których korzystają inne państwa europejskie. 

Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie pod względem kwoty publicz-

nych pieniędzy przeznaczanej na sport w przeliczeniu na mieszkańca – około  

25 euro w porównaniu z kwotami rzędu 200 euro w wypadku wiodących krajów 

(dane na 2014 rok)3. W takiej sytuacji nie dziwi też, że nie wystarcza funduszy na 

popularyzację sportu w kraju, a według Eurobarometru Polacy zajmują 25 miejsce 

na 28 państw UE pod względem częstotliwości uprawiania sportu4. Dziś postrze-

ganie sportu i innych zajęć ruchowych zmienia się powoli na lepsze, ale dalej 

najpopularniejszą formą ruchu w Polsce są zakupy5. 

                                                 
2 Źródła finansowania sportu w Polsce m.in. w Program Rozwoju Sportu do rok 

2020, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2015; Informacja o wynikach 

kontroli, Finansowe wspieranie kultury fizycznej i sportu przez wybrane jednostki 

samorządu terytorialnego, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2012; 

https://bip.msit.gov.pl/, por. http://sportngo.pl/zrodla-finansowania-sportu-

dzieci-i-mlodziezy/ 
3 http://www.olimpijski.pl/pl/aktualnosci,89/214,osps-spotkanie-zespolu-ds-fi-

nansowania-sportu.html (dostęp 25.10.2016) 
4 Sport and physical activity, Special Eurobarometr 412, Bruksela, 2014 , str. 9; 

Badanie Eurobarometru zostało przeprowadzone dla Komisji Europejskiej przez 

sieć TNS Opinion & Social w 28 państwach UE (od 23.11 do 2.12.2013 r.).  

W ankiecie wzięło udział prawie 28 tys. respondentów należących do różnych 

społeczności i grup społecznych. Badanie to poprzedziły porównywalne sondaże 

przeprowadzone w latach 2002 i 2009, a dane są wykorzystane do opracowywania 

polityki propagującej sportu i aktywność fizycznej 
5 USP Zdrowie - Style Zdrowia Polek i Polaków 2013, Warszawa 2013, str. 11 
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Choć sport to coraz ważniejszy element gospodarki, szacowany na świecie 

od 3 do 3,7 proc PKB6, środki Ministerstwa Sportu i Turystyki należą do najmniej-

szych w rządowym budżecie. Jednak, jeśliby odciąć to źródło finansowania, 

znaczna część związków sportowych mogłaby nie przetrwać. Według danych 

przedstawionych w „Programie Rozwoju Sportu do roku 2020”, znaczna ich część 

w dużym stopniu uzależniona jest od dotacji ze środków publicznych. Blisko co 

trzeci związek był finansowany przez państwo na poziomie 80% a ponad 95% 

udziału środków publicznych w przychodach miały Polski Związek Hokeja na 

Trawie, Polski Związek Korfballu, Polski Związek Podnoszenia Ciężarów, Polski 

Związek Szermierczy oraz Polski Związek Triathlonu7. Obraz uzależnienia od 

państwa i tak jest niepełny, gdyż nie wszystkie podmioty odpowiedziały na pyta-

nie o stopień ich zależności od budżetu centralnego. Uzależnienie związków od 

państwa potwierdzają dane Głównego Urzędu Statystycznego, według którego w 

niemal połowie z nich (44%) udział w budżecie środków publicznych wynosił 

80% lub więcej, a co czwarty związek finansowany był przez państwo w 90 lub 

więcej procentach. Do najbardziej uzależnionych od państwowego finansowania 

należały zarówno te o stosunkowo niewielkim budżecie i popularności, jak  m.in. 

ju-jitsu, kickboxing, muaythai, nurkowanie, jak i dyscypliny reprezentujące 

sporty olimpijskie, o znacznie większych budżetach, w tym m.in. podnoszenie 

ciężarów, szermierka, wioślarstwo, gimnastyka i łucznictwo8.  

Dziś większości związków sportowych wystarcza funduszy na podstawowe 

potrzeby, brakuje zaś środków na rozwój, które mają już tylko nieliczni. Swojej 

roli nie spełniają również Spółki Skarbu Państwa, które mimo że mają jednego 

właściciela, którym jest właśnie Skarb Państwa, to każda z nich prowadzi odrębną 

politykę sponsoringową. Istnieją wprawdzie wytyczne dotyczące celów sponso-

rowania przez Spółki Skarbu Państwa9, jak budowa marki, budowa zasięgu, bu-

dowa wizerunku, wsparcie działań promocyjno-handlowych, dotarcie z komuni-

kacją do wszystkich interesariuszy, budowa reputacji spółki oraz pozyskanie 

uznania i sympatii opinii publicznej10. Jednak ogólny charakter zaleceń powoduje, 

                                                 
6 T. Soporek, Sponsoring sportu w warunkach globalizacji, Warszawa 2007, s.60; por. 

Biała księga na temat sportu. Komisja Europejska, Luksemburg: Urząd Oficjalnych Pu-

blikacji Wspólnot Europejskich, s. 15 
7 Program Rozwoju Sportu do rok 2020, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2015, 

str. 71 
8 Tamże, za Sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego (KFT-2). Główny 

Urząd Statystyczny 
9 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 lutego 2009 roku w sprawie zasad pro-

wadzenia działalności sponsoringowej przez spół ki z udziałem Skarbu Państwa 
10 Załącznik do zarządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 lutego 2009. Model regu-

lacji działalności sponsoringowej spółek z udziałem Skarbu Państwa, Warszawa, 

13.02.2009, http://prawosportowe.pl/sponsoring-sportowy-spolek-z-udzialem-skarbu-

panstwa.html (dostęp 25.11.2016) 
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że mają one właściwie dowolną interpretacje zasad i jedna spółka nierzadko spon-

soruje na raz nie tylko kilka dyscyplin, ale równocześnie wspiera jednocześnie 

sport narodowy, klubowy, drużynowy i indywidulany, a także zawiera kontrakty 

typu naming rights. Sponsoring SSP pozostaje jednak ważnym elementem rynku. 

W 2012 roku wyniósł on ponad 300 mln zł, co stanowiło blisko 13% wartości 

całego rynku11. Jednocześnie jest on pożądanym przez Polaków rodzajem wspar-

cia polskiego sportu. Ponad 50% respondentów uważało, że państwowe podmioty 

gospodarcze powinny się angażować w sponsoring sportu amatorskiego, oraz za-

wodowego, a zaledwie trzy procent uważało inaczej12. 

Luki finansowej w budżetach związków nie są w stanie zagospodarować 

sponsorzy prywatni. Podczas pierwszego Okrągłego Stołu Polskiego Sportu, 

jedną z konkluzji było stwierdzenie, że brakuje zaangażowania prywatnego 

biznesu, bez którego będzie trudno o sukcesy13. Podobną ocenę prezentował 

Wojciech Szpil, ówczesny prezes Totalizatora Sportowego, według którego pry-

watny sponsoring wprawdzie wchodzi do polskiego sportu, ale robi to bardzo po-

woli14. Wydaje się, że tempo inwestycji prywatnych w ostatnich latach wcale nie 

jest jednak tak powolne. W 2012 r. Deloitte oszacował je na ok. 2,5 mld zł. Fakt, 

że rynek ten był mniejszy o 150 mln zł niż w roku 2011, ale powszechnie uważano 

to za wpływ ograniczonej ekspozycji marek podczas Igrzysk Olimpijskiej w Lon-

dynie. Natomiast w porównaniu do roku 2001 rynek wzrósł o ponad 2,3 miliarda 

zł, więc ponad dziesięciokrotnie15. Na fali entuzjazmu związanego z Euro 2012 

zaczęto powszechnie dostrzegać strategiczne znacznie sportu, jako elementu komu-

nikacji firmy z klientami. Niektórzy eksperci szacowali, że w ciągu kilku lat rynek 

sponsoringu sportowego w Polsce może wzrosnąć nawet dwukrotnie. Ci, którzy 

przewidywali ten postęp w 2012 roku, dziś nie pomylili się, bo w 2014 r. rynek 

sponsoringu sportowego wart był 3,83 mld zł.  Potencjałem dla sponsorów sportu 

są licznie reprezentowani kibice sportowi. W 2015 roku 76% respondentów (85% 

mężczyzn i 70% kobiet) deklarowało, że interesuje się sportem16. Co czwarta Polka 

i aż 34% Polaków twierdziło, że fakt, iż dana firma jest aktywna sponsoringowo, 

może skłonić go do zakupu produktu czy usługi tej firmy17. Są to wprawdzie dane 

                                                 
11 Sponsoring – podstawowy instrument marketingu, Deloitte 2012, s. 31. Na podstawie 

badań Pentagon Research (Dane dotyczą spółek o udziale Skarbu Państwa min. 25%) 
12 Tamże, s. 33 
13 http://www.biznes.newseria.pl/news/w_polskim_sporcie_brakuje,p2114254619 (do-

stęp, 28.11.2016) 
14 Tamże 
15 http://www.forbes.pl/sponsoring-w-sporcie-jak-na-nim-zarobic-,arty-

kuly,164928,1,1.html (dostęp 25.11.2016) 
16 https://arc.com.pl/sportowe_podsumowanie_2015_roku-40999579-pl.html (dostęp, 

28.10.2016) 
17  Tamże 
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deklaratywne respondentów, ale pokazują potencjał, który może być twórczo wy-

korzystany przez sponsorów sportu. 

W badaniach z 2010 roku opublikowanych w raporcie „Sponsoring spor-

towy w Polsce” najpopularniejszy był sponsoring wydarzeń (43%), który wyprze-

dzał sponsoring drużyny (39%), organizacji (11%) i na końcu osoby (9%)18. Spon-

soring sportowy nie odbiega dziś od trendów światowych, a właściwie je 

naśladuje. Rynek już odszedł od pierwotnego celu, jakim była wyłącznie ekspo-

zycja logotypów, choć nadal dziś wymieniana w pierwszej kolejności. Nowym 

trendem w sponsoringu jest angażowanie widzów w sercu każdego wydarzenia, 

tak aby nawet gdy nie uczestniczą bezpośrednio w nim, czuli się jakby siedzieli 

w pierwszym rzędzie i by mieli poczucie, że sami są wręcz współtwórcami wy-

darzeń19. 

 

Opis badania 

 

Zastany obraz polskiego sportu, który patrząc przez pryzmat finansowania, 

organizacji, wykorzystywania potencjału rynkowego i zdolności rywalizacji z in-

nymi jest na poziomie, który nie zadowala kibiców, był przyczynkiem do zbada-

nia, jakie największe problemy w tych obszarach mają związki sportowe w Pol-

sce. Tytuł niniejszego artykułu, to zarazem tytuł badania, które zostało 

przeprowadzone przez autora artykułu metodą CAWI w 2016 roku. Badanie miało 

pokazać m.in. rolę państwa w finansowaniu sportu oraz związków sportowych, 

przejrzystość tego finansowania i ocenę jego wystarczalności. Drugą grupą poru-

szonych zagadnień były pytania o rolę państwa w stworzeniu warunków dla 

wsparcia sportu przez podmioty prywatne oraz stopnia zaangażowania sponso-

ringu prywatnego. Pytania dotyczyły również kondycji finansowej związków, ich 

przychodów i największych problemów, z którymi się spotykają. Badanie zostało 

zrealizowane na zlecenie Fundacji Promocji i Rozwoju Sportu „Sport -Life”. An-

kieta badawcza składała się z 23 pytań, wysłanych do 70 podmiotów odpowiada-

jących za poszczególne dyscypliny. Na ankietę odpowiedziało 39 związków spor-

towych. 

 

Najważniejsze wnioski płynące z badania 

 

Sport jest nie tylko niedofinansowany, ale również uzależniony od środków 

państwowych, które od lat są na podobnym poziomie. Prawie 90% związków 

sportowych uważa, że państwo nie wystarczająco finansuje sport, a ponad 80% 

                                                 
18 Sponsoring – podstawowy instrument marketingu sportowego, str. 20, za Sponsoring 

sportowy w Polsce  
19 Sponsorship spending report 2015 . Where the dollars are going and trends for 2015, 

IEG 2015  str. 4 



JAROSŁAW KOŃCZAK                       Finansowanie związków sportowych w Polsce 

 

29 

uważa, że ich związek ma pieniądze tylko na najpilniejsze potrzeby lub też musi 

szukać innych źródeł finansowania, by w ogóle funkcjonować. Tylko niespełna 

jedna piąta przyznaje, że ma pieniądze na wszystkie potrzeby. Co więcej, w bu-

dżetach związków widać stagnację. Blisko trzy czwarte ankietowanych deklaruje, 

że ich finanse są na podobnym poziomie jak rok wcześniej. Związki, choć niedo-

finansowane, to jednak uzależnione są od środków państwowych. Blisko dziewięć 

dziesiątych ankietowanych (89,7%) podmiotów finansowanych jest przez budżet 

państwa.  

Związki w większości deklarują, że budżetowo należą do europejskich 

średniaków (63,2%), a blisko 30% odpowiada, że ma zdecydowanie mniejsze 

środki niż najważniejsi konkurenci. Dwie trzecie związków deklaruje też, że dy-

stans finansowy do ich rywali jest na podobnym poziomie. Pozostali w mniej wię-

cej w równym stopniu deklarują, że dystans się powiększył lub wręcz przeciwnie 

– zmniejszył. Przeważa jednak średni poziom, który dla jednych oznacza stabili-

zację, dla innych stagnację. Co więcej, dochody związków też są podobne do tych 

sprzed roku. W zasadzie większość wiąże koniec z końcem, ale nie ma pieniędzy 

na rozwój i szkolenia.  

System finansowania sportu przez państwo choć niewystarczający, jest 

przejrzysty. Niewiele ponad jedna trzecia związków ma zastrzeżenia do sposobu 

rozdzielania środków finansowych przez państwo. Aż 65,8% respondentów 

uznało, że system finansowania sportu przez państwo jest zrozumiały. Choć re-

spondenci system uważają za przejrzysty to jednak mają szereg uwag co do jego 

funkcjonowania. W tym zakresie największym problemem systemu finansowania 

sportu przez państwo jest brak powiązania finansów z rzeczywistymi potrzebami 

(63,2% odpowiedzi) oraz brak informacji o dostępnych źródłach finansowania 

(60,5% odpowiedzi). Z kolei 47,4% respondentów uznało, że system dystrybucji 

finansów nie jest powiązany z wynikami sportowymi. 

Warunki dla wsparcia sportu przez podmioty prywatne nie są wystarcza-

jące. Tu panuje niemal jednomyślność związków, bo takie zdanie wyraża aż 

97,4% respondentów. Uważają oni, że zapewnienie możliwości sponsorowania 

sportu przez branże, które dziś nie mogą tego robić, miałoby korzystny wpływ na 

zwiększenie przepływu pieniędzy na sponsoring. Takiej odpowiedzi udzieliło 

51,4% zapytanych. Korzystne mogłoby być również wprowadzenie odpisów po-

datkowych dla firm wspierających sport (40,5%).  

W środowisku sportowym chyba nikt nie ma wątpliwości, że ustawa hazar-

dowa powinna być znowelizowana jak najszybciej. Aż 97,4% ankietowanych 

uważa, że ograniczenia sponsoringu przez branżę hazardową ma negatywne prze-

łożenie na finanse sportu. Tyle samo związków opowiada się za zniesieniem tych 

ograniczeń. Tylko 2,6% związków nie miało na ten temat zdania, a żaden nie 

sprzeciwiał się wejściu hazardu do sportu.  
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Poważnym problemem jest brak bezpośrednich transmisji telewizyjnych 

części dyscyplin, co przekłada się na mniejsze możliwości promocyjne, a tym sa-

mym na mniejsze zainteresowanie sponsorów. Niektóre związki uważają, że wła-

śnie brak bezpośrednich relacji telewizyjnych jest ich najpoważniejszą bolączką. 

Blisko co dziesiąty ankietowany związek deklarował, że jest to największy jego 

problem, większy nawet niż problemy finansowe, czy brak chętnych lub mała po-

pularność dyscypliny. Badanie pokazało również, że sprzedaż praw telewizyjnych 

jest najrzadziej występującym źródłem pozyskiwania środków przez związki. 

Częściej posiłkują się one nawet sprzedażą gadżetów czy środkami pochodzącymi 

z Unii Europejskiej. Państwo nie ma wpływu na telewizje prywatne, ale ma bez-

pośredni na telewizję publiczną, która jawi się jako niewykorzystany kanał sys-

temu promocji wielu dyscyplin sportowych w Polsce.  

Związkom najbardziej brakuje funduszy na rozwój bazy treningowej 

i sprzętowej (57,9%) oraz wykorzystanie zdobyczy nauki i opieki diagnostycznej 

w procesie treningowym (55,3%). Z kolei 47,4% respondentów uznało, że 

funduszy brakuje na organizację obozów treningowych i przygotowawczych, na 

stypendia dla najbardziej uzdolnionej młodzieży (44,7%) i na szkolenie 

młodzieży i zatrudnienie lepszej kadry szkoleniowej (36,8%).  

 

Badanie związków sportowych w Polsce 

 

Poniżej przedstawiono i omówiono odpowiedzi na pytania zadane w oma-

wianym badaniu. Przedstawiciele Związków Sportowych zdecydowanie opowie-

dzieli się za opinią, iż polskie państwo niewystarczająco finansuje sport. Aż 

86,8% respondentów udzieliło takiej odpowiedzi, przy 13,2% osób, które uwa-

żają, że państwo finansuje sport na odpowiednim poziomie. Jednocześnie 89,7% 

ankietowanych stwierdziło, że ich związek jest finansowany z budżetu państwa. 

Jedynie niewiele ponad 10% związków nie ma takiego wsparcia. 

Oddzielną kwestią była wielkość finansowania (rys. 1). Środki otrzy-

mywane przez związki sportowe w większości przypadków (54,1%) wystarczają 

tylko na najpilniejsze potrzeby. Aż 29,7% uważa, że środki te nie wystarczają na 

funkcjonowanie i związki muszą szukać innych źródeł dochodów. Jedynie 16,2% 

wyraziło opinię, iż środki otrzymywane z budżetu centralnego wystarczają na 

wszystkie potrzeby. Na ogół sposób rozdzielania środków finansowych przez 

państwo nie budzi zastrzeżeń.  Aż 65,8% respondentów uznało, że ten system jest 

zrozumiały i przejrzysty. Niemniej ponad 34% ma do niego zastrzeżenia. 
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Rysunek 1. Czy otrzymane z budżetu centralnego środki finansowe są 

wystarczające dla funkcjonowania Państwa Związku? 

 (37 odpowiedzi) 

Źródło:  J.Kończak, Badanie. Finansowanie związków sportowych w Polsce, Fun-

dacja Promocji i Rozwoju Sportu „Sport-Life”, Warszawa 2016. 

 

Rysunek 2. Jakie są największe problemy systemu finansowania sportu przez 

państwo? (38 odpowiedzi) (można zakreślać kilka odpowiedzi) 

Źródło:  Jak rysunek 1.  

 

Choć większość związków deklarowała, że system dotacji jest przejrzysty 

to jednak mają one szereg uwag co do jego funkcjonowania (rys. 2). 

Przedstawiciele związków sportowych uznali, że największym problemem 

systemu finansowania sportu przez państwo jest brak powiązania finansów 

 z rzeczywistymi potrzebami związku (63,2% odpowiedzi) oraz brak informacji  

o dostępnych źródłach finansowania (60,5% odpowiedzi). Z kolei 47,4% 

respondentów uznało, że system dystrybucji finansów nie jest powiązany  
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z wynikami sportowymi, a prawie 24% narzeka na ograniczenia w dostepie do 

informacji o źródłach finansowania. 

Respondenci wskazali, że spośród dostępnych źródeł finansowania (rys. 3) 

najczęściej korzystają ze środków budżetowych (76,3% przypadków), to inne 

państwowe źródła są wykorzystywane mniej niż przez połowę związków. 39,5% 

otrzymuje środki z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Zajęć Sporto-

wych dla Uczniów (18,4%) oraz korzysta ze wsparcie samorządów (26,3%). Naj-

ważniejszym prywatnym wsparciem są sponsorzy (65,8%). Darowizny otrzymuje 

niespełna połowa, a ze środków Unii Europejskiej korzysta zaledwie nieco ponad 

jedna czwarta. Nieco mniej popularna jest sprzedaż gadżetów (23,7%). Na końcu 

są środki z praw telewizyjnych (18,4%). 

 

Rysunek 3. Skąd czerpie wpływy finansowe i materialne Państwa Związek? 

(38 odpowiedzi) (można zakreślać kilka odpowiedzi) 

Źródło:  Jak rysunek 1. 

 

Respondenci praktycznie jednoznacznie (97,4%) odpowiedzieli, że 

państwo nie stworzyło wystarczających warunków do wsparcia sportu przez 

podmioty prywatne. To oznacza, że związki krytycznie oceniają działania 

państwa w zakresie sponsoringu i dopuszczenia podmiotów prywatnych do 

wspierania sportu oraz brak zachęt dla podmiotów prywatnych pragnących 

sponsorować sport. 

Respondenci reprezentujący związki sportowe uważają, że zapewnienie 

możliwości sponsorowania sportu przez branże, które dziś nie mogą tego robić 

miałoby najbardziej korzystny wpływ na zwiększenie przepływu pieniędzy na 

sponsoring (rys. 4). Takiej odpowiedzi udzieliło 51,4% respondentów. Korzystne 

mogłoby być również wprowadzenie odpisów podatkowych dla firm wspierają-

cych sport (40,5%). Inne rozwiązania proponuje 8,1% respondentów, przy czym 

w badaniu nie było możliwości dopisywania swoich propozycji. 
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Rysunek 4. Jakie regulacje prawne są potrzebne, aby zwiększyć przepływ 

pieniędzy na sponsoring? (37 odpowiedzi) 

Źródło:  Jak rysunek 1. 

Interesujące rozważania wynikają z oceny branż pod względem potencjału 

finansowania sportu (rys. 5). Zdaniem respondentów największe znaczenie mają 

spółki z udziałem Skarbu Państwa (92,1%). Tyle samo odpowiedzi uzyskała 

branża energeryczno–surowcowa. Co ciekawe, aż 89,5% respondentów uważa, że 

bardzo duży wpływ na finansowanie sportu może mieć branża hazardowa. 

Podobne pytanie zadano respondentom w celu wskazania branż najbardziej 

adekwatnych dla potrzeb ich związku (rys. 6). Jak widać odpowiedzi te znacznie 

różnią się od wskazać dla sportu ogółem. Można to interpretować jako zauważanie 

potencjału okreslonych branż, ale niemożność ich wykorzystania dla własnych 

celów.  

Rysunek 5. Znaczenie branż dla finansowania polskiego sportu  

(38 odpowiedzi) (możliwe było zaznaczenie kilku odpowiedzi) 

Źródło: Jak rysunek 1. 
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Rysunek 6. Znaczenie branż dla finansowania własnego związku  

(38 odpowiedzi) (możliwe było zaznaczenie kilku odpowiedzi) 

Źródło:  Jak rysunek 1. 

 

Aż 97,4% respondentów uznało, że dopuszczenie branży hazardowej i za-

kładów bukmacherskich do możliwości finansowania polskiego sportu byłoby ko-

rzystne. Obecne prawo wyraźnie zmniejsza liczbę pieniędzy przeznaczanych na 

polski sport. Podobna liczba respondentów (97,3%) uznała, że ograniczenia  

w sponsorowaniu sportu przez branżę hazardową powinny być zniesione. 2,7% 

nie ma zdania. Co ciekawe, nie pojawiła się ani jedna opinia przeciwna 

finansowaniu sportu przez tą branżę. 

Źródło:  Jak rysunek 1. 

Większość przedstawicieli związków sportowych (52,6%) przyznała, że  

w ostatnim czasie widać zainteresowanie sponsorów reprezentowana przez nich 

dyscypliną, ale nie przekłada się ono na wsparcie finansowe. 36,8% respondentów 

zauważyło, że sytuacja w porównaniu do ostatnich kilku lat jest bez zmian, czyli 

związek nie jest w stanie pozyskać większego wsparcia finansowego niż tego, 

który jest na obecnym poziomie. Tylko niecałe 8% odpowiedziało, że w ostatnim 
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czasie odnotowano większe zainteresowanie sponsorów przekładające się na 

wsparcie finansowe.  

Trudno jednoznacznie określić najbardziej poważne problemy związku 

(rys. 7). 35,1% uznało, iż są to problemy finansowe, 24,3% odpowiedzi to mała 

popularność dyscypliny, 16,2% to z kolei brak możliwości zagospodarowania 

wszystkich chętnych. 8,1% respondentów uznało, że największym problemem 

związku jest brak bezpośrednich relacji telewizyjnych. Tyle samo odpowiedzi 

zebrano pod odpowiedzią o braku chętnych do uprawiania dyscypliny oraz pod 

hasłem „inne”, ale pytanie nie było otwarte, więc respondenci nie mogli dopisać 

swoich opinii. 

Rysunek 7. Jaki jest największy problem Związku? (37 odpowiedzi) 

Źródło:  Jak rysunek 1. 

W przypadku większości ankietowanych związków nie widać róznić  

w poziomie przychodów, w porównaniu do wcześniejszych lat (rys. 8). Ponadto 

zaobserwowano więcej zgłoszeń o poprawie sytuacji, niż o jej pogorszeniu. 

Rysunek 8. Zmiany przychodów Związku w ciągu ostatniego roku  

(38 odpowiedzi) 

Źródło:  Jak rysunek 1. 
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Respondenci wskazali również obszary w jakich najbardziej brakuje środ-

ków (rys. 9). Najwięcej odpowiedzi dotyczyło rozwoju bazy treningowej. Jedo-

cześnie należy podkreślić, że w przypadku otrzymania nowych środków cel ten 

nie byłby traktowany priorytetowo (rys. 10). Natomiast najwięcej środków byłoby 

nakierowane na wsparcie sportowców. 

Rysunek 9. Obszary o największych brakach finansowych 

Źródło:  Jak rysunek 1. 

 

 

Rysunek 10. Na co w pierwszej kolejności zostałyby przeznaczone dodatkowe 

findusze? 

Źródło: Jak rysunek 1. 



JAROSŁAW KOŃCZAK                       Finansowanie związków sportowych w Polsce 

 

37 

Źródło:  J.Kończak, Badanie. Finansowanie związków sportowych w Polsce, Fun-

dacja Promocji i Rozwoju Sportu „Sport-Life”, Warszawa 2016 

Większość związków (60,5%) ma wiedzę dotyczącą sytuacji finansowej 

ich konkurentów. Wiedza na temat finansów konkurencji, lub też szacunki,  

w przypadku tych, którzy takiej wiedzy nie mają, umiejscawiają polskie organi-

zacje sportowe najwyżej wśród europejskich średniaków (63,2%). Ponad jedna 

trzecia określa swoją sytuację gorzej niż większości konkurentów (28,9% uważa, 

że ma zdecydowanie mniej środków, a 7,9%, że ma najmniej w UE. Żaden ze 

związków nie zadeklarował, że sytuacja w Polsce jest lepsza niż w innych krajach. 

W opinii 63,2% respondentów dystans finansowy do konkurencji w ostat-

nich trzech latach pozostaje na podobnym poziomie. Ponad 18% procent stwier-

dziło, że dystans ten się zwiększył. Jednocześnie 13,2% związków deklarowało 

odwrotną sytuację.  

Porównanie krajowych związków z europejską konkurencją wskazuje na 

gorszą sytuację w zakresie łatwości pozyskiwania sponsorów (71,1%). Konkuren-

tów stać również na lepsze szkolenie dzieci i młodzieży (65,8%). Posiadają także 

większe fundusze na popularyzację sportu (65,8%) oraz większe środki na na-

grody i stypendia (60,5%). Na podobnym poziomie kształtuje się przewaga kon-

kurentów w dysponowaniu bazą treningową, nowoczesnymi metodami szkolenio-

wymi i lepszą kadrą szkoleniową. 

 

Podsumowanie badań 

 

Państwo, które pozostaje głównym sponsorem związków sportowych, nie 

wykorzystuje wszystkich dostępnych źródeł finansowania. To, że same środki 

państwowe nie wystarczą do rozwoju sportu, jest jednak rzeczą akceptowalną dla 

środowiska sportowego. Tym ważniejsze jest więc stworzenie mechanizmów, 

które odciążą budżet i ułatwią zaangażowanie biznesu w sport. Do takich działań 
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należeć może choćby włączenie się mediów publicznych w promocję poszczegól-

nych dyscyplin sportowych. Zwłaszcza bez transmisji telewizyjnych, nie ma ta-

kiego zainteresowania sponsorów, których podstawą działań sponsorskich jest 

ekspozycja logotypów przy sponsorowanych wydarzeniach. Ten wizualny aspekt 

sponsoringu potwierdzają badania. Firmy wykorzystują sponsoring w Polsce 

przede wszystkim do budowy wizerunku marki (92%) oraz wzrostu znajomości  

i świadomości marki (81%)20. Podobne dane są w badaniach amerykańskich, gdzie 

wzrost lojalności (72%), budowa świadomości i widoczności marki (70%), zmiana 

i wzmocnienie wizerunku (66%) należą do najważniejszych celów sponsoringu21. 

Związki liczą również na stworzenie lepszych warunków dla potencjalnych spon-

sorów, a przede wszystkim na pieniądze z hazardu, który dziś w Polsce w ponad 

90% jest zarejestrowany w rajach podatkowych22. W takiej sytuacji wsparcie firm 

bukmacherskich w Polsce jest marginalne w stosunku do tego, jak istotnym skład-

nikiem rynku sponsoringowego są w większości krajów europejskich23.  

Bez większego wsparcia finansowego związki sportowe w Polsce nadal 

będą najprawdopodobniej najwyżej średniakami i nie będą spełniały oczekiwań 

kibiców. Wprawdzie poziom polskiego sportu jest przedmiotem innej dyskusji, 

jednak jednym z kryteriów jego poziomu, dalekim od doskonałości, ale przynam-

niej pomagającym zdefiniować naszą pozycję względem innych państw, jest kla-

syfikacja medalowa Igrzysk Olimpijskich. W latach 1960–1980 Polska sytuowała 

się w pierwszej dziesiątce państw w klasyfikacji medalowej poszczególnych 

Igrzysk (z wyjątkiem Monachium, 1972 – 11 miejsce). Później nasza międzyna-

rodowa pozycja zaczęła się pogarszać (Sydney, 2000  - miejsce w pierwszej dwu-

dziestce, Ateny, 2004 r. – 23 lokata; Pekin, 2008  - 28 pozycja; Londyn, 2012 – 

30 miejsce; Rio de Janeiro, 2016 - 33 miejsce24. To wyniki, które skłaniają do 

refleksji m.in. w ujęciu finansowania i organizacji sportu, za które w dużej mierze 

odpowiada państwo. Tym bardziej, że dziś sport to nie tylko wyniki sportowców, 

ale też ważna część gospodarki, element kształtowania wizerunku i promocji 

                                                 
20 Sponsoring sportowy w Polsce, SportWin, Poznań 2011 
21 IEG sponsorship report. Chicago, IL: IEG.2013 
22 Ocena rynku internetowych gier losowych w Polsce – omówienie raportu Roland Ber-

ger., Warszawa, 02. 2014, str. 7  
23 O roli hazardu we wspieraniu sportu m.in.  w Sponsoring sportu - firmy bukmacher-

skie w Polsce i Europie, European Gaming and Betting Association European Gaming 

and Betting Association (Eastern Europe), Bruksela 2016; The economic impact of the 

Premier League, 2015 Ernst & Young LLP, UK; Global gaming Outlook. The casino 

and online gaming market to 2015, PwC 2011; http://sport.wp.pl/kat,1726,title,Boniek-

tracimy-na-tym-100-mln-euro-rocznie,wid,15046513,wiadomosc.html (dostęp 

15.11.2016); http://e-playbet.com/wp-content/uploads/2015/11/Sponsoring-sportu-firmy-

bukmacherskie-w-Polsce-i-Europie.pdf za „Ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2015” (do-

stęp 15.11.2016); 
24 http://www.olimpijski.pl/pl/299,gdzie-jest-polski-sport.html (dostęp 27.11.2016 r.)    
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kraju, jego tożsamości, a także element budowy kapitału społecznego, który po-

trafi jednoczyć społeczeństwo jak żadna inna sfera życia. 

 

Wnioski - przyszłość finansowania związków sportowych w Polsce 

 

Biorąc pod uwagę to, że związki sportowe stanowią najważniejsze struk-

tury w organizacji poszczególnych dyscyplin w Polsce, ich kondycja przekłada 

się na kondycję całego sportu w kraju.  Choć w niniejszym artykule poruszane są 

głównie aspekty finansowe, to jednak trzeba podkreślić, że finansowanie ma 

wpływ nie tylko na stworzenie lepszych warunków ekonomicznych i aspekty 

sportowe. Ważna jest również promocja dyscyplin sportowych, samego sportu, 

 a także miast, regionów czy kraju, gdzie odbywają się zawody lub skąd pochodzą 

zawodnicy czy drużyny. To zaś wpływa nie tylko na wskaźniki gospodarcze, ale 

również na budowę kapitału społecznego, gdyż sport jak mało, która dziedzina 

życia potrafi jednoczyć wszystkich wokół jednego przedsięwzięcia, jednego celu 

i podobnych wartości. To zaś wykracza poza domenę związków sportowych,  

a stanowi odpowiedzialność państwa za życie obywateli w kraju. W jej ramach 

powinno ono podejmować szereg zobowiązań na przyszłość, których pewną pro-

pozycją jest poniższa lista działań mających na względzie zarówno krótkotermi-

nowe, jak i długoterminowe cele rozwoju związków sportowych, a przy tym ca-

łego sportu w Polsce.   

1. Państwo musi stworzyć warunku do efektywniejszego finansowania sportu.  

2. Konieczne jest stworzenie mechanizmów ułatwiających zaangażowanie się 

biznesu w sport. 

3. Potrzebna jest jedna spójna wizja i integracja sponsoringu spółek Skarbu 

Państwa. 

4. Sport potrzebuje wizji, żeby efektywnie wykorzystać środki finansowe pań-

stwa.   

5. Rozwój sportu wymaga zaangażowania nie tylko Ministerstwa Sportu i Tu-

rystyki, ale również spójnych działań międzyresortowych. 

6. Największe pieniądze dla sportu leżą w grach hazardowych – konieczna jest 

więc zmiana prawa w tym obszarze.   

7. Media publiczne powinny włączyć się w promocję sportu. 

8. Polski sport znalazł się w „pułapce średniego rozwoju” i aby z niego wyjść 

państwo powinno aktywniej wspierać kulturę fizyczną i wspierać rozwój 

sportowy społeczeństwa.  

9. Państwo powinno inwestować w sport, bo przynosi to korzyści gospodarcze.  

10. Sport powinien być kluczowy dla państwa, bo nie tylko promuje kraj, ale 

buduje również kapitał społeczny i potrafi jednoczyć społeczeństwo jak 

żadna inna sfera życia. 
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Różne szacunki mówią, że dogonimy zachodnie zarobki za 25 a nawet  

40 lat. Tymczasem Polacy zarabiają dziś przykładowo trzy, cztery razy mniej niż 

Niemcy25. W Polsce publiczne pieniądze przeliczane wydawane na sport w prze-

liczeniu na jednego mieszkańca wynoszą 25 Euro, a w wiodących krajach Europy 

Zachodniej 200 Euro, a wiec osiem razy więcej niż w naszym kraju26. Przyjmując 

powyższą dynamikę pogoni wzrostu płac czy PKB, na dynamikę wzrostu finanso-

wania sportu, polski sport ma szansę być na poziomie zachodnim za 50 do 80 lat. 

Przy czym nawet tak odległa pespektywa jest fałszywa, gdyż sport w wielu krajach 

europejskich rozwija się szybciej niż w Polsce i dystans nie maleje ale rośnie i mo-

żemy raczej się spodziewać wzrostu tego dystansu niż jego zmniejszenia.  

Patrząc na wynikające z badania uzależnienie większości dyscyplin sporto-

wych od wsparcia państwa można postawić tezę, że jeśli ten system finansowania 

się utrzyma, to przynajmniej w warstwie finansowej być może nigdy nie dogo-

nimy rywali z Europy Zachodniej. Na poparcie tej tezy można wymienić również 

uzależnienie nie tylko od środków bezpośrednio dystrybuowanych przez Mini-

sterstwo Sportu i Turystyki i inne jednostki centralne, ale również środków po-

chodzących z samorządów i spółek Skarbu Państwa. Sponsoring w wykonaniu 

tych ostatnich to około 40% całego sponsoringu firmowego w Polsce. Zważywszy 

uzależnienie tych środków od woli politycznej, w każdej chwili 40% budżetu 

sponsoringu sportowego w Polsce może dowolnie się zwiększyć, zmniejszyć, 

przesunąć na inne cele lub całkowicie zniknąć. Biorąc pod uwagę zależność spó-

łek Skarbu Państwa od kalendarza wyborczego nikt nie może zagwarantować sta-

bilnego rozwoju finansowania jakiejkolwiek dyscypliny lub drużyny. Państwo, 

jeśli myśli poważnie o sporcie w Polsce, musi stworzyć warunki do efektywniej-

szego jego finansowania, a do tego konieczna jest spójna wizja i integracja spon-

soringu spółek Skarbu Państwa. Choć właściciel ich jest jeden - państwo, to cele 

sponsoringowe każda z nich ma inne i nie ma żadnego wspólnego mianownika 

dla działań w sporcie. To trzeba zmienić w przyszłości, jeśli chce odnieść się mię-

dzynarodowe sukcesy.  

Odpowiedź na to jak finansować sport w przyszłości leży też poniekąd  

w przeszłości. Samo Ministerstwo Sportu i Turystyki nie sfinansuje w odpowiedni 

sposób wszystkich dyscyplin. Kiedyś wybrane dyscypliny były wspierane cho-

ciażby przez resorty „siłowe”, bo przecież zarówno dziś, jak i w przyszłości, 

wsparcie choćby dla strzelectwa, licznych sportów walki ma również przełożenie 

na tężyznę fizyczną obywateli i współtworzyć będzie kapitał potencjału obron-

nego kraju. Dlatego międzyresortowe programy rozwoju boksu, zapasów, judo, 

                                                 
25 Na ten temat m.in.  w http://www.newsweek.pl/biznes/place-i-wynagrodzenia-kiedy-

w-polsce-bedziemy-zarabiac-wiecej-,artykuly,361975,1.html (dostęp: 28.10.2017); 

https://www.money.pl/gospodarka/statistica/artykul/kiedy-polska-pensja-dogoni-nie-

miecka,53,0,2032949.html (dostęp: 28.10.2017); 
26 J.Kończak,  Polski sport 2016, Rozwój, finansowanie i badania, Fundacja Promocji 

 i Rozwoju Sportu „Sport-Life”, Warszawa 2016, s. 8 
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innych sportów walki czy też strzelectwa sportowego powinny znaleźć się w ob-

szarze zainteresowań choćby MON czy MSWiA.  

Potrzebne są jednak nie tylko środki, ale też wizja, jak efektywnie wyko-

rzystać państwowe fundusze. Przykładowo Amerykanie zainwestowali w pływa-

nie i regularnie dostają kilkanaście do kilkudziesięciu procent medali na mistrzo-

stwach pływackich. Brytyjczycy zainwestowali w kolarstwo halowe, swoje 

„narodowe” dyscypliny rozwijają również Węgrzy. W Polsce mogłaby być to lek-

koatletyka, w której mamy tradycje i szereg sukcesów, czy sporty walki lub sporty 

zimowe, które należą do popularnych, w których mamy tradycje, i które co nie 

mniej ważne przynoszą wiele medali na imprezach mistrzowskich, a zwłaszcza 

na Igrzyskach Olimpijskich. Do tego konieczny jest jednak program rozwoju ob-

liczony nie na kilka, ale co najmniej kilkanaście lat. To w realiach politycznych 

oznacza zaś porozumienie dotyczące sportu ponad podziałami partyjnymi. 

Nawet największe zaangażowanie państwa jest jednak niewystarczające.  

W czasach kiedy nie ma co liczyć na to, że budżet centralny radykalnie zwiększy 

finansowanie sportu konieczne jest poszukiwanie nowych źródeł finansowania 

które odciążą władze centralne i dadzą impuls do rozwoju polskiego sportu. Dziś 

sponsoring w Polsce to około dwóch procent całego sponsoringu w Europie,  

a sąsiednie Niemcy generują około jednej czwartej europejskiego rynku sponso-

ringowego. W Polsce mamy nie tylko wyraźnie mniejszy rynek, ale też brak per-

spektyw i odpowiednich warunków dla wsparcia sportu przez podmioty prywatne. 

Aby biznes włączył się w przedsięwzięcie musi być ono dla niego opłacalne. Nie-

zbędne są odpisy podatkowe i inne zachęty dla biznesu, aby włączał się on w fi-

nansowanie sportu, zwłaszcza na lokalnym, najniższym poziomie, gdzie sponso-

rzy dziś nie mają żadnego interesu, by łożyć na sport. Nawet wśród większych 

sponsorów przeważają ci, którzy inwestują w sport dziesięć lat lub dłużej. To 

oznacza, że nowe podmioty nie widzą dla siebie miejsca w sponsoringu. Potrzeba 

więc, poza oczywiście sukcesami sportowymi, zachęt finansowych, a nawet pro-

mocji aktywnego finansowania sportu przez biznes prywatny.  

Do powodzenia sponsoringu nie tylko dziś, ale również w najbliższej przy-

szłości należy medialność produktu. Media publiczne, a przede wszystkim tele-

wizja, deklarujące misje, chętniej wspierają największe wydarzenia sportowe, 

które i tak są dostępne na innych kanałach telewizyjnych, niż inwestują we wspar-

cie mniej popularnych dyscyplin. Te zaś pozbawione wsparcia telewizji nie po-

trafią wydostać się z niszy. To zadanie nie dla mediów prywatnych, które są 

przedsięwzięciami wyłącznie biznesowymi, ale dla publicznych, które w tym ob-

szarze mogą zrobić znacznie więcej niż dzisiaj. Media publiczne od początku ich 

funkcjonowania w Polsce są de facto pod kontrolą większości sejmowej i rządu, 

a to, podobnie jak w przypadku finansowania, wymaga w obszarze sportu, długo-

letnich ponadpartyjnych programów wsparcia wybranych dyscyplin 
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Rozpatrując jeszcze kwestie sponsoringowe, obecnie największe rezerwy 

finansowe są w hazardzie, która to branża w Europie należy do najbardziej aktyw-

nych w sponsoringu, a w Polsce jest wciąż drugorzędną27. Jeśli to się nie zmieni, 

nie wyjdziemy z „pułapki średniego rozwoju”. Średnie budżety, średnie sukcesy, 

stabilizacja przypominająca jednak stagnację, funkcjonowanie bez większych 

perspektyw, ale też bez większych wstrząsów. Wydaje się, że sytuacja wielu za-

dawala. Przeczą temu jednak aspiracje i głód sukcesu – organizacyjnego (Euro 

2012), czy pojedynczych sukcesów sportowych na mistrzostwach piłkarskich, 

siatkarskich, zimowych czy lekkoatletycznych.  

Brakuje zdyskontowania tych sukcesów, a przecież dziś sport to 3 do 3,5% 

światowego PKB. Aby odnosić sukcesy gospodarcze z jednej strony państwo po-

winno zabiegać o największe imprezy, które stanowią nie tylko element sportowy 

czy promocyjny miasta, regionu, czy kraju, ale po których też zostaje infrastruk-

tura, wzrasta zatrudnienie, a także mniej uchwytne, ale znaczące poczucie spo-

łecznej dumy z przedsięwzięcia. Z drugiej strony budowa przez związki silnych 

lig i wsparcie zespołów przyciąga m.in., biznes zagraniczny. W polskim sporcie 

niemal nie inwestują firmy z innych państw. Aby to zmienić trzeba tworzyć atrak-

cyjne rozpoznawalne poza granicami kraju produkty, które przyciągną zarówno 

inwestorów z Europy, jak i dziś silnie inwestujących w świecie sportu nabywców 

z państw arabskich czy azjatyckich. Oni generują olbrzymie pieniądze, ale potrze-

bują rozpoznawalnych  produktów na międzynarodowym poziomie.  

Jednocześnie państwo musi w szerszym zakresie wprowadzać sport do 

szkół, stworzyć warunki, aby baza, z której czerpie sport wyczynowy była jak 

największa, gdyż sport wyczynowy to również promocja kraju, promocja społe-

czeństwa, a nie tylko pojedynczej dyscypliny. Państwo powinno aktywniej wspie-

rać kulturę fizyczną i wspierać rozwój sportowy społeczeństwa. Sport powinien 

być kluczowy, bo nie tylko promuje kraj, ale buduje również kapitał społeczny  

i potrafi jednoczyć społeczeństwo jak żadna inna sfera życia. Potencjał już dziś 

jest ogromny bo 85% Polaków i 70% Polek deklaruje, że interesuje się sportem28, 

a jednocześnie jesteśmy na 25 miejscu z 28 państw Unii Europejskiej pod wzglę-

dem częstotliwości uprawiania sportu29. To już bariera, która wymaga stworzenia 

kompleksowego programu rozwoju polskiego sportu w kraju. 

                                                 
27 O potencjale polskiego rynku sponsoring prze hazard m.in. w Global Gaming Ou-

tlook. The casino and online gaming market to 2015, PwC 2011, str. 14 
28 Polski sport 2018, op.cit. s. 87 
29 Sport and physical activity, Special Eurobarometr 412, Bruksela, 2014 , s.. 9; Bada-

nie Eurobarometru zostało przeprowadzone dla Komisji Europejskiej przez sieć TNS 

Opinion & Social w 28 państwach UE (od 23.11 do 2.12.2013). W ankiecie wzięło 

udział prawie 28 tys. respondentów należących do różnych społeczności i grup spo-

łecznych. Badanie to poprzedziły porównywalne sondaże przeprowadzone w latach 

2002 i 2009, a dane są wykorzystane do opracowywania polityki propagującej sportu  

 i aktywność fizycznej 
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Trzeba bowiem jasno zdać sobie sprawę z tego, jeśli w powyższych obsza-

rach nie zostaną wdrożone wieloletnie programy inwestycyjne, prawne, finan-

sowe, organizacyjne i promocyjne, które nie będą opierać się na doraźnych inte-

resach politycznych o dogonieniu najlepszych krajów nie będzie mowy nawet  

w perspektywie kilkudziesięciu lat. Sport w dużej mierze już dziś się centralizuje, 

a najbogatsi stają się coraz bogatsi. Dystans, jaki mają do pokonania „średniacy”, 

do których Polska należy, z roku na rok jest coraz większy. Ten proces przynajm-

niej w najbliższych latach raczej będzie się nasilać niż słabnąć. Globalizacja do-

tyka też sportu i coraz bardziej liczą się globalne gwiazdy, globalne zespoły, ligi 

czy imprezy. To przy coraz większej ekspansji sportu azjatyckiego, który dołącza 

do najbardziej rozwiniętych sponsoringowo, finansowo USA i państw zachodnio-

europejskich skaże Polskę w wymiarze sportowym na funkcjonowanie na peryfe-

riach wielkiego sportu zarówno na świecie, jak i w Europie.   
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SUROWCE KRYTYCZNE A UNIA EUROPEJSKA  

W PERSPEKTYWIE 2050 R. GEOPOLITYCZNY WYMIAR 

OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

 

Critical Raw Materials And The European Union In The Per-
spective Of 2050. Geopolitical Dimension Of Environmental 

Protection 
 

Abstrakt: Celem tekstu jest przeanalizowanie w jaki sposób legislacja 

ograniczająca zasobochłonność Unii Europejskiej w perspektywie 2050 roku 

może przynieść pozytywne skutki w zakresie bezpieczeństwa surowców krytycz-

nych. W swojej analizie autor oparł się głównie na dokumentach Komisji Euro-

pejskiej, uzupełniając je wynikami szczegółowych badań w wybranych dziedzi-

nach. Głównymi dostawcami surowców krytycznych są Chiny oraz Federacja 

Rosyjska, które jednocześnie stanowią geopolityczne podmioty konkurujące z UE 

w systemie międzynarodowym. Z tego względu wdrożenie legislacji ograniczają-

cej zasobochłonność przyniesie pozytywny skutek uboczny w postaci obniżenia 

zależności importowej w zakresie surowców krytycznych UE. 

 

Słowa kluczowe: geopolityka; geoekonomia; surowce krytyczne; unia europej-

ska; bezpieczeństwo surowcowe 

 

Abstract: This paper aims to analyze how EU environmental protection 

legislation in the year 2050 perspective can bring positive effects for critical re-

sources security. To complete the goal the author reached to a number of EU doc-

uments, which are supplemented by more detailed research where necessary. The 

main suppliers of critical resources are China and the Russian Federation, of 

which both are also geopolitical entities that compete with the EU in international 

system. For this reason, positive side effect of the introduction of environmental 

legislation in the EU will be decreasing import dependency of critical resources. 

 

Keywords: geopolitics; geoeconomics; critical resources; European Union; re-

sources security  
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Wstęp 

 

Od czasów Thomasa Malthusa ludzkość, z różną intensywnością, martwi 

się o dostęp do niezbędnych dla swojego przetrwania surowców. Ich kluczowa 

rola dla procesów uprzemysłowienia spowodowała, że – obok układu geograficz-

nego czy klimatu – stały się jednym ze źródeł siły państw na arenie międzynaro-

dowej (Haglund 1986, p.224). Mimo to wkrótce po zakończeniu II Wojny Świa-

towej ludzkość nabrała przekonania, że surowce straciły wiele ze swojego 

wcześniejszego znaczenia. Tymczasem, z początkiem lat 70 XX wieku, okazało 

się, że surowce mineralne, stały się ponownie istotnym czynnikiem, wpływają-

cym na podział międzynarodowej potęgi i wpływów (Haglund 1986, p.225).  

W celu zapewnienia dostępu do surowców w XXI wieku kraje, takie jak Stany 

Zjednoczone czy Japonia wdrożyły odpowiednie strategie. W odpowiedzi po-

dobną inicjatywę, mającą na celu zapewnienie odpowiedniej podaży surowców 

krytycznych, zaproponowała Komisja Europejska (KE) w 2008 roku (Komisja 

Europejska 2008a). 

W/w inicjatywy wynikają z faktu, że podaż tych surowców skupia się  

w rękach niewielkiej grupy krajów. Do czołowych producentów należą Chiny, 

które coraz mocniej zaznaczają swoją rosnącą pozycję na arenie międzynarodo-

wej. To zaś, wcześniej czy później, będzie prowadzić do napięć, w konsekwencji 

których Europa może zostać odcięta od w/w surowców. Tezą postawioną w tym 

tekście jest to, że między środkami legislacyjnymi ochrony środowiska a kształ-

towaniem bezpieczeństwa Unii Europejskiej (UE) występuje pozytywna synergia. 

Obniżenie konsumpcji i recycling w pierwszym rzędzie pozwoli na zmniejszenie 

zależności importowej, a w drugim na skierowanie (w razie zagrożenia konflik-

tem) surowców krytycznych do sektorów strategicznych gospodarek UE. 

 

1. Definicje 

 

Termin „surowce krytyczne” został wprowadzony do użytku w Stanach 

Zjednoczonych w latach międzywojennych, a jego koncepcja powstała na bazie 

toczonej w Europie wojny. Dowiodła ona, że współczesne wojny na wyczerpanie 

w większym stopniu zależały od potęgi przemysłowej państwa i jego zdolności 

do zapewnienia ciągłego dopływu czynników produkcji, niż takich elementów ja-

kościowych, jak przywództwo czy morale (Haglund 1984, p.146). 

Za „surowce krytyczne” niejednokrotnie przyjmuje się te, dla których brak 

jest źródeł pierwotnych i wtórnych w kraju. Odmienną kategorię stanowią su-

rowce, w stosunku do których na terenie UE istnieją zarówno źródła pierwotne, 

jak i wtórne ale mimo to zapotrzebowanie jest w dużej części importem spoza jej 
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obszaru. Są one nazywane „surowcami deficytowymi.” Mianem „surowców stra-

tegicznych” są określane często materiały stosowane do zabezpieczenia obronno-

ści kraju, w tym produkcji sprzętu bojowego (Smakowski 2011, p.60). 

Zgodnie z definicją wprowadzoną w 2008 r. przez Komitet ds. Kopalin Kry-

tycznych dla Gospodarki Stanów Zjednoczonych (Committee on Critical Mineral 

Impacts on the US Economy), surowce krytyczne to takie, które są narażone na 

ryzyko przerwania dostaw, a które jednocześnie mają duże znaczenie dla gospo-

darki (Committee on Critical Mineral Impacts on the U.S. Economy 2008, p.6). 

Tak samo zdefiniowała termin „kluczowe znaczenie” KE, nieznacznie je jednak 

rozszerzając o trzeci wymiar - obecnie nie ma dla nich substytutów (Komisja Eu-

ropejska 2008b). W następnym dokumencie zostało to znaczenie uproszczone. 

Kluczowe surowce oznaczają surowce, z którymi wiąże się szczególnie wysokie 

ryzyko niedoboru dostaw w ciągu najbliższych dziesięciu lat i które mają istotne 

znaczenie dla łańcucha wartości. Ryzyko niedoboru dostaw wiąże się z koncen-

tracją produkcji w niewielkiej liczbie krajów i ich niską stabilnością polityczno-

gospodarczą. Na zwiększenie tego ryzyka niejednokrotnie wpływa niska możli-

wość zastąpienia wybranych surowców i/lub możliwości odzysku recyklingu 

(Komisja Europejska 2011b). Podobieństwo definicji budowanych w różnych 

opracowaniach jest budowane na istotności danego surowca dla gospodarki,  

a w drugiej kolejności na jego ważności dla sektora nowych technologii (Radwa-

nek-Bąk 2016, p.244). 

Surowce, pod względem pochodzenia dzielą się na pierwotne (pochodzące 

ze skorupy ziemskiej) oraz wtórne (odzyskane z już będących w użyciu produk-

tów). Niekiedy wyróżnia się i trzecie źródło, czyli gotowe półprodukty zawiera-

jące dany surowiec (Committee on Critical Mineral Impacts on the U.S. Economy 

2008, p.26). Wyróżniono pięć wymiarów pierwotnej, długoterminowej dostępno-

ści surowców, mających wpływ na podaż surowców w długiej perspektywie cza-

sowej (powyżej 10 lat): geologiczny, technologiczny/wydobywczy, środowi-

skowy i społeczny, polityczny oraz ekonomiczny. Z wyjątkiem dostępności 

geologicznej te same wymiary są stosowane do surowców ze źródeł wtórnych 

(Committee on Critical Mineral Impacts on the U.S. Economy 2008, p.8). 

 

2. Przeszłość i przyszłość konsumpcji surowców 

 

Obawy o przyszłość konsumpcji surowców mają swoje mocne umocowa-

nie w doświadczeniach XX wieku. W jego trakcie konsumpcja surowców wzrosła 

w gospodarce światowej ośmiokrotnie. Nie był to jednak wzrost jednorodny. Zu-

życie materiałów budowlanych wzrosło 34-krotnie, podczas gdy biomasy tylko 

3,6 raza. Zużycie rud i surowców przemysłowych wzrosło zaś 27-krotnie (Kraus-

mann et al. 2009, p.2699).  
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W przyszłości zapotrzebowanie, napędzane rosnącą globalną populacją, 

będzie dalej wzrastało. W 2050 roku użycie metali będzie pięciokrotnie wyższe 

niż w pierwszej dekadzie XXI wieku. Popyt na metale takie jak złoto, srebro, 

miedź, nikiel, cyna, cynk, ołów i antymon wyniesie kilka razy więcej niż dostępne 

rezerwy (Halada et al. 2008). Analiza 47 surowców (wśród których są surowce 

uznane za krytyczne przez KE) wskazała, że 2 z nich osiągnęły szczyt przed ro-

kiem 2015 (złoto i antymon), 12 osiągnie go w ciągu najbliższych 50 lat, a pozo-

stałych 30 średnio do roku 2115 (Calvo et al. 2017). 

Wykres 1. Wyniki w zakresie znaczenia gospodarczego i ryzyka podaży 

 w analizie krytyczności na rok 2017 

Surowce krytyczne zaznaczono na czerwono a surowce niekrytyczne ozna-

czono na niebiesko. Widoczne są oba w/w parametry, czyli ryzyko podaży 

oraz znaczenie gospodarcze.  
Źródło: (Komisja Europejska 2017b, p.5). 

 
3. Popyt w UE 

 

Na terenie UE występują co prawda różne złoża surowców, ale ich eksplo-

racja i wydobycie są utrudniane przez czynniki, takie jak konkurencyjne sposoby 

zagospodarowywania gruntów (handel, rolnictwo etc.), a także regulacje ochrony 
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środowiska. Nie bez znaczenia pozostają ograniczenia technologiczne. Dlatego 

Europa pozostaje w wysokim stopniu zależna od importu strategicznie ważnych 

surowców. W przypadku surowców niezbędnych dla sektora nowych technologii 

zależność tę można wręcz uznać za kluczową (Komisja Europejska 2008b). 

KE dostrzega problematykę zaopatrzenia w surowce naturalne, co znalazło 

swoje odbicie w przygotowanej w 2008 r. „Inicjatywie na rzecz surowców”.  

W jej ramach powstała zintegrowana strategia mająca stanowić odpowiedź na 

różne wyzwania związane z dostępem do surowców nieenergetycznych. Jej fila-

rami są: „1. zapewnienie dostępu do surowców na rynkach międzynarodowych na 

tych samych warunkach, co inni konkurenci przemysłowi; 2. ustalenie właści-

wych warunków ramowych wewnątrz UE w celu wspierania stabilnych dostaw 

surowców ze źródeł europejskich; 3. wspieranie ogólnej efektywności wykorzy-

stania zasobów i promowanie recyklingu w celu ograniczenia zużycia surowców 

pierwotnych w UE oraz zmniejszenia względnej zależności od przywozu” (Ko-

misja Europejska 2008b). Innymi słowy są to 1) wspieranie podaży spoza obszaru 

UE; 2) wspieranie podaży z obszaru UE oraz 3) ograniczanie zużycia i odzysk. 

Uwagę zwraca duża rola, jaką grają transnarodowe instytucje europejskie 

w zabezpieczeniu dostaw surowców. Poza instytucjami państwowymi są one 

obecne w prawie wszystkich działaniach wyróżnionych w komunikacie KE  

z 2008 roku, zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa surowców krytycz-

nych. KE widzi przestrzeń dla instytucji unijnych w działaniach promujących za-

pewnianie podaży spoza UE oraz promocję szeroko pojętej efektywności (obej-

mującej odzysk). Oczywiście, nie oznacza to braku aktywności państw 

członkowskich. W analizie KE są one kluczowe i także będą brały udział w niemal 

wszystkich zaproponowanych działaniach. Niemniej, wielość zadań jakie przypi-

suje instytucjom europejskim KE pokazuje rolę współpracy ponadnarodowej  

w zapewnieniu odpowiedniej podaży (Komisja Europejska 2008b). 

Zgodnie w wdrożoną strategią KE co trzy lata publikuje listę surowców 

krytycznych. Pierwsza analiza została przeprowadzona w 2011 r. Oceniła ona jako 

krytyczne 14 surowców spośród 41 nieenergetycznych i nierolniczych surowców 

poddanych ocenie. Trzy lata później przeprowadzono ją ponownie i jako kry-

tyczne oceniono 20 surowców spośród 54 analizowanych surowców. Kolejna ak-

tualizacja, przeprowadzana w 2017, objęła liczbę 78 surowców (58 pojedynczych 

i 3 grupy surowców)2, z których jako krytyczne określono następujących 26 su-

rowców/grup surowców. Analiza z 2017 r. określiła wszystkie 14 surowców kry-

tycznych z listy na rok 2011 jako krytyczne i rozszerzyła tę listę o dodatkowe 6 

                                                 
2 Pogrupowane surowce to platynowce (PGM – Platinum Group Metals) oraz metale ziem 

rzadkich. Zostały one zostały podzielone w 2017 r. na lekkie (LREE) oraz ciężkie (HREE). 

W dalszej części tekstu autor będzie się do nich odnosił stosując anglojęzyczny skrót REE 

(Rare Earth Elements). 
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(tab. 1.). W porównaniu do listy surowców krytycznych na rok 2011, lista surow-

ców krytycznych na rok 2017 obejmuje dodatkowo baryt, boran, wanad, bizmut, 

hafn, hel, kauczuk naturalny, fosforyt, fosfor oraz krzem metaliczny (Komisja Eu-

ropejska 2017b, p.6). 

 

Tabela 1. Surowce krytyczne wg Unii Europejskiej w 2014 i 2017 r. 

Surowce krytyczne w roku 

2017 i w roku 2014 

Surowce 

krytyczne pod-

dane analizie 

 w 2017 r., ale 

niepoddane an-

alizie w 2014 r. 

Surowce krytyczne 

w 2017 r., ale 

niekrytyczne w 

2014 r. 

Surowce 

niekrytyczne 

w 2017 r. 

(krytyczne 

w 2014 r.) 

Antymon Grafit naturalny Bizmut Baryt Chrom 

Beryl Niob Hel Hafn Węgiel 

koksowy 

Boran Fosforyt Fosfor Kauczuk naturalny Magnezyt 

Kobalt Krzem met-

aliczny 

 Skand  

Fluoryt Wolfram  Tantal  

Gal Ciężkie pier-

wiastki ziem 

rzadkich 

(HREE) 

 Wanad  

German Lekkie pier-

wiastki ziem 

rzadkich 

(LREE) 

   

Ind Metale z grupy 

platynowców 

(PGM) 

   

Magnez     

Źródło: (Komisja Europejska 2017b, p.7). 

 

Ustalenia KE bywają kwestionowane, również w Polsce. W ocenie jednego 

z polskich ekspertów w zakresie geologii złóż jedynie niob, tantal i metale ziem 

rzadkich mają istotne znaczenie dla gospodarki UE. Pozostałe są stosowane  

w niewielkich ilościach lub i wykorzystanie jest ograniczane. W szczególności 

zwraca on uwagę na ograniczanie fluorytu (fluor niszczy warstwę ozonową i jego 
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użycie jest ograniczane na poziomie międzynarodowym) oraz wolframu (zmniej-

szone zapotrzebowanie ze strony wojska oraz wycofywanie pręcików wolframo-

wych z żarówek) (Smakowski 2011, p.64). 

 

4. Przyszłość popytu cywilnego w UE 

 

Surowce krytyczne są nie tylko istotne dla produkcji szerokiej gamy towa-

rów i usług w UE, ale także dla rozwoju innowacyjnych technologii. W skali UE 

około 30 milionów miejsc pracy zależy bezpośrednio od dostępu do surowców. 

Niemniej, w ocenie KE, przemysły wytwórczy oraz rafineryjny są w Europie 

ważniejsze niż przemysł wydobywczy. Dlatego gospodarka europejska cechuje 

się dużym brakiem równowagi między wydobyciem surowców, a ich przetwór-

stwem i wytwarzaniem końcowych produktów. Na terenie państw członkow-

skich ma miejsce bardzo małe wydobycie surowców nieenergetycznych a więk-

szość rud i minerałów dostarczanych jest z krajów pozaeuropejskich (Komisja 

Europejska 2017c, p.23). 

Można zatem spodziewać się rosnących dysproporcji między stroną popy-

tową i podażową. Popyt cywilny będzie znajdował swoje źródło w szerokim po-

stępie technologicznym obejmującym różne sektory gospodarki. Neodym będzie 

wykorzystywany przy produkcji magnesów oraz laserów. Technologie informa-

cyjne będą wymagać opartych o ind dotykowych wyświetlaczy a kable światło-

wodowe germanu. Technologie morskie, w tym odsalanie wody będą wymagać 

chromu. Antymon i niob będą potrzebne w produkcji kondensatorów a ten ostatni 

również w wytwarzaniu żelazostopów. W sektorze lotniczym należy się spodzie-

wać zapotrzebowania na stopy umożliwiające konstrukcję lekkich ram a w moto-

ryzacyjnym przejścia na samochody elektryczne, którym potrzebne będą ogniwa 

paliwowe i superkondensatory. Surowce krytyczne będą niezbędne również przy 

produkcji paliw syntetycznych (kobalt). Dla starzejących się społeczeństw ważny 

jest postęp w technologiach medycznych. Surowce krytyczne znajdą swoje zasto-

sowanie w implantach ortopedycznych czy tomografii. Tu rolę będą grać tantal 

 i tytan. (Komisja Europejska 2010, fig.3,5). 

Szczególną rolę przypisuje się surowcom krytycznym w technologiach od-

nawialnych źródeł energii, kluczowych do przejścia na gospodarkę niskoemi-

syjną. Neodym jest niezbędny do produkcji magnesów, wykorzystywanych  

w elektrowniach wiatrowych. Platyna i pallad będą miały zastosowanie zarówno 

w katalizatorach, jak i ogniwach paliwowych. Dla tych ostatnich potrzebne będą 

również REE, które będą szeroko używane także w chłodzeniu, nanotechnologii 

czy przy produkcji nowoczesnych źródeł oświetlenia (za Załącznik II). Tymcza-

sem ocena globalnej dostępności geologicznej surowców krytycznych budzi po-

ważne obawy, czy ich podaż będzie odpowiadała popytowi (wykres 2). Poza sre-

brem najbardziej prawdopodobne ograniczenia dotkną tellur, ind, dysproz, lantan, 
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kobalt, platynę i ruten (Grandella et al. 2016). W przypadku fotowoltaiki wystąpią 

problemy z odpowiednią ilością selenu, indenu i telluru, podczas gdy pewnym 

ograniczeniem dla technologii wiatrowych będzie neodym i dysproz (McLellan et 

al. 2016). 

 

Wykres 2. Skumulowane zapotrzebowanie na metale niezbędne dla czystych 

technologii energetycznych do 2050 r. w relacji do światowych 
rezerw  

Niebieskie kolumny wskazują udział zasobów, które muszą zostać wydobyte 

do roku 2050 w celu zrealizowania scenariusza globalnej gospodarki niskoemi-

syjnej. Czerwone kolumny pokazują całkowity popyt na dany metal do roku 2050. 

Obie kolumny są przedstawione odniesieniu do znanych zasobów gotowych do 

wydobycia. 

Źródło: (Grandella et al. 2016). 

 

5. Przyszłość popytu obronnego w UE 

 

Na rolę surowców dla wymiaru wojskowego zwróciła uwagę KE przedsta-

wiając, pod koniec 2016 roku, „Europejski plan działań w sektorze obrony”.  

W związku z tym, w ramach unijnej strategii surowcowej, KE ma zidentyfikować 

ograniczenia i ryzyka związane z dostawami tych surowców, które są niezbędne 

do rozwoju kluczowych zdolności obronnych (Komisja Europejska 2016a). 

Uwagę zwraca duża koncentracja dostawców surowców krytycznych dla 

przemysłu obronnego – Chiny odpowiadają ze 34% a USA za dalsze 15% - co 
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oznacza, że łącznie oba kraje dostarczają prawie połowę z nich (wykres 3). Mimo 

to przedstawiciele europejskiego przemysłu obronnego oraz przedstawiciele re-

sortów podkreślają fakt, że choć surowce są ważne, to zapotrzebowanie na nie  

w tym sektorze jest stosunkowo niewielkie. Ponadto integratorzy systemów 

obronnych i czołowi producenci zwykle nie kupują surowców jako takich, ale ra-

czej półprodukty i gotowe wyroby, takie jak stopy, czy materiały kompozytowe, 

które składają się z więcej niż jednego surowca. Z drugiej strony, biorąc pod 

uwagę unikatowe właściwości tych materiałów, które nie mają łatwo dostępnych 

substytutów, potencjalne ryzyko przerwania dostaw jest wyższe niż w przypadku 

ich elementów składowych (Claudiu & Evangelos 2016, p.5,58). 

Wykres 3. Główni dostawcy krytycznych dla przemysłu obronnego 

 surowców w 2013 

Źródło: Claudiu & Evangelos 2016, p.56). 

Z 39 zidentyfikowanych jako kluczowe dla obronności surowców, 16 zna-

lazło się na liście krytycznych surowców UE z 2014 r. Są to: beryl, chrom, kobalt, 

dysproz, gal, german, ind, magnez, neodym, niob, platyna, prazeodym, samar, 

wolfram itr i inne REE (patrz Załącznik I). Analiza zastosowania tych surowców 

w zastosowaniach militarnych wskazuje, że najbardziej narażone na przerwanie 

dostaw są sektory lotniczy i elektroniczny (Claudiu & Evangelos 2016, p.76). 

 

6. Kontekst geopolityczny 

 

Rywalizacja międzynarodowa przybiera różne formy, nie tylko militarne, 

ale również ekonomiczne. Do kluczowych ekonomicznych narzędzi tych zmagań 

należą polityka handlowa, polityka inwestycyjna, sankcje (zarówno gospodarcze 
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i finansowe), narzędzia cyfrowe (tzw. cyberprzestrzeń), pomoc rozwojowa, poli-

tyka finansowa i walutowa oraz energia i surowce (Blackwill & Harris 2016, 

p.49). Narzędzia polityki handlowej są stosowane również w odniesieniu do wy-

miany surowcowej. Na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku liczba 

wprowadzanych przez państwa ograniczeń w międzynarodowym handlu surow-

cami wzrosła aż pięciokrotnie (wykres 4). 

Wykres 4. Ilość wprowadzonych w życie obostrzeń w handlu surowcami  

w skali globalnej 

Źródło: (OECD 2014). 

 

Rosja i Chiny, które w ostatnich latach wyrosły na geopolitycznych konku-

rentów UE, nie tylko stanowią zagrożenie w związku z groźbą całkowitego od-

cięcia od krytycznych surowców, ale również ze względu na ograniczanie ich do-

staw - nakładają sankcje i innego rodzaju bariery eksportowe. Już w 2008 roku 

KE zwracała uwagę że oba te kraje należą do głównych krajów stosujących takie 

narzędzia. Równocześnie same często korzystają z dostępu bezcłowego lub przy 

obniżonej stawce celnej rynku produktów końcowych w UE. Tym samym różne 

sektory produkcji przemysłowej Europy są narażone na obniżenie konkurencyj-

ności (Komisja Europejska 2008b). 

Formułowane przez KE obawy są umocowane w zależności importowej 

Europy. Na opublikowanej w 2017 roku przez KE trzeciej liście znajduje się  

27 surowców/grup surowców. Wśród nich Chiny dostarczają 17 z nich, a Rosja 

11. W przypadku germanu, wanadu oraz REE eksporterami są zarówno Moskwa, 

jak i Pekin. Rosja i Chiny nie występują tylko w trzech przypadkach - niobu, kau-

czuku i boranu (Komisja Europejska 2017a). 
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6.1 Chiny 

Każda z trzech list surowców krytycznych, przygotowanych przez KE od 

2011 roku potwierdza, że Państwo Środka odgrywa największą rolę w zakresie 

dostaw większości z nich, niezbędnych Europie. Są one kluczowym graczem na 

rynku globalnym dostarczając pierwiastki ziem rzadkich, magnez, wolfram, anty-

mon, gal i german. Tymczasem Chiny realizują neomerkantylistyczną strategię 

geoekonomiczną, której celem jest uzyskanie przewagi gospodarczej (Wigell 

2015, p.143). 

Chiny stanowią dużo większe wyzwanie niż Rosja. Wynika to z faktu, że 

są zarówno konsumentem, jak i producentem surowców. Będąc szybko rozwija-

jącym się państwem o statusie „fabryki świata” i jednocześnie ludności prawie 

dziesięciokrotnie większej niż Rosja, stanowią główne globalne źródło zapotrze-

bowania na surowce. Ograniczenia eksportowe Pekinu mają również swoją logikę 

z punktu widzenia wzrostu gospodarczego. Górnictwo surowców ma dużo niższy 

wpływ na produkt krajowy brutto (PKB), niż produkcja wykorzystujących je za-

awansowanych technologicznie produktów. Inaczej rzecz ujmując, z perspektywy 

Pekinu ograniczenie eksportu jest nie tylko narzędziem prowadzenia polityki za-

granicznej, ale również promocji postępu wewnątrz. 

Ograniczenie podaży pierwiastków ziem rzadkich o 40%, jakie Chiny 

wprowadziły w 2010 roku doprowadziły do czterokrotnego wzrostu cen (Sma-

kowski 2011, p.65). To zaś odbija się w sporach na forum Światowej Organizacji 

Handlu (World Trade Organization - WTO). Bruksela od 2012 roku walczy  

z ograniczeniami, które nakłada Pekin, kiedy złożyła pozew przeciwko chińskim 

ograniczeniom wywozowym na metale ziem rzadkich oraz dwa metale: wolfram 

i molibden (Komisja Europejska 2014b). W 2016 roku UE pozwała Chiny za na-

kładanie ograniczeń na będące na europejskiej liście krytycznych pierwiastków 

grafit, kobalt, chrom, tlenek magnezu, antymon oraz ind. Dodatkowo obostrze-

niami objęto miedź, ołów, talk, tantal, cynę. Wśród narzędzi, jakie stosuje Pekin 

są zarówno cła, jak i kontyngenty eksportowe (Komisja Europejska 2016b). Dłu-

gotrwałość sporu oraz zaciekłość KE dowodząca ważności tej kwestii daje pod-

stawy, by sądzić, że proceder ten będzie dalej stosowany. 

W latach 2010-14 Chiny były dominującym (powyżej 50%) dostarczycie-

lem antymonu, barytu, bizmutu, węgla koksującego galu, germanu, magnezu, gra-

fitu. Dzięki dywersyfikacji dostaw UE udało się ograniczyć rolę Państwa Środka 

w podaży pierwiastków ziem rzadkich. Mimo, że odpowiada ono za 95% świato-

wej produkcji to udział Pekinu w imporcie UE spadł z 90% do 40% na przestrzeni 

dekady. Niemniej, w przypadku REE (w opinii KE) obecnie nie istnieją opłacalne 

ekonomicznie procesy recyklingu lub zastąpienia (Komisja Europejska 2011b). 
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Państwo Środka odgrywa również rolę w imporcie berylu, ale jego udział, choć 

istotny, jest trudny do określenia.3  

 

Wykres 5. Uzależnienie krajów UE od importu surowców krytycznych z Chin 

w XXI wieku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie trzech list pierwiastków krytycznych 

przedstawionych przez KE w latach 2011, 2014 i 2017. 

 

6.2 Federacja Rosyjska 

Chociaż zapotrzebowanie Rosji, w porównaniu z chińskim, jest małe to kraj 

ten ma za sobą długą historię wykorzystywania zasobów naturalnych jako środka 

prowadzenia polityki zagranicznej. Za przykłady służą porozumienie niemiecko-

radzieckie z okresu II Wojny Światowej, czy tzw. wojny gazowe z Ukrainą  

w pierwszej dekadzie XXI wieku. Te ostatnie spowodowały, że Rosja nie od dziś 

jest oskarżana o prowadzenie neoimperialnej strategii geoekonomicznej, która 

opiera się na próbach ekonomicznego uzależniania słabszych państw (Wigell 

2015, p.142). Z tego względu należy się spodziewać, że wraz z rosnącym znacze-

niem surowców krytycznych będą one wykorzystywane przez Moskwę. 

Rosja jest znaczącym graczem jeśli chodzi o kobalt, stosowany głównie  

w bateriach. Jej pozycja wzrosła z 15% w latach 2006-7 do 96% w 2012 by osta-

tecznie wynieść 91% na początku II dekady XXI wieku (wykres 6). Moskwa do-

starcza również 71%, ważnego dla przemysłu obronnego, wanadu. Kraj ten odpo-

wiada również za 25% importowanych metali ziem rzadkich oraz 9% węgla 

koksującego (Komisja Europejska 2017a). 

                                                 
3 Jak pisze KE „Uzależnienia UE od importu nie można obliczyć w odniesieniu do be-

rylu, ponieważ w UE nie pozyskuje się rud i koncentratów berylu ani nie handluje nimi.” 

(Komisja Europejska 2017b). 
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Część legislacji unijnej ma efekt pośredni w postaci zwiększenia uzależnie-

nia od Rosji. Na przykład wolfram należy do grupy nazywanej przez UE „mine-

rałami konfliktu” ponieważ część rud tych metali znajduje się na obszarach, gdzie 

trwają krwawe konflikty zbrojne, a wiele kopalń kontrolowanych jest przez róż-

nego rodzaju organizacje (para)militarne wykorzystujących pracę niewolniczą 

(Global Witness & Amnesty International 2016). Niemniej lepsza kontrola łańcu-

cha dostaw, która owocuje zmniejszeniem udziału państw afrykańskich wiąże się 

z rosnącym uzależnianiem od Rosji. Ta ostatnia odpowiadała za 84% wolframu 

konsumowanego w UE w latach 2010-14. 

Wykres 6. Uzależnienie krajów UE od importu surowców krytycznych 

 z Rosji w XXI wieku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie trzech list pierwiastków krytycznych 

przedstawionych przez KE w latach 2011, 2014 i 2017. 

 

7. Ochrona środowiska jako narzędzie budowania bezpieczeństwa 

 surowcowego 

 

Diagnoza poważnych problemów z zapewnieniem bezpieczeństwa surow-

cowego UE jest podzielana przez polskich badaczy. W odpowiedzi proponują oni 

dywersyfikację kierunków dostaw do UE oraz „dyplomację surowcową”, mającą 

na celu wymianę handlową lub eksploatację złóż kopalin za granicą (Galos et al. 

2012). Paradoksalnie, odpowiedzi na wyzwania podażowe w obszarze bezpie-

czeństwa mogą częściowo tkwić w inicjatywach mających na celu ochronę śro-

dowiska. KE wskazuje na możliwości, jakie leżą w zabezpieczaniu dostaw surow-

ców poprzez zwiększenie wydajności zasobów i recykling. 
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Przykład kobaltu dowodzi, że jest to właściwa droga. W końcu siódmej de-

kady XX wieku, w wyniku problemów wewnętrznych w Kongo (będącym głów-

nym jego producentem) cena surowca wzrosła pięciokrotnie. W efekcie procesów 

dostosowawczych dokonano postępu w produkcji magnesów w związku z czym 

użycie kobaltu na ten cel spadło z 30% do 10%. Dodatkowo odzysk surowca 

wzrósł dwukrotnie (Habib et al. 2016, p.851). Postęp technologiczny w szybkim 

tempie czyni jedne surowce potrzebnymi, podczas gdy inne stają się przestarzałe. 

Przykładem tego ostatniego jest kauczuk, który był jednym z kluczowych surow-

ców w trakcie II Wojny Światowej, lecz w dzisiejszym świecie stracił na znacze-

niu. W długim okresie badania prowadzą do znalezienia substytutów, niekiedy 

nawet charakteryzujących się lepszymi właściwościami, niż oryginalne surowce 

(Committee on Critical Mineral Impacts on the U.S. Economy 2008, pp.110–111). 

Potrzeba postępu i substytucji wynika z wysokich kosztów związanych  

z wydatkami na surowce jakie ponoszą przedsiębiorstwa. W niemieckim sektorze 

wytwórczym to właśnie surowce są głównym czynnikiem kosztotwórczym. Od-

powiadają one za 44% kosztów, w porównaniu z 18% w przypadku kosztów 

pracy, 3% – opodatkowania oraz 2% – energii. Co więcej ich koszt rośnie. W 1993 

roku udział surowców w kosztach wynosił 36% podczas gdy w 2013 roku sięgnął 

45%. W tym samym okresie koszty pracy spadły z 27 do 18%. Wydatki na energię 

pozostawały na niemal stałym poziomie 2% (VDI ZRE 2016).4 Mimo to pozostają 

niezbędne. KE przewiduje, że w perspektywie 2030 roku nastąpi wzrost zużycia 

metali o 30% a boksytów oraz aluminium aż o 50% (Komisja Europejska 2014a). 

W ogłoszonym w 2011 roku komunikacie KE zauważa, że każdy obywatel 

UE zużywał w 2007 roku rocznie 16,5 ton surowców (w porównaniu do 12  

w Japonii i 27 w USA). Motywowana tym Komisja przedstawiła wizję zasobo-

oszczędnego rozwoju, który oparty jest na przestrzeganiu ograniczeń dostępności 

zasobów. Aby powstrzymać niekorzystne trendy efektywność wykorzystania po-

winna wzrosnąć 4 do 10 razy do 2050 r. Oznacza to, że w perspektywie najbliż-

szych 33 lat każdy produkt powinien być produkowany przy użyciu od 10% do 

25% zasobów wykorzystywanych dzisiaj (Komisja Europejska 2011a). To zaś 

również oznacza mniejszą zależność od konkurencyjnych podmiotów geopoli-

tycznych. Badanie przeprowadzone na grupie rozwiniętych i rozwijających się 

krajów w latach 1994-2008 dowodzi, że zwiększenie odzysku metali o każde 10% 

zmniejsza ich import o 2% (Dussaux & Glachant 2014). 

                                                 
4 Nie należy jednak przeceniać wartości tych obliczeń. W pierwszej dekadzie XXI 

wieku miał miejsce etap wzrostowy cyklu surowcowego, który odbił się wzrostem cen  

o 300% (Komisja Europejska 2014a, p.11). 
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Wykres 7. Efektywność surowcowa Unii Europejskiej w XXI wieku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu: http://ec.eu-

ropa.eu/eurostat/cache/REIs/REIs_EN_banner.html 

 

Tymczasem wiele zużytych produktów nie jest wprowadzanych do właści-

wych kanałów recyklingu, co powoduje utratę wartościowych surowców wtór-

nych. W latach 2000–2008 import złomu metali nieżelaznych i szlachetnych do 

UE spadł o ponad 40%. W tym samym czasie eksport zwiększył się o ponad 125% 

(Komisja Europejska 2008b). Ponadto, KE przypuszcza, że znaczna część odpa-

dów wysyłanych jest z UE niezgodnie z przepisami. Dochodzenie tej sprawie  

z 2006 r. wykazało, że ponad 50% z nich realizowanych jest niezgodnie z prze-

pisami, a w przypadku dalszych 43% odnotowano nieprawidłowości (Komisja 

Europejska 2008b). 

Państwa UE charakteryzują się dużymi nierównościami w odzyskiwaniu 

odpadów. Wg danych z 2011 r. sześć państw członkowskich składowało mniej niż 

3% swoich odpadów komunalnych, podczas gdy 18 państw członkowskich skła-

dowało ponad 50%. W niektórych przypadkach odsetek ten przekroczył 90% od-

padów. Dlatego do 2030 roku planowane jest jednoczesne zwiększenie do 65% 

celu w zakresie przygotowania odpadów komunalnych do ponownego użycia 

i recyklingu i ograniczenie odsetka składowanych odpadów do 10% (Komisja 

Europejska 2015). 

KE planuje, że z odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego 

 i elektronicznego będziemy pozyskiwać aż 85% surowców (Komisja Europejska 

2011b). Nie rozwiąże to jednak wszystkich problemów. Z powodu długiej żywot-

ności produktów w których wykorzystywane są REE recykling prawdopodobnie 

nie będzie w stanie zamknąć luki między popytem a podażą do 2050 r. Jednak  

w perspektywie długoterminowej, tj. do roku 2100, źródła wtórne mogą zaspokoić 

prawie 50% zapotrzebowania (Habib & Wenzel 2014). Inne badanie nad związ-

kiem krytycznych surowców i rozwoju energii odnawialnej dowodzi, że najpraw-

dopodobniej w perspektywie roku 2050 wystąpią problemy z odpowiednią podażą 

tychże surowców, a ludzkość nie będzie w stanie zastąpić ich w pełni recyclin-

giem (McLellan et al. 2016). 

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/REIs/REIs_EN_banner.html
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/REIs/REIs_EN_banner.html
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Zakończenie 

 

Surowce, nie tylko te, którym przypisywano jest miano krytycznych, od 

ponad 200 lat pozostają ważnym elementem gospodarki europejskiej. Na ich do-

stępność wpływają zarówno procesy gospodarcze, jak i polityczne. Przeszłość do-

starcza wielu dowodów, że są one narzędziem wywierania wpływu, przez państwa 

w których rękach koncentruje się produkcja. Ze względu na gwałtowny postęp 

technologiczny właściwie niemożliwe jest jednak dokładne określenie, które su-

rowce będą uznawane za krytyczne w roku 2050. Tym niemniej ciągle rosnąca 

populacja w oczywisty sposób będzie wywoływała presję na wszystkie zasoby 

naturalne świata. Z dużym prawdopodobieństwem należy się spodziewać wyko-

rzystywania handlu surowcami w rywalizacji międzynarodowej. 

Kluczową rolę w bezpieczeństwie surowców krytycznych będzie grała UE, 

a przede wszystkim KE. Po pierwsze, w odpowiedzi na wyzwania środowiskowe 

wdraża ona legislację prowadzącą do ograniczenia zasobochłonności gospodarek 

- włączając w to koncepcję gospodarki cyrkularnej, działania na rzecz optymali-

zacji procesów produkcyjnych oraz zwiększenia poziomu recyklingu. Po drugie, 

jeśli w/w legislacja zostanie w pełni urzeczywistniona to jej bardzo pożądanym 

skutkiem ubocznym będzie zmniejszenie uzależnienia importowego od konkuren-

cyjnych podmiotów geopolitycznych, jakimi są Chiny i Rosja. Ze względu na 

ważność surowców oraz konfliktową sposób widzenia stosunków międzynarodo-

wych przez Moskwę i Pekin tylko zjednoczona Europa będzie miała szansę za-

pewnić sobie odpowiednią siłę przetargową a w rezultacie – niezależność. 
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Załączniki 

 

1. Ważne surowce i ich zastosowania w europejskim przemyśle obronnym 

 

Surowiec 

Obecność na liście 

pierwiastków 

krytycznych 

KE 2014 

Główne zastosowania  

w obronności 

Aluminium - Lotnictwo, marynarka, siły 

lądowe, broń rakietowa 

Bar - Lotnictwo, siły lądowe, el-

ektronika 

Beryl Tak Lotnictwo, marynarka, el-

ektronika 

Bor - Lotnictwo, elektronika 

Kadm - Lotnictwo, elektronika 

Chrom Tak Lotnictwo, marynarka, siły 

lądowe 

Kobalt Tak Lotnictwo, marynarka wojenna 

Miedź - Lotnictwo, marynarka, siły 

lądowe, 

elektronika 

Dysproz Tak Broń rakietowa 

Gal Tak Elektronika 

German Tak Elektronika 

Złoto - Elektronika 

Hafn - Lotnictwo, elektronika 

Ind Tak Elektronika 

Żelazo - Lotnictwo, marynarka, siły 

lądowe, broń rakietowa 

Ołów - Lotnictwo, marynarka wojenna 

Lit - Lotnictwo, marynarka, el-

ektronika 

Magnez Tak Lotnictwo, elektronika, broń 

rakietowa 

Mangan - Lotnictwo, marynarka wojenna 

Molibden - Lotnictwo, marynarki, broń 

rakietowa 

Neodym Tak Lotnictwo, przestrzeń, elektronika 

Nikiel - Lotnictwo, marynarka, siły 

lądowe 
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Surowiec 

Obecność na liście 

pierwiastków 

krytycznych 

KE 2014 

Główne zastosowania  

w obronności 

Niob Tak Lotnictwo, rakiety 

Platyna Tak Lotnictwo 

Prazeodym Tak Broń rakietowa 

REE (inne) Tak Lotnictwo, elektronika 

Ren - Lotnictwo 

Samar Tak Lotnictwo, marynarka, el-

ektronika 

Selen - Elektronika 

Srebro - Elektronika 

Tantal - Lotnictwo, elektronika 

Tor - Elektronika 

Cyna - Lotnictwo 

Tytan - Lotnictwo, marynarka, siły 

lądowe 

Wolfram Tak Lotnictwo, siły lądowe 

Wanad - Lotnictwo, marynarka wojenna 

Cynk - Elektronika 

Cyrkon - Lotnictwo 

Itr Tak Elektronika 

Źródło: (Claudiu & Evangelos 2016, fig.7.1) 

2. Wybrane zaawansowane technologicznie materiały w sektorze  

„zielonych technologii” 

Problem Rozwiązanie Surowiec (zastosowanie) 

Przyszłość 

dostaw  

energii 

Ogniwa paliwowe Platyna, pallad 

  REE * 

  Kobalt 

 Samochody hybrydowe Samar (magnesy trwałe) 

  
REE: Neodym (wysokowydajne 

magnesy) 

  
Srebro (generowanie el-

ektryczności) 

  Platyna, pallad (katalizatory) 
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Alternatywne źródła en-

ergii 
Krzem, gal (ogniwa słoneczne) 

  

Srebro (ogniwa słoneczne, 

gromadzenie / przesyłanie ener-

gii) 

  Złoto, srebro 

 Magazynowanie energii 
Lit, cynk, tantal, kobalt (akumu-

latory) 

Oszczędzanie 

energii 

Zaawansowane technol-

ogie 

chłodzenia 

REE 

 Nowe źródła światła 
REE, Ind, Gal (diody LED, 

OLED, LCD) 

 
Opony oszczędzające 

energie 
Różne minerały przemysłowe 

 

Superstopy (wysokow-

ydajne silniki odrzu-

towe) 

Ren 

Ochrona 

środowiska 
Zapobieganie emisjom Platyna, pallad 

 Oczyszczanie spalin Srebro, REE 

Maszyny pre-

cyzyjne 
Nanotechnologia Srebro, REE 

Ograniczenia 

sektora 

IT 

Miniaturyzacja Tantal, ruten 

 Nowe rozwiązania w IT Ind (procesory) 

  
Wolfram (elementy sprzętowe 

wysokiej wydajności) 

 
RFID (ręczna el-

ektronika użytkowa) 
Ind, REE, srebro 

Źródło: (Komisja Europejska 2008a, p.6) 
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ROLA I ZADANIA PAŃSTWA  
W  POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA W XXI WIEKU 
 

 

The Role And Tasks Of The State In Safety Policy In The 21st 
Century 

 

 

Streszczenie: Od czterech wieków państwa narodowe są najważniejszymi 

uczestnikami systemu stosunków międzynarodowych. Jednym z najważniejszych 

zadań, które realizowały w swojej działalności była polityka bezpieczeństwa. Na-

rastające wokół tego problemu kontrowersje wskazują na potrzebę pilnego zwe-

ryfikowania narodowych i międzynarodowych rozwiązań w dziedzinie bezpie-

czeństwa oraz podjęcia długofalowych działań definiujących rolę państwa 

narodowego. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie złożoności proble-

matyki bezpieczeństwa zarówno podmiotów podejmujących decyzje, jak i proble-

mów dotyczących państw narodowych.    

 

Słowa kluczowe: państwo, bezpieczeństwo, ład międzynarodowy  

 

Abstract: For four centuries, the nation states are the major actors in the 

system of international relations. One of the most important tasks, which imple-

mented in its activity was the security policy. Growing controversy around this 

issue indicate the need for urgent verification of national and international security 

solutions and to take long-term actions that define the role of the nation state. The 

purpose of this article is an indication of the complexity of security issue both in 

terms of decision-making bodies, as well as problems of national states. 

 

Keywords: state, security, international order  

 
 

 

                                                 
1 dr hab., prof. PSW, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej 
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Od 5 tysięcy lat państwa i imperia są najbardziej 

skutecznymi organizacjami na Ziemi, ale w miarę 

jak rozwój społeczny zmienia znaczenie środowi-

ska geograficznego, organizacje te stają się 

mniej efektywne. 

J. Morris 

Wprowadzenie 

 

Analizując historię ładu politycznego, szczególnie po traktacie westfalskim 

w 1648 roku, można zauważyć, że państwa narodowe pozostawały najważniej-

szym uczestnikiem systemu międzynarodowego, znacznie przewyższającym 

swymi możliwościami i zakresem zaangażowania w działalność polityczną inne 

podmioty2. Państwa i ich rządy stanowiące najwyższy system władzy decydowały 

o własnym kształcie oraz o stanie interakcji z innymi państwami, których nad-

rzędnym celem było zdobycie przewagi, hegemoni nad partnerami/konkurentami, 

co z kolei wyrokowało o ich pozycji w środowisku międzynarodowym. Wobec 

powyższego polityka państw ukierunkowana była na ochronę przed zagrożeniami 

 państwa nie miały ważniejszego zadania niż zapewnienie właściwego poziomu 

bezpieczeństwa3. Aktualnie, mimo medialnego i politycznego przekazu głoszą-

cego, że stosunki międzynarodowe oparte są na współpracy, istotą relacji między 

państwami w dalszym ciągu jest bezwzględna rywalizacja między nimi – równo-

ważenie potencjałów silniejszych lub dążenie do uzyskania i utrzymania nad nimi 

przewagi. Całokształt działań w tym zakresie jest określany jako polityka bezpie-

czeństwa państwa4. Wobec istotnych zmian społecznych i strukturalnych w pono-

woczesnym świecie, które warunkują powyżej przedstawioną problematykę, np. 

pojawienia się obok państw nowych podmiotów (rządowych i pozarządowych or-

ganizacji międzynarodowych, korporacji transnarodowych, itp.)5, oraz kształto-

wania się nowego globalnego porządku bezpieczeństwa, celem materiału jest wy-

jaśnienie problemów wynikających z zagadnienia wpływu globalizacji na kwestie 

bezpieczeństwa i zmiany priorytetów bezpieczeństwa definiowanych przez pań-

stwa. Rozwiązanie powyższego problemu skupiło się na udzieleniu odpowiedzi 

                                                 
2 Szerzej: F. Fukuyama, Historia ładu politycznego. Od czasów przedludzkich do rewolucji francu-

skiej, Poznań 2012, passim; F. Fukuyama, Ład polityczny i polityczny regres. Od rewolucji przemy-

słowej do globalizacji demokracji, Poznań 2015, s. 29246. 
3 Por. J. Baylis, Bezpieczeństwo międzynarodowe i globalne w epoce pozimnowojennej, [w:] J. Bay-

lis, S. Smith (red.), Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodo-

wych, Kraków 2008, s. 369. 
4 Zob. B. Balcerowicz (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 

2000, s. 54. 
5 Szerzej: E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalność, 

Warszawa 2001, passim. 
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na pytania: Jakie tendencje można zaobserwować w ewolucji państwa narodo-

wego, jako aktora polityki światowej ukształtowanej w dobie ponowoczesności? 

Czy państwo w dalszym ciągu pozostaje podstawowym punktem odniesienia  

w debacie nad bezpieczeństwem? Jaka jest aktualnie rola, miejsce, znaczenie  

i możliwości państwa jako reprezentanta określonego narodu w kształtowaniu 

jego wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa?  

 

1. Państwo narodowe w dobie ponowoczesności 

 

Forma narodowego państwa terytorialnego6, określana jako westfalska ist-

niejąca od połowy XVII wieku7, będąca podstawą funkcjonowania systemu sto-

sunków międzynarodowych, w ostatnich dziesięcioleciach ulega zdecydowanej 

ewolucji w kierunku, obecnie jeszcze trudno przewidzieć i określić jakiego, ale 

nowego modelu. Już gołym okiem można zauważyć tendencję, że państwo nie 

może być traktowane w tradycyjnych kategoriach myślenia, jego bezwzględnej 

terytorialności, geograficznego i przestrzennego ograniczenia kompetencji, pro-

blemów i zjawisk.  Nowe sieciowe technologie komunikacyjne wywróciły pojmo-

wanie czasu i przestrzeni, a państwa i rządy straciły na swej kompetencji, ich su-

werenność i granice stają się coraz bardziej porowate, znaleźliśmy się zatem  

w okresie niezwykłej złożoności8. Państwo we wszystkich przedstawionych wy-

miarach traci na znaczeniu. Poza tym: Świat przechodzi głęboką transformację,  

w której następuje erozja suwerennego państwa narodowego i wyłaniają się inne 

formy rządzenia […]9. Dlaczego tak się dzieje, gdy jeszcze nie tak dawno państwa 

były uważane za niekwestionowanych kluczowych aktorów stosunków między-

                                                 
6 Państwo to określone terytorium, ludność zamieszkująca dany obszar i zwierzchnia władza spra-

wująca kontrolę nad wymienioną wyżej ludnością i terytorium. Zob. G. Jellinek, cyt. za: D. Kondra-

kiewicz, Państwo [w:] M. Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006, s. 67; 

Państwo (state): związana prawem jednostka terytorialna składająca się ze stałej populacji i rządu; 

ma monopol na legitymizowanie użycia siły; jego suwerenność jest uznana przez inne państwa w 

systemie międzynarodowym. Termin ten jest stosowany na określenie trzech różnych zjawisk: (1)  

W rozumieniu prawa międzynarodowego, państwo to jednostka, której istnienie zostaje uznane, gdy 

rząd sprawuje kontrolę nad wspólnotą ludzi zamieszkującą dane terytorium. Terminem analogicz-

nym w prawie wewnętrznym jest pojęcie przedsiębiorstwa lub osoby prawnej. (2) W sferze stosun-

ków międzynarodowych każde państwo to kraj, czyli wspólnota ludzi działających w jednym syste-

mie politycznym, podzielających pewne wartości. (3) W ujęciu filozoficznym i socjologicznym 

państwo jest postrzegane jako aparat rządowy; w szerszym rozumieniu, obejmuje władzę wykonaw-

czą, ustawodawczą i sądowniczą oraz administrację, siły zbrojne oraz policję. Zob. J. Baylis,  

S. Smith (red.), Globalizacja polityki światowej...,op. cit., s. 966. 
7 Głównymi pojęciami, które służą jako warsztat terminologiczny do określenia państwa są: pań-

stwo, terytorium, suwerenność, zwierzchnictwo, władza, kompetencja. Pojęcia te są rozwijane od 

XVI wieku przez takich badaczy, jak: J. Bodinus, J. Althusius, H. Grotius, T. Hobbes, J. Locke, 

Ch.L. Montesquieu, J. Rousseau, I. Kant, G.W.F. Hegel, R. Mohl, P. Laband, G. Jellinek, H. Kelsen. 
8 J. Rosenau, cyt. za: A. Rothert, Dezagregacja polityki, Warszawa 2010, s. 122. 
9 Ibidem, s. 125. 
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narodowych a ich wiodąca rola w stosunkach międzynarodowych była uzasad-

niana poprzez stwierdzenia, że: państwa są najlepiej zorganizowanymi organami 

społecznymi zrzeszającymi i kontrolującymi narody, reprezentującymi je na are-

nie międzynarodowej; przynależność państwowa ma charakter powszechny, jest 

obowiązująca w stosunku do jednostek i grup społecznych; państwa są głównymi 

aktorami stosunków międzynarodowych, kształtują ich dynamikę i ciągłość; sto-

sunki między państwami są istotą stosunków międzynarodowych?10   

Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w istocie przemian społecznych, 

które mają miejsce w ostatnich kilku dziesięcioleciach, głównie za sprawą globa-

lizacji i jej politycznych, gospodarczych, społecznych, kulturowych, itp. konse-

kwencji11. Globalizacja sprawiła, że obecnie państwa funkcjonują w coraz bar-

dziej skomplikowanym systemie, sieciowym środowisku niezliczonej liczby 

dynamicznie rozwijających się podmiotów stosunków społecznych. Z jednej 

strony mamy system państw i rządów, a z drugiej sieciowy zdecentralizowany sys-

tem rozmaitych zbiorowości rywalizujących, współpracujących, wchodzących  

w rozliczne interakcje z systemem państw12. Organizacje te w sposób wyjątkowo 

ekspansywny dążą do poszerzania swojej autonomii wobec państw. Nowa konfi-

guracja ładu światowego sprawia, że każda władza państwowa, nie tylko bezpo-

średnio, ale głównie poprzez jej wyspecjalizowane instytucje jest ścisłe powiąza-

nie z instytucjami na poziomie ponadnarodowym. Taki obrót sytuacji prowadzi 

do paradoksu: W wymiarze podmiotowym państwa są wciąż najbardziej znaczącą, 

ale mniejszościową grupą uczestników międzynarodowych13. W tej sytuacji pań-

stwa podlegają ciągłej transformacji, są zmuszone do tworzenia nowych konfigu-

racji w ramach systemu interakcji z innymi podmiotami, jednocześnie ciągłego 

ewoluowania, dostosowywania własnych struktur do zabezpieczenia tych interfe-

rencji. Miejsce, misja, rola, cele, zadania i znaczenie państwa ulega ciągłej rede-

finicji. Nowopowstające podmioty pozapaństwowe, z jednej strony, wypełniają 

coraz więcej funkcji, w tym, w zakresie porządku i bezpieczeństwa, które wcze-

śniej były przypisywane państwom, z drugiej zaś strony, państwa tracą na znacze-

niu ze względu na brak możliwości wpływania na niegdyś kluczowe domeny ich 

kompetencji. 

                                                 
10 Szerzej: J. Kukułka, Międzynarodowe stosunki polityczne, Warszawa 1982, s. 9395. 
11 Szerzej: R. Jakubczak, Bezpieczeństwo narodowe w dobie globalizacji [w:] J. Pawłowski (red.), 

Współczesny wymiar bezpieczeństwa. Między teorią a praktyką, Warszawa 2011, s. 231233. 
12 A. Rothert, Dezagregacja..., op. cit., s. 129. 
13 D. Kondrakiewicz, Państwo..., op. cit., s. 88. 
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Kolejną konsekwencją globalizacji, wynikającą z możliwości bezpośred-

nich interakcji różnych grup społecznych jest tworzenie się państw zglobalizowa-

nych14 i ich dezagregacja15. Taki rozwój sytuacji, emargentna globalna złożoność, 

bifurkacja polityki globalnej sprawia, że większość interakcji ma miejsce poprzez 

systemy współpracy międzynarodowej i globalnej sieci politycznej z pominię-

ciem władz centralnych państw, co znacznie uszczupla ich możliwości wpływania 

na pewne sfery stosunków społecznych i politycznych. Istota dezagregacji państw 

została przedstawiona na rys. 1.  

Rys. 1. Państwo zdezagregowane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: A. McGrew, Globalizacja i polityka globalna [w:] J. Baylis, S. Smith 

(red.), Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynaro-

dowych, Kraków 2008, s. 36.  

 

Wraz z kształtowaniem się nowego ładu międzynarodowego […] zmienia 

się pojmowanie suwerenności państwowej w warunkach złożonej współzależno-

ści, gdy istnieje mnogość powiązań i połączeń w pluralistycznych społeczeń-

stwach, a wojna przestała być uważana za główny sposób rozwiązywania kwestii 

politycznych16.  Przewartościowaniom ulega także pojmowanie roli państwa  

w kwestii jego suwerenności rozpatrywanej na gruncie prawa międzynarodowego 

                                                 
14 Państwo zglobalizowane (globalized state): specyficzny typ państwa, kształtujący się w wyniku 

nacisku procesów globalizacyjnych, a zarazem podtrzymujący te procesy. Co istotne, w koncepcji 

„państwa zglobalizowanego” państwo nie zanika, a tylko zmienia wzór swoich zachowań. Zob.  

I. Clark, Globalizacja i ład pozimnowojenny [w:] J. Baylis, S. Smith (red.), Globalizacja polityki 

światowej..., op. cit., s. 903. 
15 Państwo zdezagregowane (disaggregated state): koncepcja ukazująca państwo jako coraz bar-

dziej fragmentowanego aktora polityki globalnej i wiążąca to z uwikłaniem poszczególnych orga-

nów/agend rządowych państwa w związki z zagranicznymi odpowiednikami tych organów/agend 

oraz innymi instytucjami w celu rozwiązywania problemów globalnych; odbywa się to w ramach 

systemów współpracy międzynarodowej i globalnej sieci politycznej. Zob. A. McGrew, Globalizacja 

i polityka globalna [w:] J. Baylis, S. Smith (red.), Globalizacja polityki światowej..., op. cit., s. 25. 
16 A. Rothert, Dezagregacja..., op. cit., s. 131, 132. 
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w kategoriach prawnych i politycznych, traktowanej jako niezakłócone ze-

wnętrzną ingerencją funkcjonowanie organów władzy publicznej17. Państwa na-

rodowe stają się elementami, członkami różnego rodzaju ponadnarodowych struk-

tur, międzynarodowych organizacji, którym, zgodnie z przyjętymi aktami 

prawnymi, przekazują część kompetencji i uprawnień. J.S. Nye pisał: Z wielu po-

wodów nawet popularne i sprawne rządy bardzo rzadko cieszą się pełną kontrolą 

nad wszystkim, co dzieje się w obrębie ich granic18. Suwerenność nie jest już po-

strzegana jako niezależność państwa od dowolnego czynnika zewnętrznego.  

B.R. Barber stwierdza: Można się spotkać z poglądem, że stworzenie ponadpań-

stwowych form suwerenności będzie zapewne wymagało likwidacji państw naro-

dowych […]19. Ta konstatacja poddaje w wątpliwość sens istnienia państwa naro-

dowego we współczesnej polityce światowej. 

Państwo, jako podmiot sieciowy, będący elementem globalnej sieci plasuje 

się na poziomie między instytucjami lokalnymi i regionalnymi a ponadnarodo-

wymi i międzynarodowymi z utrzymującą się tendencją zmniejszania się jego 

kompetencji na rzecz, w rozumieniu tradycyjnym, tak, podmiotów podrzędnych, 

jak, i nadrzędnych. Powszechnym w ostatnim czasie stał się transfer władzy, kom-

petencji i zobowiązań państwa na poziom regionalny i lokalny, z czym związane 

jest postępujące otwarcie na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Po-

dobna sytuacja ma miejsce w kwestii suwerenności państwa, która jest rozkła-

dana, z jednej strony, na instytucje władzy państwowej, z drugiej, na instytucje 

regionalne i globalne20. Zmniejszanie się kompetencji terytorialnego państwa na-

rodowego na rzecz, z jednej strony, szczebla lokalnego, z drugiej zaś, międzyna-

rodowego (regionalnego i globalnego) zostało przedstawione na rys. 2.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Suwerenność to: stan, w którym państwo nie podlega żadnej wyższej legalnej władzy. Pojęcie to 

jest związane, choć nie równoznaczne, z brakiem politycznych ograniczeń państwa. Suwerenność 

jest uprawnionym roszczeniem do sprawowania wyłącznej i bezwarunkowej władzy zwierzchniej 

nad określonym terytorium. Państwo na najwyższą władzę w polityce wewnętrznej i niezależność w 

polityce międzynarodowej. Suwerenność państwa w ładzie powestfalskim to: suwerenność narodu 

i jego politycznej reprezentacji (rządu), z której państwa czerpią władzę w obrębie własnych teryto-

riów: ulega przekształceniu, lecz nie jest bynajmniej zagrożona. Upowszechnia się idea suwerenno-

ści efektywnie rozkładającej się między instytucje władzy państwowej oraz instytucje regionalne i 

globalne. Zob. J. Baylis, S. Smith (red.), Globalizacja polityki światowej...,op. cit., s. 972, 973. 
18 J.S. Nye, Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009, s. 231. 
19 B.R. Barber, Imperium strachu. Wojna, terroryzm i demokracja, Warszawa 2005, s. 84. 
20 Por. A. McGrew, Globalizacja..., op. cit., s. 31. 
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Rys. 2. Zmniejszanie się kompetencji i znaczenia państwa  

w dobie ponowoczesności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żródlo: Opracowanie własne 

Analiza roli państw we współczesnym świecie byłaby nie pełna bez 

uwzględnienia faktu, że charakteryzuje je duża różnorodność i zróżnicowanie pod 

względem wielkości terytorium, potencjału demograficznego, gospodarczego, za-

sobów naturalnych, ustroju, systemu politycznego, siły militarnej, sprawności or-

ganizacyjnej, itp. wyznaczników. Konsekwencją tego jest ich hierarchizacja we-

dług różnych kryteriów, np. na mocarstwa, państwa średniego rzędu, państwa 

małe czy mini państwa21. Od strony standardów cywilizacyjnych można ostatnio 

spotkać ich podział na państwa: cywilizowane, hultajskie, zbójeckie, upadłe, wir-

tualne itp.22 Oceniając od strony geopolitycznej obecny układ polityczny można 

zauważyć, że dodatkowo narasta stopień globalnej polaryzacji, a przepaść mię-

dzy bogatymi a biednymi pogłębia się23. Na jednym biegunie jest grupa o wręcz 

nieograniczonych możliwościach politycznych, gospodarczych, militarnych, itp., 

sterująca strukturami gospodarczymi własnymi i zewnętrznymi poprzez takie na-

rzędzia jak system reglamentacyjny i prawny oraz współpracę międzynarodową. 

Na drugim biegunie znajduje się bardzo duża liczba państw, których możliwości, 

w porównaniu do wyżej wymienionych są znikome. W wyniku globalizacji ule-

gają osłabieniu, tracą kontrolę nad gospodarką, stają się zakładnikami innych pań-

stw lub podmiotów gospodarczych, np. korporacji transnarodowych. 

Dla dalszych rozważań w kwestii bezpieczeństwa należałoby zwrócić 

uwagę na dwie grupy, państwa mocarstwa i państwa upadłe, co powinno pozwolić 

zrozumieć różnic między znaczeniem pojęć „państwo słabe” i „państwo silne” 

 a także „państwo potęga” i państwo, które potęgą nie jest. 

                                                 
21 Zob. D. Kondrakiewicz, Państwo..., op. cit., s. 82, 86. 
22 Zob. Ibidem, s. 86, 87. 
23 R.H. Jakson, P. Owens, Rozwój społeczności międzynarodowej [w:] J. Baylis, S. Smith (red.), 

Globalizacja polityki światowej..., op. cit., s. 66. 
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Mocarstwa (imperia), państwa zwierzchnicze24 znajdują mechanizmy po-

zwalające na czerpanie korzyści z wypracowywanych przez inne państwa mająt-

ków, np. poprzez bezpośrednie polityczne podporządkowanie ich, lub w ostatnim 

czasie poprzez włączenie systemów gospodarczych, finansowych czy bankowych 

w swój system i przymuszenie do funkcjonowania na dogodnych dla siebie wa-

runkach a tym samym czerpanie korzyści z takiego układu. Zdolność do narzuce-

nia niesprawiedliwego przepływu majątku i kapitału opiera się na syndromie moż-

liwości gospodarczych i politycznych, siłowym i militarnych, wymuszeniu 

odpowiednich zachowań, czy wręcz podporządkowaniu. Prowadzi to do narasta-

nia asymetrii możliwości oraz różnicowania pozycji państw w układzie świato-

wym25. W ekstremalnych sytuacjach państwa mocarstwa nie uznając żadnych gra-

nic w dążeniach do bezwzględnego podporządkowania sobie innych podmiotów 

prowadzą ekspansywne i zaborcze działania. Są to nowe podboje neokolonialne 

(ingerencja zachodnich mocarstw i ich interesów w tej części świata [mowa tu  

o państwach postkolonialnych – Z.S.] nie ustała wraz z zaprzestaniem praktyk 

kolonialnych, lecz przyjęła inną formę)26, polegające, w pierwszej kolejności, na 

marginalizacji i degradacji, w ostateczności eliminowaniu, państw lub całych re-

gionów za pośrednictwem operacji militarnych usprawiedliwianych tzw. walką z 

terroryzmem, lub pod pozorem tzw. kolorowych rewolucji celem demokratyzacji, 

walki o prawa człowieka i wolność.  Działania te są jednym ze sposobów utrzy-

mania swojej dominującej pozycji w jednobiegunowym ładzie polityki światowej. 

Taki układ sprawia, że partnerskie współistnienie polityczne, ekonomiczne, mili-

tarne, itp. są we współczesnym świecie fikcją. Potwierdzeniem takiego stanu są 

słowa S. Krasnera, który charakteryzując kształtowanie się europejskiej społecz-

ności międzynarodowej stwierdza: […] asymetrie siły pomiędzy państwami ozna-

czały, że westfalską i prawno-międzynarodową suwerenność najlepiej pojmować 

jako „zorganizowaną hipokryzję” […] na wielką skalę – potężni władcy respek-

towali zasadę suwerenności tylko wtedy, gdy widzieli w tym własny interes27. Na 

tym świecie bywa raczej tak, że to silniejszy atakuje słabszego, a nie na odwrót. 

J. Mearsheimer potwierdza: Polityka wielkich mocarstw jest tragiczna, ponieważ 

anarchia systemu międzynarodowego zmusza je do poszukiwania dominacji kosz-

tem innych, skazując nawet pokojowe narody na bezlitosną walkę o potęgę28.  

Odrębną grupą państw, które w znacznym stopniu wpływają na stan bez-

pieczeństwa są państwa upadłe i upadające. Według najprostszej definicji pań-

stwa upadłe i upadające to kraje zdestabilizowane, których sytuacja wewnętrzna, 

                                                 
24 Państwo zwierzchnicze: państwo dominujące lub podporządkowujące sobie państwa sąsiadujące 

bez ich podbijania. Zob. J. Baylis, S. Smith (red.), Globalizacja polityki światowej...,op. cit., s. 967. 
25 Szerzej: M. Sułek (red.), Potęgometria, Warszawa 2013, passim. 
26 R.H. Jakson, P. Owens, Rozwój społeczności..., op. cit., s. 66. 
27 S. Krasner, cyt. za: Ibidem, s. 60. 
28 J. Mearsheimer, cyt. za: R. Zięba, Międzynarodowe implikacje kryzysu ukraińskiego, „Stosunki 

międzynarodowe” nr 2 (t.50) 2014, s. 16. 
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w większości obszarów ich funkcjonowania, odbiega od przyjętych norm społecz-

nych i politycznoustrojowych29. Stan, stopień destabilizacji i tendencje rozwoju 

wydarzeń, wskazują na zagrożenie ich istnienia i bytu oraz możliwość negatyw-

nego wpływu na regionalne i globalne otoczenie międzynarodowe30. J.S. Nye ana-

lizując regionalne i etniczne konflikty oraz interwencje zbrojne, odnotował: Nie-

które biedne kraje mogą mieć „de facto” bardzo niewielką swobodę działania ze 

względu na swoje ograniczone zasoby. Pewnego rodzaju interwencje mogą więc 

faktycznie przyczynić się do zwiększenia ich możliwości, a tym samym poszerzenia 

zakresu autonomii w przyszłości31. W tym miejscu trzeba jednak zaznaczyć, że 

znaczna liczba tych państw znalazła się w tak trudnej sytuacji za sprawą celowej 

polityki państw prowadzących ekspansjonistyczną politykę poszerzania swoich 

stref wpływów32. Państwa te, z jednej strony, podejmują desperackie próby siło-

wego przeciwstawienia się powstałej sytuacji, co prowadzi do destabilizacji sytu-

acji w wybranych regionach, z drugiej strony, państwa te świadome nowych wy-

zwań, globalnych zagrożeń oraz coraz większej niepewności i ryzyko, których nie 

są w stanie podjąć, przeciwstawić się lub im sprostać, z własnej inicjatywy skłania 

się w kierunku poszukiwania rozwiązań multilateralnych i globalnych, nawet 

kosztem własnej wolności. Dotyczy to także znacznej grupy najmniejszych, sta-

bilnych państw, które w obecnej rzeczywistości nie są w stanie zapewnić np. bez-

pieczeństwa swoim obywatelom.  

Tu należy się wyjaśnienie, że: Słabe państwa to te, które wykazują niski 

poziom spójności społeczno-politycznej […] Z kolei państwa silne charakteryzują 

się wysokim stopniem spójności społeczno-politycznej33. Dodatkowo, istotnym 

jest, że: Podział na państwa słabe i silne kontrastuje – i często się nie pokrywa – 

z bardziej tradycyjnym podziałem na potęgi i państwa, które potęgami nie są34. 

Reasumując tę część dywagacji należy w pierwszej kolejności stwierdzić, 

że: Państwa nadal zajmują […] centralną pozycję w strukturze relacji świato-

wych, co nie oznacza, że mają wyłączność35. Wyraźnie jest widoczna tendencja do 

                                                 
29 Państwo upadłe (failed state): państwo, które pogrążyło się w wojnie domowej i chaosie oraz 

którego rząd przestał funkcjonować w granicach terytorialnych państwa. Obywatele znajdują się  

w stanie natury. Zob. J.N. Wheeler, A.J. Bellamy, Interwencja humanitarna jako zagadnienie poli-

tyki światowej [w:] J. Baylis, S. Smith (red.), Globalizacja polityki światowej..., op. cit., s. 694. 
30 Problemy z upadającymi państwami dla bezpieczeństwa międzynarodowego, bez względu na 

okres historyczny, były w zasadzie zawsze takie same. Kryzys zazwyczaj kończył się przesileniem 

negatywnych zjawisk, komplikowaniem się sytuacji w otoczeniu wewnętrznym oraz desperackim 

konfliktem zbrojnym z otaczającymi lub innymi podmiotami wywołanym w celu resetu ogólnej złej 

sytuacji wewnętrznej i utwierdzenia dotychczasowego stanu. 
31 J.S. Nye, Konflikty międzynarodowe..., op. cit., s. 231. 
32 Szerzej: N. Klein, Doktryna szoku. Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe  

i kryzysy społeczne, Warszawa 2009, passim. 
33 B. Buzan, R. Little, Systemy międzynarodowe w historii świata, Warszawa 2011, s. 328. 
34 Ibidem, s. 328. 
35 A. Rothert, Dezagregacja..., op. cit., s. 131. 
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ograniczania lub celowego wycofywania się państw z wielu funkcji, które w hi-

storycznym a nawet współczesnym ujęciu były i są przypisywane do ich posłan-

nictwa lub aktywności. W wybranych obszarach ma miejsce nie tylko zmniejsza-

nie się funkcji państw od kontrolnej po regulacyjną a wręcz przekazywanie 

swoich uprawnień w tym zakresie innym podmiotom stosunków społecznych, 

które wyłoniły się w wyniku globalizacji. Najbardziej dobitnym przykładem, 

który bezpośrednio dotyczy problematyki bezpieczeństwa, jest utrata przez pań-

stwa monopolu na swobodne wykorzystanie siły militarnej, zarówno na własnym 

terytorium, jak i poza granicami36. Charakterystyczną cechą ponowoczesności jest 

także zmiana przestrzennego wymiaru funkcjonowania państwa. Granice uległy 

rozmyciu. Terytorium nie świadczy o potędze państwa. Państwa nie są w stanie 

panować nad swoim terytorium, a rozwój technologiczny w dziedzinie komuni-

kacji i łączności, wyłonienie się cyberprzestrzeni, sprawiło, że pod tym względem 

przestrzenie państw stały się ogólnie dostępne. Postępuje erozja norm państwowej 

suwerenności37. Państwa narodowe utraciły w tej materii część swoich kompeten-

cji i ograniczyły tym samym swoje możliwości działania.  

Z drugiej strony, wobec burzliwych zmian społecznych, erozji tożsamości 

narodowo-kulturowej, w konsekwencji osłabienia gotowości obywateli do po-

święceń dla państwa, wytworzyła się sytuacja, że została ograniczona zdolność 

państwa do wywiązywania się z tradycyjnych funkcji, w tym w zakresie bezpie-

czeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.     

Mimo przedstawionych powyżej wybranych faktów oraz rysującej się ten-

dencji rozwoju: Od (państwowocentrycznej) geopolityki do (geocentrycznej) po-

lityki globalnej38, która jest wyznacznikiem zmian w funkcjonowaniu narodowego 

państwa terytorialnego nie brak głosów mówiących, że: państwo w dalszym ciągu 

ponosi główną odpowiedzialność za realizację ekonomicznych, społecznych i kultu-

rowych praw człowieka. Musi ono podejmować programy zmniejszające bezrobo-

cie, zapewniające ochronę rodziny i dzieci, służące zapewnieniu powszechnej 

oświaty i zdrowia39.  W tej sytuacji należy stanowczo podkreślić za R. Jacksonem, 

że: Jeżeli nawet żyjemy w świecie, który część z nas określa jako „ponowoczesny”, 

to nic nie wskazuje na to, by miał on wkrótce odejść od instytucji suwerennego 

państwa40, a następnie dodaje: Na początku dwudziestego pierwszego wieku nie 

                                                 
36 Szerzej: P. Hassner, Koniec pewników. Eseje o wojnie pokoju i przemocy, Warszawa 2002, s. 90, 

224; W. Anioł, Państwo postsuwerenne? „Sprawy Międzynarodowe” nr 4/2002, s. 1522.  
37 J.S. Nye, Konflikty międzynarodowe..., op. cit., s. 376. 
38 A. McGrew, Globalizacja..., op. cit., s. 31. 
39 J. Symonides, Wpływ globalizacji na miejsce i rolę państwa w stosunkach międzynarodowych 

[w:] E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides (red.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Byd-

goszcz-Warszawa 2004, s. 151. 
40 R. Jackson, Suwerenność, Warszawa 2011, s. 178. 
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widać w zasięgu wzroku niczego, co mogłoby zastąpić instytucję suwerennego 

państwa41.  

W ostatnich latach, ma jednak miejsce rosnące zróżnicowanie państw pod 

względem ich wielkości stref wpływów, pozycji, możliwości oraz stawianych so-

bie celów i sposobów ich osiągania, co sprawia, że w praktyce rola i zadania pań-

stw w polityce bezpieczeństwa jest wyjątkowo zróżnicowana. 

 

2. Rola i zadania państwa w polityce bezpieczeństwa 

  

Podstawowym założeniem i oczekiwaniem, 

jakie żywimy wobec suwerennego państwa 

jest zapewnienie bezpieczeństwa narodowi 

i jego obywatelom. 

R. Jackson 

 

Analizując problematykę bezpieczeństwa we współczesnym świecie, jego 

złożoność oraz rolę i znaczenie w tym procesie państw narodowych, należy oprzeć 

się przynajmniej na dwóch prawidłowościach, z jednej strony, że głównym czyn-

nikiem, który winien być rozpatrzony przy analizie jest interdyscyplinarność  

i wieloaspektowość problematyki oraz mnogość podmiotów mających wpływ na 

jego stan, z drugiej strony, że państwa narodowe oraz tworzone przez nie organi-

zacje polityczno-militarne lub militarne (pakty, sojusze, układy obronne) w dal-

szym ciągu pozostają głównymi podmiotami, które w tym obszarze odgrywają 

kluczową rolę. Państwa posiadają monopol na utrzymywanie sił zbrojnych w tra-

dycyjnym rozumieniu oraz wykorzystywanie ich do osiągania swoich celów po-

litycznych, państwa są stronami konfliktów zbrojnych i wojen, które są prowa-

dzone w celach obronnych lub zaborczych. F. Fukuyama pisał: W świecie 

współczesnym siła państwa może zapewnić elementarny spokój i bezpieczeństwo 

jednostkom w społeczeństwach liczących więcej niż miliard ludzi. Ale te same 

państwa są nadal zdolne do organizowania wysoce destrukcyjnej przemocy w re-

lacjach między sobą i nigdy nie są w stanie utrzymać całkowitego porządku we-

wnętrznego42. Jak, w tej sytuacji problem kompetencji państw narodowych  

w kwestii polityki bezpieczeństwa wygląda aktualnie w rzeczywistości?  

Megatrendy polityki światowej wskazują na ewolucję roli i znaczenia pań-

stwa w obszarze polityki międzynarodowej, w tym bezpieczeństwa. O ile dawniej 

refleksja w kwestii bezpieczeństwa była przypisywana głównie państwom naro-

dowym, to obecnie w świecie społeczności globalnej taki stan jest coraz wyraźniej 

kontestowany. Tradycyjne, państwowocentryczne rozumienie bezpieczeństwa 

                                                 
41 Ibidem, s. 128. 
42 F. Fukuyama, Ład polityczny i polityczny regres...,op. cit., s. 609. 
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narodowego państw, głównie jako obrona ich suwerenności, niezawisłości i inte-

gralności terytorialnej jest kwestionowane na rzecz wspólnotowego rozwiązywa-

nia problemów wynikających ze sprzeczności interesów w wymiarze globalnym 

godzących w bezpieczeństwo jednostek i grup. W wyniku globalizacji i w kon-

tekście jej następstw oraz w obliczu nowych zagrożeń dla całej ludzkości (jedno-

stek i grup społeczności globalnej), bezpieczeństwo, podobnie jak inne dziedziny 

i systemy stosunków społecznych, w swym podmiotowym i przedmiotowym za-

kresie przekroczyło granice państw narodowych, stało się przedmiotem troski 

społeczności światowej. Ewolucja teorii i praktyki bezpieczeństwa biegnie zasad-

niczo od tradycyjnego nastawienia na bezpieczeństwo wyłącznie narodowe w kie-

runku coraz szerszego uwzględnienia bezpieczeństwa międzynarodowego i glo-

balnego, a także wyzwań humanitarnych w konfliktach wewnątrzpaństwowych43. 

Takie rozumienie prowadzi do stworzenia globalnego porządku bezpieczeństwa, 

w którym dotychczasowe priorytety bezpieczeństwa przypisane państwom ule-

gają znacznej modyfikacji. Jakie są tego następstwa i zobowiązania dla państw 

narodowych? Odpowiedzi na to pytanie można szukać w dwóch obszarach: po 

pierwsze, w teorii i praktyce współczesnej polityki bezpieczeństwa międzynaro-

dowego/globalnego, po drugie, w teorii i praktyce polityki państw narodowych 

mających skłonność do definiowania bezpieczeństwa wg historycznych norm, dą-

żących do zachowania status quo państwa w tradycyjnych uwarunkowaniach. Dy-

wagacje muszą oczywiście uwzględniać naturalne problemy ewolucji państwa 

przedstawione w pierwszej części artykułu. 

Charakteryzując pierwszy obszar należy stwierdzić, że współczesne bez-

pieczeństwo międzynarodowe44 to bezpieczeństwo  mające już swój podtekst 

jednostkowy i ludzki45, odnoszące się do bezpieczeństwa wszystkich aktorów życia 

międzynarodowego, tych niepaństwowych i państw46, ale  w głównym wymiarze 

państwowym i międzynarodowym (regionalnym i globalnym). Tu szansą dla 

świata jest to, żeby racje stanu poszczególnych państw dotyczące bezpieczeństwa 

były coraz bardziej zbieżne (bezpieczeństwo każdego państwa nierozerwalnie 

                                                 
43 J. Baylis, Bezpieczeństwo międzynarodowe..., op. cit., s. 392. 
44 W literaturze przedmiotu spotyka się inne określenia, np. „bezpieczeństwo zbiorowe”, „wspólne 

bezpieczeństwo”, „bezpieczeństwo wszechstronne”, „bezpieczeństwo kooperacyjne”, które są 

przedmiotem dyskusji i kontrowersji. Zob. M. Pietraś, Bezpieczeństwo międzynarodowe [w:]  

M. Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki..., op. cit., s. 324. 
45 Por. G. Michałowska, Bezpieczeństwo ludzkie [w:] J. Symonides, Świat wobec współczesnych 

wyzwań i zagrożeń, Warszawa 2010, s. 227234. 
46 R. Zięba, Nowe wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego [w:] J. Symonides, 

Świat wobec..., op. cit., s. 339. Należy tu podkreślić, że: Bezpieczeństwo międzynarodowe łączy zaś 

bezpieczeństwo państwa, ale i innych uczestników stosunków międzynarodowych, ze sposobem zor-

ganizowania i funkcjonowania środowiska międzynarodowego. Zob. M. Pietraś, Bezpieczeństwo..., 

op. cit., s. 324. 
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związane jest z bezpieczeństwem innych państw i przestaje być grą o sumie zero-

wej47), oraz aby państwa nie realizowały swoich interesów w oderwaniu od rea-

liów globalnej polityki bezpieczeństwa.  Konieczna jest redefinicja interesów pań-

stw narodowych na arenie międzynarodowej i uwzględnianie w coraz szerszym 

zakresie potrzeb i interesów innych podmiotów. Odpowiada to filozofii T. Hob-

besa, który twierdził, że stworzenie bezpiecznego, wolnego od wojen narodu/pań-

stwa, czy wspólnoty międzynarodowej jest możliwe tylko za pomocą silnej wła-

dzy absolutnego suwerena opartej na umowie społecznej, która wymaga 

zrzeczenia się, przez podmioty członkowskie, części niezależności na rzecz 

wspólnych celów48. 

W tej sytuacji należy stwierdzić, że każde państwo jako podmiot prawa 

międzynarodowego i członek ONZ, mimo ewolucji ładu światowego winno ak-

ceptować tradycyjne zasady budowy bezpieczeństwa zbiorowego49, musi być 

świadomym konieczności zastosowania się do przyjętych w tym celu zasad: wy-

rzeczenia się użycia siły zbrojnej w stosunkach z innymi państwami dla zmiany 

status quo, dostosowania/dopasowania interesu narodowego do interesu całej 

wspólnoty międzynarodowej, zaakceptowania faktu, że bezpieczeństwo jednego 

jest problemem wszystkich, przyłączenia się do zbiorowej odpowiedzi na agresję, 

zaufaniu innym państwom – świadomym powierzeniu własnego bezpieczeństwa 

systemowi bezpieczeństwa zbiorowego50. Państwa członkowskie ONZ są zobo-

wiązane do wydzielenie do dyspozycji Rady Bezpieczeństwa określonych sił 

zbrojnych, udzielenia wsparcia przy przemarszach wojsk, utrzymania w stanie go-

towości sił lotniczych niezbędnych do zastosowania jako zbiorowy międzynaro-

dowy środek przymusu51. Narodowa polityka bezpieczeństwa musi, pozytywnie 

wiązać bezpieczeństwo narodowe z bezpieczeństwem międzynarodowym. 

Patrząc przez pryzmat powyższych stwierdzeń należy podkreślić, że funk-

cja państwa w zakresie bezpieczeństwa nie zanika, jednak ulega modyfikacji, ad-

aptacji do nowych wyzwań, zagrożeń i ryzyko. Państwa w dalszym ciągu muszą 

określać swoje interesy bezpieczeństwa w kategoriach narodowych i terytorial-

nych jednak ich polityka w tym zakresie musi wynikać z konsensusu uwarunko-

wań regionalnych i globalnych oraz definiowanych obecnie ogólnych norm i prze-

konań ukształtowanych w toku tworzenia globalnego systemu mającego zapewnić 

trwały pokój i bezpieczeństwo światowe.  

                                                 
47 Ibidem, s. 340. 
48 Szerzej: T. Hobbes, Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, 

Warszawa 2009, I, VI, 58, passim.  
49 Szerzej: R. Zięba, System bezpieczeństwa międzynarodowego ONZ – akcje z razie zagrożenia 

 i naruszenia pokoju [w:] J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i per-

spektywy, Warszawa 2006, s. 7781.  
50 Por. J. Baylis, Bezpieczeństwo międzynarodowe..., op. cit., s. 379. 
51 Karta Narodów Zjednoczonych, art. 43, 45. 
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Odnosząc się do drugiego obszaru należy zaznaczyć, że mimo daleko zaa-

wansowanej integracji i konsensusu w sprawie ładu światowego, mimo podejmo-

wanych inicjatyw i znacznie posuniętych działań mających na celu utrzymanie 

bezpieczeństwa i pokoju światowego, świat jest daleki od oparcia bezpieczeństwa 

narodowego na zasadach współpracy międzynarodowej52. Praktyka pokazuje, że, 

państwa nie wyrażają jednoznacznej zgody na budowanie bezpieczeństwa naro-

dowego poprzez współpracę międzynarodową i na regułach bezpieczeństwa zbio-

rowego. Fundamentalne znaczenie ma tożsamość, bezpieczeństwo i niezależność 

państwa narodowego w tradycyjnym rozumieniu. Państwa, na zasadzie prawa do 

samostanowienia53, prowadzą dodatkowo własną politykę bezpieczeństwa ukie-

runkowaną na rozbudowę narodowych możliwości  potencjałów obronnych,  

w tym militarnych. Ogólnie ujmując, znacznej grupie państw zależy bardziej na 

zachowaniu tradycyjnej niezależności narodowej, uważają, że ich interesy naro-

dowe będą lepiej chronione, gdy dodatkowo będą dysponować własnym poten-

cjałem obronnym. Z czego to wynika?  

Badania pokazują, że mimo znaczących przeobrażeń kulturowych wywo-

łanych przez globalizację idee niepodległości, suwerenności i integralności tery-

torialnej (Człowiek ma wrodzoną potrzebę kontroli nad terytorium)54, odnoszące 

się do państwa narodowego, pozostają w dalszym ciągu głównymi wartościami 

społecznymi55. Społeczności używając pojęcia „państwo” w podświadomości 

mają zakodowane, że jest to podmiot legitymujący się suwerennością i tożsamo-

ścią polityczną lub kulturową definiowaną zgodnie z rozumieniem państwa west-

falskiego  suwerenność jest koniecznym warunkiem istnienia państwa a tożsa-

mość jest desygnatem wyróżniającym go od innych państw i narodów56. Państwa, 

mimo ewolucji kształtu stosunków społecznych pozostają najskuteczniejszym or-

ganem i systemem zapewniającym wspólnotową i tożsamościową odrębność na-

rodu oraz gwarantującym ich stabilność wewnętrzną i zewnętrzną. Cel ten jest 

osiągany poprzez formułowanie i realizację narodowej polityki bezpieczeństwa, 

która – niezależnie od zmieniających się jej koncepcji warunkowanych zmienno-

                                                 
52 Por. J. Baylis, Bezpieczeństwo międzynarodowe..., op. cit., s. 393.  
53 Zasada legitymizacji, która dała początek dekolonizacji, została zawarta w 1969 roku w Deklaracji 

Zgromadzenia ogólnego ONZ w sprawie przyznania niepodległości krajom i narodom kolonialnym 

(Rezolucja 1514). Znalazł się w niej m.in. zapis, zgodnie z którym wszystkie narody mają prawo do 

samostanowienia, a tym samym do członkostwa w społeczności międzynarodowej; uznano też kon-

tynuację kolonializmu […] za zbrodnię, stanowiącą naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych.   
54 A. Rothert, Dezagregacja..., op. cit., s. 123. 
55 Por. B.R. Barber, Imperium strachu..., op. cit.. s. 83. 
56 Por. J.M. Fiszer, Suwerenność i tożsamość narodowa Polski po akcesji do Unii Europejskiej [w:] 

M. Czarny, K. Spryszak (red.), Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Integracja europej-

ska i stosunki międzynarodowe (Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni), Toruń 2012,  

s. 522. 
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ścią środowiska międzynarodowego – zakłada dążenie do ochrony państwa i spo-

łeczeństwa przed zagrożeniami57. W konsekwencji państwa dążą do wyposażania 

swej polityki w prawne i rzeczowe narzędzia do urzeczywistniania swoich celów 

i interesów w środowisku międzynarodowym, które, mimo obowiązywania sto-

sownego prawa w dalszym ciągu cechuje się naturalną anarchią w stosunkach 

między państwami. Państwa narodowe dążą do posiadania monopolu na użycie 

siły, środków wojskowych dla zapewnienia istnienia granic i suwerenności. Jako 

potwierdzenie takiej filozofii można przytoczyć słowa J. Baylisa, który pisze: 

Kalkulacje strategiczne i siłą pozostaną prawdopodobnie w XXI wieku jednym 

 z najważniejszych wyznaczników postępowania państw58. Czy wobec powyż-

szych dogmatów możliwe jest obecnie prowadzenie przez państwa tradycyjnej 

polityki bezpieczeństwa?   

Ewolucja uwarunkowań społecznych i międzynarodowych sprawiła, że po-

strzeganie bezpieczeństwa narodowego przez państwa musiało uwzględniać jego 

jakościowo nowy charakter, jako zjawiska interdyscyplinarnego i wieloaspekto-

wego, na które ma wpływ wiele zewnętrznych, zmiennych czynników.  

W związku z jego internacjonalizacją państwa zmuszone zostały do dokonania 

istotnych zmian w systemach bezpieczeństwa adekwatnych do nowej rzeczywi-

stości. Po pierwsze, chcąc nie chcąc, musiały redefiniować pojęcie „suwerenność 

państwa”, a po drugie, realizując swoje tradycyjne zadania w kwestii bezpieczeń-

stwa, zostały zobowiązane przy tym, jak nigdy dotychczas, do respektowania ram 

praworządności – dostosowania się do norm światowych oraz prawa międzynaro-

dowego. W konsekwencji ich narodowa polityka bezpieczeństwa musi uwzględ-

niać uwarunkowania zewnętrzne, a podejmowane działania, w sprzężeniu zwrot-

nym, nie mogą wywierać negatywnego wpływ na środowisko międzynarodowe. 

W kwestii możliwości prowadzenia samodzielnej jednostronnej (unilateral-

nej) polityki bezpieczeństwa należy stwierdzić, że obecnie, w świecie niezliczonej 

liczby podmiotów, państwa nie mają monopolu na bezpieczeństwo a w nowym 

układzie stosunków są po prostu nie zdolne do nadmiernego rozbudowywania sił 

własnych i samodzielnych działań. Dla efektywnego działania w procesie bezpie-

czeństwa niezbędny jest stosowny potencjał państwa (terytorialny, demogra-

ficzny, gospodarczy, kulturowy, cywilizacyjny itp. Dzięki niemu państwo może 

zapewnić sobie bezpieczeństwo i niezależność. Istotne znaczenie ma siła mili-

tarna, jeżeli zajdzie konieczność, umożliwiająca wspieranie polityki uwiarygod-

niającej suwerenność oraz zapewniające obronę posiadanej niepodległości. Aktu-

alnie tylko niewielka liczba państw jest w stanie podjąć to wyzwanie. Charakter 

 i skala zachowań państw w tym względzie zależy od ich wielkości, możliwości, 

położenia, sytuacji, interesu i racji stanu (celów), ambicji, kultury strategicznej 

                                                 
57 M. Pietraś, Bezpieczeństwo..., op. cit., s. 324. 
58 J. Baylis, Bezpieczeństwo międzynarodowe..., op. cit., s. 392. 
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oraz innych czynników.  Szczególna rola w geopolitycznym stanie bezpieczeń-

stwa przypisywana jest państwom mocarstwom, które są głównymi aktorami 

kształtującymi ład międzynarodowy i gwarantami (destabilizatorami) bezpieczeń-

stwa, oraz państwom upadającym, gdzie ma miejsce odwrócenie tradycyjnego dy-

lematu bezpieczeństwa za sprawą doktryny nieinterwencji oraz faktu, że zagroże-

nia bezpieczeństwa mają głównie swoje źródła w polityce wewnętrznej. Państwa 

te nie prowadzą wojen z innymi państwami, dominującą formą konfliktów zbroj-

nych są wojny wewnętrzne59. Wobec tendencji do formułowania się w świecie 

kilku wiodących podmiotów złożonych, biegunów polityki światowej większość 

państw deklarujących samodzielną politykę bezpieczeństwa jest zmuszona do jej 

realizacji poprzez współpracują z innymi państwami zawierając z nimi sojusze60.    

Ten aspekt ma także drugą stronę. Realistyczna wizja świata zakłada wy-

korzystanie przez państwa siły dla zapewnienia bezpieczeństwa. Jednak w ostat-

nich dziesięcioleciach mieliśmy do czynienia z odwróceniem tego modelu. W ra-

mach kształtowanej koncepcji złożonej współzależności, dążenia do osiągnięcia 

tzw. dobrobytu przez podmioty pozapaństwowe i instytucje gospodarcze spra-

wiło, że bezpieczeństwo państw zostało odsunięte na dalszy plan61. Miało miejsce 

zmniejszania znaczenie tradycyjnych atrybutów  środków militarnych na rzecz 

podnoszenia rangi środków cywilnych. Powyższe uwarunkowania mają istotny 

wpływ na ich bezpieczeństwo militarne  ma miejsce systemowe degradowanie 

znaczenia obrony narodowej w klasycznym rozumieniu, która w ramach wą-

skiego pojmowania kwestii bezpieczeństwa państwa sprowadza się do ograniczo-

nego użycia sił zbrojnych62. 

Reasumując zewnętrzne i wewnętrzne zaangażowanie państw narodowych 

w problematyce bezpieczeństwa należy podkreślić, że ich egzystencja w określo-

nych uwarunkowaniach geopolitycznych i historycznych sprawia, iż bezpieczeń-

stwo nie może być realizowane w takim zakresie jak w minionych epokach. Czas 

absolutnego bezpieczeństwa państw/narodów minął a rosnące współzależności 

między państwami sprawiają, że rozumiane bezpieczeństwo państwa w klasycz-

nym ujęciu jest fikcją. Państwa nie tracą swobody w decydowaniu o swoim losie 

samostanowienia, ale wyraźnie zauważalna jest tendencja pogłębiania się rezy-

gnacji/osłabiania państw z wielu kompetencji w zakresie wykonywania ich praw 

suwerennych, w tym w dziedzinie bezpieczeństwa. Ewolucja regresu roli i zna-

czenia państwa w tym obszarze aktywności została przedstawiona na rys. 3.  

 

                                                 
59 Szerzej: R.H. Jakson, P. Owens, Rozwój społeczności..., op. cit., s. 66. 
60 Por. R. Zięba, Teoria ogólna bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych [w:] E. 

Haliżak, R. Kuźnier, G. Michałowska, S. Parzymies, J. Symonides, R. Zięba (red.), Stosunki mię-

dzynarodowe w XXI wieku. (Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzyna-

rodowych Uniwersytetu Warszawskiego), Warszawa 2006, s. 947. 
61 Por. J.S. Nye, Konflikty międzynarodowe..., op. cit., s. 386. 
62 Por. R. Jakubczak, Bezpieczeństwo narodowe..., op. cit., s. 241. 
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.Rys. 3. Zmniejszanie się kompetencji i znaczenia państwa  

w procesie bezpieczeństwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie własne 

 

Zakończenie 

 

Zważywszy na powyżej przeprowadzone dywagacje, na pierwszy rzut oka 

nie trudno wyjaśnić powody dla których tak wiele pytań wzbudza kwestia roli  

i zadań państw jako podmiotów stymulujących bezpieczeństwo wewnętrzne  

i międzynarodowe. Jest niezaprzeczalnym faktem, że globalizacja w sposób zna-

czący kontestuje tradycyjny paradygmat bezpieczeństwa  generuje nowe trans-

graniczne zagrożenia, tworzy nowe możliwości w zakresie wspólnotowego roz-

wiązywania problemów, zmienia spojrzenie na charakter, sposoby i zakres 

stosowanych środków, w tym użycia przemocy i siły celem utrzymania na akcep-

towalnym poziomie stanu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Na postawione 

w tym miejscu kluczowe pytanie: o czyje bezpieczeństwo chodzi?63 należy stwier-

dzić, że proces zapewnienia bezpieczeństwa każdego podmiotu jest realizowany 

w złożonym środowisku podmiotów państwowych i organizacji pozapaństwo-

wych, jego konsekwencje dotyczą całego światowego systemu społecznego, całej 

ludzkości. Ogólnie ujmując, globalizacja stymuluje paradygmat bezpieczeństwa 

w kierunku rozwiązań, których głównym podmiotem i przedmiotem jest społecz-

ność światowa jako całość.  

Mimo znaczących przewartościowań, należy zauważyć, że obecnie, w dal-

szym ciągu głównymi uczestnikami stosunków międzynarodowych są państwa  

pozostali uczestnicy mają jedynie charakter wtórny wobec państw  które repre-

zentują narody i na nich spoczywa powinność zapewnienia bezpieczeństwa 

swoim obywatelom, społeczeństwom, narodom i samym sobie jako instytucjom. 

Państwa muszą się w dalszym ciągu martwić o bezpieczeństwo nie tylko w jego 

tradycyjnym ujęciu, ale także w jego szerokim współczesnym rozumieniu, jako 

                                                 
63 R. Zięba, Teoria ogólna bezpieczeństwa..., op. cit., s. 940.  
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możliwość rozwoju oraz stabilność/pewność, tzn. troszczyć o potęgę polityczną 

 i wojskową, spokój społeczny, konkurencyjność gospodarki, żywotność kultury, 

zdrowie i edukację obywateli, stabilność środowiska naturalnego, poziom wiedzy 

i technologii64, itp. dziedziny/obszary funkcjonowania człowieka i samego pań-

stwa. To wskazuje, że funkcja państwa w zakresie bezpieczeństwa nie zanika, 

ulega jedynie modyfikacji, adaptacji do nowych uwarunkowań. 

Najlepszą konkluzją rozważań mogą być słowa J. Clarka, który stwierdził: 

Globalizacja wnosi w debatę na temat bezpieczeństwa świadomość rozległych 

przemian systemowych, nie umniejsza to jednak roli państwa ani nie pozwala do-

mniemywać jego zanikania. Pytanie, jakie staje przed badaczem zagadnień współ-

czesnego bezpieczeństwa, nie dotyczy kwestii, czy odnosić bezpieczeństwo do jed-

nostek i społeczeństw zamiast państw, ale w jaki sposób postrzegać 

funkcjonowanie państwa, aby analiza uwzględniała nowe konteksty – praw czło-

wieka i tożsamości społecznej65. 
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NEOLIBERALNY ŁAD EKONOMICZNY  
A GOSPODARKA FUCHY W EUROPIE 

 – WYZWANIA XXI WIEKU 
 

 

Neoliberal Economic Order And The Gig Economy In Eu-
rope - The Challenges Of The 21st Century 

 

 

Streszczenie: Tekst przedstawia głębokie zmiany, które zaszły na rynkach 

pracy w krajach Unii Europejskiej pod wpływem neoliberalizmu oraz ich destruk-

cyjne oddziaływanie na przyszłość. Spowodowały one zanik dużej liczby dobrze 

opłacanych miejsc pracy w przemyśle. Zastąpiły je gorzej płatne, mało pewne 

miejsca pracy w usługach. W XXI wieku pojawiły się nowe – stare prace w usłu-

gach (m.in. sprzedaż, transport, hotelarstwo) oparte o platformy cyfrowe, aplika-

cje na przykład: Amazon, Airbnb, Ebay czy Uber. Z tego powodu na rynku pracy 

jest coraz więcej prac czasowych czy kontraktów. Spora część pracowników  

w usługach jest nisko opłacana. To oznacza prekaryzację warunków pracy.  

W przyszłości ten model pracy może ulec upowszechnieniu i nastąpią czasy, kiedy 

będzie dominowała gospodarka fuchy. Kiedy to się stanie w końcu pojawi się 

wielka kwestia związana z utrzymaniem wielu usług publicznych na obecnym po-

ziomie. Dostarczenie ich w przyszłości nie będzie możliwe z powodu braku od-

powiednio dużych danin publicznych płaconych przez osoby fizyczne (PIT) oraz 

prawne (CIT). 

 

Słowa kluczowe: neoliberalizm, niepewne warunki pracy, gospodarka fuchy, 

platformy sprzedażowe, unikanie płacenia podatków. 

 

Abstract: The text depicts the profound changes that have taken place in 

the labor markets of the European Union under the influence of neo-liberalism 

and their destructive impact on the future. This has led to the disappearance of  

a large number of well paid jobs in the industry. They replaced the less paid, less 

secure jobs in the service. In the 21st century appeared new – old works in services 

(eg sale, transport, hotel) based on digital platforms, applications such as Amazon, 

Airbnb, Ebay or Uber. For this reason, there are more and more temporary jobs or 

contracts on the labor market. Many of the employees in the service are low paid. 

This means precarious working conditions. In the future this model of work may 

become popular and there will be times when the gig economy will dominate. 

When this happens eventually there will be a big issue related to keeping many 
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public services at the current level. Provision in the future will not be possible due 

to the lack of adequate public taxes paid by individuals (PIT) and legal (CIT). 

 

Keywords: Neoliberalism, precarious working conditions, the gig economy, sales 

platforms, avoidance of taxes. 

 

 

„Jeżeli społeczeństwo demokratyczne nie 

jest w stanie pomóc tym licznym, którzy są 

biedni, to nie uda mu się uratować tych 

nielicznych, którzy są bogaci”  

John F. Kennedy prezydent USA 

 

Wprowadzenie 

 

Po rozpadzie europejskiego bloku państw socjalistycznych, do którego do-

szło w latach 1989-1991, rozpoczęło się tworzenie nowego ładu politycznego 

 i gospodarczego w Europie. Ład ten bazował na nowych paradygmatach politycz-

nych i ekonomicznych, które nazwano neoliberalizmem. Zniknęła realna groźba 

wybuchu III wojny światowej między Zachodem (państwa skupione w Pakcie Pół-

nocnoatlantyckim – NATO) ze Wschodem (ZSRR oraz militarny sojusz państw so-

cjalistycznych Układu Warszawskiego). W ciągu kolejnych 25 lat w Europie ufor-

mował się duży sojusz polityczny i gospodarczy – Unia Europejska. Zrzeszała ona 

28 państw z ponad 500 milionami mieszkańców w 2016 roku. Obywatele Wielkiej 

Brytanii postanowili w powszechnym referendum z 23 czerwca 2016 roku ją opu-

ścić i procedura wyjścia jest obecnie uzgadniana; zajmie ona parę lat. 

Wdrażanie neoliberalizmu w Europie pod koniec XX wieku oznaczało 

szybkie odchodzenie od dominującej roli państwa w gospodarce w roli regulatora 

i nadzorcy. Następowała redukcja wielu usług świadczonych przez sektor pań-

stwowy, publiczny lub uspołeczniony m.in. przez spółdzielczość. W dużej mierze 

usługi te przejął sektor prywatny oraz wprowadzono większy zakres odpłatności 

za „bezpłatne” dobra publiczne. Zmiany te uformowały się w latach 80. XX wieku 

w dwóch państwach. W Wielkiej Brytanii pod rządami premier Margaret Tha-

tcher, która rządziła w latach 1979-1990, jako tzw. thatcheryzm. Drugim pań-

stwem były Stany Zjednoczone Ameryki podczas prezydentury Ronalda Reagana 

(lata 1981-1989) – tzw. reganomika. Głównymi elementami wdrażanych, nowych 

polityk było: uznanie prymatu rozwiązań rynkowych jako bardziej wydajnych od 

sektora państwowego czy publicznego; promocja reguł wolnego handlu i przepły-

wów finansowych na świecie; redukcja barier i kontroli gospodarki, finansów 

przez państwa; prywatyzacja sektora publicznego z dopuszczeniem podmiotów 

zagranicznych; redukcja podatków dla najbogatszych, zmniejszanie wydatków 
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socjalnych oraz ich lepsze ukierunkowanie; wprowadzenie dyscypliny finansów 

publicznych. Kluczowym czynnikiem było położenie nacisku na utrzymanie nie-

ustannego wzrostu i rozwoju mierzonego wskaźnikiem wzrostu/spadku Produktu 

Krajowego Brutto (PKB). Przyrost ten jest wypracowany przez większą produk-

tywność, wydajność energetyczną, innowacyjność czy redukcję kapitałochłonno-

ści lub pracochłonności, korzystanie z outsourcingu czy offshoringu. 

Można wskazać na dwa, główne paradygmaty neoliberalizmu. Stały one za 

wprowadzeniem głębokich zmian i reform w polityce, gospodarce państw wyso-

korozwiniętych. Opierały się one na ekonomii podaży i są nimi: 

a) prymat produkcji, która jest zasadniczym celem systemu ekonomicznego, po-

nieważ pozwala na uzyskanie wyższego poziomu zaspakajania potrzeb; 

b) uznanie rynku za najlepszy mechanizm optymalnej alokacji zasobów1. 

W oparciu o te założenia ideowe wypracowano rozwiązania dla dalszego 

rozwoju gospodarek neoliberalnych, które stały się ich obecnymi fundamentami. 

Można wymienić następujące ich składowe: 

a) redukcja roli państwa w gospodarce, co oznacza prywatyzację sektora pań-

stwowego, publicznego i wycofanie się państwa ze wspierania, finansowania 

m.in. mieszkalnictwa, transportu kolejowego, edukacji czy zdrowia – pod-

stawowe dobra publiczne); 

b) wzrost znaczenia gospodarki wolnorynkowej, indywidualnego wyboru oraz 

swoboda działania podmiotów prywatnych przez deregulację rynków i zno-

szenie barier państwowych np. celnych – m.in. swoboda przepływów finan-

sowych, towarów i usług;  

c) redukcja podatków dla najbogatszych (propagowanie podatku liniowego PIT 

czy zmniejszenie progresji podatkowej) połączona z redukcją podatków dla 

firm – CIT.  

Jednym z kluczowych mechanizmów neoliberalizmu stała się polityka „ela-

stycznego rynku pracy”. Umożliwia pracodawcom, w sposób bliski pełnej dowol-

ności, przerzucać wszelkie obciążenia na zleceniodawców lub pracobiorców przy 

jednoczesnym uchylaniu się od ponoszenia własnych odpowiedzialności z tytułu 

wykonywanych prac, a także dbania o m.in. „zabezpieczenie na starość pracow-

ników” lub „dbałość o ich zdrowie podczas losowych zdarzeń”. Pracodawców 

tego rodzaju kwestie nie obchodzą i nie widzą powodu ponoszenia obciążeń z tego 

tytułu. Powszechnie stosuje się w działaniu firm prywatnych czy publicznych za-

sada outsourcingu (zlecanie prac specjalistycznym podwykonawcom w kraju np. 

sprzątanie, ochrona, księgowość, logistyka) czy offshoringu (wynoszenie produk-

                                                 
1 A. Zawojska, Liberalizm, neoliberalizm, wolność ekonomiczna i polityczna a rozwój 

gospodarczy kraju, Warszawa b.r.w., s. 7. 
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cji i usług do krajów o niższych kosztach operacyjnych, zwłaszcza pracy, a na-

stępnie ich import do własnego). Stosowane w ich ramach umowy opierają się na 

prawie cywilnym. Zawiera się je na czas określony, na krótkie terminy, na wyko-

nanie danej pracy, projektu lub usługi. W przypadku dawnych praw i przywilejów 

pracowników (np. w przemyśle), które mieli zagwarantowane w ramach umów  

o pracę, są one zastępowane kontraktami prawa cywilnego. W Polsce przyjęło to 

formę np. umów zleceń, umowy o dzieło czy umowy/kontraktu menadżerskiego. 

Wszyscy zatrudnień w taki sposób są pozbawieni ochrony wynikającej z praw 

kodeksu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, czy innych praw będą-

cych przywilejami branżowymi. 

Inna zmiana stosunków pracy XXI wieku, często stosowna przez przedsię-

biorstwa prywatne, państwowe czy publiczne, polega na tym, że w ramach dużej 

redukcji jej kosztów zatrudnia się pracowników za pośrednictwem agencji pracy. 

Osoby takie wykonują prace w krótkich terminach jako zlecenia, a agencje za-

trudniają ich na umowach cywilnych, a nie o pracę. 

Kolejnym, popularnym rozwiązaniem od lat stosowanych przez przedsię-

biorstwa prywatne jest składanie przez pracodawców „ofert nie do odrzucenia”, 

aby dotychczasowi, etatowi pracownicy „dobrowolnie”, sami rejestrowali własne, 

jednoosobowe podmioty gospodarcze i dalej „świadczyli usługi – wykonywali 

dawną pracę” jako „niezależni” zleceniobiorcy – przedsiębiorcy. Takie stosunki 

pracy są powszechne m.in. w: firmach kurierskich, usługach pocztowych, firmach 

doradczych, prawniczych, służbie zdrowia, opiece społecznej czy firmach budow-

lanych. 

W wyniku neoliberalnych modyfikacji stosunków i warunków pracy zna-

cząco osłabła pozycja związków zawodowych w przedsiębiorstwach prywatnych. 

Liczba członków uległa wyraźnej redukcji. Natomiast wciąż duża utrzymała się 

w sektorze państwowym lub publicznym. Pojawił się jeszcze jeden czynnik zmian 

stosunków pracy i osłabienia pozycji związków zawodowych – wynoszenie 

przedsiębiorstw z krajów o wysokich podatkach, wynagrodzeniach do państw  

o niskich podatkach i wynagrodzeniach. Nastąpiła duża delokalizacja wielkich, 

międzynarodowych firm, które zapewniały wcześniej, przez lata, w krajach wy-

sokorozwiniętych dobre i stabilne miejsca pracy z wysokimi wynagrodzeniami 

oraz hojnymi świadczeniami społecznymi m.in. chorobowe, wypadkowe, rentowe 

czy emerytalne. Droga tego exodusu gospodarczego wiodła albo do dawnych pań-

stw socjalistycznych lub dalej, głównie do Azji m.in. do „socjalistycznych” Chin, 

Wietnamu lub do „kapitalistycznych” Indii czy Birmy. 

W 1989 roku na reorientacje polityk gospodarczych i społecznych, upo-

wszechniające się w zachodnich, wysokorozwiniętych państwach kapitalistycz-

nych, przyjęto określenie „Konsensusu Waszyngtońskiego”. Nazwa ta pochodzi 

od dokumentu powstałego pod kierunkiem Jamesa Williamson, dyrektora Insty-

tutu Gospodarki Światowej, który opublikowano w tym roku w Waszyngtonie. 
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Wskazania zawarte w opracowaniu były pierwotnie adresowane do państw Ame-

ryki Łacińskiej. Użyto ich również, jako bardzo przydatne, do przeprowadzenia 

głębokich reform ustrojowych i ekonomicznych w gospodarkach krajów europej-

skiego bloku socjalistycznego, które podlegały transformacji systemowej. Bezpo-

średnio oznaczało to radykalne, szybkie i bolesne dla milionów ludzi przekształ-

cenia państw tzw. socjalistycznych w postsocjalistyczne i kapitalistyczne. 

Transformacja ta miała bardzo burzliwy przebieg. W latach 90. XX w. nastąpiła 

likwidacja lub znacząca redukcja wielkich przedsiębiorstw państwowych we 

wszystkich branżach przemysłowych. Doszło do rozpadu ścisłych więzów wy-

miany i kooperacji gospodarczej utrzymywanych przez lata w ramach socjali-

stycznej Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) pod patronatem 

ZSRR. Przedsiębiorstwa państwowe podlegały wielkiej prywatyzacji, co często 

oznaczało ich całkowitą likwidację i wyprzedaż majątku produkcyjnego w cenach 

„złomu”. Część zakładów mogła dalej istnieć w gospodarce rynkowej. Zabrakło 

wyobraźni, świadomości, woli politycznej, długofalowych strategii ówczesnych 

partii rządzących i parlamentów, aby przedsiębiorstwa te poddać sanacji, ochronić 

przed destrukcją lub zastąpieniem na rynku przez wydajniejsze, lepiej zarządzane, 

dysponujące dostępem do kredytów zachodnie przedsiębiorstwa prywatne czy 

państwowe. Na przykład w Polsce dokonano prywatyzacji państwowej Teleko-

munikacji Polskiej S.A. przez francuskie, państwowe France Telecom oraz pry-

watny Kulczyk Holding, który potem odsprzedał swe akcje Francuzom. Przedsię-

biorstwo państwowe przeszło w ręce zagranicznego państwowego inwestora – 

trudno mówić o jego prywatyzacji, a raczej była to zagraniczna nacjonalizacja.  

W trudnej sytuacji gospodarczej konieczna była polityka ich naprawy, a nie bez-

względna likwidacja lub prywatyzacja. Takie działania oznaczałoby m.in. długo-

letni protekcjonizm, wprowadzenie barier celnych w połączeniu z restrukturyza-

cją i dokapitalizowaniem środkami publicznymi. Takie mechanizmy interwencji 

państwowej i pomocy publicznej stały w jawnym konflikcie ideologicznym z pro-

pagowanymi ówcześnie przez doradców państw zachodnich, którzy służyli radą 

rządom postsocjalistycznym, receptami neoliberalizmu. Głoszono wówczas bez-

alternatywną konieczność szybkiej likwidacji wielkich, państwowych i nieren-

townych „molochów” oraz oddanie wszystkich reform w „niewidzialne ręce 

rynku”. Znamienna stała się wypowiedź ówczesnego, polskiego ministra przemy-

słu dr. Tadeusza Syryjczyka, w 1989 roku w gabinecie Tadeusza Mazowieckiego, 

że: „najlepszą polityką przemysłowa to brak tej polityki”, którą dokładnie skopio-

wał od noblisty prof. Gary Beckera z 1985 roku. Wielkie przedsiębiorstwa pań-

stwowe, postsocjalistyczne okazywały się zbyt „duże”, aby ratować je pieniędzmi 

podatników. Na skutek reform doszło do skokowego wzrostu bezrobocia. To 

oznaczało utratę milionów miejsc pracy w przemyśle, usługach czy rolnictwie (li-

kwidacja Państwowych Gospodarstw Rolnych). Na przykład w Polsce odnoto-



Przyszłość: Świat-Europa-Polska nr 4/40/2017                                    Problemy i poglądy 

 

90 

wano 20 procentową stopę bezrobocia rejestrowanego w końcu 2003 roku. Trans-

formację realizowano pod hasłem „terapii szokowej”. Faktycznie skala likwidacji 

miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw państwowych była ogromna. W Polsce 

objęła ona 1675 zakładów z których 25-30% mogło podlegać likwidacji ze 

względu na otwarcie się na rynki światowe. Natomiast popularnej tezy ekonomi-

stów głoszącej, że należało zlikwidować wszystkie 100% zakładów nie da się uza-

sadnić2. „Terapia szokowa” w Polsce równała się likwidacji 34% majątku produk-

cyjnego, który istniał w ostatnim roku Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL). 

Wiązało się to ze zniszczeniem 1,7 mln miejsc pracy, czyli dwa razy więcej niż 

zatrudniał przed II wojną cały przemysł w Polsce3. W czasach PRL robotnik osią-

gał wydajność pracy w przemyśle trzykrotnie większą niż w rolnictwie oraz dwa 

razy wyższą niż w usługach4. O rozmiarach zniszczeń przedsiębiorstw i miejsc 

pracy w Polsce na skutek neoliberalnej transformacji ustrojowej świadczy to, że 

w 1988 roku pracowało 6,2 tys. zakładów, które zatrudniały ponad 100 osób.  

W wyniku deindustrializacji zlikwidowano 1675 przedsiębiorstw, z których 681 

powstało w PRL, a 994 już istniały przed 1949 rokiem. Oznacza to, że były to 

zakłady założone i pracujące jeszcze w ramach gospodarki rynkowej, na którą 

nowy, socjalistyczny ustrój PRL nie miał wpływu5. Zlikwidowano więcej przed-

siębiorstw założonych w okresie gospodarki rynkowej niż wybudowano podczas 

trwania socjalistycznej, monopolistycznej i „nierynkowej” gospodarki państwo-

wej. Wszystkie państwa postsocjalistyczne odnotowały w wyniku transformacji 

ustrojowej dużą recesję gospodarczą, która z czasem przeszła w stagnację, aby 

potem zamienić się w większy lub mniejszy rozwój gospodarczy – zwłaszcza po 

2004 roku i wejściu części z tych państw do Wspólnoty Europejskiej.  

 

Gospodarka fuchy w neoliberalizmie XXI wieku 

 

W pierwszej dekadzie XXI wieku, ze względu na wzrost stopy bezrobocia 

w Unii Europejskiej, rozpoczęto w wielu państwach upowszechnianie reform neo-

liberalnych na rynku pracy. Miał stać się on dla prywatnych przedsiębiorców bar-

dziej „elastyczny – przyjazny”. Wprowadzone deregulacje zliberalizowały obo-

wiązujące prawa pracy oraz redukowały wielkość i długość przyznawania 

świadczeń bezrobotnym. Zmiany te oznaczały także zastępowanie długotrwałych 

umów o pracę innymi formami stosunków pracy opartych na umowach czaso-

wych czy cywilnych. Zawieszano coroczną indeksację płac, następowała wyraźna 

                                                 
2 A. Karpiński, Polemicznie o jednej polemice, [w:] „Tygodnik Przegląd”, 10 października 

2016. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 P. Dybicz, A. Karpiński, Stracone szanse, [w:] „Tygodnik Przegląd”, 23 maja 2013. 
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redukcja wynagrodzeń, skracanie czasu pracy. Kryzys finansowy z 2008 roku do-

tarł w roku następnym do Unii. Jego pierwszą, największą ofiarą padła Grecja, 

 a za nią potężnie wstrząsnął kolejnymi państwami. Najbardziej uderzył on w go-

spodarki: Portugalii, Irlandii, Włoch, Grecji i Hiszpanii tzw. grupa państw PIIGS. 

Państwa te weszły w okres trwającej przez lata głębokiej recesji gospodarcze,  

a inne unijne owładnęła stagnacja lub spowolnienie gospodarcze. Wyjątkiem  

w państwach unijnych okazała się Polska, której gospodarka nie odnotowała ani 

silnego załamania lub dużego spowolnienia w latach 2009-2010. Gospodarkę pol-

ską określano wtedy terminem „zielnej wyspy”. Recesja, stagnacja czy spowol-

nienie gospodarcza trwały przez kilka lat. W paru państwach zła sytuacja ekono-

miczna utrzymała się do dziś np. w Grecji, Hiszpanii czy Włoszech, które wciąż 

mają największe wskaźniki bezrobocia.  

W Niemczech wielkie, neoliberalne reformy w prawie pracy wprowadzono 

w latach 2003-2005 pod nazwą reform Hartza. Polegały one m.in. na drastycznej 

redukcji świadczeń dla bezrobotnych6. Podobne zmiany, nawet dalej idące, wpro-

wadzano w Polsce od 2004 roku i związane one były z upowszechnieniem świad-

czenia pracy: za pośrednictwem agencji pracy; przechodzeniem na prace na czas 

określony; wykonywaniem pracy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego 

(umowa zlecenie czy o dzieło). Różne prace są wykonywane w ramach konkret-

nych projektów, zawierane na określony czas, przez osoby nazywane „wolnymi 

strzelcami – freelancers”. W dużej mierze ludzie ci w ramach otrzymywanego 

wynagrodzenia sami muszą za siebie pokrywać koszty wszelkich ubezpieczeń 

emerytalnych, chorobowych czy wypadkowych. Z powodu uzyskiwania zbyt ni-

skich przychodów wielu z nich nie czyni tego lub płaci absolutne minima. W sy-

tuacji wypadku lub wypadnięcia z rynku pracy z powodu zdrowia, wieku takie 

osoby nie mają oszczędności na leczenie, na dalsze życie. Przechodzą na utrzy-

manie publicznej pomocy społecznej – jeżeli będzie miała odpowiednie środki na 

przyznanie zasiłków. 

Pod względem umów czasowych w krajach Unii Europejskiej w 2016 roku 

Polska była na pierwszym miejscu z 27,5% tak zatrudnionych osób, za nią była 

Hiszpania (26,1%), a na trzecim miejscu Portugalia (22,1%), przy średniej 14,2% 

dla 28 krajów Unii7. W związku z coraz większą liczbą osób pracujących w wa-

runkach niepewności pracy, otrzymujących niskie wynagrodzenia, bez umów 

 o pracę, pojawił się specjalny termin określający ich jako prekariat czy pracę pre-

karną8. W ramach rozwijania się w XXI wieku pod wpływem neoliberalnych roz-

wiązań nowych stosunków i warunków pracy upowszechniła się definicja, która 

                                                 
6 T. Krebs, M. Scheffel, Reformy niemieckiego rynku pracy: niepopularny sukces,  

24 września 2013. 
7 Temporary employment, OECD Data, [w:] https://data.oecd.org/emp/temporary-em-

ployment.htm (dostęp: 5.11.2017). 
8 G. Standing, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa 2015, s. 5. 

https://www.obserwatorfinansowy.pl/tylko-w-obserwatorze/vox/
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opisuje ten stan mianem gospodarki/ekonomi fuchy – the gig economy. Oznacza 

to bezpośrednio: „warunki w których są powszechne stanowiska czasowe i za-

wiera się umowy z niezależnymi pracownikami na krótkotrwałe zlecenia”9. 

 

Cyfrowa konkurencja globalna 

 

Z upowszechnieniem neoliberalizmu, delokalizacją przedsiębiorstw czy 

gospodarki fuchy nakłada się zaostrzenie walki na rynkach, która toczy się na 

skalę globalną. Umożliwiły to od lat 90. XX wieku nowoczesne technologie in-

formatyczne związane z błyskawicznym rozwojem komputeryzacji, cyfryzacji, 

automatyzacji czy robotyzacji miejsc pracy oraz wprowadzeniem szybkich syste-

mów międzykontynentalnego przewozu towarów w kontenerach statkami, koleją, 

ciężarówkami czy samolotami. Od kilku lat prowadzone są prace nad samocho-

dami, ciężarówkami poruszającymi się bez kierowców. 

Pojawiły się nowe-stare prace m.in. w transporcie, handlu, turystyce, finan-

sach czy logistyce. Wiążą się one z powstaniem i rozwojem potężnych usługo-

wych platform cyfrowych, które za pomocą aplikacji montowanych na smartpho-

nach, komputerach łączą osobę dysponującą czasem i własnym samochodem  

z osobą chcącą gdzieś dojechać. Przykładem tej rewolucji jest firma np. Uber czy 

podobne jej odpowiedniki w Polsce jak np. BlaBlaCar – wspólne przejazdy. Uber, 

który dominuje na rynku osobistych usług przewozowych, oferuje usługi dostępne 

na całym świecie, w ponad 600 miastach w 77 krajach, na sześciu kontynentach 

 i od prawie trzech lat działa w Polsce, w jej głównych miastach10. Pojawienie się 

tego serwisu wywołało liczne i burzliwe protesty wszystkich korporacji taksów-

kowych w dużych miastach, stolicach europejskich. Przyczyną tego jest to, że 

oferuje ona za pomocą platformy i aplikacji usługi „wolnych” kierowców, którzy 

z nią współpracują (nie są zatrudniani) w cenach znacznie niższych niż te ofero-

wane przez oficjalnie zarejestrowanych taksówkarzy. Ci ostatni płacąc należne 

daniny publiczne (mają kasy fiskalne; uiszczają podatki oraz składki); muszą mieć 

wszelkie ubezpieczenia obowiązujące zawodowych kierowców taksówek (droż-

sze autocasco) oraz mają wymagane przez państwowego regulatora licencje. To 

oznacza wyższe, oficjalne koszty pracy. Wysokość zarobków kierowcy jest uza-

leżniona w Uberze od liczby wykonanych przejazdów i reklamuje się jako „do-

datkowe zajęcie i łatwy, bezpieczny sposób na dorobienie”; w Polsce ponad mi-

lion użytkowników skorzystało z tej aplikacji11.  

                                                 
9 M Rouse, Definition gig economy, [w:] http://whatis.techtarget.com/definition/gig-econ-

omy (dostęp: 31.03.2017). 
10 Przyjdź do biura – zacznij zarabiać od zaraz, Reklama Uber, [w:] Gazeta Wyborcza,  

8 września 2017. 
11 Ibidem. 
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Podobny model biznesu można spotkać podczas wynajmowania wolnych 

pokoi, mieszkań w dużych miastach. Na przykład usługi „hotelowe” świadczone 

przez platformę cyfrową Airbnb na całym świecie. Wyrosła potężna konkurencja 

dla zawodowej branży hotelarskiej czy turystycznej. Świadczenie tego typu ser-

wisu „hotelarskiego” budzi także liczne protesty osób żyjących w takich budyn-

kach, które ze zwykłych domów mieszkalnych zamieniły się w „hotele”. Na ko-

rytarzach spotyka się zamiast znanych twarzy sąsiadów „dziki tłum” nikomu 

nieznanych turystów-gości. Stan ten budzi niepokoje i lęki u stałych mieszkańców 

– lokalnych podatników. Obecnie można wynajmować mieszania na godziny  

w dobrych punktach miast za pośrednictwem platform sprzedażowych np. w War-

szawie przez OLX B.V. (NL) – firma zarejestrowana w Holandii. Przychody uzy-

skiwane tą drogą są często ukrywane przed urzędem skarbowym.  

Podobnej, dużej rekonstrukcji podlega model sprzedaży. Coraz więcej to-

warów jest kupowanych w sieci, a nie bezpośrednio w sklepach. Osoby z dostę-

pem do sieci kupują za pośrednictwem wielkich platform sprzedażowych takich 

jak: Amazon, Ebay czy polskie Allegro i OLX.pl. Dotychczasowe, znane zawody 

i usługi takie jak np.: zawodowy taksówkarz, hotelarz czy sprzedawca sklepowy 

podlegają przemianom pod wpływem dominacji wielkich, globalnych platform 

cyfrowych. Można przez nie wystawić swój wolny: czas i samochód, mieszkanie, 

usługi czy przedmiot oczekując, że znajdzie się chętny, aby wybrać, skorzystać 

 i za nie zapłacić. Nie są to jedyne zawody podlegające zmianom. W branży usług 

finansowych można spotkać podobnie wiele usług świadczonych za pomocą plat-

form cyfrowych np. usługi księgowe, finansowe. Właściciele globalnych plat-

form-serwisów mają firmy zarejestrowane w krajach, gdzie płacą bardzo niskie 

podatki np. w Luksemurgu lub w rajach podatkowych. Taka rejestracja jest po-

dejmowana w celu ukrycia wielkości przychodów i uniknięcia płacenia podatków 

w kraju, gdzie uzyskują przychody. Takie formalne wybiegi są określane jako op-

tymalizacja podatkowa np. gigantyczny Amazon jest zarejestrowany w Luksem-

burgu. W 2016 rok firma ta zapłaciła w Europie 16,5 miliona euro podatku osią-

gając przychody w wysokości 21,6 miliarda euro12. Wynagrodzenia jakie te 

globalne korporacje oferują zatrudnionym są bliskie minimalnych stawek godzi-

nowych. W 2017 roku oddział Amazon Polska podwyższył pracownikom do roku 

pracy wynagrodzenie z 15,00 zł za godzinę brutto do 16,00 zł za godzinę brutto; 

a dla tych z rocznym stażem z 16,00 zł do 17,00 zł brutto za godzinę. Minimalna 

stawka godzinowa w Polsce w 2017 roku to 13,00 zł brutto13. W centrach logi-

stycznych Amazona we Wrocławiu, czy Poznaniu rotacja pracowników jest duża. 

                                                 
12 A. Mandel, Amazon zapłacił 16 mln euro podatku w Europie, [w:] Rzeczpospolita, 

11.08.2017.  
13 Amazon zakończył trzeci coroczny przegląd wynagrodzeń w Polsce, [w:] 

http://www.gazetawroclawska.pl/strefa-biznesu/a/amazon-zakonczyl-trzeci-coroczny-

przeglad-wynagrodzen-w-polsce,12419352/ (dostęp: 9.11.2017).  
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Sporo z nich uskarża się na dolegliwości zdrowotne i nie wytrzymuje dużego re-

żimu pracy14. 

Z wcześniej opisanych powodów od wielu lat w krajach Unii Europejskiej, 

a także całej Europie utrzymuje się duże, strukturalne bezrobocie. Jest ono szcze-

gólnie dotkliwe dla ludzi młodych przed 25 rokiem życia, a także dla tych osób, 

które przekroczyły 50 rok życia. Na skutek delokalizacji zakładów pracy w Euro-

pie zniknęło wiele prostych, dobrze płatnych miejsc pracy w produkcji czy usłu-

gach. Ludzką pracę manualną i umysłową zastąpiła powszechna automatyzacja, 

robotyzacja czy komputeryzacja, do tego sporo oferowanych płac znajduje się bli-

sko oficjalnych stawek minimalnych wynagrodzeń. Z tymi procesami wiązało się 

zatrzymanie wzrostu (stagnacja) czy nawet spadek wynagrodzeń w Europie, a zja-

wisko to nasiliło się po 2009 roku. Transformacja neoliberalna na rynkach pracy 

w przemyśle i usługach oznaczała wyraźny spadek dochodów rodzin, wzrost 

niepewności i niestabilności życia dla milionów Europejczyków ze względu na 

nagłą możliwość utraty pracy, redukcję wynagrodzenia, czy brak dobrej osłony 

przed bezrobociem. Z tym wiązało się poważne osłabienie wpływu na formo-

wanie nowych polityki gospodarczych przez branżowe związki zawodowe. 

Utraciły one miliony członków w zakładach pracy, szczególnie w tych prywat-

nych lub sprywatyzowanych. 

Teoretyczne koncepcje ekonomiczne uformowane we wcześniejszym sta-

dium kapitalizmu w dużej mierze przeszły do historii. Na przykład w ekonomii 

klasycznej obowiązywało teza głosząca to, że postęp techniczny nie może spowo-

dować wzrostu bezrobocia, gdyż przyczynia się on do wzrostu dobrobytu co prze-

kłada się na wzrost popytu, w tym popytu na pracę. Technologiczna rewolucja 

informatyczna – cyfrowa doprowadziła do dematerializacji pracy i w obecnej sy-

tuacji nie da się już tej koncepcji utrzymać15. 

Reguły gospodarki neoliberalnej upowszechniły się w ostatnich 30 latach 

na świecie. Duży wpływ w ich promowaniu odegrały międzynarodowe instytucje 

finansowe takie jak Bank Światowy (The World Bank) czy Międzynarodowy 

Fundusz Walutowy (International Monetary Found). Ich przedstawiciele i konsul-

tanci promowali rozwiązania „Konsensusu Waszyngtońskiego” widząc w nich 

„najlepszą” receptę na szybkie reformowanie zapóźnionych gospodarek oraz wej-

ście do grona państw wysokorozwiniętych przez dawne gospodarki państw socja-

listycznych lub słabe pod względem gospodarczym państwa zachodnie. 

Finansowe „trzęsienie ziemi” lat 2007-2009 ograniczyło promocję mechani-

zmów neoliberalnych. Polityka ratowania od bankructwa gigantycznych, prywat-

nych korporacji finansowych, przemysłowych przez wszystkich podatników rzą-

dów m.in.: USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Irlandii stała w jawnym 

                                                 
14 K. Leśniewicz, Wyzysk z uśmiechem, [w:] Tygodnik Przegląd nr 33, 16 sierpnia 2016. 
15 A.P. Wierzbicki, Przyszłość pracy w społeczeństwie informacyjnym, Warszawa 2015, 

s. 29. 
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konflikcie z propagowaną „wolną grą rynkową” – neoliberalizmem, gdzie nie po-

winno być protekcjonizmu państwa. Słabe, źle zarządzane podmioty (jak dawne 

wielkie, państwowe przedsiębiorstwa) winny koniecznie upaść, aby ustąpić lepiej 

zarządzanym – prywatnym. Zamiast konsekwentnego trzymania się takich reguł 

wprowadzono odmienną, wyraźnie silną politykę protekcjonistyczną rządową. Przy 

pomocy pieniędzy podatników doszło do ratowania prywatnych przedsiębiorstw 

przed bankructwem. Politykę tę wdrażano pod hasłem, że były one „zbyt wielkie, 

aby pozwolić im upaść (too big to fail)”. Oznaczało to gigantyczne transfery środ-

ków publicznych, gwarancje rządowe dla banków, które państwa wysokorozwinięte 

wprowadziły, aby ratować wielkie, transnarodowe przedsiębiorstwa prywatne.  

 

Filary i swobody Unii Europejskiej 

 

Po 2004 roku nastąpiło przyłączenia dawnych krajów europejskiego bloku 

wschodniego do wysokorozwiniętych krajów kapitalistycznych, a część z nich 

weszła do strefy euro. Najszybciej proces ten nastąpił w przypadku Niemieckiej 

Republiki Demokratycznej (NRD), którą wchłonęła Republika Federalna Nie-

miec. Do zjednoczenia obu państw doszło 3 października 1990 roku. Kolejne byłe 

europejskie państwa socjalistyczne, które weszły do grona krajów kapitalistycz-

nych zrzeszonych we Wspólnocie Europejskiej, a potem Unii. 1 maja 2004 roku 

przyjęto 10 państw w tym Polskę. Proces tworzenia unijnego bloku gospodar-

czego rozpoczął się 7 lutego 1993 roku przez zjednoczenie wysokorozwiniętych 

państw kapitalistycznych w ramach Wspólnoty Europejskiej. Jej prekursorką była 

Europejska Wspólnota Gospodarcza zawiązana w 1957 roku. Do tego „kartelu 

gospodarczo-politycznego” weszło w 1990 roku 12 państw, które podpisały 

umowę międzynarodową – Traktat w Maastricht (oficjalnie Traktat o Unii Euro-

pejskiej)16. W jej ramach przyjęto trzy fundamentalne filary, które określały kie-

runki integracji założycieli: 

a) polityka gospodarcza i walutowa; 

b) polityka zagraniczna i bezpieczeństwo; 

c) polityka wewnętrzna i wymiar sprawiedliwości. 

Pierwszy filar ma charakter ponadnarodowy. Dwa następne są o charakte-

rze międzynarodowym. Podziały te utrzymały się do 30 listopada 2009 roku,  

a następnie zniesiono je przyjmując Traktat Lizboński, a tym samym doszło do 

przekształcenia Wspólnoty Europejskiej w Unię Europejską. 

W ramach pierwszego filaru utworzono Wspólnotę Europejską, której za-

daniem było wspólna polityka gospodarcza. Przyjęto powołanie unii celnej oraz 

                                                 
16 Pierwsze 12 państw, które podpisały traktat to: Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, 

Luksemburg, Belgia, Dania, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Portugalia i Wielka Brytania. 
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walutowej, a także zasady wprowadzenia wspólnej waluty euro. Filar ten obejmo-

wał wspólnotową politykę społeczną, przemysłową, transportową i rolną. Akcen-

towano w jego ramach znacznie rozwoju kultury i edukacji. Uwzględniono także 

ochronę praw konsumenta i ochronę środowiska. 

W drugim filarze zawarto kwestie wspólnej polityki zagranicznej i zwięk-

szenia bezpieczeństwa. Stawiano na wzmocnienie współpracy międzynarodowej 

oraz potwierdzano tożsamości Unii jako jednego podmiotu, który miał reprezen-

tować interesy państw członkowskich. Ważnym decyzjami uchwalonymi w jego 

ramach była wspólna polityka obronna i wzmocnienie bezpieczeństwa w Europie. 

Położono także nacisk na umacnianie zasad demokracji, ochronę praw człowieka 

i wspólnych wartości, ważnych dla obywateli państw członkowskich. 

Trzeci filar skupiony jest na polityce wewnętrznej i wymiarze sprawiedliwo-

ści. Państwa członkowskie prowadzą wspólną politykę wizową, azylową i imigra-

cyjną. Jego zadaniem była także prewencja w szerzeniu się patologii społecznej, 

przestępczości, a zwłaszcza zorganizowanej i międzynarodowej oraz walka z nar-

komanią, terroryzmem. Kładziono nacisk na współdziałanie policji i sądownictwa. 

Na przyjęcie powyższych, trzech warunków musi zgodzić się każde pań-

stwo wchodzące do Unii. Jednocześnie każde państwo Unii Europejskiej jest zo-

bligowane przyjąć Jednolity Akt Europejski uchwalony w 1987 roku. Prawo to 

stworzyło unijny rynek wewnętrzny – jednolity rynek. Obywatele państw człon-

kowskich (28 państw w 2017 roku) korzystają z czterech fundamentalnych wol-

ność: przepływu towaru, przepływu usług, przepływu kapitału i przepływu osób. 

Artykuł 26 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej określił rynek we-

wnętrzny jako obszar bez granic wewnętrznych, w którym jest zapewniony swo-

bodny przepływ czterech wymienionych swobód17. 

Ważnym unijnym elementem regulującym swobodę pracy na jednolitym 

rynku usług jest delegowanie pracowników przez pracodawcę do innego państwa 

członkowskiego. Sprawę tę unormowano w 1996 roku zgodnie z dyrektywą 

96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 roku (Dz. Urz. UE 

z 1997 r. L 18, s. 1; dalej: dyrektywa 96/71/WE albo dyrektywa podstawowa)18. 

W oparciu o nią, w przypadku zatrudniania delegowanego warunki jego zatrud-

nienia nie mogą być mniej korzystne niż te, którą obowiązują w państwie, do któ-

rego wysłano pracownika. Państwa członkowskie zobligowano do przyjęcia we 

własnych porządkach prawnych wewnętrznych regulacji, które miały gwaranto-

wać takim pracownikom minimalnego poziom warunków zatrudnienia na ich te-

rytorium. Tego rodzaju zmiany ułatwiały zatrudnianie i wykonywanie na terenie 

danego kraju prac przez przedsiębiorstwa lub osoby delegowane z innych. Po  

1 maja 2004 roku i otwieraniu się poszczególnych rynków pracy dla osób i firm  

                                                 
17 Obywatel Unii 4 swobody rynku wewnętrznego, Wrocław 2013, s. 5. 
18 Dyrektywa UE o delegowaniu. Nowe wymagania i więcej obowiązków dla polskich 

firm, [w:] „Gazeta Prawna”, 21 stycznia 2016. 
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z dawnych państw socjalistycznych w krajach wysokorozwiniętych (m.in. Wielka 

Brytania, Irlandia, na końcu Niemcy) zaczęły podnosić się głosy mieszkańców, 

robotników z danego państwa czy przedstawicieli branżowych związkowych, za-

rzucające firmom zagranicznym wykonujących na ich terenie usługi, że w ten spo-

sób niszczą one lokalne rynki pracy. Dotyczy to takich branż jak m.in. usługi bu-

dowlane i transportowe. O wadze tego zjawiska świadczy to, że prezydent Francji 

Edouard Philippe Macron w sierpniu 2017 roku odwiedził Austrię, Bułgarię i Ru-

munię. W trakcie rozmów z premierami tych państw podjął kwestię zmiany prawa 

o delegowaniu pracowników (w Austrii spotkał się także z premierami Czech  

i Słowacji). Pod adresem Polski wysunął zarzuty o uprawianiu „dumpingu socjal-

nego”. Celem podróży było nakłonienie krajów do wprowadzenia zmian w orga-

nizacji zatrudniania i warunków pracy wobec pracowników krajowymi i zagra-

nicznych wykonującymi te same czynności. W 2017 roku podjęto „głęboką 

reformę stosunków pracy we Francji”19. Jej celem jest protekcjonizm własnych 

przedsiębiorstw i ich pracowników przed tańszą, sprawniejszą konkurencją zagra-

niczną oferowaną przez np. podmioty polskie czy polskich robotników. Takie 

zmiany i regulacje wprowadzane we Francji i innych krajach, które chronią do-

stępu do rynku wewnętrznego stoją w jawnym konflikcie z fundamentalnymi re-

gułami unijnego, jednolitego rynku wewnętrznego. Okazuje się, że „wszyscy niby 

są sobie równi, a niektórzy mogą być równiejsi”. Tego rodzaju praktyki, które 

ostatnio pojawiają się stopniowo będą erodowały, a na koniec w nieodległej przy-

szłości zniszczą podstawowe wolność gospodarcze Unii. Każde państwo może w 

ramach retorsji wznosić wewnętrzne bariery, aby chronić własne miejsca pracy  

i publiczne systemy podatkowe. 

 

Ekonomia fuchy – zagrożenie XXI wieku 

 

W ciągu kolejnych 20 lat rynek pracy w Europie (państwach Unii Europej-

skiej) będzie podlegał bardzo radykalnym transformacjom – „cyfrowemu tsunami 

na rynku płac”. Zmiany te nie będą miały wiele wspólnego z tym co działo się  

w XX wieku. Szereg dotychczas znanych zawodów zniknie, a na ich miejsce 

mogą, ale nie muszą powstać nowe. Nadchodzące zmiany są napędzane siłami 

nowoczesnej technologii związanej z cyfryzacją gospodarki, jej daleko idącą au-

tomatyzacją i robotyzacją. Proste czynności zawodowe wykonywane do tej pory 

przez miliony osób są bardzo zagrożone redukcją lub destrukcją przez platformy 

cyfrowe, smartphony, aplikacje, komputery czy inteligentne maszyny. Na rynku 

pracy w Europie pojawiają się nowe kwestie ekonomiczne i społeczne związane 

z upowszechnieniem się ładu neoliberalnego w Europie w końcu drugiej dekady 

XXI wieku. Powszechnym zjawiskiem stała się prekaryzacja pracy i pojawienie 

                                                 
19 P.W., A.K., Macron mówi, że zwalcza dumping socjalny w Polsce, a sam wprowadza 

go we Francji, komunikat PAP, 1 września 2017. 
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się „ładu” gospodarki fuchy. W państwach unijnych już pojawiły się zasady pro-

tekcjonistyczne i działania mające chronić krajowy rynek pracy, własne firmy 

 i ich pracowników przed lepszą konkurencją zagraniczną. 

Ze względu na rozrost reguł gospodarki fuchy wiele osób nie ma już pew-

ności związanej z miejscem i czasem zatrudnienia. Do tego otrzymują niezbyt 

duże wynagrodzenie, często pozbawione różnych ubezpieczeń socjalnych, zdro-

wotnych. W części państw wiele osób świadczy pracę pozostając przez lata poza 

formalnymi, państwowymi formami ubezpieczenia. Wykonują oni prace za po-

średnictwem agencji pracy czasowej, w krótkich terminach. 

Na te zmiany nakłada się deindustralizacja oraz delokalizacją zakładów 

przemysłowych w Unii Europejskiej. Coraz więcej prac w przemyśle jest wyko-

nywanych przez roboty, automaty, które zastąpiły przy taśmie robotnika – czło-

wieka. Proces ten będzie się rozszerzał ze względu na cyfryzację, robotyzację 

 i automatyzację zgodnie z głoszoną od paru lat czwartą rewolucją przemysłową.  

Pojawienie się w XXI wieku wielkich platform cyfrowych, smartphonów 

przez które można oferować indywidualne usługi, towary z pominięciem dotych-

czasowych, profesjonalnych zawodów czy systemów sprzedażowych stanowi wiel-

kie zagrożenie dla dotychczasowych, stabilnych warunków pracy, do tego dobrze 

nagradzanych. Jednoczenie duże, globalne korporacje tworzące nowe-stare prace  

i usługi ze względu na swoje olbrzymie zdolności do optymalizacji podatków „zni-

kają” z systemów podatkowych krajów, gdzie działają. W bardzo dobrym stopniu 

przechwytują wszelkie zyski, natomiast bezwzględnie przerzucają wszelkie koszty 

działania na ludzi oferujących za ich pośrednictwem swe usługi oraz na coraz bar-

dzie przeciążone i niedoinwestowane systemy usług publicznych. 

Rozwój w przyszłości gospodarki fuchy dzięki upowszechnieniu się cyfro-

wych sposobów świadczenia usług i pracy doprowadzi do jeszcze większego, glo-

balnego wyzysku neoliberalizmu. Ponadpaństwowe korporacje działając legalnie, 

ale na krawędzi prawa, mogą narzucać dzięki olbrzymiej przewadze instytucjo-

nalnej, technologicznej oraz finansowej milionom osób w wielu krajach i konty-

nentach nowe, gorsze warunki pracy („fuchę”) „pracobiorcom – wolnym strzel-

com”. Będą maksymalizować swe duże zyski kosztem przerzucenia wszelkich 

ciężarów i kosztów pracy na „drobnych pracobiorców” i państwa.  

Obecne, państwowe instrumenty fiskalne ze względu na ich ograniczenie 

do praw danego kraju w połączeniu z unijną, wewnętrzną polityką neoliberalną, 

w praktyce nie są w stanie zjawisku prekaryzacji pracy skutecznie zapobiegać. 

Może udać się to wtedy, kiedy w danych państwach (jak np. obecna Dania, Szwe-

cja, Finlandia, Niemcy) skomputeryzowane systemy publiczne socjalne, opieki 

zdrowotnej i urzędy podatkowe będą w stanie wydzielić indywidualne osoby, 

które uchylają się od uiszczania podatków i składek publicznych, a ubiegają się 

 z jakiegoś tytułu o świadczenie publiczne dla siebie lub członków rodzin. Takie 
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blokowanie osiągania jednostkowych i prywatnych dochodów za pomocą global-

nych platform cyfrowych jest w przyszłości drogą do ograniczenia uzyskiwania 

takim korporacjom nadzwyczajnych zysków przez unikanie płacenia krajowych 

podatków i wszelkich świadczeń z tytułu wykonywania przy ich pomocy pracy 

przez ludzi lub świadczenia usług. Jest to kluczowe wyzwanie dla europejskich 

państw wysokorozwiniętych, dla ich systemów publicznych i pobierania z tego 

tytułu danin, jeżeli mają one zamiar w przyszłości utrzymać podobny do obecnego 

oferowany poziom usług. 
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Wskazówki dla autorów 
 

Zapraszamy do nadsyłania opracowań o charakterze naukowym poświęco-

nych teorii i praktyce studiów nad przyszłością. Teksty mogą mieć formę artyku-

łów naukowych, sprawozdań z badań, omówień i recenzji książek, informacji  

o konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych. 

 1. Tekst artykułu nie może być nigdzie wcześniej publikowany. 

2. Wraz z artykułem należy przysłać informację o afiliacji autora, adres mailowy, 

adres korespondencyjny i numer telefonu. 

3. Złożenie tekstu do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem, że autor po-

siada pełne prawa autorskie do tekstu, oraz z wyrażeniem zgody na publikację 

artykułu w czasopiśmie „Przyszłość. Świat-Europa-Polska" w wersji papiero-

wej, która jest wersją pierwotną. 

4. Teksty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kprand@interia.pl 

5. Objętość tekstu: około 20 000- 40 000 znaków (3500-7000 słów), 12-20 stron 

(łącznie ze streszczeniem, słowami kluczowymi, przypisami i bibliografią).  

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach redakcja może zdecydować się 

na zamieszczenie artykułów wykraczających poza przedstawione ramy. 

6. Do artykułu należy dołączyć: 

 streszczenie w języku polskim i angielskim (ok. ½ strony, ok. 800 zna-

ków), zawierające 7 obowiązkowych elementów:  

o cel artykułu/Purpose of article; 

o rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej/podejścia badaw-

czego/Research of methodology/ research approach; 

o główne wyniki badań/analiz/Key findings/analysis; 

o implikacje praktyczne/Practical implications; 

o implikacje społeczne/Social implictaions; 

o słowa kluczowe – maksymalnie 6 słów /Keywords max.6 words; 

o kategoria artykułu (zgodnie z poniższą klasyfikacją): /Article cate-

gory: artykuł badawczy /research article,studium przypadku/ case 

study,artykuł metodologiczny/methodical article,artykuł koncep-

cyjny/conceptual article,przegląd literatury/ review article; 

 bibliografię;w przypadku tekstów z zakresu ekonomii sugeruje się dołą-

czenie klasyfikacji kodu JEL (Journal Economic Literature), np. Kody 

JEL: O43, O47, D02 

7. Czcionka: Times New Roman  

Wielkość czcionki: 12 pkt. 

Interlinia: 1,5  

Marginesy (górny, dolny, lewy i prawy): 2,5 cm 
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8. Wykresy i tabele nie mogą być skanowane. Wykresy powinny być przygoto-

wane w Excelu (z konwersją do Worda) w kolorze czarno-białym. 

9. Pod wykresami i tabelami należy podać źródło. 

10. W tabelach stosujemy odsyłacze literowe. 

11. Szablon układu artykułu: 

 Tytuł artykułu; 

 Imię i nazwisko; 

 Nazwa instytucji reprezentowanej (afiliacja); 

 Streszczenie; 

 Słowa kluczowe; 

 Treść artykułu (z umieszczeniem śródtytułów); 

 Bibliografia 

12. Wydawca dopuszcza stosowanie różnych formatów przypisów i bibliografii 

pod warunkiem, że w całym tekście jest to ujednolicone. Preferowany jest 

tzw. „styl harwardzki" zgodny ze standardami APA. 

 

Styl harwardzki  

 

Odniesienie w tekście do źródła: 

 w celu odesłania do źródła nie stosuje się przypisów, a jedynie w tekście,  

w nawiasie wpisuje nazwisko autora i rok wydania, np. (Pokorska 2002); 

 jeśli autorów jest dwóch to wpisuje się oba nazwiska np. (Mitchener i Echik-

son 2003); 

 w przypadku większej liczby autorów wpisuje się pierwszego a następnie ła-

ciński skrót et al. (et alli – i inni), np. (Prandecki et al. 2011); 

 w przypadku odniesienia do kilku publikacji w pierwszej kolejności stosuje 

się kolejność alfabetyczną, a następnie chronologiczną, np. (Lange 1965; Po-

korska 2002; Prandecki 2011; Prandecki 2012); 

 w przypadku odniesień do kilku pozycji tego samego autora publikowanych 

w tym samym roku wprowadza się dodatkowy zapis literowy, np. (Prandecki 

2012a; Prandecki 2012b); 

 w przypadku odniesień do publikacji dwóch osób o tym samym nazwisku 

należy dodać ich inicjały), np. (K. Prandecki 2011; J. Prandecki 2011). 

Cytowanie odbywa się na tych samych zasadach. Konieczne jest, aby dodatkowo 

w nawiasie podać numer strony, którą cytujemy, np. (Pokorska 2002, s. 21). 
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Bibliografia: 

W stylu harwardzkim konieczne jest umieszczanie bibliografii na końcu każdego 

tekstu. Musi być ona sporządzona w porządku alfabetycznym. Stosuje się nastę-

pujący porządek wpisów: 

1. Nazwisko i inicjał (inicjały) imienia autora. 

2. Rok wydania (pisany w nawiasie). 

3. Tytuł (kursywą). 

4. Miejsce wydania. 

5. Wydawca. 

przykłady: 

 pozycje książkowe: Pokorska B. (2002). Leksykon franczyzy. Warszawa, Difin; 

 pozycje redagowane: Weiler J. H. H., Belg I., Peterson., B., (Eds.), (2003). 

Integrating in an Expanding European Union. Reassessing the Fundamen-

tals. Oxford. Blackwell Publishing Ltd.; 

 w przypadku cytowania rozdziału książki przypisanego do konkretnego au-

tora: Scharf F. W. (2003). The European Social Model: Coping with the 

Challenge of Diversity. (w:) Weiler J. H. H., Belg, I., Peterson B. Integrating 

in an Expanding European Union. Reassessing the Fundamentals. Oxford. 

Blackwell Publishing Ltd.; 

 czasopisma: Sadowski Z. (2006). Granice wzrostu - nowa ocena sytuacji.  

w: Przyszłość. Świat-Europa-Polska. Biuletyn Komitetu Prognoz „Polska 

2000 Plus” przy Prezydium PAN, 1(13)2006. Warszawa s. 9-17. 

- w przypadku źródeł internetowych należy podawać pełny adres oraz datę korzy-

stania z zasobu (jeśli jest to możliwe wskazane jest zamieszczanie numeru doi) 

np.: Howitt P. (2005). Health, human capital and economic growth: a Schumpet-

erian perspective. Brown University. http://www.econ.brown.edu/fac/pe-

ter_howitt/publication/PAHO.pdf [dostęp: 22.12.2011]. 

13. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanych materiałach nie-

zbędnych skrótów, poprawek redakcyjnych i innych zgodnie z wymaganiami 

czasopisma. 

14. Redakcja nie zwraca przesłanych tekstów. 

15. Autorzy opublikowanych artykułów otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz 

czasopisma, w formie papierowej lub elektronicznej (format PDF), przesłany 

pod wskazany adres korespondencyjny. 

16. Warunkiem opublikowania tekstu jest odniesienie się przez Autora do ewen-

tualnych uwag recenzentów lub pozytywna opinia recenzentów. 
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