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WPROWADZENIE 
 

 

 
 

Rozwój gospodarczy, wolny rynek i liberalne wartości stały się w dobie kształ-

towania demokracji skonsolidowanych nieodłącznym atrybutem dokonujących 

się przemian. Niektórzy z badaczy wręcz formułują tezę mówiącą o tym, iż bez 

silnych i ugruntowanych podstaw gospodarki wolnorynkowej nie możliwe jest 

budowanie dojrzałych systemów demokratycznych. Trudno się z tak lansowaną 

tezą nie zgodzić, gdyż od osiąganego produktu krajowego brutto uzależniona 

jest stabilna gospodarka, napływ inwestycji zagranicznych, zabezpieczenie 

równowagi między podażą a popytem, zwiększenie zatrudnienia, a w konse-

kwencji większe możliwości konsumpcyjne społeczeństwa, czyli klasyczne 

powiększanie dóbr każdego potencjalnego wyborcy i obywatela. Budowa sta-

bilnego otoczenia gospodarczego jest zatem podstawowym elementem kształtu-

jącym każdą transformację systemową, jeżeli podąża ona w stronę demokra-

tycznego porządku polityczno-ustrojowego. Im więcej osób identyfikuje się 

z dokonywanymi przeobrażeniami tym większa istnieje szansa na ich ugrunto-

wanie w społeczeństwie. 

Niniejsze opracowanie otwierają dwa teksty o charakterze ogólnym, któ-

rych cechami są ogólnoświatowy kryzys gospodarczy zainicjowany załamaniem 

rynku nieruchomości w USA oraz przekształcenia gospodarcze w Polsce uka-

zane za pośrednictwem dialogu społecznego. Dalej wskazano na możliwości 

rozwoju polskiej gospodarki, jakie przyniósł fakt pozyskiwania funduszy unij-

nych na zrównoważenie dysproporcji między poszczególnymi państwami i re-

gionami europejskimi oraz ich praktyczne wykorzystanie w gospodarce komu-

nalnej. W następnym materiale ukazano zmiany konsumpcyjne, jakie dokonały 

się w ostatnim ćwierćwieczu wśród polskich gospodarstw domowych, co wy-

warło wpływ na zmianę popytu wewnętrznego i tym samym znaczące powięk-

szenie budżetu narodowego. Kolejne trzy teksty odnoszą się do Górnego i Dol-

nego Śląska, a ich podstawowym założeniem są zmiany w polskim górnictwie 

węgla kamiennego oraz procesów restrukturyzacyjnych podjętych na rzecz 

zmiany oblicza ekonomicznego tego regionu. Część niniejszą kończy tekst 

w języku ukraińskim, który widzi polską transformację oczyma wschodniego 

sąsiada, który analizując ją chciałby wyciągnąć jak najlepsze wnioski dla wła-
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snego podmiotu, który stoi przed zasadniczą transformacją systemową, jeżeli 

będzie chciał podtrzymać kurs proeuropejski w swej polityce zagranicznej.  

Zadaniem niniejszej części było przedstawienie przykładowych przekształ-

ceń gospodarczych, jakie dokonały się w Polsce w ostatnim ćwierćwieczu, gdyż 

to one – jak zaznaczono w pierwszym akapicie – wpływają na lepsze zrozumie-

nie przez społeczeństwo dokonywanych przemian systemowych. 

 

 

Jacek Knopek 

Małgorzata Sikora-Gaca 

Renata Gabryszak 
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Miron KŁUSAK  
 

 

Kryzys jako zagrożenie dla porządku 

liberalnego i demokratycznych wartości 
 

 
 
Kryzys jest testem na jakość i wydolność gospodarki i systemu politycznego. 

Leszek Balcerowicz słusznie zauważa, że zawsze przyczyną złego stanu gospo-

darki jest niewłaściwa polityka
1
. To państwo, stanowiąc i egzekwując porządek 

i decydując o warunkach brzegowych dla aktywności ludzi, przedsiębiorstw 

i instytucji – ma odpowiednie instrumenty regulacyjne, żeby w warunkach kry-

zysu zapobiegać chaosowi i konfliktom. Silne państwo nie tylko stabilizuje 

warunki dla aktywności gospodarczej i politycznej, ale jest szansą na stabilność 

i suwerenność. W warunkach narastającej dynamiki rozwoju i nierównowagi 

narasta zagrożenie destabilizacją i konfliktem. Stabilność i przewidywalność 

systemu jest niezbędna dla rozwoju i jest walorem współczesnego społeczeń-

stwa obywatelskiego i państwa prawa i jest warunkiem jego zdolności do re-

agowania na zagrożenia. Mamy w tym względzie do czynienia ciągle z nowymi 

jakościowo zagrożeniami, które nie poddają się rozwiązaniom przy pomocy 

tradycyjnych strategii i wymagają nowych sposobów diagnozowania oraz re-

agowania przy pomocy zróżnicowanych systemów strategii, które przyjęło się 

nazywać strategiami hybrydowymi. To wszystko oznacza rosnące wymo-

gi testujące kompetencje i wydolność klasy politycznej. Rośnie znaczenie 

przywództwa zarówno w gospodarce, jak i w polityce. Coraz wyraźniej widać 

konsekwencje fundamentalnej zależności między wolnością i odpowiedzialno-

ścią. Niezbędna jest adekwatność między narastająca dynamiką rozwoju, 

a poziomem kompetencji przywództwa. Wolność, jako wartość jest w dal-

szym ciągu wartością fundamentalną i nie widać dla niej alternatywy, co za-

uważał Fukuyama, pisząc Koniec historii i Koniec człowieka. Poziom zagrożeń 

stale rośnie, co powoduje, że coraz wyraźniej widać, że prawdopodobnym mo-

delem społeczeństwa wyrastającym z dotyczącej nas rzeczywistości jest społe-

                                                           
1 Zob. L. Balcerowicz, Wywiad dla tygodnika Newsweek, „Newsweek” 2013, nr 4, s. 75. 
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czeństwo konfliktu. Pogląd ten szeroko uzasadnia Ulrich Beck
2
. Projektem dla 

U. Becka optymalnym na przyszłość dla Europy jest jej integracja i budowanie 

silnego, regionalnego podmiotu, który będzie szansą na sukces w globalnej 

gospodarce, polityce oraz geopolityce i geostrategii. Europa musi być silnym 

podmiotem w globalnej konkurencji ponieważ krach gospodarki światowej jest 

nie tylko teoretycznym zagrożeniem, ale jeśli się zdarzy, to Europa musi być na 

to gotowa. Zarówno państwa narodowe, jak i struktury, w które się organizują, 

muszą być gotowe na zagrożenia, których nie da się przewidzieć, nie będzie 

wiadomo jak je diagnozować i jak rozpoznawać ich nowe jakościo-

wo właściwości. Oswajanie konfliktu na etapie pojawiających się sprzeczności, 

diagnozowanie, zdolność do posłużenia się predykcją i prognozą to kompeten-

cje niezbędne w warunkach społeczeństwa i państwa zagrożonego konfliktem 

i kryzysem. Wolność jest kompromisem, a porządek liberalny funkcjonuje 

w oparciu o strategię kompromisu, ale szanse w warunkach konkurencji, to 

przymus wyboru i poniesienia konsekwencji tego wyboru; zaniechanie jest błę-

dem społecznie nagannym.  

Obok wolności pojawia się problem sprawiedliwości, który ciągle powodu-

je niekończące się dyskusje czemu sprzyjają społeczne naciski równościowe 

czy godnościowe, często mijające się z zasadą udziału zasłużonego. Ulegając 

tego rodzaju naciskom, zwykle uzasadnianym wzniosłą frazeologią, torujemy 

drogę roszczeniom i prawu do życia na cudzy koszt, co skutkuje narastającymi 

sprzecznościami i społecznym konfliktem. Tego rodzaju społeczna zgoda jest 

demoralizująca i pozwala politykom spychać problemy, którymi winni się zająć 

na obywateli, powodując zamieszanie i chaos. Im więcej problemów, sprzecz-

ności i chaosu tym więcej trzeba polityków, urzędników, prawników, policjan-

tów itp., czyli coraz więcej kosztownego i coraz bardziej immobilnego państwa.  

Leszek Balcerowicz: „Nasze państwo jest pseudoopiekuńcze i ze złym 

wymiarem sprawiedliwości. Rdzeniem państwa jest ochrona przed agresją in-

nych ludzi. Państwo musi zapewnić ochronę i sprawiedliwość w wymiarze 

kryminalnym. Ale musi też chronić własność i rozstrzygać spory. W tym pierw-

szym zakresie trudno państwo wyręczyć, więc jeśli tu ono zawodzi, musi się to 

spotkać z reakcją opinii publicznej. Nic nie zastąpi tu społeczeństwa obywatel-

skiego”
3
. Można się zgodzić z Profesorem, że tylko opinia publiczna i kontrola 

społeczna jest w stanie wymusić konieczne zmiany
4
. Respektując tego rodzaju 

opinie zauważamy, że jest to element strategii społeczeństwa obywatelskiego. 

Sprawiedliwość wymaga nieustającej kontroli społecznej, ponieważ zbyt często 

                                                           
2 U. Beck, E. Grande, Polityka kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesno-

ści, Warszawa 2009, s. 17. 
3 L. Balcerowicz, Wywiad dla Dziennika Gazeta prawna, „Dziennik Gazeta Prawna” 2014, nr 

104, s. A15. 
4 Tamże. 
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wymiar sprawiedliwości staje się przedłużeniem polityki partii dominującej na 

scenie politycznej, co nie koniecznie musi się zdarzać, ale się zdarza. Zbyt czę-

sto okazuje się, że decyzje i działania funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości 

wpisują się w oczekiwania polityków. Polska ma np. wyższy wskaźnik ilości 

prokuratorów i sędziów w stosunku do liczby ludności niż np. Niemcy czy 

Francja, ale za to bije rekordy w przewlekłości procedur. Zwraca również uwa-

gę bezkarność prokuratorów, którzy, bez wystarczających dowodów, zbyt czę-

sto doprowadzają ludzi zasłużonych dla gospodarki do ruiny, nie ponosząc za to 

żadnych konsekwencji. Przewlekłość procedur z kolei powoduje coś, co można 

określić jako „zamulanie systemu sprawiedliwości”, będące powodem chaosu 

i konfliktów. Ekonomiści nazywają tego rodzaju sytuację nieefektywnością 

alokacji zasobów. Amerykanie osądzili Bernarda Madoffa w ciągu pół roku 

i skazali go na 150 lat więzienia. Bernie Madoff „przekręcił” swoich klientów 

na 65 mld dolarów, co jest sumą niewyobrażalną w odniesieniu do możliwości 

jednego człowieka, nawet tak wpływowego, ale ten, już po osądzeniu, w pu-

blicznych wywiadach nie odżegnywał się od winy, natomiast zwracał uwagę, że 

to, co on zrobił, to w skali przewinień jest niczym wobec tego, co dzieje się na 

giełdzie. To, co dawniej nazywało się lichwą obecnie nazywa się elegancko 

inżynierią finansową i nie jest się łatwo temu przeciwstawiać, ponieważ np. do 

budżetu Wielkiej Brytanii przychody z giełdy to ok. 10% PKB. Obecnie naj-

więcej zarabiają nie ci, którzy inwestują i tworzą miejsca pracy, lecz ci, którzy 

obracają cudzymi zasobami. Mimo, że gospodarka realna potrzebuje realnego 

pieniądza z realnej gospodarki, a nie wirtualnej tandety z efektownych baniek 

wirtualnych, to jednak łatwy pieniądz wirtualny wypiera pieniądz realny do 

momentu kryzysu, kiedy przesadnie nadmuchane wirtualne bańki pryskają 

i okazuje się, że nagle wyparowały miliardy dolarów. I jak zwykle nie ma win-

nych. W tym miejscu wydaje się nieunikniona konieczność zaostrzenia reguł i 

wyznaczenia granic swobody dla wirtualnych transakcji na światowych rynkach 

finansowych.  

Dynamiczne zmiany i narastające konflikty pokazują, że ciągle na nowo 

trzeba diagnozować nowe jakościowo sytuacje i podejmować adekwatne decy-

zje i działania. Dawniej wydawało się, że coraz trudniej będzie się pokonywało 

bariery technologiczne i organizacyjne podczas, gdy doświadczenie pokazuje, 

że wyzwaniem są nowe pomysły i nowe idee. Wszystko się zmienia coraz bar-

dziej gwałtownie. Równocześnie należy mobilizować ludzi do aktywności zo-

rientowanej na rozwój, ponieważ aktywność wymusza organizowanie porządku 

sprzyjającego rozwojowi. W chaosie rozwój nie jest możliwy. Społeczeństwo 

aktywne nie ma problemów z wartościami, ponieważ organizacja zorientowana 

na rozwój i działania pożyteczne eliminują roszczeniowość oraz działania spo-

łecznie naganne i patologie. Jeśli ludzie rozumieją system i wiedzą, że im sprzy-

ja, to w rezultacie daje to zaufanie do władzy i porządku przez nią stanowione-
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go. I to jest sytuacja najbardziej pożądana. Zaufanie jako rezultat zgody i kom-

promisu między władzą i społeczeństwem. Najbardziej sprzyja temu model 

społeczeństw obywatelskiego w jego klasycznej kantowskiej formule, która 

oznacza społeczeństwo, w którym rezultatem wolności jest sprawiedliwość. 

Zmiany przyspieszają i należy się oswoić ze świadomością, że nieustannie trze-

ba będzie pokonywać barierę nowych pomysłów i nowych idei oraz doskonalić 

zdolność diagnozowania nowych jakościowo sytuacji oraz zauważania symp-

tomów zagrożeń. 

Przykład sytuacji na Ukrainie (maj 2014) pokazuje, jak wielkim zagroże-

niem dla suwerenności społeczeństwa jest brak silnie osadzonych w tradycji 

instytucji oraz silnego państwa, które jest warsztatem, przy pomocy którego 

ludzie stanowią i egzekwują potrzebny im, dla rozwoju i przetrwania, porządek. 

Wydawało się, że mamy do czynienia ze zmierzchem roli państwa narodowego, 

tymczasem cały czas widać, że terytorialność i obywatelskość łączą się nieroze-

rwalnie i naród musi pilnować swoich interesów i możliwie wyraźnie definio-

wać to, co stanowi priorytety w jego racji stanu. Mówił o tym wyraźnie Georg 

Friedman  w wywiadzie dla polskiej telewizji w programie Horyzont 31 V 2014 

r. Zwracał uwagę, że nie można pielęgnować romantycznej, martyrologicznej 

czy megalomańskiej wizji polityki zagranicznej. Nie można nikomu brać za złe, 

że pilnuje własnych interesów. Europa jest w szczególnej sytuacji, kiedy nara-

stają nastroje eurosceptyczne. Kiedy Unia dawała środki i swobody było do-

brze, kiedy zaczyna ponosić tego konsekwencje zaczyna być źle. Rozchodzą się 

interesy Francji i Niemiec, a Anglicy pod rządami Camerona zaczynają myśleć 

o wyjściu z Unii. Dla Stanów Zjednoczonych najważniejszym partnerem w 

Europie są, obok Anglików, Niemcy i Rosja. Dla Niemiec najważniejszym 

partnerem jest Rosja, ponieważ łączą ją z nią interesy strategiczne. Dla Stanów 

Zjednoczonych pożądana  byłaby sytuacja, żeby od Morza Bałtyckiego i Polski 

po Morze Adriatyckie i Turcję powstała silna strefa buforowa stabilizująca sy-

tuację między Europą i Rosją oraz oddzielająca Europę od zagrożeń konfliktem 

z Bliskiego Wschodu. Mówił o tym wyraźnie w swoim wywiadzie dla polskiej 

telewizji G. Friedman 31 V 2014 r. Dla Polski najważniejsza jest Unia i sojusz 

ze Stanami Zjednoczonymi. Cały ten układ jest trwale dynamiczny i ciągle się 

tasuje, co od Polski wymaga budowania silnej gospodarki i silnego państwa, 

żeby się liczyć w tej grze. Stawką w tej grze jest suwerenność w miejscu geopo-

litycznie niezwykle wrażliwym. Słaba Polska, niezdolna do partnerstwa, będzie 

zależna od tego jak porozumiewać się będzie ponad głowami Polaków Rosja 

z Niemcami. Konsekwencje takich sytuacji i porozumień mieliśmy okazje po-

znać w historii. „Czekista” Putin opiera swoją geostrategiczną grę na najlepiej 

zorganizowanych w Rosji służbach specjalnych. Jak jest skuteczny widać na 

Ukrainie, gdzie, stawiając na chaos, konflikty i destabilizację osiąga sukcesy 

krytykowane przez opinię międzynarodową, jednak na użytek wewnętrzny poli-
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tyka ta umacnia jego pozycję skutecznego włodarza dbającego o imperialne 

interesy Rosji. Przykład działań Rosji na Ukrainie pokazuje również na sku-

teczność nowych jakościowo metod diagnozowania sytuacji konfliktowych 

i podejmowania działań zorientowanych na destabilizację i zależność przy po-

mocy strategii różnych od tradycyjnych, bardziej zróżnicowanych, elastycznych 

i hybrydowych. Metody z pogranicza partyzantki i terroryzmu okazują się bar-

dzo skuteczne w generowaniu chaosu w warunkach, kiedy strony konfliktu 

usiłują się porozumieć w oparciu o jakieś zasady umożliwiające kompromis. 

Chaos i destabilizacja generują zapotrzebowanie na porządek nawet, jeśli miał-

by być stanowiony siłą. Sytuacja ta pokazuje również na nieskuteczność NATO 

jako sojuszu wojskowego bez wojska, zależnego od militarnych inicjatyw Sta-

nów Zjednoczonych. Ciągle widać bardzo wyraźnie, że naród, który zaprze-

paszcza szanse na wolność, ryzykuje utratę suwerenności. Ludziom, do życia 

i do przetrwania, niezbędna jest zarówno wolność jak i bezpieczeństwo. 

Łatwo jest zwalać winę za zaistniałą sytuację na rynki finansowe, co po-

woduje, że łatwo narasta poczucie krzywdy z tego powodu, jednak to nie rynki 

finansowe spowodowały kryzys zadłużenia tylko politycy i urzędnicy. I nie 

ponieśli z tego tytułu żadnych konsekwencji. Płacą jak zwykle obywatele i naj-

słabsi. I to jest obszar, w który musi wkraczać państwo ponieważ destrukcyjny 

charakter tej sytuacji oznacza wzrost zagrożeń dla stabilności i rozwoju. Na 

tego rodzaju sytuacje ludzie reagują emocjonalnie. W Grecji, która otrzymała 

240 mld euro funduszy pomocowych, ludzie się buntują przeciw dyscyplinowa-

niu finansów publicznych i oszczędzaniu. Łatwiej to zrozumieć, kiedy mówimy 

o kraju, który ma ok. 70 mld euro nie ściągniętych podatków. Ludzie w swojej 

desperacji wychodzą na ulicę z transparentami, na których piszą: „Żądamy…”, 

„Precz ze złodziejami”, a jak przyjeżdża Angela Merkel, to na plakatach malują 

jej wąsiki á lá Adolf Hitler, a przecież to Niemcy najwięcej wyłożyli na pomoc 

dla Grecji. Czy Grekom wolno uważać, że to im się należy i że nie może być 

mowy o domaganiu się zwrotu pożyczek? Czy można się zgodzić, że jeśli prze-

pędzą tych, którzy porobili długi, to długi zostaną przepędzone razem z nimi 

i będzie można zaczynać od nowa? Czy można się zgodzić, żeby Grecy mogli 

„strugać Greka”? 

Bogaci Szwajcarzy w majowym referendum w 2014 r. odrzucili projekt 

podniesienia pensji minimalnej do 4 tys. franków i nie są zainteresowani wej-

ściem do Unii Europejskiej. 4 tys. franków, czyli ok. 13 tys. zł, to byłaby naj-

wyższa na świecie pensja minimalna. Dwa lata temu odrzucili również projekt 

przedłużenia urlopów o dwa tygodnie. Demokracja bezpośrednia w Szwajcarii 

oznacza, że każdy obywatel, mając prawo do głosowania, ma prawo decydować 

o sprawach wagi państwowej. Musi więc również mieć świadomość konieczno-

ści poniesienia konsekwencji podejmowanych decyzji. W sprawie płacy mini-

malnej ludzie wiedzą, że to pracodawca najlepiej wie, jak wynagrodzić pracow-
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nika, a nie państwo. I to proste przekonanie, wynikłe z doświadczenia, okazało 

się decydujące. W wielu zakładach pensja minimum jest zarówno wyższa i niż-

sza od proponowanej w plebiscycie. Słabsi nie będą w stanie wypracować po-

ziomu tego minimum, co przełoży się na efekt bezrobocia i braku miejsca na 

rynku pracy dla słabych firm. Firmy silne zostałyby zachęcone do obniżenia 

płacy minimalnej. Co do urlopów, to znowu ludzie zdawali sobie sprawę, że 

cudów nie ma i pracodawcy musieliby zatrudnić dodatkowych pracowników, 

żeby osiągnąć pożądane efekty zredukowane dodatkowym dwutygodniowym 

płatnym urlopem. W tym bogatym społeczeństwie jest na tyle wysoki poziom 

świadomości, że ludzie wiedzą, że wszelki przywilej jest groźny i demoralizują-

cy. Wiedzą, że udział w zasobach i uprawnieniach musi być zasłużony. Szwaj-

caria ma zasłużoną opinię kraju nudnego i mało rozrywkowego, nie ma zabyt-

ków ani interesujących memoriałów wartych zwiedzania, za to jest krajem do-

brze zorganizowanym i przewidywalnym. Życie jest wygodne, aczkolwiek 

kosztowne, ale za to szpital wygląda jak pięciogwiazdkowy hotel. Mieszkania 

czy samochodu nie trzeba zamykać na noc. W lutym 2014 r. Szwajcarzy wypo-

wiedzieli się za limitami na zatrudnienie dla obcokrajowców, mając świado-

mość, że ludzie kulturowo różni, w ilościach niekontrolowanych, to gwarancja 

chaosu  i konfliktów. Należy pamiętać, że jedna piąta Szwajcarów, to cudzo-

ziemcy, więc tym bardziej wiarygodny jest ich stosunek do obcych, ponieważ 

dokładnie wiedzą  czym grozi niekontrolowana imigracja. Utrzymanie wyso-

kiego standardu życia wymaga przestrzegania reguł i dyscypliny. W tym przy-

jemnym do życia kraju kobiety zyskały prawo wyborcze dopiero w roku 1971
5
. 

Był to jeden z ostatnich krajów w Europie, który wprowadził prawo wyborcze 

dla kobiet. Również zarobki kobiet i mężczyzn na podobnych stanowiskach 

różnią się z korzyścią dla mężczyzn o ok. 20% średnio. 77% Szwajcarów opo-

wiedziało się za własną walutą i własną suwerennością, nie wbrew Europie, ale 

we współpracy i kompromisie, dla wspólnego dobra
6
. Nie ma w tych sprawach 

istotnych kontrowersji. Szwajcaria, to nie kraj dla zadymiarzy i ekstremistów, 

więc np. w Polsce nie może liczyć na popularność. Co najwyżej mogą się od 

nas uczyć fantazji i tradycji. Mimo, że maja 4 języki urzędowe i są podzieleni 

na 26 autonomicznych kantonów to mają wspólną historię i wspólne ideały, 

więc są trudnym wzorcem do naśladowania. 

Na pierwszym miejscu listy bestsellerów „New York Timesa” w roku 2014 

znalazła się książka pt „Kapitał XXI wieku”, dzieło 43-letniego ekonomisty 

wykładającego w paryskiej Szkole Ekonomii Thomasa Piketty’ego. Francuz jest 

za wprowadzeniem podatków progresywnych ograniczających gromadzenie 

bogactw przez coraz bardziej malejące grono światowych bogaczy. Jego dysku-

                                                           
5 Zob. „Gazeta Wyborcza Trójmiasto”  2014, s. 11. 
6 Tamże. 
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sje w gremiach celebrytów w Ameryce, spotkania z noblistami Josephem Sti-

glitzem i Paulem Krugmanem, wywiady dla biblii światowej finansjery 

„Harvard Business Review” czy dla skrajnie lewicowego „The Nation”
7
. Nie 

uważa się za ekonomistę, natomiast każe się tytułować „badaczem nauk spo-

łecznych”. Paul Krugman na łamach „The New York Review of Books” obja-

wia konieczność reagowania na patologie kapitalizmu, postulując definiowanie 

nowego globalnego porządku, jednak wielokrotnie, odnosząc się do Marksa 

i Tocqueville’a, wierzy we własność prywatną, ale kapitalizm widziałby na 

usługach demokracji
8
. Piketty jest kolejnym celebrytą po Roubinim, który 

w swoich ponurych przepowiedniach przewidział kryzys 2008. Staje w jednym 

szeregu z wielkościami takimi, jak nobliści Joseph Stiglitz, Paul Krugman, czy 

celebryci tacy, jak Michael Porter, Thomas Friedman czy Muhammad Yunus. 

W cień nie pozwala się również usunąć John Maynard Keynes. W końcu i tak 

wiadomo, że bogaci będą jeszcze bardziej bogaci, a biedni zbiednieją. Od zaw-

sze wiadomo, że „ten kto ma, temu będzie dane”. A, że kapitalizm niszczy de-

mokrację…? Takich i jeszcze wiele innych równie brawurowych poglądów 

powoduje ferment w mediach i prowokuje do ostrych reakcji oraz daje popular-

ność, bo zabieranie bogatym, żeby dawać biednym, zawsze będzie popularne, 

tylko, że zwykle nie ma w takich sprawach odpowiedzi na to „co potem”? 

T. Piketty: „Niebezpieczną iluzją jest wiara, że demokracja podąży za roz-

wojem gospodarczym. Albowiem wolna konkurencja nie prowadzi bynajmniej 

do sprawiedliwego społeczeństwa, w którym wszyscy mają równe szanse ży-

ciowe. Niestrudzenie działają siły ekonomiczne sprzyjające koncentracji kapita-

łu”
9
. Nie widzi granic dla koncentracji kapitału. Społeczeństwa stają się coraz 

bogatsze, ale problemem staje podział dóbr. Sto lat temu górne 10% społeczeń-

stwa posiadało 90% całego majątku narodowego. Obecnie 10% najbogatszych 

gromadzi 60% całego majątku. 50% ludzi nic nie posiada, albo bardzo mało, ale 

powstała silna i wpływowa klasa średnia. Powojenna faza wzrostu gospo-

darczego dobiegła końca w latach 70. XX w. Około roku 1980 wydajność pracy 

w jednostce czasu osiągnęła praktycznie jednakowy poziom w Niemczech, we 

Francji i w USA. Wzrost ustabilizował się na poziomie ok. 1,5%, czyli wynosi 

                                                           
7 Zob. „Wprost” 2014, s. 79. 
8 Tamże. 
9 T. Piketty, Wywiad dla Der Spiegel, Przedruk w  Forum, „Forum” 2014, nr 11, s. 67. Thomas 

Piketty [ur. w 1971] francuski ekonomista i autor bestsellerowej książki „Capital in the Twenty – 

First Century” (Kapitał w XXI w.). Wzbudziła ona znaczne zainteresowanie zwłaszcza w krajach 

anglosaskich, że pierwszy nakład rozszedł się błyskawicznie. Piketty jest uważany za cudowne 

dziecko francuskiej ekonomii. Mając zaledwie dwadzieścia dwa lata, obronił doktorat na presti-

żowej brytyjskiej uczelni London School of Economics. Przez kilka lat wykładał na Masachusetts 

Institute of Technology. Po powrocie do Francji jest współzałożycielem  Paryskiej Szkoły Eko-

nomii, której został pierwszym dyrektorem. Nie udało mu się przebrnąć przez Kapitał Marksa, 

jako dzieło przede wszystkim teoretyczne, jednak jest wielbicielem jego esejów. 
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tyle samo, co w latach poprzedzających wybuch I wojny światowej. Żeby uzy-

skać równowagę między światem kapitału i światem pracy wzrost musiałby być 

wyższy. Jednak długotrwały wzrost na poziomie 1,5% jest dobrym wynikiem. 

Gdyby był możliwy wzrost na poziomie 4-5%, to możliwa byłaby równowaga 

między kapitałem, a światem pracy najemnej. Wzrost 1,5% w skali jednego 

pokolenia (30 lat) daje szanse na zwiększenie potencjału gospodarczego o jedną 

trzecią, a nawet o połowę
10

. Wymaga to jednak od społeczeństwa nieustającej 

aktywności i mobilności oraz dostosowywania się do zmieniających się warun-

ków. Na pojawiający się w tym miejscu problem społecznej sprawiedliwości 

Piketty widzi w progresywnym opodatkowaniu wielkiego kapitału, który to 

podatek obowiązywałby w wymiarze globalnym. W przypadku Stanów Zjedno-

czonych i UE procedury byłyby proste, a obie te potęgi to połowa światowego 

PKB. Decyzje i szczegóły, co do skali podatkowej, należałyby do polityków. 

Mimo całego radykalizmu poglądów Piketty wierzy w przetrwanie Europy so-

cjalnej, dla której wyzwaniem będzie skoordynowanie polityki budżetowej 

i harmonijnej polityki podatkowej. W procesie tym bardziej wierzy Niemcom 

niż ciągle obstającej przy suwerenności Francji. 

Dominique Moisi: „Należy w większym stopniu zajmować się odczuciami 

ludzi, gdy chce się zrozumieć świat i targające nim konflikty. Emocje mają 

wpływ na zachowanie poszczególnych ludzi. Istnieją też nastroje grupowe, 

które oddziałują na konflikty polityczne i społeczne. Są zawsze obecne, a mogą 

czynić dobro, albo zło. Mogą doprowadzić do tego, że grupa młodych męż-

czyzn porwie samolot, ale także sprawić, że jakiś kraj po raz pierwszy w swojej 

historii wybierze czarnoskórego prezydenta. Oczywiście najważniejsze emocje 

– strach, upokorzenie i nadzieja – są obecne w każdym kraju. Występują tylko 

w różnym nasileniu”
11

. Moisi przywiązuje wielką wagę do emocji i można się 

z nim zgadzać kiedy mamy do czynienia ze zbiorową wiarą w lepszą przy-

szłość. Indywidualizm i silna wola, które z Ameryki czyniły globalną potęgę 

według Moisiego, zanikają, co sprzyja dekompozycji społecznego porządku. 

                                                           
10 Tamże, s. 68. 
11 D. Moisi, Wywiad dla Suddeutsche Zeitung 7.IX.2011, przedruk w Forum,  „Forum” 2011, s. 

18-20. D. Moisi [ur. w 1948 r.] francuski politolog. Jego ojciec ocalał z Auschwitz. Moisi był 

asystentem Raymonda Arona, a także redaktorem naczelnym pisma „Politique e’trangere”, 

współzałożycielem Francuskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych [IFRI]. Wykłada m.in. 

na Harvardzie i w Kolegium Europejskim w Natolinie. W latach 90. XX w. publikował, razem z 

Anglikiem Timothym Gartonem Ashem i Niemcem Michaelem Mertesem artykuły na rzecz 

odrodzenia Europy i poszerzenia Unii Europejskiej na Wschód.  W 2008 r. ukazała się jego 

książka (w  następnym roku przetłumaczona na angielski i niemiecki) La geopolitique de 

l’emotion. Comment les cultures de peur, d’humilation et d’espoir faconnent le 

monde (Geopolityka emocji. Jak kultury lęku, upokorzenia i nadziei kształtują politykę świato-

wą). Publikuje często w takich czasopismach, jak „Financial Times”, „European Observer”, „Die 

Welt?, „Der Standard”. 
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Ciekawe poglądy Moisiego są intelektualnie inspirujące, jednak równocześnie 

są przykładem pogrążania się w imponderabiliach, co sytuuje wybitnego inte-

lektualistę na peryferiach istotnych wydarzeń z obszaru politologii, geopolityki 

czy geostrategii. Może są przydatne z powodu coraz bardziej zróżnicowanych 

form działań w zakresie strategii agresji zorientowanej na emocje i ukierunko-

wanej na manipulowanie informacją, emocjami oraz strachem dla osiągnięcia 

celów strategicznych z czym aktualnie mamy do czynienia na Ukrainie. 

Znany finansista i propagator globalnego społeczeństwa otwartego George 

Soros nazywany najskuteczniejszym inwestorem świata i wielkim filantropem: 

„Potrzebujemy takiego społeczeństwa, aby sformować koalicję krajów o zbli-

żonych do siebie sposobach myślenia, zaangażowaną w tworzenie globalnego 

społeczeństwa otwartego”
12

. Sorosa uwiera właściwa kapitalizmowi dominująca 

sytuacja, kiedy w tym konkurencyjnym wyścigu najwięcej szans mają ludzie 

pozbawieni skrupułów. Kapitalizm ma jednak tak, że jest grą o regułach nie 

podatnych na wzniosłą frazeologię. Służy osiąganiu efektów do czego zdolni są 

tylko najlepsi. Ta gra nie wyklucza dobroczynności i tworzy optymalną sytu-

ację, kiedy ci zdolni do gry, w warunkach konkurencji osiągają efekty, które 

potem można poddawać sprawiedliwym podziałom. Najpierw muszą być zaso-

by, na które trzeba zasłużyć i potem według zasług z uwzględnieniem potrzeb 

ludzi dotkniętych przez los. 

Kryzys pokazuje, że konieczne jest zwiększenie poziomu odpowiedzialno-

ści klasy politycznej, która zbytnio dba tylko o swoje interesy, nie starając się 

mobilizować swojego elektoratu do aktywności w tworzeniu zasobów, żeby 

tworzyć warunki do poszerzania dostępu do uprawnień. 

2008 r. pokazał, że nic nie jest pewne i nikt nie może być pewny. Zachodzą 

zmiany jakościowe w takim tempie, że tylko najwytrawniejsi gracze będą mieli 

szanse ocalić albo powiększyć swoje zasoby. Należy więc ciągle dbać o zdol-

ność do gry i unikać przesadnej pewności. W ostrych stanach zagrożeń ludzie 

tracą rozum. Nie bez powodu B.Madoff skazany na 150 lat odsiadki objaśnia, 

że te 65 mld dolarów, na które oszukał swoich klientów, to jest nic wobec tego, 

co dzieje się na giełdach. 

Sytuacja osiągnęła poziom, w którym to państwa, instrumentami politycz-

nymi, muszą przywracać porządek, usiłując aktywnie reagować na ciągle zmie-

niająca się sytuację
13

. Nicole Gnesotto profesor na Wydziale Unii Europejskiej 

w CNAM, znany ekspert ds. zagadnień europejskich i strategicznych – słusznie 

zauważa: „Europejczycy podzieleni się nie liczą. Zjednoczeni ciągle mają szan-

                                                           
12 G. Soros, Kryzys światowego kapitalizmu. Zagrożenia dla społeczeństwa otwartego, przeł. L. 

Niedzielski, Warszawa 1999, s. 294. 
13 T.T. Kaczmarek, Globalna gospodarka i globalny kryzys, Warszawa 2009, s. 193-194. 
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sę, ze swoją kulturą, swoją wizją i swoimi priorytetami współtworzyć będą 

przemiany świata”
14

. 

Potrzebna jest silna, mobilna i wydajna Europa w sytuacji, kiedy przyszłość 

jest coraz mniej przewidywalna i coraz bardziej zagrożona nierównowagą 

i konfliktem. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 N. Gnessotto, Przyszłość Europy strategicznej, Warszawa 2012, s. 176. 
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STRESZCZENIE 
 

Kryzys jest testem wymuszającym reagowanie na zagrożenie nierównowagą 

i konfliktem w sytuacji kiedy gospodarka wymaga reform, polegających na 

oszczędzaniu i rezygnacji z zarówno z niepotrzebnych wydatków, jak i ze zbęd-

nych, a kosztownych instytucji. 

 

SŁOWA KLUCZOWE 
 

Kryzys, porządek liberalny, wartości demokratyczne. 

 

 

SUMMARY 
 

Crisis is a test which forces to react to a lack of balance and conflict in the situa-

tion that economy needs reforms dealing with savings and avoiding both the 

unnecessary expenses and redundant, expensive institutions. 
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Jacek SROKA  
 

 

Transformacyjny krajobraz stosunków  

przemysłowych i dialogu społecznego  
w Polsce 

 

 
 
Najważniejszym elementem polskiej wersji trójstronności jest Trójstronna Ko-

misja ds. Społeczno-Gospodarczych (TK), która powstała na mocy porozumie-

nia zawartego w ramach Paktu o przedsiębiorstwie państwowym w trakcie 

przekształcania, podpisanym 22 II 1993 r. Jak wiadomo istotą Paktu była zgoda 

co do zainicjowania procesów prywatyzacyjnych w pokomunistycznej gospo-

darce, która była ze swej ówczesnej natury gospodarką niemal w pełni upań-

stwowioną – z niewielkim udziałem sektora prywatnego, głównie w postaci 

rzemiosła (jak pamiętamy wyjątek stanowiło rozdrobnione, z przewagą małych 

gospodarstw, indywidualne rolnictwo, będące wówczas trzonem pierwszego 

sektora polskiej gospodarki). Pakt nie tylko uruchomił procesy prywatyzacji 

i urynkowienia, ale i dał asumpt dla rozwoju, nieznanego dotąd w Polsce, zin-

stytucjonalizowanego dialogu społecznego, czego wyrazem była uchwała Rady 

Ministrów z 15 II 1994 r. powołująca Trójstronną Komisję ds. Społeczno-

Gospodarczych. W pierwszym okresie rozwoju trójstronności w Polsce przyjęto 

tzw. historyczne kryterium reprezentacji na forum TK, co oznaczało, że oprócz 

przedstawicieli rządu, dostęp do niej mieli liderzy organizacji, które sygnowały 

tekst „Paktu o przedsiębiorstwie państwowym”. W praktyce oznaczało to, że 

stronę społeczną w Komisji reprezentowały przede wszystkim dwie duże, 

względem siebie opozycyjne, ogólnokrajowe centrale związków zawodowych, 

tj. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, będący wów-

czas autentycznie żywą legendą oporu wobec komunistycznych władz oraz 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ), uznawane 

w tym czasie za centralę do niedawna „reżimową”, bo stworzoną, w latach 80. 

XX w., z inspiracji komunistycznego reżimu a następnie z reżimem tym, aż do 

jego upadku, kooperującą. Z tego też głównego powodu obie centrale związko-
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we stanowiły naturalne zaplecze mobilizacyjne w ramach krystalizującego się 

wtedy podziału politycznego – NSZZ „Solidarność” stała się filarem obozu 

wywodzącego się z oporu wobec komunizmu, zaś OPZZ stanowiła oparcie dla 

sił uznawanych za postkomunistyczne. Oprócz NSZZ „S” i OPZZ, ze strony 

pracowniczej, w skład pierwszej Komisji Trójstronnej weszli przedstawiciele 

siedmiu związków branżowych
1
. Pracodawców reprezentowała jedna tylko 

organizacja, zdominowana przez kadrę kierowniczą, przeważających wówczas 

w gospodarce, przedsiębiorstw państwowych – Konfederacja Pracodawców 

Polskich (KPP), nosząca dziś nazwę Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 

(Pracodawcy RP). Rząd natomiast reprezentowali przedstawiciele ówczesnych 

ministerstw: Pracy i Polityki Socjalnej, Przemysłu i Handlu, Przekształceń Wła-

snościowych, Finansów oraz Centralnego Urzędu Planowania. Dodatkowo ob-

serwatorami prac komisji byli przedstawiciele: Głównego Urzędu Statystyczne-

go oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tamtych latach do zadań 

Komisji Trójstronnej należało: monitorowanie procesów gospodarczych oraz 

proporcji makroekonomicznych, ocena mechanizmów i instrumentów stosowa-

nych w polityce społeczno-gospodarczej, formułowanie opinii i wniosków do-

tyczących priorytetów polityki społecznej i gospodarczej – przede wszystkim 

w zakresie polityki płac, polityki zatrudnienia oraz polityki świadczeń socjal-

nych. 

Ukształtowana w pokrótce opisany sposób pierwsza Komisja Trójstronna 

działała do przesilenia politycznego, które miało miejsce w 2001 r. Przyczyny 

ówczesnego zablokowania możliwości działania TK miały wyraźne podłoże 

polityczne i były związane z aktywnością ówczesnego rządu premiera Jerzego 

Buzka, którego wspierała NSZZ „S”. W odczuciu ówczesnych liderów OPZZ, 

a więc centrali opozycyjnej, rząd J. Buzka realizował mające długofalowe skut-

ki społeczne reformy bez dostatecznego komunikowania się z całą stroną spo-

łeczną, na forum TK. W efekcie OPZZ rozpoczęło bojkot procedur Komisji 

Trójstronnej doprowadzając do całkowitego zablokowania jej działań. W tym 

samym okresie pojawiały się także coraz silniejsze głosy krytyki pod adresem 

ówczesnego kształtu TK ze strony powstającego środowiska pracodawców 

prywatnych. Ich wyrazicielem była odezwa „Manifest Kapitalistyczny” ogło-

szona przez liderów Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych (PKPP), 

współcześnie znanej pod nazwą PKPP „Lewiatan”. Domagano się w niej m.in. 

rzeczywistej reprezentacji dla pracodawców prywatnych na forum TK, uznając, 

iż naznaczona nadmiernym etatyzmem KPP nie jest w stanie dobrze reprezen-

                                                           
1 Byli to przedstawiciele: Federacji Związków Zawodowych Pracowników Polskich Kolei Pań-

stwowych; Konfederacji Związków Zawodowych Energetyków; Porozumienia Związków Zawo-

dowych „Kadra”; Związku Zawodowego Inżynierów i Techników; Związku Zawodowego Ma-

szynistów Kolejowych w Polsce; Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej; 

Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego. 
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tować interesów sektora prywatnego. Głos ten współbrzmiał z dokumentem 

ogłoszonym przez OPZZ, zatytułowanym Czarna księga dialogu społecznego 

w Polsce, w którym, obok zarzutów pod adresem rządu J. Buzka, znalazło się 

wezwanie do ustawowego uregulowania statusu Komisji Trójstronnej. 

Wskazane okoliczności doprowadziły do uchwalenia ustawy o Trójstronnej 

Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialo-

gu społecznego z 6 VII 2001 r. (Dz. U. z 2001, nr 100, poz. 1080). Wprowadze-

nie w życie tejże ustawy otworzyło drugi, trwający do dziś, etap rozwoju dialo-

gu społecznego w Polsce. Zasadniczą nowością było zniesienie wspomnianego 

wcześniej historycznego kryterium uczestnictwa w TK i zastąpienie go formal-

nymi progami reprezentatywności. W przypadku ogólnokrajowych central 

związków zawodowych barierę ustanowiono na poziomie co najmniej 300 tys. 

członków, których posiadanie jest zobowiązany związek dowieść przed odpo-

wiednim sądem rejestrowym. Podobne rozwiązanie zastosowano w przypadku 

ogólnokrajowych federacji pracodawców, które zobowiązane są do wykazania, 

iż zrzeszają pracodawców zatrudniających w sumie więcej niż 300 tys. pracow-

ników. Dodatkowo regulacja zawiera kryterium mające zapobiegać dominacji 

zwartych organizacji sektorowych, zarówno związków zawodowych, jak i or-

ganizacji pracodawców, reprezentujących partykularne interesy określonych 

środowisk zawodowych, biznesowych, czy profesjonalnych. Stronę rządową w 

Komisji reprezentują przedstawiciele gabinetu wskazani przez premiera. Jesie-

nią 2011 r. status reprezentatywnych posiadały trzy centrale związkowe
2
 oraz 

cztery organizacje pracodawców
3
. Do najważniejszych zadań TK należą: 

 udział w pracach nad projektem ustawy budżetowej, 

 uzgadnianie wysokości średniorocznych wskaźników wzrostu wy-

nagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, 

 uzgadnianie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

 uzgadnianie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, 

 uzgadnianie wysokości kwot zasiłków rodzinnych oraz wysokości 

świadczeń rodzinnych. 

Obowiązująca ustawa przewiduje również możliwość tworzenia woje-

wódzkich komisji dialogu społecznego (WKDS), jako instytucji dialogu regio-

nalnego, które nie podlegają TK, ale potencjalnie mogą z nią współpracować. 

Nie sposób nie zauważyć, że zapis traktujący o potencjalnej współpracy TK 

i WKDS – do początku 2012 r., gdy powstawał niniejszy tekst – pozostawał 

                                                           
2 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie 

Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych. 
3 Pracodawcy RP, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Business Centre 

Club, Związek Rzemiosła Polskiego. 
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faktycznie martwy, utrwalając jedynie coraz bardziej widoczną nieadekwatność 

tego rozwiązania w Polsce, którą dokumentują kolejne badania empiryczne
4
. 

WKDS to w istocie ciała czterostronne – oprócz przedstawicieli rządu cen-

tralnego, którymi są wojewodowie oraz regionalnych struktur ogólnokrajowych 

związków zawodowych i organizacji pracodawców afiliowanych w TK, zasia-

dają w nich także przedstawiciele poszczególnych marszałków województw. 

Potencjalnie WKDS mogłyby stać się instytucjami podobnymi do działających 

w wariancie terytorialnym rad znanych z rozwiązań francuskich stosowanych 

w tamtejszych stosunkach przemysłowych. Dodatkowo, za ewentualny-

mi poszukiwaniami możliwości upowszechniania tego rodzaju praktyk mógłby 

przemawiać fakt, że polski wariant dualizmu administracyjnego, a więc wza-

jemnego usytuowania instytucji dwóch rodzajów administracji publicznej 

w regionach, tj. centralnej (państwowej) i regionalnej (samorządowej), wzoro-

wany był właśnie na rozwiązaniach francuskich. Argument ten wyda się nawet 

mocniejszy, gdy uwzględnimy, że wśród uprawnień WKDS znajduje się rów-

nież opiniowanie jednego kluczowych dokumentów samorządu regionalnego, 

jakim jest strategia rozwoju województwa. Niestety, uprawnienie to jest wyko-

rzystywane w sposób śladowy. 

Oprócz TK i WKDS istnieje wiele innych, lepiej lub gorzej zakorzenio-

nych, instytucji dialogowych. W pierwszym planie scentralizowanego i trój-

stronnego (co jest w Europie nietypowe) dialogu sektorowego, przybierającego 

w Polsce postać interakcji branżowych, odnajdziemy Trójstronne Zespoły 

Branżowe (TZB). Nie są one jednak osamotnione – razem z nimi nich na po-

ziomie państwa działa bowiem 58 innych centralnych instytucji dialogu spo-

łecznego (tabela 1). 
 

Tabela 1. Trójstronne instytucje dialogu społecznego (oprócz TK) działają-

ce w ministerstwach i centralnych urzędach państwowych. 
Nazwa urzędu centralnego Liczba instytucji trójstronnych 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 14 (w tym 10 TZB) 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 17 (gównie Komitety Monitorujące i Sterujące 

(nie licząc podkomitetów) powoływane w 

kontekście wykorzystywania funduszy UE) 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 9 (jw.) 

Ministerstwo Infrastruktury 5 (4 z nich strukturą i działaniem są de facto 

tożsame z TZB ulokowanymi w Ministerstwie 

Pracy, lecz nie dublują się) 

                                                           
4 Zob. J. Sroka, R. Herbut, P. Sula, Dialog społeczny na poziomie regionalnym. Raport z badań, 

Warszawa 2004; Dialog społeczny na poziomie regionalnym. Ocena szans rozwoju, D. Zalewski 

(red.), Warszawa 2005; Sieci czy struktury? Dialog społeczny na poziomie regionalnym, M. 

Błaszczyk, J. Sroka (red.), Warszawa 2006; J. Sroka, Wybrane instytucje...; tenże, Analiza funk-

cjonowania instytucji dialogu społecznego na poziomie województw. Raport z badań wojewódz-

kich komisji dialogu społecznego, Warszawa 2009. 
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Ministerstwo Zdrowia 4 (w tym 1 budową i działaniem tożsamy z 

TZB) 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego 

1 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 2 (ich aktywność związana jest z wykorzysty-

waniem funduszy UE) 

Ministerstwo Obrony Narodowej 1 

Główny Inspektorat Transportu Drogowego 1 

Urząd Zamówień Publicznych 1 

Wyższy Urząd Górniczy 1 

Główny Urząd Statystyczny 1 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 1 

Razem: 58 centralnych instytucji dialogu społecznego (wraz z 14 TZB) 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Oprócz wymienionych 58 (nie licząc TK) instytucji trójstronnych na poziomie 

centralnym działa jeszcze średnio około 80 (ich liczba zmienia się nieco w cza-

sie) instytucji dialogu wielostronnego, obywatelskiego i korporacyjnego (tabela 

2). 

Tabela 2. Centralne instytucje dialogu wielostronnego, obywatelskiego i korpora-

cyjnego. 
Właściwość merytoryczna urzędu central-

nego 

Obszary działania instytucji dialogowych 

Rolnictwo gospodarka żywnościowa, biokomponenty, wete-

rynaria, rybołówstwo 

Kultura i edukacja stypendia, minima programowe, stopnie naukowe 

Sport imprezy masowe, sport niepełnosprawnych, 

kształcenie w sporcie 

Sprawy zagraniczne współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

gospodarka zagraniczna 

Środowisko ochrona przyrody, geologia, leśnictwo, gospodar-

ka wodna, GMO 

Finanse rachunkowość, cła i akcyza, ubezpieczenia spo-

łeczne, rynek finansów 

Sprawy wewnętrzne i administracja mniejszości narodowe, samorząd terytorialny 

Sprawiedliwość readaptacja i pomoc skazanym 

Policja bezpieczeństwo w obszarach kolejowych 

Archiwa państwowe dziedzictwo archiwalne 

Kombatanci i represjonowani opieka socjalna i zdrowotna 

Statystyka państwowa spisy ludności 

Ochrona Konkurencji i Konsumentów dobre praktyki gospodarcze 

Atomistyka energia atomowa 

Razem: ok. 80 instytucji dialogu wielostronnego, obywatelskiego i korporacyjnego na szczeblu 

centralnym 
Źródło: opracowanie własne. 
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Przedstawiony obraz byłby zdecydowanie niekompletny gdybyśmy nie 

uwzględnili istnienia organów opiniodawczo-doradczych aktywnych w obsza-

rze polityki rynku pracy. Na podstawie ustawy z 20 IV 2004 r. o promocji za-

trudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004, nr 99, poz. 1001), działają: 

 na poziomie centralnym, przy ministrze właściwym ds. pracy, Na-

czelna Rada Zatrudnienia, 

 na poziomie samorządu regionalnego, przy marszałkach woje-

wództw, 16 wojewódzkich rad zatrudnienia, 

 na poziomie samorządu powiatowego, przy starostach powiatowych, 

379 powiatowych rad zatrudnienia (przy stanie liczby powiatów no-

towanym jesienią 2011 r.). 

W świetle przywołanych informacji warto postawić pytanie zasadnicze, 

o to, czy – mówiąc najkrócej – ilość przechodzi w jakość, tzn. czy mnogość ciał 

dialogowych rzeczywiście ułatwia procesy przygotowywania, podejmowania 

oraz wdrażania decyzji publicznych? 

Zwarzywszy delikatność materii, z której utkane są relacje publicznych in-

stytucji decyzyjnych z grupami interesu (używając nośnych dziś określeń po-

wiemy o partnerach społecznych i obywatelskich), formułując odpowiedź na 

postawione w ten sposób pytanie warto odwołać się do sądu generalnego, wyra-

żającego wsparcie dla samej idei prowadzenia dialogu społecznego i obywatel-

skiego. Istotnie, sam fakt powstania i działalności tego rodzaju ciał stanowi 

krok na przód w rozwoju kultury politycznej, obywatelskiej i administracyjnej 

w Polsce, droga to jednak wciąż daleka. Mnogości przywołanych instytucji 

dialogu społecznego towarzyszą bowiem głównie zachowawcze strategie 

wszystkich zaangażowanych stron. Zachowawcze, tzn. zorientowane głównie 

na zachowanie status quo, czy – ujmując rzecz bardziej wprost – zachowanie 

parytetów wpływu oraz utrzymanie dostępu do koalicji dystrybucyjnych. 

W takiej sytuacji chodzi w zasadzie jedynie o bieżące rozładowywanie najważ-

niejszych i najbardziej widocznych konfliktów społecznych, bez działań na 

rzecz potrzebnych zmian systemowych i przeobrażeń instytucjonalnych. Z tego 

właśnie głównego powodu w Polsce nie pojawiła się dotąd żadna kontynuacja 

dla Paktu o przedsiębiorstwie państwowym w trakcie przekształcania, choć 

o potrzebie zawarcia nowego paktu społecznego mówiono wiele i przy różnych 

okazjach. Z tego też powodu do tej pory (tzn. do początku 2012) nie doszło 

w Polsce do skonsolidowania oraz skoordynowania działań istniejących insty-

tucji dialogowych, które nie tylko nie wymieniają się doświadczeniami i infor-

macjami, ale i nierzadko dublują swoje działania. Wobec braków kultury poli-

tycznej, obywatelskiej i administracyjnej, wspomniana zachowawczość działań 

stron zaangażowanych w dialog jest także jedną z najważniejszych przyczyn 

nieistnienia w Polsce dialogu autonomicznego (dwustronnego, bez bezpośred-

niego zaangażowania władz publicznych), rekomendowanego zarówno przez 
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Międzynarodową Organizację Pracy, jak i instytucje Unii Europejskiej. W tym 

też kontekście wypada również lokować, utrzymujący się od lat, wręcz drama-

tyczny niedorozwój zbiorowych stosunków pracy. Ta forma układania relacji 

w stosunkach pracy obejmuje w Polsce jedynie około 15% pracowników. 
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STRESZCZENIE 
 

Od 1993 r., tj. od podpisania Paktu o przedsiębiorstwie państwowym w trakcie 

przekształcania, datuje się początek przekształceń stosunków przemysłowych 

w Polsce a zarazem początek otwartego dialogu społecznego, który uznawany 

jest za jeden z filarów tzw. europejskiego modelu społecznego. Od podpisania 

Paktu minęło 21 lat i powstał cały szereg instytucji, na czele z Trójstronną Ko-

misją ds. Społeczno-Gospodarczych. Pojawia się pytanie o aktualność podję-

tych rozwiązań, na które stara się udzielić wstępnej odpowiedzi autor niniejsze-

go tekstu. 

 

SŁOWA KLUCZOWE 
 

Stosunki przemysłowe, dialog społeczny, trójstronność. 

 

 

SUMMARY 
 

Since 1993, ie. since the signing of the Pact of State Enterprise in the time of 

reconstruc-tion, we date the beginning of an open social dialogue, which is con-

sidered one of the pillars of the so- called European social model. It's been 21 

years since the signing of the Pact and many new institutions have emerged 

with the Tripartite Commission on the So-cio-Ecconomic Matters  at the fore-

front .A question arises whether the solutions that the author proposes at the 

beginning of the article are still valid. 
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Małgorzata SIKORA-GACA  
 

 

Perspektywa finansowa 2014-2020.  

Charakterystyka Programu  
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

 

 
 
Tematyka funduszy europejskich łączy w sobie wiele dziedzin. Owa interdy-

scyplinarność posiada wymiar teoretyczny, z uwagi na liczne procesy przygo-

towawcze i praktyczny
1
 – mający na celu wdrożenie przyznanych środków 

w różnych dziedzinach, w poszczególnych państwach członkowskich. Przekła-

da się to na liczne projekty i konkretne działania w sposób istotny podnoszące 

jakość życia obywateli Europy. 

Polscy beneficjenci mogą korzystać ze wsparcia Wspólnoty od 2004 r. Ra-

my teoretyczne, które określają ten, a nie inny zakres wsparcia, to nic innego 

jak kolejne perspektywy finansowe, będące narzędziem polityki spójności. 

Najważniejszą ideą przyjętych założeń było zmniejszenie dystansu rozwojowe-

go wobec pozostałych państw UE
2
 i dorównanie do tzw. „średniej unijnej” 

w różnych aspektach rozwoju. 

W poprzednim okresie programowania – przypadającym na lata 2007-2013 

– Polska otrzymała 67,9 mld euro, które zostały wydatkowane za pośrednic-

twem następujących programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, 

Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej, Pomoc 

Techniczna, Regionalne Programy Operacyjne, Europejska Pomoc Terytorialna. 

Środki finansowe pochodziły w głównej mierze z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i były uzupełniane przez Fundusz Spójności
3
 i Europej-

                                                           
1 Zob. Fundusze europejskie w teorii i praktyce. Edukacja, Gospodarka, Kultura, Społeczeństwo, 

M. Sikora-Gaca, U. Kosowska (red.), Warszawa 2014, s. 9 i n. 
2 Zob. również: M. Sikora-Gaca, Fundusze europejskie w teorii i praktyce. Znaczenie perspektywy 

finansowej 2007-2013 i 2014-2020 dla Polski, [w:] Fundusze europejskie w teorii i praktyce. 

Edukacja, Gospodarka, Kultura, Społeczeństwo…dz.cyt., s. 14-30. 
3 Fundusz Spójności uzupełniał budżet Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; ten 

PO miał dwa źródła finansowania – EFRR i FS  
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ski fundusz Społeczny
4
. Szczegółowy podział środków finansowych, o których 

mowa przedstawia wykres 1. 

Program Operacyjny to nic innego jak tematyczny zakres interwencji, in-

dywidualny dla każdego z państw członkowskich.  Są to „narzędzia” działalno-

ści funduszy europejskich, z jednej strony pomocne w realizacji Narodowego 

Planu Rozwoju, z drugiej służące absorpcji unijnych środków pomocowych
5
. 

W ramach programów operacyjnych wyróżniamy poszczególne priorytety, a te 

z kolei dzielą się na działania, określające szczegółowe cele, na które powinny 

zostać przeznaczone dotacje. Podział tych środków nie jest przypadkowy i wy-

nika z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia
6
. 

 

 

Wykres 1. Podział środków między poszczególne PO w latach 2007-2013  

w mld euro. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe Strategiczne 
Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, 

Warszawa 2007. 

 

Programy operacyjne mogą mieć charakter ogólnokrajowy bądź regionalny. 

W pierwszym przypadku obejmują zasięgiem wszystkich wnioskodawców 

prowadzących swoją działalność na terytorium Polski, w drugim zaś skierowane 

są do tych z poszczególnych województw. Dla każdej perspektywy finansowej 

poszczególne państwa członkowskie tworzą indywidualne programy operacyj-

ne, które następnie musi zatwierdzić Komisja Europejska. Każdy z nich zawiera 

                                                           
4 Również podwójne finansowanie – EFRR i EFS 
5 Zob. Ustawa z dnia 20 kwietna 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, Dz.U. z 2004 r., Nr 116, 

poz. 1206 ze zm., art. 2 pkt 12 i 13, art. 8 ust. 2.  
6 M. Sikora-Gaca, Fundusze europejskie w…dz.cyt., s. 14. 
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tematyczny zakres przedsięwzięć
7
, pozwalający uporządkować proces przy-

znawania dotacji unijnych. 

Dzięki zaangażowaniu tak licznych środków finansowych Programy Ope-

racyjne są głównymi mechanizmami pobudzania koniunktury gospodarczej
8
 

i konwergencji
9
 w państwach członkowskich. Perspektywa finansowa, która 

rozpoczęła się 1 I 2014 r., daje Polsce szereg możliwości w zakresie kolejnych 

inwestycji. Na realizację poszczególnych programów operacyjnych, w ramach 

polityki spójności przeznaczono 76,9 mld euro. Strategię inwestowania środ-

ków, o których mowa przedstawiono w Umowie Partnerskiej
10

, która została 

zatwierdzona 23 V 2014 r. Łącznie w latach 2014-2020 transfer środków finan-

sowych z budżetu UE do Polski wyniesie 82,5 mld euro
11

. Poziom dofinanso-

wania
12

 wyniesie 85% dla regionów mniej rozwiniętych oraz 80% dla Mazow-

sza
13

. 

 

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa partnerstwa 

 

Realizacja przez państwa członkowskie perspektywy finansowej wymaga 

określonej strategii interwencji funduszy europejskich. Umowa partnerstwa 

w tym zakresie jest dokumentem niezbędnym (strategicznym), określa bowiem 

zakres działań w obrębie polityki spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej 

polityki rybołówstwa. Po raz kolejny narzędziem działań staną się programy 

operacyjne: krajowe i regionalne. 

Umowa Partnerstwa określa nie tylko zakres terytorialny wsparcia, które 

planuje się udzielić państwu członkowskiemu. Bardzo istotny pozostaje również 

kontekst tematyczny, finansowy i wdrożeniowy (łącznie z rezultatami planowa-

                                                           
7 Tamże. 
8 Ł. Hardt, Czy Fundusze Europejskie mogą stać się czynnikiem przeciwdziałającym spowolnieniu 

gospodarczemu?, [w:] Gospodarka Polski. Prognozy i opinie, K. Bartosik (red.), Warszawa 2009, 

s. 55. 
9 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 

wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, Warszawa 2007, s. 4 
10 Zob. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Programowanie perspektywy finansowej 2014-

2020. Umowa Partnerstwa, Warszawa 2014, s. 1-246. 
11 PO – 76,9 mld euro; EWT – 700 mln euro; „Łącząc Europę” ‒ 4,1 mld euro;  FEAD (Europej-

ski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym) – 473 mln euro; PT (pomoc techniczna) – 287 

mln euro; innowacja w obszarze miast i metropolii – 71 mln euro. 
12 Poprzez poziom dofinansowania należy rozumieć zakres procentowy, w którym UE współfi-

nansuje określone przedsięwzięcie. Jeśli wynosi on 85%, oznacza to, że pozostałe 15% środków 

pochodzi z budżetu państwa polskiego. Zatem każdy, kto otrzymał dotację powinien mieć świa-

domość, że jest ona finansowana z dwóch źródeł i tym samym będzie wypłacana w dwóch tran-

szach.  
13 Zob. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Fundusze europejskie 2014-2020 – informacje 

ogólne, www.mir.gov.pl [05.09.2014].  

http://www.mir.gov.pl/
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nymi do osiągnięcia w skali kraju). Tym samym stanowi ona punkt odniesienia 

do planowania dalszych, szczegółowych działań – programów operacyjnych 

i osi priorytetowych.  

Umowa partnerstwa łączy w sobie cele „Strategii na rzecz inteligentnego 

i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu – Europa 

2020” oraz „Strategii rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkuren-

cyjna gospodarka, sprawne państwo”
14

. Ta interdyscyplinarność pozwala spoj-

rzeć globalnie na potrzeby rozwojowe państw członkowskich, ująć ich indywi-

dualne problemy, a tym samym przeznaczyć środki w te obszary wsparcia, które 

wymagają niezwłocznej interwencji. 

W Umowie partnerstwa na lata 2014-2020 wyróżniono 4. najważniejsze 

priorytety, które będą finansowane za pośrednictwem dotacji. Są to: „otoczenie 

sprzyjające przedsiębiorczości i innowacjom, spójność społeczną i aktywność 

zawodową, infrastruktura sieciowa na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz środo-

wisko i efektywne gospodarowanie zasobami”
15

. W Polsce zadania, o których 

mowa, będą realizowane za pomocą 11. celów tematycznych, podzielnych na 

szczegółowe, a te z kolei na rezultaty pierwszego i niższych rzędów. Ich bezpo-

średnim wdrażaniem zajmą się krajowe i regionalne programy operacyjne. Tu 

również należy podkreślić aspekt terytorialny i fakt decentralizacji poziomów 

finansowania. Oznacza to, że w nowej perspektywie finansowej znaczna część 

środków trafi w regiony (Polska – województwa), które za pośrednictwem re-

gionalnych programów operacyjnych będą przekazywać je poszczególnym be-

neficjentom. W latach 2007-2013 jednostki terytorialne dysponowały łącznie 

budżetem w wysokości 17,3 mld euro. W latach 2014-2020 do dyspozycji re-

gionów (RPO) przekazano 28,2 mld euro, co zdecydowanie zwiększa wachlarz 

możliwości w zakresie inwestycji i interwencji. Oznacza to, przyjęcie tzw. pro-

gramów dwufunduszowych
16

, czyli takich, które posiadają dwa źródła finanso-

wania. W latach 2007-2013 regionalne programy operacyjne finansowane były 

przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W latach 

2014-2020 zwiększono zakres wsparcia z Europejskiego Funduszu Społeczne-

go, którego środki po raz pierwszy zasilą RPO. Zmiana, o której mowa jest 

jedną z ważniejszych, w porównaniu do lat poprzednich. Jest to kolejny krok do  

osiągnięcia podstawowych wskaźników rozwoju. Ich wartość bazową i docelo-

wą (dla przykładowych parametrów) przedstawia wykres 2.  

 

 

                                                           
14 Zob. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Programowanie perspektywy finansowej…dz.cyt., 

s. 5. 
15 Tamże. 
16 Tamże. 
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Wykres 2. Poziom bazowy, pośredni i docelowy podstawowych wskaźników 

rozwoju w %. 

 
Źródło: Zob. Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Programowanie 

perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa, Warszawa 2014, s. 9. 

 

Wykres 2 prezentuje kolejno wartości: bazową (dane za rok 2013), pośred-

nią (dane za rok 2020) i docelową (dane za rok 2023), zawierając jednocześnie 

najistotniejsze wartości rezultatów planowane do osiągnięcia dzięki realizacji 

perspektywy finansowej 2014-2020. Rezultaty docelowe planowane do osią-

gnięcia w roku 2023 wydają się być zamierzeniem ambitnym, co nie oznacza, 

że nie realnym. Odpowiednio przyjęty zakres programów operacyjnych, osią-

gnięty dzięki przyjętej Umowie Partnerstwa, będzie podstawowym narzędziem 

służącym ich realizacji. Należy również pamiętać, iż rezultaty perspektywy 

finansowej 2014-2020 zostały określone jako pośrednie. Oznacza to, że 

do pełnej realizacji wartości docelowych niezbędna będzie kolejna perspektywa 

finansowa 2020-2027. Zatem nie wykluczone, iż Polska zostanie beneficjentem 

pomocy unijnej w perspektywie szerszej, niż było to planowane na etapie akce-

syjnym
17

. 

Celem realizacji wymienionych wyżej wskaźników rezultatu, w Umowie 

Partnerstwa dokonano licznych analiz, w aspekcie diagnozy najważniejszych 

problemów. Są one istotne, ponieważ, to właśnie symulacja występujących 

                                                           
17 W Polsce najbardziej rozpowszechnioną formą przyznawania pieniędzy unijnych są tzw. dota-

cje bezzwrotne. W przyszłości istotne staną się przede wszystkim fundusze poręczeniowo-

pożyczkowe, które mają zapewnić cyrkulację środków finansowych w obrębie Wspólnoty.  
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obecnie zagrożeń miała bezpośredni wpływ na określenie zakresu poszczegól-

nych programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

W Umowie Partnerstwa wskazano 3 zasadnicze problemy główne oraz sze-

reg szczegółowych
18

. Są to: 

1) Niska konkurencyjność gospodarki, w tym: 

 Niski poziom nakładów badawczo-rozwojowych oraz niska aplika-

cyjność prowadzonych badań, 

 Niewystarczające wykorzystanie możliwości wynikających z zasto-

sowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce, 

 Niska konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, 

 Wysoka zasobochłonność i emisyjność polskiej gospodarki, 

 Wysoka wrażliwość na zmiany klimatu i brak skutecznych syste-

mów zarządzania ryzykami, 

 Niezadowalający poziom ochrony środowiska oraz niepełne lub nie-

efektywne wykorzystanie potencjałów związanych z zasobami śro-

dowiskowymi i kulturowymi, 

 Niska dostępność transportowa kraju w układzie europejskim, 

 Niewystarczający poziom bezpieczeństwa energetycznego kraju, 

 Niepełne wykorzystanie zasobów rynku pracy, 

 Niedostosowany do potrzeb rynku pracy system kształcenia oraz 

kompetencje kadr. 

2) Niewystarczająca spójność społeczna i terytorialna, w tym: 

 Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego, powiązany 

z niskim dostępem do usług, 

 Niewystarczająca dostępność transportowa w układzie krajowym 

i regionalnym, 

 Niewystarczające kompetencje cyfrowe, w szczególności w grupach 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

3) Niewystarczająca sprawność i efektywność państwa w obszarach 

kluczowych dla konkurencyjności gospodarki, w tym: 

 Nieoptymalne warunki administracyjno-prawne dla rozwoju przed-

siębiorczości, 

 Niski stopień wykorzystania technologii informacyjno-

komunikacyjnych w usługach publicznych. 

Na uwagę zasługuje również wyróżnienie obszarów strategicznej interwen-

cji na lata 2014-2020, w których zauważalny jest dystans w różnych kategoriach 

rozwoju. Po raz kolejny podkreślono niezbędną intensywność wsparcia dla pię-

                                                           
18 Tamże, s. 19-45. 
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ciu województw Polski Wschodniej
19

 – województwa lubelskiego, podkarpac-

kiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego (z czego ostat-

nie z wymienionych określane jest jako najmniej konkurencyjne). W Polsce 

Wschodniej nadal zauważalna jest dość silna koncentracja negatywnych zjawisk 

gospodarczo-ekonomicznych i społecznych, powodująca niewystarczający sto-

pień zintegrowania tego obszaru z resztą kraju. Kolejny, to miasta wojewódzkie 

i ich obszary funkcjonalne
20

, które stanowią centra rozwoju gospodarczego, 

metropolitalnego
21

, społecznego i materialnego. Rozwój „węzłów sieci miej-

skiej” to jeden z priorytetów działań planowanych do realizacji. Jako osobne 

obszary wsparcia potraktowano: miasta i dzielnice wymagające rewitalizacji
22

, 

obszary wiejskie, szczególnie te o najniższym poziomie dostępu do dóbr i usług 

warunkujących możliwości rozwojowe
23

, obszary przygraniczne i nadmorskie
24

. 

W latach 2014-2020 osobną kategorią objęto Mazowsze, które zostało zakwali-

fikowane jako region lepiej rozwinięty (more developed region)
25

, w przeci-

wieństwie do pozostałych 15 województw (less developer region). Oznacza to, 

że w porównaniu do poprzedniej perspektywy finansowej, w latach 2014-2020 

występują dwie kategorie regionów
26

.  

 

 

                                                           
19 Tamże, s. 46. 
20 Tamże, s. 46-47. 
21 Z uwagi na liczne procesy globalizacyjne pojawiło się pojęcie „MEGA” czyli Europejskich 

Metropolitalnych Obszarów Wzrostu, które podzielono na MEGA 1 (europejskie metropolie), 

MEGA 2 (silne metropolie), MEGA 3 (potencjalne metropolie), MEGA 4 (słabo wykształcone 

metropolie). Zob. Ministerstwo rozwoju Regionalnego, Rozwój miast w Polsce. Raport wprowa-

dzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opracowany na potrzeby przygotowania przeglądu 

OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce, Warszawa 2010, s. 15. Choć w raporcie czytamy, iż 

spośród miast Polski, w skali europejskiej dostrzegane są Gdańsk-Gdynia, Poznań, Katowice, 

Łódź, Szczecin (2010 r.), Umowa Partnerstwa (2014 r.) jasno definiuje, iż „według klasyfikacji 

ESPON (Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej), 

żadne z polskich miast nie zasłużyło na miano „lokomotywy Europy” czy też „silnego MEGA” 

a jedynie Warszawa została sklasyfikowana jako „potencjalne MEGA” a siedem innych miast 

jako „słabe MEGA”. Zob. Umowa Partnerstwa…dz.cyt., s. 46. 
22 Tamże, s. 47. 
23 Tamże, s. 48. 
24 Tamże. 
25 Statystyki zawyża Warszawa, dlatego też Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował, na 

podstawie art. 93 rozporządzenia ramowego, o zminimalizowaniu negatywnych skut-

ków zakwalifikowania tego regionu do regionów lepiej rozwiniętych poprzez zwiększenie aloka-

cji dla Mazowsza o pełne 3%, ponieważ poza Warszawą województwo mazowieckie odznacza się 

przeciętnym lub niskim poziomem rozwoju i boryka się z podobnymi problemami jak pozosta-

łe województwa. Tamże, s. 50-51. 
26 W zależności od poziomu PKB na mieszkańca w relacji do średniej unijnej. 
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Znaczenie perspektywy finansowej 2014-2020 dla Polski
27

 

 

Perspektywa finansowa 2014-2020 niesie ze sobą wiele zmian w porówna-

niu do lat 2007-2013. Zmianie ulegną nie tylko programy operacyjne, ale też 

źródła ich finansowania. Zwiększy się też poziom alokacji ogółem, co oznacza, 

że w latach 2014-2020 do Polski napłynie jeszcze więcej środków finansowych 

– 82,5 mld euro. 

W latach 2014-2020
28

 podział środków finansowych nastąpi w oparciu  

o krajowe i regionalne programy operacyjne, przy czym te ostatnie zyskają na 

znaczeniu. PO Infrastruktura i Środowisko zostanie powielony. Na priorytety 

realizowane w tym zakresie zostanie przeznaczone 27,41 mld euro. PO IiŚ 

nadal będzie finansowany z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i Funduszu Spójności. 

 

 

 

                                                           
27 M. Sikora-Gaca, Fundusze europejskie w teorii i praktyce…dz.cyt., s. 28-29. Należy dodać, iż 

dane finansowe zawarte w cytowanym materiale zostały uaktualnione w niniejszym artykule. 

Wynika to z faktu, iż Rada Ministrów dopiero 8 stycznia 2014 przyjęła kształt programów opera-

cyjnych dla Polski, a książka została złożona do druku w listopadzie 2013 r. 
28 Reguluje je następujące prawodawstwo unijne: 1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczą-

cych wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska 

współpraca terytorialna; 2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 

1084/2006;  3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szcze-

gólnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia 

rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, 4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie 

europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uprosz-

czenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania; 5) Rozpo-

rządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana-

wiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-

skiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz usta-

nawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-

skiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Ry-

backiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 6) Rozporządzenie Parlamen-

tu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 

Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 7) Rozporządzenie 

delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodek-

su postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwe-

stycyjnych. 

http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/Rozporzadzenie_PE_w_sprawie_EWT_2014_2020.pdf
http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/Rozporzadzenie_PE_w_sprawie_EWT_2014_2020.pdf
http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/Rozporzadzenie_PE_w_sprawie_EWT_2014_2020.pdf
http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/Rozporzadzenie_PE_w_sprawie_EWT_2014_2020.pdf
http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/Rozporzadzenie_PE_FS_2014_2020.pdf
http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/Rozporzadzenie_PE_FS_2014_2020.pdf
http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/Rozporzadzenie_PE_FS_2014_2020.pdf
http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/Rozporzadzenie_PE_EFRR_2014_2020.pdf
http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/Rozporzadzenie_PE_EFRR_2014_2020.pdf
http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/Rozporzadzenie_PE_EFRR_2014_2020.pdf
http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/Rozporzadzenie_PE_EFRR_2014_2020.pdf
http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/Rozporzadzenie_PR_EUWT_2014_2020.pdf
http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/Rozporzadzenie_PR_EUWT_2014_2020.pdf
http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/Rozporzadzenie_PR_EUWT_2014_2020.pdf
http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/Rozporzadzenie_PR_EUWT_2014_2020.pdf
http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/Rozporzadzenie_PE_ogolne_2014_2020.pdf
http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/Rozporzadzenie_PE_ogolne_2014_2020.pdf
http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/Rozporzadzenie_PE_ogolne_2014_2020.pdf
http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/Rozporzadzenie_PE_ogolne_2014_2020.pdf
http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/Rozporzadzenie_PE_ogolne_2014_2020.pdf
http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/Rozporzadzenie_PE_ogolne_2014_2020.pdf
http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/Rozporzadzenie_PE_ogolne_2014_2020.pdf
http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/Rozporzadzenie_PE_ogolne_2014_2020.pdf
http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/Rozporzadzenie_PE_ogolne_2014_2020.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/Documents/OJ_JOL_2014_074_R_0001_01_PL_TXT.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/Documents/OJ_JOL_2014_074_R_0001_01_PL_TXT.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/Documents/OJ_JOL_2014_074_R_0001_01_PL_TXT.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/Documents/OJ_JOL_2014_074_R_0001_01_PL_TXT.pdf
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Wykres 3. Podział środków finansowych między poszczególne programy 

operacyjne na lata 2014-2020 w mld euro. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Fundusze europejskie 2014-2020 – informacje ogólne,  

www.mir.gov.pl [16.09.2014]. 

 

PO Innowacyjna Gospodarka zostanie zastąpiony przez PO Inteligentny 

Rozwój, PO Polska Cyfrowa i Regionalne Programy Operacyjne. Na PO Inteli-

gentny Rozwój zostaną przeznaczone zasoby finansowe w wysokości 8,61 mld 

euro, a na PO Polska Cyfrowa – 2,17 mld euro. Każdy z nich będzie finansowa-

ny z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ogromna zmiana jest 

zauważalna w zakresie Regionalnych Programów Operacyjnych, na które 

w nowej perspektywie finansowej przeznaczono aż 31,27 mld euro. To o ok. 

30% więcej niż w latach 2007-2013. Istotny jest również fakt, iż RPO będą 

finansowane z dwóch źródeł – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

i Europejskiego Funduszu Społecznego
29

, co oznacza, że intensywność wspar-

cia zostanie skierowana przede wszystkim w województwa. 

PO Kapitał Ludzki zostanie zastąpiony przez PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 

i Regionalne Programy Operacyjne. Środki finansowe przeznaczone na PO 

Wiedza, Edukacja, Rozwój wyniosą 4,69 mld euro, a głównym instrumentem 

finansowania w tym zakresie będzie Europejski Fundusz Społeczny. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Patrz: programy dwufunduszowe. 
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Wykres 4. Podstawowe dane finansowe w zakresie funduszy europejskich 

za rok 2013 i 2014. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Sikora-Gaca, Fundusze europejskie w teorii i praktyce. Zna-

czenie perspektywy finansowej 2007-2013 i 2014-2020 dla Polski, [w:] Fundusze europejskie w teorii i prak-
tyce. Edukacja, gospodarka, kultura, społeczeństwo, M. Sikora-Gaca, U. Kosowska (red.), Warszawa 2014, s. 

28-29. 

 

Pozostałe programy operacyjne pozostaną bez zmian. Są to: Europejska 

Współpraca Terytorialna, Polska Wschodnia i Pomoc Techniczna. Zmianie ulegnie 

jedynie poziom alokacji ogółem, a więc kolejno: 0,5 mld euro, 2 mld euro i 0,7 

mld euro. W przypadku PO Rozwój Polski Wschodniej zmieni się nazwa – PO 

Polska. Praktycznie bez zmian pozostanie PO Pomoc Techniczna. Prezentację 

graficzną programów operacyjnych na lata 2014-2020 stanowi wykres 3. 

Dla Polski rok 2013 to otrzymanie z UE kwoty 84 mld złotych, przy czym 

składka do wspólnego budżetu jest ustanowiona na 18,1 mld złotych. Bilans 

pozostaje zatem dodatni – 65,4 mld złotych. W roku 2014 Unia Europejska 

wypłaci Polsce 80 mld złotych, składka członkowska wyniesie 17,7 mld zło-

tych, co w efekcie daje 62,3 mld złotych, które zostanie rozdzielone w formie 

dotacji. Te dane statystyczne zostały przedstawione celowo (wykres 4), są one 

bowiem ważnym argumentem dla eurosceptyków wątpiących w zasadność pol-

skiej obecności w strukturach unijnych. 

W dalszej części artykułu przedstawiona zostanie charakterystyka Progra-

mu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. 
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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

 

W wynikach badań obrazujących innowacyjność krajów Unii Europejskiej, 

Polska wciąż zajmuje niską pozycję
30

. Poziom Sumarycznego Wskaźnika In-

nowacyjności 2014 dla Polski wynosi 0,279
31

, co pozwala zaliczyć nasz kraj do 

grona umiarkowanych innowatorów.  

 

Wykres 5. Poziomu Sumarycznego Wskaźnika Innowacyjności 2014 w ob-

rębie państw Grupy Wyszechrackiej. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Portal Innowacji, www.pi.gov.pl [14.09.2014]. 
 

Należy również podkreślić, iż wskaźnik ten dla UE 28 wynosi 0,554, 

a najwyższe miejsce w rankingach osiąga Szwecja z wynikiem 0,750. Celem 

porównania, na potrzeby niniejszego artykułu dokonano analizy Poziomu Su-

marycznego Wskaźnika Innowacyjności 2014 w obrębie państw Grupy Wy-

szechrackiej (wykres 5). Ta słaba ocena wynika m.in. z bardzo niskich wartości 

wskaźników dotyczących poziomu zaangażowania przedsiębiorstw (zwłaszcza 

MSP) w działalność innowacyjną oraz współpracy w zakresie działalności in-

nowacyjnej. W rankingu Global Innovation Index, Wśród 142 państw znajdują-

cych się w rankingu Polska w 2013 r. zajęła 49. miejsce, notując spadek z miej-

                                                           
30 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, 

Warszawa 2014, s. 1-135. 
31 Oczywiście wyników tych nie należy traktować w kategoriach porażki, ponieważ w porówna-

niu do lat poprzednich Polska „awansowała” od „słabych innowatorów” do „umiarkowanych 

innowatorów. Zob. Portal Innowacji, www.pi.gov.pl [14.09.2014]. 
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sca 45., za m.in. Czechami, Słowacją i Litwą. W edycji rankingu Doing Busi-

ness 2014 Polska zajmuje 45 miejsce wśród 189 sklasyfikowanych państw
32

. 

Prezentowane dane statystyczne wskazują na ogromny deficyt w zakresie 

inwestycji w „inteligentny rozwój”. Priorytetem na lata 2014-2020 są zatem 

inwestycje w wszelkiego rodzaju prace badawczo-rozwojowe, szczególnie te, 

które pozwalają wykształcić kooperację między sektorem nauki a gospodarką. 

Obecny wskaźnik, jaki Polska prezentuje w tym zakresie, to zaledwie 25% 

średniej UE
33

. 

 

Wykres 6. Poziom inwestycji w polską gospodarkę z PO IR w latach 2014-

2020 w mln euro. 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Doświadczenie zdobyte w realizacji PO Innowacyjna Gospodarka w latach 

2007-2013 pozwoliło wyciągnąć liczne wnioski, co do potrzeby zmian. Stąd też 

tak mocno podkreślana w PO Inteligentny Rozwój potrzeba zaangażowania 

środowisk naukowych w rozwój przemysłu. Preferowane będą tzw. projekty 

B+R, charakteryzujące się wysokim wskaźnikiem w zakresie komercjalizacji, 

zarówno w kontekście samodzielnych przedsiębiorstw, jak i ich współpracy 

z jednostkami badawczo-rozwojowymi różnych szczebli. Należy również pod-

kreślić, iż bezzwrotna częstotliwość wsparcia będzie występowała zdecydowa-

nie rzadziej, a preferowane będą instrumenty finansowe zwrotne
34

. Innowacyj-

                                                           
32 Program Operacyjny Inteligentny…dz.cyt., s. 4-5. 
33 Tamże, s. 6. 
34 Tamże, s. 18-19. 
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ność i konkurencyjność polskiej gospodarki to główny cel PO Inteligentny 

Rozwój
35

. 

Realizacja PO IR została oparta na celach szczegółowych przyjętych 

w Umowie Partnerstwa. Szczególnie istotne wydaje się podniesienie jakości 

i umiędzynarodowienie badań naukowych oraz wzrost wykorzystania ich wyni-

ków w gospodarce. To przede wszystkim realizacja założeń związanych z bu-

dowaniem gospodarki opartej na wiedzy, konkurencyjnym sektorem nauki 

i aktywnym zapleczem instytucji otoczenia biznesu
36

. 

 

Wykres 7. Podział alokacji programu między osie priorytetowe w mln eu-

ro. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny 

Inteligentny Rozwój 2014-2020, Warszawa 2014, s. 89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Tamże. 
36 Tamże, s. 25. 
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Wykres 8. Podział alokacji programu między regiony – 15. województw 

i Mazowsze w mln euro. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny 

Inteligentny Rozwój 2014-2020, Warszawa 2014, s. 89. 

 

PO Inteligentny Rozwój jest programem krajowym, jednofunduszowym. 

Podstawowym źródłem wsparcia jest tu europejski Fundusz rozwoju Regional-

nego
37

. W ramach PO IR możemy wyróżnić następujące osie priorytetowe
38

:  

 I – Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz 

konsorcja naukowo-przemysłowe,  

 II – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,  

 III – Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsię-

biorstw, 

 IV – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego,  

 V – Pomoc techniczna. 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego zapewnia finansowanie PO IR 

w kwocie 8 614,1 mln EUR. Należy dodać, iż minimalne zaangażowanie środ-

ków krajowych zakładające maksymalny poziom dofinansowania każdej osi 

priorytetowej w 15. województwach na poziomie 85% i 80% dla Mazowsza 

wynosi 1 573,5 mln euro
39

. Oznacza to, że łączna interwencja EFRR i budżetu 

                                                           
37 Tamże, s. 30, 33. 
38 Tamże, s. 33, 42, 54, 68. 
39 Tamże, s. 84. 
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państwa polskiego w PO IR to ponad 10 mld euro. Uwzględniając średni wkład 

własny beneficjenta do każdego projektu, na poziomie ok. 30%, kwota ta 

zwiększa się o kolejne 3 mld euro. Dane szacunkowe prezentuje wykres 6. 

Oczywiście są to hipotetyczne założenia, bowiem ostateczne, całościowe zaan-

gażowanie środków w PO IR może ulec zmianie, co będzie wynikało z zakresu 

realizacji poszczególnych budżetów rocznych. Podział alokacji programu mię-

dzy poszczególne osie priorytetowe przedstawia wykres 7. Wykaz środków 

z uwzględnieniem Mazowsza i 15. Województw prezentuje wykres 8. 

 

Uwagi końcowe 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest niezwykle ważnym narzę-

dziem w realizacji perspektywy finansowej 2014-2020. Dla polskich podmio-

tów gospodarczych to kolejna szansa na podniesienie zakresu inwestycji, in-

nowacji czy modernizacji, a więc na zmniejszenie dystansu rozwojowego 

w stosunku do zagranicznych partnerów. 

Wszelkie dane finansowe wskazują, iż realizacja PO IR niesie za sobą 

ogromną pulę środków finansowych, z których będą mogły skorzystać rożne 

kategorie beneficjentów. Należy jednak pamiętać, iż myślą przewodnią w reali-

zacji poszczególnych przedsięwzięć powinna być „strategia inteligentnej spe-

cjalizacji”
40

, służąca intensyfikacji wartości dodanej dla rozwoju regionów. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
40 Tamże, s. 117. 
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STRESZCZENIE 
 

Polscy beneficjenci mogą korzystać ze wsparcia Unii Europejskiej od 2004 r. 

Ramy teoretyczne, określają tę współpracę, to nic innego jak kolejne perspek-

tywy finansowe, będące narzędziem polityki spójności. W latach 2014-2020 do 

Polski napłynie jeszcze więcej środków finansowych – 82,5 mld euro, a to dla 

polskich beneficjentów kolejna szansa na podniesienie zakresu inwestycji, in-

nowacji czy modernizacji, a więc na zmniejszenie dystansu rozwojowego w 

stosunku do zagranicznych partnerów. Program Operacyjny Inteligentny Roz-

wój jest niezwykle ważnym instrumentem w realizacji perspektywy finansowej 

2014-2020, szczególnie w zakresie „strategii inteligentnej specjalizacji”. 

 

 

SŁOWA KLUCZOWE 
 

Perspektywa finansowa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Unia Euro-

pejska, Polska. 

 

 

SUMMARY 
 

The Polish beneficiaries have been able to use The Union's support since 2004. 

The theoretical framework of the cooperation is just another financial perspec-

tive, which is the tool of cohesion policy. In the years 2014-2020 there will be 

still more financial resources ‒ 82,5 billion EURO, which is another chance for 

the Polish beneficiaries to increase the range of investments or modernization, 

which means reducing the development gap in relation to foreign partners. The 

Intelligent Development Operational Programme is a very important instrument 

in the  implementation of the 2014-2020 financial perspective,especially in the 

field of "smart specialization strategies". 

 

KEYWORDS 
 

Financial perspective, the Intelligent Development Operational Programme, the 

European Union, Poland. 
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Anna PANKOWSKA  
 

 

Finansowa stabilność systemu  

emerytalnego 
 jako część zabezpieczenia społecznego 

 

 
 
Trudności w finansowaniu świadczeń emerytalnych to zagadnienie obecnie 

poruszane we wszystkich państwach Unii Europejskiej, które pomimo różno-

rodności systemów napotykają podobne problemy. Efektem większości z nich 

są procesy demograficzne i kryzys ekonomiczny, w tym: 

 starzenie społeczeństw,  

 wydłużanie średniej długości trwania życia,  

 przechodzenie na emeryturę pokolenia wyżu demograficznego po II 

wojnie światowej,  

 kryzys finansowy i spowolniony wzrost gospodarczy,  

 oraz wysoki poziom bezrobocia w systemach emerytalnych 

finansowanych ze składek osób aktywnych zawodowo.  

Trudności, o których mowa zmuszają rządy do podejmowania reform sys-

temów emerytalnych, budzących społeczny opór. Najczęściej stosowanym roz-

wiązaniem jest wydłużanie okresu aktywności zawodowej, poprzez podnosze-

nie ustawowego wieku emerytalnego.  

 

Wprowadzenie. Funkcja społeczna systemu emerytalnego 
  

Państwo kształtuje system emerytalny, będący częścią zabezpieczenia spo-

łecznego, stosownie do własnych uwarunkowań. Zapotrzebowanie na konkretne 

rozwiązania zmienia się w czasie, wymaga zatem osadzenia w kontekście  kon-

kretnych warunków ekonomicznych, politycznych, społecznych i kulturowych. 

Celem zabezpieczenia społecznego jest udzielenie przez państwo ochrony so-

cjalnej obywatelom, w przypadku zaistnienia różnego rodzaju sytuacji życio-

wych. W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 w artykule 22 czyta-
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my: „Każda osoba jako członek społeczeństwa ma prawo do zabezpieczenia 

społecznego, jak również jest uprawniona do urzeczywistnienia, dzięki wysił-

kowi krajowemu i współpracy międzynarodowej, jej praw gospodarczych, so-

cjalnych i kulturalnych, niezbędnych dla jej godności oraz dla swobodnego 

rozwoju jej osobowości”
1
. Pod pojęciem zabezpieczenie społeczne rozumiemy 

„całokształt urządzeń publicznych zapewniających ochronę przed niedostat-

kiem”
2
, „całokształt środków i działań (instytucji) publicznych, przy których 

pomocy społeczeństwo stara się zabezpieczyć swoich obywateli przed groźbą 

niezaspokojenia podstawowych potrzeb, społecznie uznanych za ważne”
3
. Za-

bezpieczenie społeczne realizowane jest za pomocą trzech metod: ubezpiecze-

niowej, zaopatrzeniowej i filantropijnej. Uwzględniając aspekt administracyjno-

finansowy można wskazać na metodę ubezpieczeniową, zaopatrzeniową i po-

moc społeczną
4
. 

Państwo zabezpiecza swoich obywateli na wypadek określonych zdarzeń 

losowych – pozbawiających ich środków do życia, dając im gwarancję 

w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. I tak w art. 67 ust.1 czytamy: „Obywa-

tel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze 

względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. 

Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa. (…) Obywatel po-

zostający bez pracy nie z własnej woli i nie mający innych środków utrzymania 

ma prawo do zabezpieczenia społecznego, którego zakres i formy określa usta-

wa”
5
. Ubezpieczenia społeczne w Polsce – będące największą częścią zabezpie-

czenia społecznego – obejmują ubezpieczenia na wypadek starości, choroby, 

macierzyństwa, niezdolności do pracy, utraty żywiciela, wypadków przy pracy 

oraz chorób zawodowych. 

Na system emerytalny należy patrzeć z perspektywy kryteriów, które po-

winien spełniać. Są to: cel społeczny, stabilność finansowa zapewniająca bez-

pieczeństwo uczestników systemu, zmniejszenie ryzyka demograficznego, mi-

nimalizacja wahań związanych z wykorzystaniem rynku pracy i finansowego. 

  

Stabilność finansowa systemu emerytalnego 
  

Zabezpieczenie emerytalne obywateli to konstytucyjny obowiązek państwa. 

Bezpieczeństwo systemu emerytalnego oraz ochrona interesu emerytów stano-

wią jedne z najważniejszych zadań rządu. Wydatki na ten cel znacząco obciąża-

                                                           
1 Zob. Pełen tekst deklaracji: www. libr.sejm.gov.pl [13.09.2014]. 
2 Zob. J. Piotrowski, Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, Warszawa 1996. 
3 Tamże, s. 29. 
4 D. Walczak, Uwarunkowania funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego rolników w 

Polsce, Toruń 2011, s. 31. 
5 Zob. www.sejm.gov.pl [13.08.2014]. 
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ją sektor publiczny, a niekorzystne zmiany demograficzne prowadzą do dalsze-

go wzrostu obciążeń gospodarki. Rozwój gospodarczy oraz stan finansów pu-

blicznych znacząco wpływają na bezpieczeństwo systemu emerytalnego i ja-

kość życia jego petentów. 

W Polsce świadczenia emerytalne i rentowe wypłacane są z dwóch syste-

mów ubezpieczeniowych: powszechnego oraz rolniczego. Odrębnie rozwiąza-

nia prezentują systemy zaopatrzeniowe służb mundurowych, sędziów i prokura-

torów. Każdy z nich funkcjonuje według odrębnych zasad.  

Narastający dług publiczny oraz deficyt sektora finansów publicznych 

spowodowany jest m.in. dotacjami do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

i funduszu emerytalno-rentowego KRUS. Konsekwencją jest brak stabilności 

finansowej systemu ubezpieczeń społecznych. Szczególnie istotne dla zwięk-

szenia stabilności finansowej systemu ubezpieczeń pracowniczych jest wzrost 

zatrudnienia, tj. zwiększenie ilości składek. Zauważalna jest potrzeba  poprawy 

wskaźnika zatrudnienia wśród wszystkich grup wiekowych. 

 

Wykres 1. Dotacje z budżetu państwa do FUS (w mld zł). 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS6. 

 

Od 1999 r. istnieje możliwość zaciągania przez FUS kredytów bankowych, 

co stało się jedną z metod finansowania wypłaty emerytur i rent. Rzeczywistość 

wygląda tak, że utrzymywany jest wysoki poziom zadłużenia FUS w bankach 

komercyjnych, a koszty funkcjonowania systemu są powiększone o koszty ob-

sługi tych kredytów. Należy dążyć do istotnego ograniczenia potrzeby zaciąga-

                                                           
6 Zob. www.zus.pl [18.10.2014]. 

http://www.zus.pl/
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nia przez FUS kredytów bankowych, gdyż ich cena dla finansów publicznych 

jest wyższa niż cena obligacji
7
. 

Wydolność systemu emerytalnego w zapewnieniu adekwatnych świadczeń 

jest bardzo istotną kwestią z punktu widzenia finansów publicznych, bowiem 

im więcej osób nie wypracuje sobie minimalnej emerytury pomimo spełnienia 

warunku minimalnego stażu ubezpieczeniowego, tym wyższe będą dopłaty z 

budżetu państwa do świadczeń emerytalnych. Ubezpieczonym, którzy nie nabę-

dą prawa do emerytury minimalnej, środki do życia będzie musiał zapewnić 

system pomocy społecznej, który jak wiadomo również jest finansowany z po-

datków
8
. 

Obecny powszechny system emerytalny oparty jest na zasadzie zdefinio-

wanej składki. Wysokość przyszłych świadczeń zależna jest od składek wpłaca-

nych przez cały okres aktywności zawodowej oraz średniej długości trwania 

życia w wieku przejścia na emeryturę. Przyszła emerytura zależeć zatem będzie 

od ilości i wysokości odprowadzonych składek i ma zachęcać do wydłużenia 

okresu pracy zawodowej. Wprowadzenie do zreformowanego systemu filara 

kapitałowego, uzależnia wysokość emerytur od efektywności inwestowania 

składek wpłacanych do OFE. W I filarze finansowanym repartycyjnie składki 

nie są inwestowane, ale waloryzowane wskaźnikiem wzrostu cen towarów 

i usług konsumpcyjnych, powiększonym o wzrost realnego przypisu składek na 

ubezpieczenie emerytalne. Wysokość emerytury zależy od sumy składek zewi-

dencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego oraz od hipote-

tycznego okresu pobierania świadczenia, czyli średniego dalszego oczekiwane-

go trwania życia. Oparte jest to na zasadzie pełnej ekwiwalentności składek 

i świadczeń. W I filarze emerytura obliczana jest przez zsumowanie kwo-

ty zwaloryzowanych składek oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego 

i podzielenie jej przez liczbę obrazującą  średnie dalsze trwanie życia wyrażone 

w miesiącach dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę. Ta 

sama zasada obowiązuje w II filarze
9
.  

Dla wielkości emerytury istotne znaczenie ma to, jak dużo składek odpro-

wadzimy do obu filarów. Występuje zatem zależność między wysoko-

ścią indywidualnych wynagrodzeń, poborów otrzymywanych przez cały okres 

zatrudnienia, a długością aktywności zawodowej. Wyższe wynagrodzenie po-

                                                           
7 Ocenę realizacji przez polski system emerytalny trzech głównych celów, tj.: stabilność finanso-

wa, adekwatność świadczeń, modernizacja systemu i dostosowanie go do zmian, zawiera Krajo-

wa Strategia Emerytalna – Adekwatny i Stabilny System Emerytalny przygotowana w 2005 r. 

przez Ministerstwo Polityki Społecznej. Zob. Ministerstwo Polityki Społecznej, Adekwatny 

i Stabilny System Emerytalny, www.ec.europa.eu [12.09.2014]. 
8 B. Kłos, System emerytalny 9 lat po reformie, „Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii 

Sejmu” 2008, nr 11, s. 103. 
9 Tamże, s. 88-89. 
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woduje wyższy poziom emerytury, ale nie powoduje zwiększenia stopy zastą-

pienia, tj. relacji emerytury do ostatniego wynagrodzenia. Większa liczba lat 

składkowych powoduje wzrost poziomu emerytury, ale również wzrost stopy 

zastąpienia. Przeciętna długość życia w Polsce wydłuża się. Rośnie zatem rów-

nież okres przebywania na emeryturze, w stosunku do trwania aktywności za-

wodowej, co w systemie zdefiniowanej składki oznacza spadek wysokości 

przeciętnego świadczenia emerytalnego. Wprowadzone w 2012 r. stopniowe 

wydłużanie ustawowo określonego wieku emerytalnego ma temu przeciwdzia-

łać. Dzięki tej reformie, emerytury będą wyższe średnio o 45%, ponieważ wy-

dłużenie czasu pracy skutkuje odłożeniem większego kapitału składek emery-

talnych
10

. 

W zreformowanym systemie emerytalnym solidarność międzypokoleniowa 

i adekwatność świadczeń przejawia się m.in. w zapewnieniu  przez Państwo 

gwarancji emerytury minimalnej, która jest finansowana z budżetu państwa 

i wypłacana, gdy łączna emerytura z systemu obowiązkowego będzie niższa niż 

minimum. Uwidacznia się w tym funkcja systemu emerytalnego, jako: 

 obowiązkowego systemu „oszczędzania na starość” (w ramach 

dwóch kont),  

 oraz funkcja państwa w zakresie redystrybucji dochodowej, której 

finansowanie odbywa się poprzez budżet, a więc uczestniczą w nim 

wszyscy podatnicy. 

Istotnym elementem gwarancji systemu emerytalnego jest minimalny po-

ziom dochodów, określony w systemie pomocy społecznej, poniżej którego 

każdy obywatel ma prawo dostępu do świadczeń z pomocy społecznej. Funk-

cjonowanie nowego systemu emerytalnego wraz z opisanymi gwarancjami po-

zwala na realizację jednego z zasadniczych  założeń systemów emerytalnych – 

zmniejszanie ryzyka ubóstwa
11

 wśród osób będących już na emeryturze. Środki 

te powinny stanowić źródło dodatkowych, dobrowolnych oszczędności emery-

talnych tak, aby osoby te w przyszłości mogły uzyskać wyższe dochody będąc 

już na emeryturze
12

. 

System emerytalny określa zasady solidarności międzypokoleniowej i po-

dział ryzyka pomiędzy poszczególne pokolenia. Przykładem na to jest jednako-

wa dla wszystkich przyszłych pokoleń stopa procentowa składki na ubezpiecze-

nia emerytalne. Wysokość emerytury zależy od sumy wpłaconych przez cały 

                                                           
10 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów, Przegląd funkcjonowania 

systemu emerytalnego. Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu, Warszawa 2013, s. 54.  
11 M. Pogonowski, Praca jako element bezpieczeństwa socjalnego ludzi młodych [w:] Młodzi i 

Polityka, M. Górka, J. Prokopiuk (red.), Koszalin 2013, s. 133-143; Wstęp do polityki społecznej, 

R. Gabryszak, D. Magierek (red.), Warszawa 2011; Europejska polityka społeczna, R. Gabryszak, 

D. Magierek (red.), Warszawa 2011.   
12 Krajowa Strategia Emerytalna…dz.cyt., s. 9-10.   
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okres składek ubezpieczeniowych i oczekiwanego dalszego trwania życia 

w wieku przejścia na emeryturę, zatem relacja pomiędzy wartością obecną 

składek i świadczeń jest stała dla wszystkich roczników. Ryzyko wydłużenia 

trwania życia ponoszone jest przez to pokolenie, którego to ryzyko dotyczy. 

Następuje podział ryzyka demograficznego pomiędzy pokolenie pracujące 

i pokolenie emerytów
13

. 

Zreformowany system emerytalny osiągnie „pełną dojrzałość”, gdy na 

emeryturę przejdą osoby, które przez cały okres swojej kariery zawodowej pod-

legały już nowym zasadom, czyli rozpoczęły swoją karierę zawodową w 1999 

r., tj. wraz z wprowadzeniem nowego systemu
14

. W obecnym systemie emery-

talnym każdy ubezpieczony odbierze to, co do niego wniósł. Elementem o cha-

rakterze redystrybucyjnym jest stosowanie w I filarze tablic dalszego trwania 

życia jednakowych dla obu płci. Mężczyzna i kobieta z takim samym kapitałem 

emerytalnym, którzy przejdą na emeryturę w tym samym wieku, otrzymają 

emerytury o tej samej wysokości, pomimo że mężczyźni statystycznie żyją kró-

cej. Obserwujemy zatem redystrybucję praw
15

 do świadczeń emerytalnych 

w tym zakresie. 

 

Adekwatność systemu emerytalnego 

 

Państwo powinno dbać, aby system emerytalny był zdolny do osiągania 

swoich celów społecznych. Starsi ludzie nie powinni być narażeni na ubóstwo 

i powinni cieszyć się przyzwoitym standardem życia, aktywnie uczestniczyć 

w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym. Państwo powinno zapewniać, 

aby system emerytalny był zdolny spełniać swoją podstawową rolę, czyli naby-

cie uprawnień pozwalających na utrzymanie odpowiedniego standardu życia po 

zakończeniu okresu aktywności zawodowej.     

Duży wpływ na kształtowanie przyszłych świadczeń mają indywidualne 

decyzje samych ubezpieczonych. W systemie o zdefiniowanej składce wydłu-

żenie okresu aktywności zawodowej powoduje, że wartość oszczędności na 

przyszłą emeryturę rośnie o wpłacone składki oraz spada wartość dalszego 

oczekiwanego trwania życia, co wpływa na zwiększenie wysokości świadcze-

nia. Oceniając adekwatność systemu emerytalnego można się oprzeć o tzw. 

stopę zastąpienia, czyli relację pomiędzy przyszłą emeryturą i ostatnim wyna-

grodzeniem. 

Składkę na ubezpieczenie społeczne płaci się od wynagrodzenia, które nie 

przekracza określonej kwoty, co prowadzi zdaniem prof. Inetty Jędrasik-

Jankowskiej do efektu „spłaszczania” świadczeń, a co za tym idzie do zmniej-

                                                           
13 Tamże, s. 12.    
14 B. Kłos, System emerytalny 9 lat…dz.cyt., s. 85. 
15 Tamże, s. 103. 
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szania się tzw. stopy zastąpienia wraz ze wzrostem zarobku. Wynika z tego, że 

wyłącznie ubezpieczeni zarabiający mniej niż maksymalna kwota, od której jest 

wymierzana składka, otrzymują emeryturę na założonym w formule wymiaru 

poziomie w stosunku do zarobków jakie osiągali w okresie swojej aktywności 

zawodowej. Podczas gdy ubezpieczeni, którzy zarabiają więcej niż wskazany 

limit zarobków przyjmowanych do podstawy, otrzymują emeryturę w maksy-

malnej kwocie wynikającej z formuły. Oznacza to, że im wyższe były zarobki 

tym kwota ta w mniejszym stopniu zastępuje poprzednie zarobki ubezpieczone-

go
16

. Emerytury, które są liczone od wyższych wynagrodzeń są kwotowo wyż-

sze, pomimo że wielkości stopy zastąpienia jest niższa.  

W wielu krajach obok systemów ubezpieczenia społecznego działają do-

datkowe systemy zapewniające na przyszłość emeryturę o charakterze uzupeł-

niającym przy emeryturze zapewnianej przez system ubezpieczenia obowiąz-

kowego (powszechnie nazywanym emeryturą z pierwszego filaru). Emerytury 

dodatkowe (powszechnie nazywane emeryturami z drugiego filaru) pochodzą z 

dodatkowej składki, a ich zadaniem jest zmniejszenie rozpiętości między 

świadczeniem pochodzącym z obowiązkowej składki, a poprzednimi dochoda-

mi z pracy (tzw. stopa zastąpienia). Zatem celem wprowadzenia dwufilarowego 

systemu w polskim systemie emerytalnym nie było powiększenie świadczenia  

pochodzącego z obowiązkowej składki o dodatkową emeryturę (pochodzącą z 

dodatkowej składki), ale podział składki na dwie części. Skutkiem inwestowa-

nia części składki do innego funduszu niż Fundusz Ubezpieczenia Społecznego 

miał być wzrost świadczenia. Wprowadzenie emerytury z „drugiego filaru” do 

polskiego systemu emerytalnego spowodowało, że składka obowiązkowa nie 

jest już w całości odprowadzana do ZUS, ale dzielona między ZUS i otwarty 

fundusz emerytalny. Zdaniem Inetty Jędrasik-Jankowskiej emerytura z drugiego 

filara nie zmniejszy luki, jaka powstaje między wysokością emerytury a wyso-

kością poprzednich zarobków, bo nie jest świadczeniem dodatkowym do świad-

czenia pochodzącego z obowiązkowej składki, ale jego częścią. W obecnym 

dwufilarowym systemie „luka” ta będzie nawet większa. Repartycyjna część 

nowej emerytury wyliczona w systemie zdefiniowanej składki będzie niższa od 

emerytury, jaką zapewniał wcześniej obowiązujący system zdefiniowanego 

świadczenia. W opinii Inetty Jędrasik-Jankowskiej to zmniejszenie nie zostanie 

raczej zrównoważone wzrostem kapitałowej części emerytury otrzymywanej za 

składkę odprowadzoną do otwartego funduszu emerytalnego
17

. 

  

 

 

                                                           
16 I. Jędrasik-Jankowska, System emerytalny 9 lat po reformie, „Studia Biura Analiz Sejmowych 

Kancelarii Sejmu” 2008, nr 11, s. 9. 
17 Tamże, s. 9-10. 
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Dobrowolne oszczędzanie na starość 
 

Priorytetem jest promowanie dodatkowych, dobrowolnych form zabezpie-

czenia emerytalnego. III filar systemu emerytalnego daje możli-

wość dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i ma uświadomić ubezpieczo-

nym, że zmniejszyła się rola państwa w regulacji systemu emerytalnego, a na 

wysokość przyszłej emerytury będą miały wpływ także ich prywatne oszczęd-

ności odprowadzane dobrowolnie ‒ jest to grupowa forma oszczędzania w Pra-

cowniczych Programach Emerytalnych (PPE)
18

. Następnie wprowadzono kolej-

ne dwie nowe formy indywidualnego dobrowolnego oszczędzania kapitału, 

które zostały wsparte zachętami podatkowymi, od 2002 r. istnieje Indywidualne 

Konto Emerytalne (IKE), a od 2011 r. także  Indywidualne Konto Zabezpiecze-

nia Emerytalnego (IKZE)
19

. W rzeczywistości składka emerytalna winna być 

traktowana jako inwestycja na przyszłe życie już na emeryturze. 

Stopa oszczędności w polskich gospodarstwach domowych należy niestety 

do najniższych w Europie, tylko niewielki procent Polaków oszczędza na okres 

emerytalny. Jednakże niska stopa oszczędności nie wynika wyłącznie z ich 

niskich dochodów, bowiem w krajach o porównywalnym PKB jak na przykład 

Węgry, czy Słowacja  poziom oszczędności obywateli jest kilkakrotnie wyższy 

niż w Polsce. Jednym z celów reformy z 1999 r. było zwiększenie odpowie-

dzialności ubezpieczonych za ich dochody po przejściu na emeryturę. Koniecz-

ne jest podjęcie działań edukacyjnych – zwiększających świadomość obywateli 

w zakresie potrzeby dobrowolnego oszczędzania na przyszłą emeryturę
20

. 

 

Starzenie się ludności – współczynnik obciążenia demograficznego 
 

Stanisław Kluza w materiale „Inwestycja państwa w kapitał ludzki” 

z grudnia 2012 r. podaje, iż brak zastępowalności pokoleń w połączeniu z pro-

cesem starzenia się społeczeństwa w istotny sposób wpłynie na sytuację makro-

ekonomiczną Polski już w perspektywie najbliższych kilku i kilkunastu lat. 

Dowiadujemy się, że na przestrzeni najbliższych 25 lat liczba osób w wieku 

produkcyjnym przypadająca na osobę w wieku emerytalnym spadnie o prawie 

50%, liczba dzieci i młodzieży przypadająca na osobę w wieku emerytalnym 

spadnie o prawie 50%. Starzenie się społeczeństwa prowadzi do wzrostu wy-

datków państwa na rzecz świadczeń emerytalnych oraz opiekę zdrowotną. Ana-

liza bilansu ludnościowego wskazuje, iż przy obecnie istniejącym systemie 

„polityki rodzinnej” i zabezpieczenia społecznego w Polsce nie uzyskuje się 

                                                           
18 Wprowadzonych i uregulowanych ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych progra-

mach emerytalnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 60, poz.623 ze zm.) – obecnie nieobowiązująca. 
19 Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego…dz.cyt., s.10-11, 73. 
20 Tamże, s. 83.  



Anna PANKOWSKA 

51 

 

równowagi dla stabilności finansów publicznych w długim okresie. Obecnie 

mniej środków przeznacza się na inwestycje i rozwój, a więcej na utrzymanie 

starszych pokoleń
21

. 

Obserwujemy niepokojący spadek liczby osób ubezpieczonych, które sta-

nowią grupę odprowadzającą składki do funduszu emerytalnego.  

W ostatnich latach następuje wzrost liczby osób w wieku emerytalnym. 

Udział tej grupy w ogólnej populacji wynosił w 1990 r. niespełna 13%, w 2000 

r. – prawie 15%, w 2010 – już 16,5%. W 1990 r. ludność w wieku poproduk-

cyjnym liczyła 4,9 mln, w 2000 r. – 5,7 mln, w 2010 – 6,3 mln
22

. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2013 r. sporządził „Prognozę Wpły-

wów i Wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2015-2019” oraz 

„Prognozę Wpływów i Wydatków Funduszu Emerytalnego do 2060” roku wy-

korzystując prognozę demograficzną Eurostatu z wariantu bazowego obliczeń 

wykonywanych dla Grupy Roboczej do Spraw Starzenia się Społeczeństwa 

przy Komisji Europejskiej. Zgodnie z prognozą demograficzną Eurostatu li-

czebność całej populacji Polski spada z 38,4 mln w 2013 r. do poziomu 36,6 

mln w 2035 r. i do około 32,4 mln w 2060 r.
23

. 

Przy zachowaniu definicji ekonomicznych grup wieku sprzed podwyższe-

nia wieku emerytalnego, populacja w wieku produkcyjnym cały czas maleje, 

a populacja osób w wieku poprodukcyjnym cały czas rośnie. Przy zmienionych 

definicjach wieku produkcyjnego i poprodukcyjnego – po  podwyższeniu wieku 

emerytalnego z 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn do 67 lat dla obu płci – 

populacja w wieku produkcyjnym również maleje, ale w wolniejszym tempie. 

Podwyższenie wieku emerytalnego nie zapobiega wzrostowi populacji w wieku 

poprodukcyjnym, ale tempo tego wzrostu jest mniejsze niż w przypadku do-

tychczasowego wieku emerytalnego. Podwyższenie wieku emerytalnego powo-

duje (w porównaniu do warunków bez podwyższenia wieku emerytalnego)  

wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym i jednocześnie taki sam spadek licz-

by osób w wieku poprodukcyjnym. Niezależnie od tego jakich definicji wieku 

produkcyjnego i poprodukcyjnego użyjemy (sprzed czy po podwyższeniu wieku 

emerytalnego) udział populacji w wieku produkcyjnym cały czas maleje, 

a udział populacji w wieku poprodukcyjnym cały czas rośnie
24

.  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktu-

arialnych w „Prognozie Wpływów i Wydatków Funduszu Ubezpieczeń Spo-

                                                           
21 S. Kluza, Inwestycja państwa w kapitał ludzki – referat wprowadzający do pozostałych eksper-

tyz, www.senat.gov.pl [11.09.2014]. 
22 GUS,  Rocznik demograficzny 2010, www.stat.gov.pl [14.09.2014]. 
23 Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Prognoza Wpływów i Wydatków Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych do 2060 r., Warszawa 2013, s. 10.  
24 Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Prognoza Wpływów i Wydatków Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych na lata 2015-2019, Warszawa 2013, s. 10-11. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiek_emerytalny


Finansowa stabilność systemu emerytalnego jako część zabezpieczenia … 

52 

 

łecznych do 2060 r.”  na podstawie prognozy demograficznej Eurostatu przed-

stawił następujące dane dotyczące udziału poszczególnych grup ekonomicznych 

w całej populacji”
25

. 

 

Tabela 1. Udział poszczególnych grup ekonomicznych w całej populacji. 
 

Lata 

 

 

2013 

 

2020 

 

2030 

 

2040 

 

2050 

 

2060 

 

Populacja w wieku 

przedprodukcyjnym 

 

 

18,2% 

 

18,4% 

 

16,6% 

 

14,7% 

 

15,0% 

 

14,6% 

 

Populacja w wieku 

produkcyjnym 

 

 

63,3% 

 

61,8% 

 

61,3% 

 

62,4% 

 

57,1% 

 

53,1% 

 

Populacja w wieku 

poprodukcyjnym 

 

 

18,4% 

 

19,8% 

 

22,1% 

 

22,9% 

 

27,8% 

 

32,3% 

Źródło: Prognoza Wpływów i Wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do 2060 r., dz.cyt. 

 

W warunkach po podwyższeniu wieku emerytalnego w 2013 r. na 1000 

osób w wieku produkcyjnym przypada 291 osób w wieku poprodukcyjnym, 

natomiast w 2060 r. liczba ta wynosi już 607 osób. Podwyższenie wieku emery-

talnego powoduje – w porównaniu do warunków, w których wiek emerytalny 

nie byłby zmieniany – zmniejszenie obciążenia osób w wieku produkcyjnym, 

osobami w wieku poprodukcyjnym oraz osobami w wieku nieprodukcyjnym. 

Zgodnie z prognozą demograficzną Eurostatu Polacy będą „średnio” coraz star-

si. We wszystkich prezentowanych wariantach „Prognozy Wpływów i Wydat-

ków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do 2060 r.” przez wszystkie lata, fun-

dusz emerytalny osiąga ujemne saldo roczne. Oznacza to, że bieżące wpływy 

składkowe do funduszu emerytalnego nie pokrywają wydatków na emerytury 

finansowane z tego funduszu oraz części odpisu na ZUS
26

. 

Wzrasta liczba osób pobierających świadczenia emerytalne, a jednocześnie 

obserwujemy spadek liczby osób w wieku produkcyjnym. Rozwiązaniem mają-

cym zmniejszyć ryzyko finansowe systemu, jest przyjęcie inflacyjnej waloryza-

cji świadczeń
27

.  

                                                           
25 Jest to stan na koniec roku (definicje ekonomicznych grup wieku po podwyższeniu wieku 

emerytalnego). Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Prognoza Wpływów i Wydatków Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych do 2060 r….dz.cyt., s. 12.  
26 Tamże, s. 14-15, 18.  
27 Krajowa Strategia Emerytalna…dz.cyt., s. 23.  
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Zwiększenie wpływów do systemu emerytalnego, które mogłyby doprowa-

dzić do zmniejszenia jego negatywnego wpływu na finanse publiczne wymaga 

zwiększenia liczby osób odprowadzających składki do systemu lub zwiększenia 

podstaw, które może zostać dokonane w wyniku wzrostu wynagrodzeń bądź 

podniesienia składek, co miałoby fatalny wpływ na gospodarkę. Podniesienie 

kosztów pracy prowadziłoby do ograniczenia zatrudnienia, wzrostu szarej stre-

fy, czy też emigracji. Jednakże przy fatalnej polityce prorodzinnej prowadzonej 

przez kolejne polskie rządy trudno zakładać wzrost liczby ubezpieczonych, 

czyli osób mogących odprowadzać składki
28

.  

Wydłużające się trwanie życia oznacza, że świadczenie będzie pobierane 

dłużej i nastąpi spadek wysokości miesięcznej emerytury. Aby temu zapobiec 

należy zachować tą samą proporcję pomiędzy czasem aktywności zawodowej 

a czasem przebywania na emeryturze. Fundusz Rezerwy Demograficznej jest 

jednym z elementów zabezpieczających finansowaną repartycyjnie część sys-

temu emerytalnego przed niekorzystnymi procesami demograficznymi. Utwo-

rzono go w ramach reformy emerytalnej w celu gromadzenia i pomnażania 

środków finansowych, które mogą zostać wykorzystane na uzupełnie-

nie niedoborów funduszu emerytalnego, wynikających wyłącznie z przyczyn 

demograficznych. Fundusz Rezerwy Demograficznej pozwala w systemie niefi-

nansowym na akumulowanie kapitału w określonych okresach, a następnie wy-

korzystanie zgromadzonych środków kapitałowych w momencie, kiedy na 

świadczenia emerytalne pobierane będą przez osoby z wyżu demograficznego
29

.  

Fundusz Rezerwy Demograficznej zarządza aktywami finansowymi, które 

będą wykorzystane na sfinansowanie przyszłych emerytur. Na co warto zwrócić 

uwagę to fakt, że FRD w okresie kryzysu w 2008 r. na rynkach finansowych 

zapewnił lepszą ochronę środków finansowych znajdujących się w systemie 

emerytalnym, w porównaniu z podmiotami działającymi w tym segmencie ryn-

ku finansowego
30

. 

Od 2010 r. rząd co roku wykorzystuje środki zgromadzone w Funduszu 

Rezerwy Demograficznej na bieżące wypłaty świadczeń, a zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami środki zgromadzone w FRD mogą być wykorzystane na 

uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego tylko wówczas, gdy niedobór 

wynika z przyczyn demograficznych
31

.  

 

 

 

                                                           
28 Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Polski System Ubezpieczeń Społecznych. Diagnoza 

Sytuacji, www.cafr.pl [12.10.2014]. 
29 Krajowa Strategia Emerytalna…dz.cyt., s. 20.  
30 Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego…dz.cyt., s. 66-67.  
31 Polski System Ubezpieczeń Społecznych. Diagnoza Sytuacji…dz.cyt. 
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Przyjęte rozwiązania prawne 

 

W roku 2012 przyjęto rozwiązania prawne podwyższające i zrównujące 

wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Proces podwyższania wieku ruszył od 

2013 r. Przyjęta systematyczność podnoszenia wieku emerytalnego dotyczy 

w latach 2013-2020 mężczyzn, a w latach 2013-2040 kobiet. W 2040 r. nastąpi 

osiągnięcie wieku emerytalnego 67 lat dla obu płci. Zmiany w zakresie wieku 

emerytalnego wprowadzono także w systemie ubezpieczenia społecznego rolni-

ków
32

.  

W 2009 r. wprowadzono emerytury pomostowe
33

, finansowane głównie 

z budżetu państwa. Część kosztów pokrywają pracodawcy ze skład-

ki odprowadzanej na Fundusz Emerytur Pomostowych. Ze środków finanso-

wych zgromadzonych w Funduszu Emerytur Pomostowych realizowane są 

emerytury pomostowe dla osób urodzonych po dniu 31 XII 1948 r., które wy-

konują prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Eme-

rytury pomostowe zastąpiły wcześniejsze emerytury i mają one charakter okre-

sowy, tj. są wypłacane do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego
34

. 

W odniesieniu do poprzednich uregulowań ograniczony został dostęp do 

emerytury wcześniejszej dla niektórych grup pracowników.  Z biegiem lat licz-

ba osób spełniających warunki do jego otrzymania będzie się stopniowo 

zmniejszała. Jest to zatem rozwiązanie tymczasowe dla pracowników, którzy 

podjęli pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed 

1999 r. 

 Ustawą z 11 V 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żoł-

nierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funk-

cjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Central-

nego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Pań-

stwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych 

innych ustaw
35

 zostało zreformowane zaopatrzenie emerytalne służb munduro-

wych.  

Dokonano zmian w systemie emerytalnym żołnierzy zawodowych i funk-

cjonariuszy tzw. służb mundurowych, którzy dotychczas mieli prawo do emery-

tury bez względu na wiek. Nowe zasady objęły żołnierzy powołanych do służby 

                                                           
32 B. Langner, Opinia z dnia 16 maja 2012 r. o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, www.senat.gov.pl 

[11.09.2014]. 
33 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, Dz.U. z 2008 r., nr 237, poz. 

1656. 
34 B. Kłos, Komentarz, www.sejm.gov.pl [18.09.2014]. 
35 Zob. Dz.U. z 2012 r. poz. 664. 
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i funkcjonariuszy przyjętych do służby po 31 XII 2012 r. Prawo do emerytury 

na dotychczasowych zasadach przysługują tym wszystkim, którzy wstąpili (lub 

wstąpią) do służby przed tą datą
36

. Zmienione przepisy obowiązują od 1 I 2013 

r., choć niektóre regulacje wejdą w życie 1 I 2025 roku. 

Osiągnięcie stabilności finansowej systemu emerytalnego poprzez zwięk-

szenie zatrudnienia, tak aby więcej osób wpłacało do systemu składki na ubez-

pieczenia społeczne jest niezbędne. Należy ograniczać przedłużanie i rozsze-

rzanie możliwości korzystania z wcześniejszych emerytur, promować wzrost 

zatrudnienia oraz rozszerzać programy aktywizacji zawodowej. Wzrost stopy 

składek przy i tak już wysokim obciążeniu płac kosztami składek i podatków 

nie wydaje się być dobrym rozwiązaniem, szczególnie w świetle niskiego 

wskaźnika zatrudnienia oraz wysokiego bezrobocia. Zatem zwiększyć przycho-

dy z FUS możemy jedynie poprzez poprawę sytuacji na rynku pracy
37

. 

 

Modernizacja systemu. Ocena i wnioski 

 

Założeniem obecnego systemu emerytalnego jest położenie nacisku na in-

dywidualną odpowiedzialność każdego ubezpieczonego za wyższy poziom jego 

bezpieczeństwa na emeryturze. Przyjęto zasadę pełnej ekwiwalentności ubez-

pieczeniowej w znaczeniu kompensacyjnym, czyli proporcjonalnej zależności 

między składką a świadczeniem, opartej na regule zdefiniowanej składki, i to 

nie tylko w części systemu finansowanej kapitałowo, ale także w części finan-

sowanej repartycyjnie
38

. 

Przyszli emeryci odczują spadek dochodu po przejściu na emeryturę. Obo-

wiązkowe opłacanie składek do I i II filara nie zapewni na emeryturze standardu 

życia z okresu aktywności zawodowej. Utrzymanie poziomu życia zostało uza-

leżnione od przedłużenia aktywności zawodowej powyżej wieku emerytalnego 

lub wykazania się indywidualną zapobiegliwością w okresie zatrudnienia (m.in. 

III filar, inne formy oszczędzania, zgromadzony majątek). Osoby w wieku pro-

dukcyjnym powinny już na początku swojej kariery zawodowej zacząć odkła-

dać pieniądze na starość, długi okres oszczędzania ma bowiem obok czynników 

makroekonomicznych decydujące znaczenie dla wysokości przyszłych świad-

czeń emerytalnych. Nowy system wymaga od ubezpieczonych aktywności 

i umiejętności podejmowania decyzji co do uczestnictwa w OFE oraz dodatko-

wego oszczędzania. System emerytalny jest korzystniejszy dla osób o wysokich 

dochodach, których emerytury będą co prawda niższe niż osiągane wynagro-

dzenia, ale stosunkowo wysokie w relacji do przeciętnego wynagrodzenia. Po-

                                                           
36 B. Langner, Opinia z dnia 16 maja 2012 r. o ustawie z dnia 11 maja 2012 o zmianie ustawy 

o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych, www.senat.gov.pl [07.09.2014]. 
37 Krajowa Strategia Emerytalna…dz.cyt., s. 32.  
38 T. Szumlicz, Ubezpieczenie Społeczne. Teoria dla praktyki, Bydgoszcz-Warszawa 2005, s. 171. 
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nadto osoby osiągające wysokie wynagrodzenia zyskują środki do dodatkowego 

oszczędzania. Jednakże większość zatrudnionych zarabia poniżej przeciętnego 

wynagrodzenia, ważnym zatem zadaniem jest stworzenie zachęt do dodatkowe-

go oszczędzania także dla osób o średnich dochodach. W obecnym systemie 

wysokość emerytury odzwierciedla zróżnicowania wynagrodzeń, zatem zagro-

żenie ubóstwem wyraźnie wzrasta wśród szerszej grupy ludzi, którzy zakończy-

li aktywność zawodową. Osobom z niskimi wynagrodzeniami budżet państwa 

będzie musiał dopłacać do minimalnych emerytur. Mogą się też uwypuklić 

różnice w wysokości wynagrodzeń między mężczyznami i kobietami, z uwagi 

na krótsze okresy aktywności zawodowej kobiet spowodowane na przykład 

przerwami w zatrudnieniu takimi jak macierzyństwo, co znacząco wpływa na 

zakumulowany kapitał emerytalny
39

. 

Występowanie wielu problemów w polskim systemie emerytalnym można 

by ograniczyć dzięki zwiększonej świadomości społeczeństwa, np. poprzez 

kierunki transferów członków między otwartymi funduszami emerytalnymi. 

Istotnym zagadnieniem jest obniżenie świadczeń i dostosowanie ich do pozio-

mu systemu emerytalnego. Ponadto ważne jest stworzenie systemowych zachęt 

i rozwiązań skracających okres niezdolności do pracy oraz zwiększających zna-

czenie i skuteczność rehabilitacji. Problemem jest bardzo mała wielkość 

oszczędności w ramach III filara oraz przyzwolenie społeczne na wcześniejsze 

emerytury
40

. 

System emerytalny w Polsce należy przede wszystkim upowszechnić, a co 

za tym idzie ograniczyć uprawnienia  niektórych grup zawodowych oraz służby 

mundurowe, dotyczy to także zmian w systemie ubezpieczenia społecznego 

rolników, prowadzących do spójności tych rozwiązań z systemem powszech-

nym. 

Z badań Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że w społeczeństwie 

wzrasta niepokój o wysokość przyszłych emerytur, bowiem większość osób 

spodziewa się, że w przyszłości świadczenia emerytalne będą niższe niż obec-

nie. Obserwujemy silny społeczny opór przed podwyższaniem wieku emerytal-

nego, a argumenty demografów i ekonomistów wskazujących na starzenie się 

społeczeństwa i rosnącą dysproporcję między liczbą osób pracujących i emery-

tów nie przemawiają do Polaków, nadal nie widzą oni konieczności podwyż-

szania wieku emerytalnego. Przekonują ich jedynie argumenty odwołujące się 

do ich interesów ekonomicznych na przyszłej emeryturze. Natomiast jeżeli już 

będą skłonni dłużej pracować, to z konieczności, a nie z wyboru. Polacy do-

strzegają konieczność większego ujednolicenia zasad emerytalnych, bowiem 

w opinii większości Polaków należy wprowadzić zmiany zarówno w systemie 

                                                           
39 B. Kłos, dz.cyt., s. 103-104. 
40 Zob. M. Kawiński, Polski system emerytalny ‒ próba oceny w świetle doświadczeń chilijskich 

i zagrożeń współczesnego rynku finansowego, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2008, nr 5. 
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ubezpieczeń służb mundurowych, sędziów i prokuratorów, jak i zreformować 

KRUS. Istnieje społeczne przyzwolenie na ograniczanie różnego rodzaju przy-

wilejów emerytalnych, jak możliwość przechodzenia na wcześniejszą emerytu-

rę, która powinna być ograniczona w stosunku do obecnie obowiązujących 

przepisów. Jednakże deklarowana akceptacja zmniejszania przywilejów emery-

talnych zazwyczaj nie oznacza gotowości do rezygnacji z uprzywilejowania we 

własnej grupie zawodowej
41

.  

Zwolennicy systemu kapitałowego przeważają nad obrońcami zasady re-

partycyjnej. Społeczeństwo polskie opowiada się za możliwością łączenia eme-

rytury z kontynuowaniem pracy zawodowej, a także za obniżeniem wieku eme-

rytalnego oraz za rozwiązaniem umożliwiającym wcześniejsze przechodzenie 

na emeryturę, co wyraźnie odbiega od kierunków reform w Polsce i na świecie. 

Obserwujemy przy tym słabe starania o odkładanie na starość dodatkowych 

oszczędności. Można pokusić się tu o opinię, że uwidoczniają się w ten sposób 

roszczeniowe skłonności Polaków
42

. 

Podwyższenie wysokości składek nie jest rozwiązaniem, bowiem prawdo-

podobnie prowadziłoby to do spadku wysokości wpływów do systemu emery-

talnego oraz wiązałoby się z powiększeniem tzw. „szarej strefy”, z zawieraniem 

umów cywilnoprawnych zamiast umowy o pracę, ze zwiększeniem emigracji 

zarobkowej, bądź z rejestracją działalności gospodarczej w innym państwie 

Unii Europejskiej.  

Istotne jest przedstawianie społeczeństwu wiarygodnych ocen tego, w jaki 

sposób zachodzące zmiany demograficzne, związane głównie z procesem sta-

rzenia się ludności, wpływają na sytuację systemu emerytalnego. 

Ubezpieczeni – przyszli emeryci, jak i państwo, które jest odpowiedzialne 

za prowadzenie polityki społecznej, powinno znać przybliżoną wysokość eme-

rytur. Osoby aktywne zawodowo powinny mieć wiedzę, jaki poziom zabezpie-

czenia na starość zapewni im system emerytalnyi w jaki sposób mogą 

i powinny same zadbać o wysokość przyszłej emerytury
43

.  

System emerytalny powinien być przejrzysty i zrozumiały. Uczestnik sys-

temu powinien otrzymywać czytelną informację dotyczącą stanu jego konta 

emerytalnego oraz kosztów, które w nim ponosi. Uwiarygodni to system 

i wzbudzi zaufanie obywateli, zachęci ich to do przystąpienia do systemu, a nie 

jego obejścia. Należy dążyć do osiągania wysokiego poziomu zatrudnienia. 

System emerytalny powinien  efektywnie zachęcać do uczestnictwa, „poprzez” 

osoby starsze funkcjonujące na rynku pracy i w gospodarce. Koniecznością jest 

również uświadamianie obywatelom, że jedyną drogą zwiększenia zabezpiecze-

nia na starość jest oszczędzanie w okresie zarobkowania.  

                                                           
41 Zob. B. Roguska, System Emerytalny – oceny i postulaty, Warszawa 2008. 
42 E. Karpowicz, System emerytalny 9 lat…dz.cyt., s. 172. 
43 B. Kłos, dz.cyt., s. 86. 
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Istotna jest świadomość społeczeństwa, że przepisy emerytalne i reformy 

utrzymują równowagę pomiędzy aktywnymi zawodowo obywatelami a świad-

czeniobiorcami, że system nie obciąża zanadto osób w wieku produkcyjnym, 

jednocześnie utrzymując odpowiedni poziom świadczeń osób będących już na 

emeryturze.  

Zadaniem Państwa jest przekonanie społeczeństwa do niezbędnych reform 

systemu ubezpieczeń społecznych i ograniczenie wydatków publicznych na cele 

zabezpieczenia emerytalnego. Niezbędne są działania edukacyjne i uświadamia-

jące obywateli, dążenie do uzyskania ich przyzwolenia na zmiany systemu za-

bezpieczenia społecznego.  
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STRESZCZENIE 
 

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja istoty problemu stabilności 

systemu emerytalnego. Przedstawienia, że jest on niezbędny dla zapewnienia 

pracownikom określonych minimalnych perspektyw, jako znaczącego elementu 

zabezpieczenia społecznego oraz jego znaczenia dla wyzwań, jakie stoją przed 

państwem w procesie reformy systemu emerytalnego. 

Artykuł ma na celu pokazanie, że system emerytalny powinien uwzględniać 

istniejące uwarunkowania, przede wszystkim dużą liczbę świadczeniobiorców 

oraz niski kapitał przez nich zgromadzony oraz odpowiadać określonym wyma-

ganiom społecznym, kulturowym i ekonomicznym. Nowy system emerytalny  

powinien przyczyniać się do zmniejszania wpływu starzenia się społeczeństwa 

na budżet państwa. Proces reformy emerytur określa wspieranie aktywnego 

starzenia się i wydłużanie okresu życia zawodowego jako priorytety działań. 

państwo będzie musiało znaleźć rozwiązania gospodarcze i socjalne umożliwia-

jące sprostanie wyzwaniu, jakim jest starzenie się społeczeństwa. 

 

SŁOWA KLUCZOWE 
 

Zabezpieczenie społeczne, wiek emerytalny, starzenie się społeczeństwa, proce-

sy demograficzne, system emerytalny, system zdefiniowanej składki. 

 

SUMMARY 
 

The aim of this study is presentation of the essence of problem, that sustainable 

pension system is necessary to offer certain minimum prospects to workers,  as 

a significant element of the social security and its relevance to the challenges  

faced by the State of the pensions process. 

The Article shows that the pension system should take into account the existing 

conditions, above all the a large number of the recipients of benefits and a low 

capital gathered by them and correspond to definite requirements of social, cul-

tural and economic. The reformed new pension system should contributes to 

reducing the budgetary impact of ageing populations.The pensions process iden-

tify the promotion of active ageing and prolongation of working life as priorities 

for action. The State will have to find the main economic and social solutions to 

combat the ageing of their population. 

 
KEYWORDS 

 

Social security,  the retirement age, ageing populations, demographic processes, 

the pension system, the system of definedcontribution. 
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Jarosław BEDNORZ  
 

 

25 lat transformacji polskiego  

górnictwa węglowego 
 

 
 
Procesy transformacji systemowej w Polsce odbywały się na kilku płaszczy-

znach. Obok reform finansowych, ekonomicznych, technologicznych dotyczyły 

one również sfery mentalnej. Dotknęły wszystkie branże polskiego systemu 

gospodarczego, w tym górnictwo węgla kamiennego. Znacjonalizowane kopal-

nie w okresie przedtransformacyjnym były pod szczególną opieką 

władz poprzedniego systemu. Węgiel kamienny stał się podstawowym dobrem 

narodowym i niezbędnym surowcem w wysoce energochłonnej gospodarce. Był 

jedynym towarem eksportowym dostarczającym niezbędnych dewiz potrzeb-

nych na państwowe zakupy zagraniczne
1
. Upadek PRL postawił przed górnic-

twem wiele nowych wyzwań. Dotyczyły one przejścia z gospodarki ręcznie 

sterowanej do zasad „wolnego rynku”. Niestety górnictwo nie do końca było 

podporządkowane tym procesom. Nie wprowadzano zasad wolnorynkowych, 

a tworzono ich kompilacje poprzednio stosowanymi metodami zarządzania 

branż. Stworzenie z górnictwa kotwicy inflacyjnej, czyli uwolnienie wszystkich 

cen za wyjątkiem cen węgla było początkiem jego zapaści finansowej. Ekspe-

rymenty ze strukturą branży nie pozwalały na stworzenie modelu firmy dosto-

sowanej do wizji nowoczesnego przedsiębiorstwa. Wysokie upolitycznienie 

górnictwa węgla kamiennego, częste zmiany zarządów i brak ich odpowiedzial-

ności karno-finansowej nie pomagały reformie. Dodatkowo pośpiech w realiza-

cji założonych zadań spowodował nieprzewidziane skutki w postaci starzenia 

się załogi czy luki pokoleniowej. Działania te doprowadziły do tego, że w wielu 

dziedzinach górnictwo wykazuje wielkie opóźnienie. Dlatego konieczna jest 

kontynuacja rozpoczętych przemian we wszystkich sferach. 

 

 

 
                                                           
1 A. Jackiewicz, Górnictwo, Katowice 1959, cz. 1, s. 14. 
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Plany „naprawcze” górnictwa węgla kamiennego w Polsce 

 

Na przełomie lat 1988/1989 ostatni komunistyczny rząd PRL przygotował 

plan konsolidacji Gospodarki Narodowej na lata 1989-1990. Zakładał on 

wprowadzenie tych samych warunków dla wszystkich podmiotów gospodar-

czych, nieograniczoną konkurencję, likwidację koncesji, dobrowolne zrzesze-

nia, wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, przekształcenia przedsię-

biorstw w spółki, zniesienie monopoli, swobodny obrót i emisje akcji. Na dal-

szą sytuacje polityczną wpływ miały wydarzenia tzw. Okrągłego Stołu i pierw-

sze częściowo wolne wybory
2
. Zwycięstwo tzw. „obozu solidarnościowego” 

było impulsem do przeprowadzenia reformy gospodarki. Transformacji uległ 

również sektor górnictwa węgla kamiennego, a procesy jego reformy trwają do 

chwili obecnej. 

25-letni okres transformacji i dostosowania górnictwa węgla kamiennego 

do zasad gospodarki rynkowej można podzielić na sześć etapów: 

 I okres – lata 1989-1992; 

 II okres – lata 1993-1995; 

 III okres – lata 1996-1997; 

 IV okres – lata 1998-2002; 

 V okres – lata 2003-2006; 

 VI okres po roku 2006 do dziś. 

W okresach tych przygotowano szereg programów naprawczych dla sekto-

ra
3
. Wszystkie one w swoich założeniach miały doprowadzić do rentowności 

sektora, ograniczenie wydobycia węgla kamiennego, a więc i likwidację kopalń 

przy jednoczesnym wzroście wydajności pracy. W programach tych założono 

zmniejszenie poziomu zatrudnienia przy zastosowaniu w latach 1993-2004 

środków osłonowych w postaci między innymi urlopów górniczych, świadczeń 

aktywizujących czy odpraw bezwarunkowych. Miały one na celu głównie za-

pobieżenie niepokojom społecznym. Działania, przed którymi stanęły kopalnie 

miały również na celu postępowania ugodowe, układowe oraz oddłużeniowe. 

Już w trakcie ich realizacji okazało się, że są one niemożliwe do wykonania, 

przez co wymagały korekty. Wprowadzane ustawy dawały im podstawy prawne 

oraz umożliwiały zmiany strukturalno-organizacyjne sektora, a w późniejszym 

czasie ich prywatyzację. 

 

                                                           
2 A. Frużyński, Kopalnie węgla kamiennego w Polsce, Łódź 2012, s. 52-53. 
3 H. Paszcza, Procesy restrukturyzacyjne w polskim górnictwie węgla kamiennego w aspekcie 

zrealizowanych przemian i zmiany bazy zasobowej, „Górnictwo i Geoinżynieria” 2010, z. 3, s. 64-

65. 
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W okresie 1989-2014 wdrożono następujące plany restrukturyzacyjne oraz 

ich korekty: 

 „Program reform i harmonogramy restrukturyzacji w sektorze ener-

getycznym” przyjęty 17 IX 1991 r.; 

 „Propozycje w sprawie programów restrukturyzacji górnictwa węgla 

kamiennego i brunatnego, gazownictwa i przemysłu paliw ciekłych” 

przyjęte w maju 1992 r.; 

 „Program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce – 

realizacja I etapu w ramach możliwości finansowych państwa” przy-

jęty 15 III 1993 r.; 

 „Program powstrzymania upadłości górnictwa węgla kamiennego 

w Polsce w okresie od 17 VII 1993 do 31 XII 1993 r.” z lipca 1993 

r.; 

  „Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego program dla reali-

zacji drugiego etapu w okresie 1994-1995” przyjęty w lutym 1994 

r.; 

 „Górnictwo węgla kamiennego, polityka państwa i sektora na lata 

1996-2000. Program dostosowania górnictwa węgla kamiennego do 

warunków gospodarki rynkowej i międzynarodowej konkurencyjno-

ści” przyjęty 30 IV 1996 r.; 

 „Korekta Programu dostosowania górnictwa węgla kamiennego do 

warunków gospodarki rynkowej i międzynarodowej konkurencyjno-

ści z kwietnia 1996 r.” przyjęta w maju 1997 r.; 

 „Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998-

2002. Został przyjęty przez Radę Ministrów RP w dniu 30 VI 1998 

r.”; 

 „Korektę programu rządowego. Reforma górnictwa węgla kamien-

nego w Polsce w latach 1998-2002” przyjęta 21 XII 1999 r.; 

 „Program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce 

w latach 2003-2006 z wykorzystaniem ustaw antykryzysowych i za-

inicjowaniem prywatyzacji niektórych kopalń. Przyjęty przez Radę 

Ministrów w dniu 20 XI 2002 r.”; 

 „Program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce 

w latach 2003-2006 z wykorzystaniem ustaw antykryzysowych i za-

inicjowaniem prywatyzacji niektórych kopalń. Przyjęty przez Radę 

Ministrów w dniu 20 XI 2002 r. (z korektami wynikającymi z Poro-

zumienia strony rządowej ze stroną związkową z dnia 11 XII 2002 r. 

oraz korektami wynikającymi ze stanu prawnego sektora na dzień 10 

I 2003 r. Korekta przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 28 I 2003 

r.”; 
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 „Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 2004-2006 

oraz strategia na lata 2007-2010. Dokument przyjęty przez Radę 

Ministrów w dniu 27.04.2004 r.”; 

 „Plan dostępu do zasobów węgla kamiennego w latach 2004-2006 

oraz plan zamknięcia kopalń w latach 2004-2007. Dokument przyję-

ty przez Radę Ministrów w dniu 07 IX 2004 r.”; 

 „Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w la-

tach 2007-2015. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 

31 VII 2007 r.” 

Podstawami prawnymi dla powyższych programów oraz regulującymi 

funkcjonowanie kopalń w przestrzeni społeczno gospodarczej były następujące 

ustawy: 

 Ustawa z dnia 5 II 1993 r. o przekształceniach własnościowych nie-

których przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla 

gospodarki państwa (Dz. U. 1993 Nr 16, poz. 69); 

 Ustawa z dnia 26 XI 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla ka-

miennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej 

oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. 

U. 1998 Nr 162 poz. 1112 z późn. zmianami); 

 Ustawa z dnia 15 XII 2000 r. o zmianie ustawy o dostosowaniu gór-

nictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospo-

darki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin 

górniczych (Dz. U. 2001 Nr 5 poz. 41); 

 Ustawa z dnia 5 XII 2002 r. o zmianie ustawy o dostosowaniu gór-

nictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospo-

darki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin 

górniczych (Dz. U. 2002 Nr 238, poz. 2020); 

 Ustawa z dnia 28 XI 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla ka-

miennego w latach 2003-2006 (Dz. U. 2003 Nr 210, poz. 2037 

z późń. zmianami); 

 Ustawa z dnia 7 IX 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla ka-

miennego w latach 2008-2015 (Dz. U. 2007 Nr 192 poz. 1379). 

Powyższe programy oraz akty prawne stworzyły podstawy do tego, co na-

zywamy reformą górnictwa węgla kamiennego. 

 

Reforma administracyjna polskiego górnictwa węgla kamiennego 

 

W roku 1989 funkcjonowało w Polsce 70 kopalń czynnych oraz 3 w budo-

wie
4
. W Górnośląskim Zagłębiu Węglowym działało 65 kopalń węgla kamien-

                                                           
4 H. Paszcza, Procesy…dz.cyt., s. 64-65. 
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nego (oraz kopalnia „Budryk” w budowie), w Dolnośląskim Zagłębiu Węglo-

wym funkcjonowały 4 kopalnie, a w najmłodszym Lubelsko-Chełmskim Zagłę-

biu wydobycie prowadziła 1 kopalnia.  

Produkowały one węgiel w ilościach, które nie mogły być wchłonięte przez 

pogrążającą się w kryzysie gospodarkę. Rozpoczęto procesy likwidacji, jak 

wówczas to określano, trwale nierentownych kopalń. W 1989 r. transformację 

rozpoczęto od likwidacji pięciu Przedsiębiorstw Eksploatacji Węgla, a w kilka 

miesięcy później – Wspólnoty Węgla Kamiennego. Od kwietnia 1990 r. kopal-

nie przekształcono w samodzielne, samowystarczalne w założeniach przedsię-

biorstwa. Liczono, że samodzielne kopalnie podniosą efektywność ekono-

miczną górnictwa węgla kamiennego i ich dostosowanie do funkcjonowania 

w warunkach tworzącego się wolnego rynku. Rzeczywistość okazała się jednak 

całkowicie inna. Pojedyncze, usamodzielnione kopalnie były nieprzygotowane 

do działalności w warunkach wolnorynkowych, a ich efektywność ekonomiczna 

była bardzo niska. Samodzielność działania przypadła na okres wysokiego 

spadku zapotrzebowania na węgiel
5
. 

W roku 1993 utworzono sześć jednoosobowych spółek Skarbu Państwa 

oraz Katowicki Holding Węglowy
6
. W dniu 3 V 1993 r. powstały: 

 Bytomska Spółka Węglowa – 12 kopalń; 

 Gliwicka Spółka Węglowa – 8 kopalń; 

 Jastrzębska Spółka Węglowa – 7 kopalń; 

 Nadwiślańska Spółka Węglowa – 8 kopalń; 

 Rudzka Spółka Węglowa – 8 kopalń; 

 Rybnicka Spółka Węglowa – 7 kopalń
7
. 

W czerwcu 1993 r. powstał Katowicki Holding Węglowy grupujący 11 ko-

palń. W listopadzie 1996 r. nastąpiło wyłączenie KWK „Kazimierz-Juliusz” ze 

struktur KHW S.A. Poza strukturami spółek pozostały kopalnie: KWK „Porąb-

ka-Klimontów” S.A., KWK „Jan Kanty” S.A., KWK „Bogdanka” S.A. w ra-

mach tych Spółek kontynuowano likwidacje „zbędnych” mocy wytwórczych.  

3 II 2003 r., w miejsce zlikwidowanych Spółek Węglowych: bytomskiej, 

rudzkiej, rybnickiej, gliwickiej i nadwiślańskiej powstała największa firma wy-

dobywcza w Europie – Kompania Węglowa S.A. skupiająca wówczas 23 ko-

palnie. W celu usprawnienia działania firmy Kompania Węglowa została po-

dzielona 1 II 2007 r. na cztery Centra Wydobywcze: Wschód, Zachód, Północ, 

Południe. Negatywna opinia o funkcjonowaniu takiej struktury skutkowała ich 

                                                           
5 A. Karbownik, J. Bijańska, Restrukturyzacja polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 

1990-1999, Gliwice 2000, s. 7. 
6 Strategia restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Doświadczenia i prognozy, R. Ney 

(red.), Kraków 2006, s. 8. 
7 M. Karbownik, M. Turek, Zmiany w górnictwie węgla kamiennego – geneza, przebieg, „Prze-

gląd Górniczy” 2011, nr 7-8 (1064-65), t. 66 (CVII), s. 14. 
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likwidacją z dniem 31 XII 2011 r., co spowodowało podporządkowanie bezpo-

średnie 15 kopalń Zarządowi Spółki
8
. 

Południowy Koncern Węglowy S.A. został utworzony 25 I 2005 r., a dzia-

łalność wydobywczą rozpoczął 1 lipca tego samego roku. Akcjonariuszami 

firmy byli Południowy Koncern Energetyczny S.A. i Kompania Węglowa S.A. 

W 2007 r. Południowy Koncern Węglowy S.A. wszedł w skład Grupy TAU-

RON. W skład spółki wchodzą dwa zakłady górnicze: Zakład Górniczy Janina 

w Libiążu oraz Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie. W dniu 10 XII 2013 r. 

TAURON Polska Energia odkupił należące do Kompanii Węglowej akcje Po-

łudniowego Koncernu Węglowego S.A. i stał się jedynym właścicielem spółki. 

Od 23 II 2014 r. Południowy Koncern Węglowy S.A. nosi nazwę TAURON 

Wydobycie S.A.
9
. 

Podejmowane działania prywatyzacyjne pozwoliły zaistnieć na rynku gieł-

dowym dwóm spółkom węglowym. Pierwszą kopalnią w Polsce, w której do 

końca przeprowadzono proces prywatyzacji jest Lubelski Węgiel „Bogdanka” 

S.A. Pierwszym dniem notowania na GPW był 25 VI 2009 r.  

Drugą spółką węglową, w której procesy prywatyzacyjne, pomimo znacz-

nego oporu ze strony związków zawodowych, udało się doprowadzić do końca 

jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Spółka zadebiutowała na GPW 6 VII 

2011 r. W przeciwieństwie do LW „Bogdanka” środki pozyskane w wyniku 

sprzedaży akcji nie zostały przeznaczone na potrzeby spółki, a w całości zostały 

przekazane do budżetu państwa.  

Kopalnią sprywatyzowaną niejako przez przypadek jest była kopalnia wę-

gla kamiennego „Silesia”. Pogarszające się warunki ekonomiczne tej kopalni 

funkcjonującej wcześniej w strukturze Kompanii Węglowej skutkowały podję-

ciem decyzji przez jej Zarząd o tzw. „uśpieniu”, czyli zamknięciu, tak, aby 

możliwy był powrót do złóż węgla. Działające w kopalni związki zawodowe 

rozpoczęły starania o uratowanie kopalni i miejsc pracy. Po próbach jej sprze-

dania początkowo firmie Gibson Group
10

, a następnie koncernowi Enea, kopal-

nia ta trafiła ostatecznie w ręce przedsiębiorcy czeskiego. Zawiązana spółka 

pracownicza PG „Silesia” należąca do grupy Energetický a Průmyslový Hol-

ding w pełni przejęła wszystkie operacje KWK „Silesia”
11

. 

Na rynku „węglowym” w Polsce istnieją działające od 2002 r. Przedsię-

biorstwo Górnicze „Siltech” oraz Zakład Górniczy „Eko-Plus” wydobywające 

węgiel od roku 2010.  

                                                           
8 M. Uszko, Zarządzanie produkcją w kompanii węglowej S.A., „Górnictwo i Geologia” 2012, t. 

7, z. 3, s. 147. 
9 Tauron Wydobycie S.A., www.tauron-wydobycie.pl [01.04.2014]. 
10 Co dalej z „Silesią”?, „Kompania Węglowa, Gazeta Firmowa” 2008, nr 1 (1), s. 15-16. 
11 Kopalnia „Silesia” sprzedana, „Kompania Węglowa, Gazeta Firmowa” 2010, nr 10 (22), s. 28. 

http://www.tauron-wydobycie.pl,/
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W marcu 2014 r. w Polsce w ramach górnictwa węgla kamiennego funk-

cjonowały: 

 Kompania Węglowa S.A. (KW S.A.) – grupująca 15 kopalń; 

 Katowicki Holding Węglowy S.A. (KHW S.A) – grupująca 4 kopal-

nie; 

 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A (JSW S.A.) – grupująca 4 kopal-

nie; 

 KWK „Kazimierz-Juliusz” sp. z o.o. – kopalnia zależna od KHW 

S.A.; 

 TAURON Wydobycie S.A – grupujący 2 kopalnie; 

 Lubelski Węgiel „Bogdanka” sp. z o.o.; 

 Zakład Górniczy „Siltech” sp. zo.o.; 

 Zakład Górniczy „Eko–Plus” sp. z o.o.; 

 Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia" sp. z o.o. 

 

Efekty 25 lat transformacji górnictwa węgla kamiennego 

 

Okres 1989-2014 to czas likwidacji kopalń, ich łączenia oraz ograniczania 

zdolności produkcyjnych. Rys. 1 ukazuje dynamikę spadku liczby czynnych 

kopalń w latach 1989-2012. 

 

 

Rysunek 1. Liczba kopalń czynnych w latach 1989-2013 (szt.). 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Kaliski, Polskie górnictwo węgla kamiennego wobec prze-

obrażeń górnictwa światowego i globalnych trendów na rynku węgla oraz konkurencyjnych nośników energii, 

Konferencja "Globalny rynek górniczy  ‒ wizja przyszłości" – materiały niepublikowane – w posiadaniu 

Autora. H. Paszcza, Techniczne aspekty zmian polskiego górnictwa węgla kamiennego, „Energetyka i Prze-
mysł. Power Industry” 2013, nr 3, s. 17. 

 

Efektem likwidacji kopalń oraz koncentracji wydobycia był spadek czyn-

nych średniorocznie ścian wydobywczych z ok. 861 do ok. 110 (Rys. 2).  
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Rysunek 2. Zmiana liczby ścian wydobywczych (szt.). 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Olszowski, Obligatoryjne obciążenia górnictwa węgla kamien-

nego w Polsce, „Górnictwo i Geologia” 2010, t. 5, z. 3, s. 96; J. Dubiński, M. Turek, Szanse i zagrożenia 
rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce, „Wiadomości Górnicze” 2012, nr 11, s. 628. H. Paszcza, 

Techniczne…, s. 17. 

 

Mniejsza ilość kopalń to jednocześnie zmniejszone moce wytwórcze. Lata 

1989-2013 to okres gigantycznego spadku wydobycia węgla kamiennego. Brak 

możliwości wchłonięcia przez restrukturyzowany rynek wewnętrzny oraz nie-

malże permanentny kryzys ekonomiczny przy jednocześnie spadających cenach 

tego surowca skutkował zmniejszeniem wydobycia z 177,4 do 74,9 mln ton 

(Rys. 3). 

 

Rysunek 3. Redukcja mocy wytwórczych górnictwa węgla kamiennego 

w latach 1989-2013 (w mln ton). 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Kaliski, Polskie… – w posiadaniu Autora; H. Paszcza, Tech-
niczne…, s. 17. 

 

Spadek produkcji pociągnął za sobą zawirowania w strukturze eksportu-

importu tego surowca (Rys. 4). Pochodną tych dwóch czynników jest zwiększa-

jący się import zwłaszcza z kierunków wschodnich.  
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Rysunek 4. Poziom eksportu i importu węgla kamiennego w latach 1988-

2012 (w mln ton). 

 
Źródło: Strona internetowa12. 

 

W 2013 r. import węgla do Polski wyniósł 10,8 mln ton, natomiast eksport 

ok. 10,6 mln ton. 

Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim górnictwie węgla kamiennego 

spowodowała odchodzenie z kopalń pracowników. Oprócz odejść naturalnych 

na emerytury i renty pojawiły się instrumenty (urlopy górnicze, zasiłki oraz 

stypendia) służące zmniejszaniu liczby zatrudnionych w kopalniach. Jednocze-

śnie wstrzymano niemalże całkowicie przyjęcia pracowników do pracy w ko-

palniach. Górnictwo było tą szczęśliwą branżą, która uniknęła dramatów, zwią-

zanych ze zwolnieniami grupowymi. Górników jednej likwidowanej kopalni 

przesuwano do innej, mającej jeszcze perspektywy prowadzenia wydobycia. 

Rys. 5 ukazuje poziom zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego od po-

czątku jego restrukturyzacji do 2013 r.: w latach 1989-2007 odnotowywano 

stałą tendencję spadkową. W roku 1989 zatrudnienie w polskich kopalniach 

węgla kamiennego wynosiło około 407,9 tys. osób. W trakcie procesów dosto-

sowawczych do gospodarki rynkowej spadło ono do 106,7 tys. w roku 2013. 

Jest to spadek zatrudnienia wynoszący niemalże 74%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
12A. Szczęśniak, Węgiel: słowa i fakty, www.szczesniak.pl [01.04.2014]. 
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Rysunek 5. Fluktuacja zatrudnienia w górnictwie (w tys. osób). 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Kaliski, Polskie… – w posiadaniu Autora. A. Karbownik, K. 

Wodarski, Dostosowanie górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2003 do warunków gospo-
darki rynkowej, [w:] Zarządzanie procesem dostosowawczym w górnictwie węgla kamiennego w świetle 

dotychczasowych doświadczeń, A. Karbownik (red.), Gliwice 2005, s. 10-14. 

 

Brak wykwalifikowanej kadry górniczej i proces określany mianem „sta-

rzenia się załogi” jest jedną z przyczyn spadku wydajności w sektorze. Proces 

kształcenia dobrego górnika-fachowca to proces długotrwały. Doświadczenie 

nabywane jest przez lata pracy w zawodzie. Tylko doświadczeni w wykonywa-

niu swoich zadań górnicy, mogą rozpoznawać zagrożenia występujące na dole 

kopalni oraz sposoby zabezpieczania się przed nimi. Osiemnastoletni zakaz 

zatrudniania nowych pracowników spowodował, że umiejętności, które obecnie 

pracujący górnicy posiedli w trakcie długoletniej pracy pod okiem swoich do-

świadczonych poprzedników mogli przekazać swoim następcom ze względu na 

ich brak. 

Rys. 6 przedstawia wydajności osiągane w polskich kopalniach w okresie 

reformy.  

 

Rysunek 6. Wydajności polskich kopalń w okresie reformy (kg/pdn
13

). 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Karbownik, M. Turek, dz.cyt., s. 14. H. Paszcza, Techniczne… 

dz.cyt., s. 18. 

                                                           
13 Jest to średnia wydobyta ilość węgla handlowego, przypadająca dziennie na jednego zatrudnio-

nego w kopalniach.  



Jarosław BEDNORZ 

71 

 

W latach, gdy prace w górnictwie wykonywali tylko wykwalifikowani gór-

nicy postęp technologiczny i działania aktywizujące wydajność powodowały jej 

wzrost. Po pojawieniu się „nowych” „górników” nigdy niezwiązanych z pracą 

w górnictwie wydajność ta zdecydowanie spadła. Oczywiście nie jest to jedyna 

przyczyna. Innymi są zapewne coraz większa głębokość eksploatacji, pogarsza-

jące się warunki geologiczne czy zdekapitalizowane maszyny i urządzenia. 

Jednym z zasadniczych celów prowadzonej reformy branży było dostoso-

wanie jej do zasad „wolnego rynku”. Jak zakładali twórcy programów mają one 

doprowadzić do stabilnej sytuacji finansowej, do osiągania opłacalności pro-

dukcji i odporności na wahnięcia koniunkturalne. Rys. 7 przestawia wynik fi-

nansowy netto w latach 1990-2013. Jak można zauważyć sytuacja polskiego 

górnictwa nie jest stabilna. Odczuwalne jest to zwłaszcza w sytuacjach kryzy-

sowych. Rok 2009, czyli pierwszy kryzys ekonomiczny oraz obecna sytuacja w 

większości spółek węglowych wskazują na brak stabilności oraz odporności na 

wahnięcia koniunktury, niestabilne ceny oraz spadki zapotrzebowania na ten 

surowiec.    

 

Rysunek 7. Wynik finansowy netto górnictwa węgla kamiennego w latach 

1990-2013. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Karbownik, M. Turek, dz. cyt., s. 17; Ministerstwo Gospodar-
ki, Informacja … za lata 2010-2013. 

 

Górnictwo węgla kamiennego w swoich reformach było wspierane przez 

budżet państwa. Dotacje przekazywane były na likwidację kopalń, świadczenia 

socjalne dla zwalnianych górników oraz dla gmin, w których zlikwidowano 

kopalnie. Nie stosowano dotacji, które mogłyby być przeznaczone na działania 

prorozwojowe. Jednocześnie górnictwo jest znaczącym płatnikiem łącznie oko-

ło 30 różnego rodzaju podatków, danin, składek, opłat czy należności do budże-
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tów państwa, gmin oraz instytucji państwowych i lokalnych. W Tabeli 1 poka-

zano strukturę wpływów z budżetu państwa oraz zapłaconych należności pu-

bliczno-prawnych w latach 2000-2013. Jak widać bilans ten w tym okresie wy-

raźnie wskazuje na przewagę płatności. 

 

Tabela 1.  Zapłacone należności publiczno-prawne i dotacje budżetowe  

w latach 2000-2013 (tys. zł). 
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*    Z - zapłacone należności publicznoprawne; **  D - dotacje budżetowe, 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Olszowski, dz. cyt., s. 96; Ministerstwo gospodarki, Informacja 

… – za lata 2010-2013. 
 

W roku 2010 polskiemu górnictwu węgla kamiennego przyznano po raz 

pierwszy i ostatni dotację na inwestycje początkowe w ramach Rozporządzenia 

Rady 1407/2002. Pomimo możliwości, jakie dawało prawodawstwo wspólno-

towe Polska nie skorzystała z tego typu dotacji dla sektora. Jest to tym bardziej 

zastanawiające w sytuacji, gdy inne państwa unijne produkujące nieporówny-

walnie mniejsze ilości węgla kamiennego wykorzystywały to Rozporządzenie. 

W ramach polskich dotacji przyznano kwotę 400 mln zł dla pięciu spółek wę-

glowych. 
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Społeczny wymiar procesów reformy górnictwa węgla kamiennego 

 

Brak napływu nowych, młodych pracowników widoczny jest w chwili 

obecnej w kopalniach. Odpływ znacznej ilości górników na proponowane urlo-

py górnicze, zasiłki socjalne, odprawy jednorazowe, jak i odejścia na emerytury 

oraz brak napływu nowej kadry spowodował powstanie „luki pokoleniowej”. 

Towarzyszy temu zjawisku proces starzenia się załóg górniczych.  

Proces starzenia się załóg górniczych jest zjawiskiem szczególnie nieko-

rzystnym dla funkcjonowania sektora. Zakaz zatrudniania nowych pracowni-

ków oraz uzupełnianie niedoborów kadrowych w kopalniach poprzez alokacje 

pracowników ze zlikwidowanych zakładów górniczych skutkuje brakiem pra-

cowników o średnim stażu pracy. Stwarza to sytuacje bardzo niekorzystną dla 

kopalń, gdyż w niedługim okresie czasu pracownicy z bogatym doświadcze-

niem zakończą swoją karierę zawodową. Przewiduje się, że przepisy emerytalne 

obowiązujące w branży górniczej spowodują, że do 2015 r. wszyscy pracowni-

cy zatrudnieni „pod ziemią” o stażu 16-20 lat pracy nabędą uprawnienia emery-

talne. 

Z przytoczonych na Rys. 8 danych wynika, że najliczniejszą grupę zatrud-

nionych stanowią pracownicy o stażu pracy 21-25 lat, najmniej liczna jest grupa 

stażowa 11-15 lat, a właśnie ci pracownicy będą musieli zastąpić swoich do-

świadczonych poprzedników. W chwili obecnej ich doświadczenie zawodowe 

nie pozwala na bezpieczne wykonywanie powierzonych zadań. Pozytywnym 

zjawiskiem jest stosunkowo duża ilość pracowników o stażu pracy 1-10 lat. 

 

Rysunek 8. Struktura stażowa w górnictwie węgla kamiennego w roku 

2012 (os.). 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Agencji Restrukturyzacji Przemysłu w Katowicach. 

           

Pochodną ograniczeń przyjmowania do pracy w górnictwie węgla kamien-

nego pracowników była likwidacja specjalistycznego szkolnictwa zawodowego. 
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W latach prosperity każda kopalnia miała własną szkołę przyzakładową. Po-

zwalało to na uzupełnienie, a nawet często na zwiększenie, stanu załogi w ko-

palniach. Kształcąca się w tych szkołach młodzież, przystępując do pracy pod 

ziemią, miała już teoretyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zadań. 

Według stanu na 1 I 1989 r. szkoły górnicze kształciły dla górnictwa węgla 

kamiennego ok. 40,9 tys. uczniów i słuchaczy w 171 szkołach, w tym, w 72 

zasadniczych szkołach górniczych – 24 091 uczniów, 22 zasadniczych szkołach 

zawodowych, przyzakładowych – 2708 uczniów. Technicy kształceni byli w 43 

średnich szkołach młodzieżowych – 6 442 uczniów i w 36 średnich szkołach dla 

pracujących – 6 178 uczniów
14

. 

„Górnicza polityka edukacyjna” zakończyła się wraz ze spadkiem wydoby-

cia węgla i restrukturyzacją zatrudnienia. Zadłużona branża górnicza rezygno-

wała z finansowania szkół górniczych, przekazując szkolne nieruchomości pod 

władanie samorządom. Pojawił się problem, czy zlikwidować mocno rozwinięte 

szkolnictwo zawodowe, czy je utrzymać, a jeżeli tak, to, na jakich zasadach.  

Od marca 1994 r. górnicze szkolnictwo zawodowe i średnie przeszło pod zarząd 

Kuratorium Szkolnictwa. Aby dostosować liczbę absolwentów do rzeczywi-

stych potrzeb kopalń podjęto działania, których efektem było radykalne zmniej-

szenie infrastruktury edukacyjnej, a co za tym idzie i liczby jej uczniów. Toteż 

liczba szkół górniczych zmniejszyła się z 62 w 1991 r. do 23 w 1995 r., do 15 

w 1996 r. i 7 w 1998 r. W efekcie wstrzymania naboru uczniów i likwidacji 

jednostek szkolnych liczba absolwentów obniżyła się z 6 300 do 671 osób. Dla 

wielu młodych realizowanie się w branży górniczej, stało się niemożliwe. Ze 

względu na kurczący się rynek pracy i specyfikę zawodu małe szanse rysowały 

się także w kwestii przekwalifikowania byłych absolwentów szkół górniczych
15

. 

Drastyczny spadek szkół górniczych spowodował niemożność zatrudnienia, 

samodzielne utrzymywanie się, a co za tym idzie znaczne zubożenie budżetów 

domowych rodzin górniczych. Dla wielu młodych ludzi realizowanie się 

w branży górniczej stało się niemożliwe. Ze względu na kurczący się rynek 

pracy i specyfikę zawodu, małe szanse rysowały się także w kwestii przekwali-

fikowania byłych absolwentów górnictwa, co spowodowało znaczny wzrost 

bezrobocia wśród młodych ludzi
16

. 

Reaktywacja tego typu szkolnictwa rozpoczęła się dopiero w roku 2002, 

gdy zdano sobie sprawę z niebezpieczeństwa utrzymywania takiego stanu rze-

czy w górnictwie. W chwili obecnej wszyscy absolwenci szkół górniczych mają 

                                                           
14 M. Mitręga, Marginalizacja etosu pracy górnika i jej konsekwencje dla realizacji programu 

restrukturyzacji przemysłu węgla kamiennego, [w:] Polityka społeczna wobec reform, L. Frąc-

kiewicz, A. Frąckiewicz-Wronka (red.), Katowice 1999, s. 275. 
15 M. Mitręga, Restrukturyzacja umiejscowiona. Socjalne i regionalne aspekty przemian w gór-

nictwie węgla kamiennego, Katowice 2001, s. 140. 
16 Tamże, s. 145. 
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zagwarantowaną pracę w kopalniach, a pracodawca gwarantuje podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych, biorąc pod uwagę dążenia i aspiracje edukacyjne. 

Tabela 2 przedstawia strukturę absolwentów uczących się w szkołach górni-

czych i zatrudnianych w spółkach węglowych. 

 

Tabela 2. Liczba absolwentów uczących się w szkołach górniczych i za-

trudnianych w spółkach węglowych. 

Absolwenci szkół górniczych 
Absolwenci przyjęci do pracy w spółkach 

węglowych. 

Rok szkolny 

Górnik eksplo-

atacji pod-

ziemnej 

Technik górnic-

twa podziem-

nego 

Rok kalenda-

rzowy 

Zasadnicza 

Szkoła Górni-

cza 

Technikum 

Górnicze 

2002/2003 0 22 2002  2 25 

2003/2004 29 45 2003 2 29 

2004/2005 0 129 2004 1  16 

2005/2006 0 119 2005  0 9 

2006/2007 42  6  2006   0  93 

2007/2008 42 7 2007    41  147 

2008/2009 133 823 2008 119 356               

2009/2010 129 1213 2009 146 428  

2010/2011 363 1249 2010 89 613 

2011/2012 354 1304 2011 117 419 

2012/2013* 413 1998 2012 391** 618*** 

2013/2014* 389 1791 2013 94** 550*** 

*     od 2012 r. nie występuje podział na absolwentów szkół górniczych i pozostałych szkół. 

**   zawodowe i poniżej 

*** maturalne i poniżej 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Agencji Rozwoju Przemysłu w Katowicach oraz Kurato-

rium Oświaty w Katowicach. 

 

Należy przy tym zauważyć, że likwidacja szkolnictwa zawodowego swój 

negatywny skutek uwidacznia dopiero w chwili obecnej. Ze względu na całko-

wity niemalże zakaz przyjmowania do pracy nowych pracowników absolwenci 

tych szkół i tak nie znaleźliby wcześniej pracy w górnictwie, a więc kształciły-

by „dla bezrobocia”. Dopiero w chwili umożliwienia spółkom węglowym za-

trudniania nowych pracowników dał się odczuć brak tego szkolnictwa. Spółki 

zmuszone były do zatrudniania pracowników legitymujących się kwalifikacjami 

całkowicie odmiennymi niż te, które byłyby przydatne w pracy górniczej i szko-

lenia swoich pracowników tak, aby bezpiecznie mogli wykonywać powierzone 

im zadania. 

Efektem jest wysoka wypadkowość wśród górników wdrażających się do-

piero w arkana pracy zawodowej. Już w roku 2002 stwierdzono, że niekorzyst-

ny wpływ na stan bezpieczeństwa ma odchodzenie od pracy doświadczonych 

pracowników, wysokokwalifikowanych przy równoczesnym zaniku kształcenia 
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na poziomie zawodowym dla potrzeb górnictwa
17

. W latach 2008-2013 naj-

większy procentowy udział w wypadkach ciężkich i śmiertelnych mieli pra-

cownicy o stażu pracy do 5 lat. Wyniósł on około 31,3% wszystkich tego typu 

wypadków w stosunku do 21% w 2011 r.
18

. Sytuacja w poszczególnych latach 

jest oczywiście zróżnicowana, ale przykładowo w 2012 r. nastąpił wzrost udzia-

łu liczby wypadków śmiertelnych, w których uczestniczyli ci pracownicy z 21% 

w 2011 r. do około 29%. Natomiast w wypadkach ciężkich udział tej grupy 

pracowników wyniósł w 2012 r. około 39%, a w 2011 r. około 32%
19

. 

Likwidacja kilkudziesięciu kopalń skutkowała zubożeniem społeczeństwa 

i gmin górniczych. Gminy, w który kopalnia była często jedynym znaczącym 

zakładem borykają się z wieloma problemami społecznymi. Przykładem może 

być gmina Czerwionki Leszczyny. Proces wykluczania górników i ich rodzin 

rozpoczął się, zdaniem ekspertów, od momentu zamknięcia kopalni „Dębień-

sko”, a na skalę zjawiska wpływ miał m.in. model rodziny górniczej, brak 

wsparcia psychologicznego, brak informacji. Jest wiele przyczyn i przejawów 

tego zjawiska. Bezrobocie, w tym długotrwałe i pokoleniowe, ubóstwo (w tym 

spowodowane zadłużeniem), uzależnienia, głównie od alkoholu (od narkotyków 

i hazardu – pojedyncze przypadki), przestępczość (wchodzenie w konflikt 

z prawem), w tym przemoc w rodzinie to najistotniejsze z nich. 

Wykluczenie społeczne – w rozumieniu bezrobocia, ubóstwa, uzależnień, 

przestępczości, jest poważnym problemem innej gminy, a mianowicie Wodzi-

sławia Śląskiego. Przejawy tego zjawiska są takie same jak w przypadku Czer-

wionki Leszczyn,  ponadto substandardowe warunki mieszkaniowe, bezradność 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domo-

wego, długotrwała lub ciężka choroba, braki edukacyjne, samotność, brak ro-

dziny, osobowość, w tym niska samoocena oraz dziedziczenie wykluczenia. 

Proces wykluczania górników i ich rodzin rozpoczął się, zdaniem ekspertów, od 

momentu zamknięcia kopalni „1 Maja”, a na skalę zjawiska wpływ miała poli-

tyka społeczno-gospodarcza państwa
20

. 

Zaproponowane środki osłonowe nie do końca zapobiegły tym zjawiskom. 

Brak alternatywnych miejsc pracy przyczyniał się do zubożenia społeczeństwa 

oraz do wzrostu bezrobocia w regionie, i tu przykładem jest Nowa Ruda. Li-

                                                           
17 Wyższy Urząd Górniczy, Stan bezpieczeństwa i higieny pracy, w górnictwie w 2002 roku, 

Katowice 2003, s. 99. 
18 Wyższy Urząd Górniczy, Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, ratownictwa górniczego 

oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2013 roku 

(na tle porównawczym od 2008 r.), Katowice 2014, s. 11. 
19 Wyższy Urząd Górniczy, Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie w 2012 roku, Ka-

towice 2013, s. 33. 
20 J. Martyka, M. Majer, Skala i przejawy wykluczenia społecznego byłych górników w wybranych 

gminach górniczych – podejście podmiotowe, [w:] Górnicy wykluczeni, ale niezapomniani. Pro-

gram pozytywny, K. Nowak (red.), Katowice 2012, s. 29-34. 
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kwidacja kopalni o tej samej nazwie – „Nowa Ruda” skutkowała brakiem per-

spektyw zawodowych i wzrostem bezrobocia. Analizy losów zawodowych by-

łych górników sugerują, że pomimo programów pomocowych nie rozwiązano 

problemu ich zatrudnienia i adaptacji w nowym zawodzie i miejscu pracy. 

Wręcz przeciwnie – zastosowane środki osłonowe przyczyniały się do bierności 

i niechęci do podejmowania prób poszukiwania pracy. Nałożyło się na to wyco-

fanie państwa z prowadzenia aktywnej polityki inwestycyjnej w podupadającym 

z powodu likwidacji branży górniczej regionie. Zaniechanie publicznych inwe-

stycji i polityka płatnych urlopów, zasiłków górniczych i odpraw pieniężnych 

nie przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy
21

. 

Analogicznie sytuacja wygląda w sąsiednim Wałbrzychu. Likwidacja ko-

palń spowodowała wzrost bezrobocia, które na początku transformacji było 

minimalne (ok. 8%). W roku 2002 osiągnęło ono  27,7%. W następnych latach 

na jego spadek miało wpływ przede wszystkim osiąganie przez bezrobotnych 

wieku emerytalnego. Ujawnia się jednak mobilność byłych wałbrzyskich górni-

ków w wieku produkcyjnym, którzy pracują w innych krajach: w Czechach, 

Hiszpanii, Anglii, a nawet w Islandii. Bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe 

górników są absolutnie nieprzydatne w innych branżach. Pracujący w kopal-

niach mechanicy, elektrycy znajdują zatrudnienie np. w Wałbrzyskiej Strefie 

Ekonomicznej lub wyjeżdżają do pracy w krajach Unii Europejskiej. Jest to 

efekt niedotrzymania przez rząd umów społecznych, np. zapisu: Likwidacja 

prowadzona będzie równolegle z tworzeniem w Wałbrzychu nowych miejsc 

pracy. Najwięcej kłopotów ze znalezieniem zatrudnienia mieli górnicy z kilku-

nastoletnim stażem pracy, którzy nie mieli uprawnień emerytalnych, lecz byli 

„za starzy” na przekwalifikowanie się. Likwidacja kopalń tego regionu (wał-

brzysko-noworudzkiego) pociągnęła za sobą likwidację przedsiębiorstw współ-

pracujących oraz świadczących usługi na rzecz przemysłu węglowego (Dolno-

śląskie Przedsiębiorstwo Robót Górniczych, Przedsiębiorstwo Transportowe, 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Materiałowej, Biuro Projektów „Separator”, 

Przedsiębiorstwo „Węglosan”, Grupa Robót Budowlanych nr 8) lub spowodo-

wała ograniczenia produkcji w pozostałych, które współpracowały z górnic-

twem, np. „Huta Karol”
22

. 

Radykalizm przeobrażeń społeczno-gospodarczych połączony z zagroże-

niami egzystencjalnymi skutkuje wzrostem migracji poza transformującą się 

gminę, region czy nawet kraj. Mobilność psychiczna i fizyczna związana 

z możliwościami wyjazdu i poszukiwaniem nowych szans życiowych to zjawi-

sko pozytywne. Emigracja to jednak również i niebezpieczne konsekwencje. 

                                                           
21 T. Stalewski, A. Szpak, Likwidowanie kopalni węgla w małym mieście górniczym, „Studia 

Regionalne i Lokalne” 2000, nr 4 (4), s. 79-86. 
22 J. Kosmaty, Wałbrzyskie tereny pogórnicze po 15 latach od zakończenia eksploatacji węgla, 

„Górnictwo i Geologia” 2011, t. 6, z. 1, s. 145-146. 
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Oznacza to albo społeczną wegetację, albo nawet śmierć wsi czy gminy jako 

takiej
23

. Praktycznie wszystkie miasta w regionie górnośląskim mają ujemne 

saldo migracji, czyli więcej osób z tych miast wyjeżdża niż się w nich osiedla, 

odnotowują także ujemne przyrosty naturalne
24

. 

Emigracja zarobkowa, początkowo głównie do Wielkiej Brytanii i Irlandii,  

a po wejściu do Unii Europejskiej także do innych krajów, które sukcesywnie 

otwierają swoje rynki pracy ułatwia zdobycie pracy w sytuacji likwidacji ko-

palń. Widać to zwłaszcza w gminach górniczych. W okresie 1989-2010 liczba 

ludności województwa śląskiego spadła o blisko 300 tys. osób, tj. o 6,1%. Spa-

dek ludności ok. 15-17% odnotowano w miastach (Katowicach, Bytomiu, Cho-

rzowie, Zabrzu, Sosnowcu, Rudzie Śląskiej, Piekarach Śląskich), w których 

zlikwidowano m.in. kopalnie węgla kamiennego
25

. 

 

Uwagi końcowe 

 

Górnictwo węgla kamiennego przez ostatnie ćwierćwiecze funkcjonowania 

w nowych warunkach społeczno-gospodarczych przeszło wiele przeobrażeń. 

Niestety nie do końca jest ono w stanie odnaleźć się w warunkach gospodarki 

wolnorynkowej. Przyczyn należałoby szukać w wielu płaszczyznach. Wydaje 

się, że przez okres 25 lat brak jest spójnej polityki wobec tego sektora. Świad-

czyć o tym może ilość programów (14 wraz z korektami), a więc o braku długo-

falowej polityki. Stworzyło to sytuację pewnego rodzaju prowizorium dla reali-

zacji celu jakim powinno być dostosowanie do zasad wolnego rynku. Stanu, 

w którym dla własnych, często politycznych, korzyści nie dość konsekwentnie 

realizowano wstępnie założony cel. Częste zmiany kadrowe oraz struktury sek-

tora również nie przyczyniły się do jego wzmocnienia. Pomimo pozornej po-

prawy ekonomicznej okazuje się, że kopalnie nie są odporne na wahnięcia ko-

niunktury. Świadczyć mogą o tym obecne problemy spółek węglowych, 

a zwłaszcza Kompanii Węglowej. 

Realizując zasadę ograniczenia wydobycia likwidowano zakłady górnicze, 

które mogły jeszcze wydobywać węgiel kamienny. Dowodem jest zaintereso-

wanie wznowieniem produkcji węgla przez nowo powstałe podmioty np. Kar-

bonia – projekt Dębieńsko oraz Morcinek, Coal Holding – niedaleko Nowej 

Rudy, spółka KWK Siersza Sp. z o.o. zależna od Kopalni Granitu Kamienna 

                                                           
23 M.S. Szczepański, M. Tyrybon, Zagrożona egzystencja. Górnicza zbiorowość lokalna wobec 

restrukturyzacji kopalni, „Studia Regionalne i Lokalne” 2000, nr 4 (4), s. 65. 
24 J. Dudała, Dylemat miast: co w zamian przemysłu ciężkiego, w tym górnictwa?, 

www.gornictwo.wnp.pl [25.04.2014].  
25 M. Tkocz, Śląsk jako przykład regionu przemysłowego i jego rola w procesach modernizacyj-

nych XIX XX i XXI wieku, www.men.gov.pl [15.04.2014]. 

http://gornictwo.wnp.pl/dylemat-miast-co-w-zamian-przemyslu-ciezkiego-w-tym-gornictwa,223361_1_0_0.html
http://www.men.gov.pl/index.php/unia-europejska/8-zycie-szkoly?start=120
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Góra – KWK „Siersza” czy kopalnia Barbara-Chorzów, gdzie wydobycie węgla 

rozważa kanadyjska firma Columbus Energy.  

Ograniczenie wydobycia pociągnęło za sobą likwidację wielu miejsc pracy, 

czego efektem jest „luka pokoleniowa” oraz proces „starzenia się” załóg górni-

czych. Przekłada się to na poziom bezpieczeństwa pracy w kopalniach oraz 

emigracje, zwłaszcza młodego pokolenia, a więc drenaż środowiska z przyszło-

ściowej grupy zawodowej.  

Należy przy tym pamiętać, że jedno miejsce pracy w górnictwie to 3-4 

miejsca w firmach kooperujących z górnictwem. Wzrost bezrobocia to narasta-

jące patologie społeczne. Skutkiem likwidacji kopalń jest proces wykluczenia 

społecznego oraz zubożenie nie tylko społeczeństwa, ale i również gmin i po-

wiatów od dawna związanych z górnictwem węgla kamiennego. Nakłada się na 

to nie do końca skuteczna rola czynników rządowych w kreowaniu polityki 

zatrudnieniowej, inwestycyjnej oraz pobudzającej aktywność społeczną. 

Górnictwo węgla kamiennego przeszło znaczącą drogę w okresie od roku 

1989. Koniecznym jest jednakże stworzenie długofalowej polityki wobec tego 

sektora z uwzględnieniem roli węgla jako stabilizatora bezpieczeństwa energe-

tycznego Polski.   
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STRESZCZENIE 
 

Artykuł ukazuje drogę, jaką przeszła jedna z najbardziej trudnych do zreformo-

wania branża ‒ górnictwo węgla kamiennego. Wyszczególnione są programy, 

wg których realizowano jego przekształcenie do zasad wolnego rynku. Prze-

prowadzona została krótka analiza organizacyjno-techniczno-ekonomiczno-

społecznych efektów. Artykuł koncentruje się zwłaszcza wokół ostatniego czło-

nu tego wyrażenia. Ukazuje efekty restrukturyzacji w warstwie społecznej 

wskazując na korzyści oraz zagrożenia z tego wynikające. 

 

SŁOWA KLUCZOWE 
 

Kopalnie, górnicy, reforma, efekty, polityka społeczno-gospodarcza. 

 

 

SUMMARY 
 

The article shows the path, that one of the most difficult to reform industry, 

which is coal mining, has passed. Listed are programs by which realized its 

transformation to free market principles has been made. A brief analysis was 

performed of organizational, technical and socio-economic effects of thereof. 

Article focuses particularly around the last member of this expression. Shows 

the effects of restructuring in the social layer pointing to the benefits and risks 

resulting therefrom. 
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Coal mines, miners, reform, effects, socio-economic policy. 
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Mariusz HEJDUK  
 

 

Rozwój przedsiębiorstw komunalnych 

w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej 
 

 
 
Gospodarka komunalna jest bardzo ważnym elementem działalności jednostek 

samorządu terytorialnego, szczególnie w zakresie użyteczności publicznej. Do 

tego typu działań zaliczane jest dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, 

wywóz i utylizacja odpadów stałych, organizowanie transportu zbiorowego czy 

zapewnienie bezpieczeństwa w nocy poprzez utrzymanie oświetlenia. Swoje 

obowiązki w tej dziedzinie gminy zazwyczaj delegują na wydzielone z wła-

snych struktur i usamodzielnione przedsiębiorstwa lub zlecają podmiotom trze-

cim na podstawie umów cywilno-prawnych. 

 Obecnie, w przeważającej większości, zadania jednostek samorządu tery-

torialnego w zakresie działalności użyteczności publicznej realizują – będące 

własnością gmin – spółki prawa handlowego. Istotnym aspektem ich funkcjo-

nowania jest realizowanie różnorodnych inwestycji mających na celu podno-

szenie jakości świadczonych społeczności gminnej usług oraz ograniczanie ich 

szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. Finansowanie realizowanych 

przez nie inwestycji odbywać może się na kilka różnych sposobów. Spółki mo-

gą korzystać z wypracowanych środków własnych, z dotacji przyznanych przez 

organ założycielski, z dotacji uzyskanych z działających funduszy rządowych, 

z kredytów bankowych lub z dofinansowania przyznawanego z funduszy euro-

pejskich. 

Celem głównym niniejszego artykułu jest pokazanie jak na przestrzeni lat, 

od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej do chwili obecnej, roz-

wijały się przedsiębiorstwa komunalne i jaki wpływ na ich rozwój miało uzy-

skanie możliwości finansowania inwestycji ze środków pozyskiwanych z Unii. 

Zarysowane zostały takie cele szczegółowe, jak: ukazanie historycznego 

rozwoju przedsiębiorstw komunalnych oraz wyjaśnienie pojęcia, rodzajów, 

podstaw prawnych i form ich działalności; przedstawienie sposobów finanso-

wania inwestycji komunalnych przed i po przystąpieniu Polski do Unii Europej-
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skiej czy omówienie zasad finansowania inwestycji komunalnych ze środków 

własnych i funduszy europejskich. 

Główna hipoteza zakłada, że po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej 

przedsiębiorstwa komunalne mają nowe możliwości pozyskiwania zewnętrz-

nych środków na inwestycje w postaci funduszy unijnych.   

 

Polskie przedsiębiorstwa komunalne – aspekt teoretyczny 

 

Wraz z pojawieniem się i rozwojem miast zaistniała potrzeba dostarczania 

ich mieszkańcom wody. Początkowo potrzebę tę zaspokajano poprzez kopanie 

studni. Później wodę zaczęto doprowadzać do miast z pobliskich rzek i źródeł. 

Ten drugi sposób przyczynił się do powstania pierwszych sieci wodociągo-

wych, nazywanych w czasach ich budowy akweduktami. Kolejnym problemem, 

jaki się pojawił, była konieczność odprowadzenia z miast zużytej wody i nie-

czystości. Zaczęto budować więc pierwsze systemy kanalizacyjne. Organizato-

rami tych działań były gminy miejskie zwane również komunami
1
.  

W miarę rozwoju terytorialnego miast i zwiększania się liczby ich miesz-

kańców, gminy miejskie stanęły przed zadaniem zwiększenia czynności zwią-

zanych z usługami dla ludności. Zapoczątkowało to proces stopniowego, ale 

i nieuniknionego przejmowania przez gminy coraz większego zakresu zadań, 

które wcześniej zaspokajane były samodzielnie przez gospodarstwa domowe. 

Sprzyjające temu warunki techniczne pojawiły się w XIX w. w okresie rewolu-

cji przemysłowej. To w tym czasie powstały nowe, wygodniejsze sieci komuni-

kacyjne, wybudowano pierwsze gazociągi, w bardzo dużym stopniu rozwinęła 

się również branża wodno-kanalizacyjna. Dzięki postępowi technicznemu dzia-

łania gmin miejskich mogły coraz mocniej koncentrować się na zaspokajaniu 

potrzeb zarówno indywidualnych członków swojej społeczności, jak i podmio-

tów organizacyjnych działających na jej terenie. Badacze teorii samorządu tery-

torialnego nazwali ten proces „komunalizmem życia”
2
.  

W Polsce przedwojennej, a także powojennej, do 1950 r., działał samorząd 

terytorialny. Jego istnienie wynikało z dualistycznego modelu administracji, co 

oznacza, że była ona podzielona na dwa szczeble: administrację państwową 

i samorządową. Samorząd posiadał osobowość prawną i miał prawo do własne-

go majątku. Majątek ten określano mianem mienia komunalnego. Dzięki takim 

uprawnieniom samorząd mógł spełniać zarówno swoje funkcje administracyjne, 

jak i funkcje gospodarcze, czyli prowadzić „działalność gospodarczą w zakresie 

szerszym od wymienionego wyżej, a zaliczanego do sfery użyteczności pu-

                                                           
1 Z. Dziembowski, Komunalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, Organizacja i zasady 

finansowania, Warszawa 1991, s. 5. 
2 Zob. K. Krzeczkowski, Gmina jako podmiot polityki komunalnej, „Samorząd Terytorialny” 

1983, nr 3. 
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blicznej, np. komunalne kasy oszczędności, hale targowe 

i inne oraz przedsiębiorstwa przemysłowe i budowlane (nastawione głównie na 

potrzeby własne gminy)”
3
. Przedsiębiorstwa komunalne mogły więc prowadzić 

bardzo zróżnicowaną działalność, jednak dominującą pozycję zajmowały wśród 

nich przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, czyli te zajmujące się tylko 

i wyłącznie zaspokajaniem podstawowych potrzeb bytowych społeczności. Jak 

podaje Stanisław Włoszczowski
4
 w roku podatkowym 1938-1939 udział tych 

przedsiębiorstw wyniósł we wpływach samorządów około 80%, a w ich wydat-

kach około 77%, co dało nadwyżkę wpływów nad wydatkami w wysokości 

90%. Tak więc rentowność przedsiębiorstw użyteczności publicznej była bar-

dzo duża. 

Po II wojnie światowej odtworzono samorząd terytorialny i przekazano mu 

większość przedsiębiorstw użyteczności publicznej, które zachowały swój daw-

ny charakter. Jednak od 1950 r. wprowadzono nowe regulacje dotyczące tere-

nowych organów jednolitej władzy państwowej
5
, co oznaczało, że terenowe 

organy administracji państwowej od tego momentu nie posiadały już osobowo-

ści prawnej. Jednocześnie wszystkim przedsiębiorstwom, w tym także podlega-

jącym władzom terenowym, nadano osobowość prawną, ale ich samodzielność 

ograniczono poprzez system centralnego finansowania bezzwrotnego. W kolej-

nych latach tendencje do centralizacji zarządzania gospodarką jeszcze bardziej 

się nasilały, co znalazło odbicie również w dziedzinie gospodarki komunalnej. 

Bardzo często władze wojewódzkie przejmowały zadania o znaczeniu lokal-

nym, powołując podległe bezpośrednio sobie  jednobranżowe przedsiębiorstwa, 

na przykład w zakresie wodociągów, które swoim działaniem obejmowały całe 

województwo. 

Pierwsze próby zreformowania działalności przedsiębiorstw komunalnych 

podjęto w latach 80. XX w. Najpierw Sejm uchwalił Ustawę z dnia 26 X 1981 

r. o przedsiębiorstwach państwowych
6
, która reaktywowała przedsiębiorstwo 

użyteczności publicznej, a następnie Ustawę z dnia 20 VII 1983 r. o systemie 

rad narodowych i samorządzie terytorialnym
7
, która przywracała możliwość 

prowadzenia działalności gospodarczej władzom terenowym podstawowego 

                                                           
3 Z. Dziembowski, Komunalne przedsiębiorstwa użyteczności…dz.cyt., s. 7. 
4 Zob. S. Włoszczowski, O racjonalną politykę cen w samorządowych przedsiębiorstwach uży-

teczności publicznej, „Samorząd Terytorialny” 1938, nr 3. 
5 Ustawa z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, Dz. 

U. 1950, nr 14, poz. 130. 
6 Ustawa z dnia 26 października 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych, Dz. U. 1981, nr 

24, poz. 122. 
7 Ustawa z dnia 20 lipca 1983 roku o systemie rad narodowych i samorządzie terytorialnym, 

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 1 lipca 1988 roku w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu. Dz. U. 1988, nr 26, poz. 183. 
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szczebla. Jednak nie przyznawała im osobowości prawnej, a co za tym idzie, 

nadal pozbawiała je prawa posiadania własnego majątku. 

Kolejny proces przekształceń w sektorze przedsiębiorstw komunalnych na-

stąpił wraz z uchwaleniem reformy samorządowej w 1990 r., którą wprowadza-

ły dwie uchwalone w tym czasie ustawy: o samorządzie terytorialnym (gmin-

nym)
8
 oraz przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym 

i ustawę o pracownikach samorządowych
9
. Na mocy tych dwóch ustaw powsta-

ły samorządne gminy, którym nadano nie tylko uprawnienia władcze i stano-

wiące, ale również osobowość prawną, a także prawo do posiadania majątku 

własnego, w pełni odrębnego od majątku Skarbu Państwa. Pozwoliło to gmi-

nom na posiadanie mienia komunalnego i prowadzenie działalności gospodar-

czej, za pośrednictwem przedsiębiorstw komunalnych. 

Pojęcie przedsiębiorstwa komunalnego kształtowało się przez wieki wraz 

z rozwojem ludnościowym i terytorialnym miast. Aby zaspokajać potrzeby 

sanitarno-higieniczne miasta i jego mieszkańców gminy zaczęły tworzyć przed-

siębiorstwa, które zajmowały się dostarczaniem wody, odprowadzaniem ście-

ków, a także świadczyły inne niezbędne usługi zbiorowe na rzecz społeczności 

gminnej. Ponieważ ich właścicielami były gminy, zwane inaczej komunami, 

zaczęto nazywać je przedsiębiorstwami komunalnymi.  

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że istotną cechą większości działań 

podejmowanych przez miasta na rzecz jego mieszkańców, to działania charakte-

ryzujące się ogólną dostępnością. Z wodociągów, gazociągów, kanalizacji, 

oświetlenia ulic, komunikacji wewnątrz miast korzystać mógł każdy, kto uiścił 

odpowiednią opłatę, a opłaty te również były dostępne dla większości. Dlatego 

dla ściślejszego wyróżnienia tych działań gmin pojawiło się określenie „uży-

teczności publicznej”, a przedsiębiorstwa świadczące właśnie takie usługi za-

częto nazywać przedsiębiorstwami użyteczności publicznej
10

.  

Rozgraniczenie pojęć „przedsiębiorstwo komunalne” i „przedsiębiorstwo 

użyteczności publicznej” wymaga zwrócenia uwagi na przedmiot działalności, 

czyli to czym zajmuje się przedsiębiorstwo, gdyż podmiotem przedsiębiorstwa 

zawsze jest gmina. W związku z tym najistotniejszą cechą przedsiębiorstwa 

użyteczności publicznej w znaczeniu przedmiotowym jest zaspokajanie pod-

stawowych potrzeb ludności w sposób ciągły. Natomiast przedsiębiorstwo ko-

munalne w znaczeniu przedmiotowym  może zajmować się również każdą inną 

działalnością usługową, handlową lub produkcyjną
11

.   

                                                           
8 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym, Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591 

z późniejszymi zmianami. 
9 Ustawa z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym 

i ustawę o pracownikach samorządowych, Dz. U. 1990, nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami. 
10 Por. P. Krawczyk, Informacja nr 146, Warszawa 1993, s. 1. 
11 Tamże. 
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Takie rozgraniczenie pojęć „przedsiębiorstwo komunalne” i „przedsiębior-

stwo użyteczności publicznej” pozwala na ustalenie rodzajów przedsiębiorstw 

komunalnych. Ze względu na przedmiot działalności można je podzielić na 

dwie grupy: 

 przedsiębiorstwa komunalne użyteczności publicznej; 

 przedsiębiorstwa komunalne zajmujące się inną działalnością 

(handlową, produkcyjną bądź usługową)
12

. 

Nie oznacza to jednak, że państwo pozwoliło gminom na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie wykraczającym poza działalność związaną 

z użytecznością publiczną. Zakazała tego uchwalona 6 XI 1992 roku ustawa 

o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym
13

. 

Dwa podstawowe akty prawne mające największe znaczenie dla procesu 

tworzenia sektora komunalnego po 1990 r. to ustawa z 8 III 1990 r. o samorzą-

dzie terytorialnym (gminnym)
14

, która nadała organom samorządowym niższe-

go szczebla osobowość prawną i związane z tym uprawnienia oraz ustawa z 10 

V 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę 

o pracownikach samorządowych
15

, która zawierała regulacje prawne dotyczące 

charakteru i trybu nabywania przez gminy majątku komunalnego. Na bazie tych 

ustaw tworzenie sektora przedsiębiorstw komunalnych odbywało się „z mocy 

prawa” lub na podstawie przekazania majątku, jeśli gminy o takowe wystąpiły, 

argumentując, iż jest ono niezbędne do wykonywania ustawowo powierzonych 

im zadań.  

Druga z wymienionych powyżej ustaw nakładała również na gminy obo-

wiązek wyboru formy organizacyjno-prawnej w jakiej prowadzona będzie dal-

sza działalność komunalna. Możliwe były dwa rodzaje działań: 

 przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę; 

 prowadzenie działalności w formie gospodarki pozabudżetowej, na 

podstawie przepisów prawa budżetowego
16

.  

Gmina może również zapewniać świadczenie usług komunalnych miesz-

kańcom wykorzystując instrumenty prawa cywilnego poprzez zawieranie umów 

cywilnoprawnych z podmiotami z zewnątrz. 

Zasady i formy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej przez samo-

rządy określa ustawa z 20 XII 1996 r. o gospodarce komunalnej
17

. Zgodnie 

                                                           
12 Tamże, s. 4. 
13 Ustawa z dnia 6 listopada 1992  roku o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym, Dz. U. 

1992, nr 100, poz. 499. 
14 Ustawa o samorządzie…, dz.cyt. 
15 Ustawa przepisy wprowadzające…, dz.cyt. 
16 T. Aziewicz, Transformacja gospodarki komunalnej w Polsce, www.komunalne.info 

[17.01.2013]. 

http://www.komunalne.info/
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z art. 2 tejże ustawy „gospodarka komunalna może być prowadzona przez jed-

nostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego 

zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego”. Użycie sformułowania 

„w szczególności” oznacza, że intencją ustawodawcy było dopuszczenie pro-

wadzenia przez gminę również zadań nie mających takiego charakteru a więc 

wykraczających poza sferę użyteczności publicznej
18

. Zgodnie z art. 3 ust. 1 

powołanej powyżej ustawy o gospodarce komunalnej, „jednostki samorządu 

terytorialnego w drodze umowy mogą powierzać wykonywanie zadań z zakresu 

gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom 

organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej (…)”, przy czym w ta-

kiej sytuacji należy uwzględnić przepisy dodatkowe wskazane przez ustawę
19

. 

Jeżeli zaś do prowadzenia działalności mieszczącej się w sferze gospodarki 

komunalnej wymagane są dodatkowe zezwolenia, to zgodnie z art. 3 ust. 2 po-

wołanej powyżej ustawy, mogą ją wykonywać wyłącznie podmioty posiadające 

takie zezwolenia.  

Formy prowadzenia działalności komunalnej przez samorządy uzależnione 

są od tego, czy działalność ta dotyczy zadań użyteczności publicznej czy też 

innej sfery działalności oraz uzależniona jest od szczebla tego samorządu.   

W sferze działań użyteczności publicznej jednostki samorządu terytorialne-

go mogą prowadzić działalność w formach samorządowego zakładu budżeto-

wego lub spółek prawa handlowego
20

.  

Samorządowe zakłady budżetowe tworzone są przez organy stanowiące 

jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce 

komunalnej
21

 i ustawy o finansach publicznych
22

. Ich podstawową cechą jest 

brak osobowości prawnej, co w znaczny sposób ogranicza ich odpowiedzial-

ność za podejmowane działania. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych samorządowe zakłady budżetowe swoje zadania wykonują odpłat-

nie, a koszty działalności pokrywają z przychodów własnych. Ustawa gwaran-

tuje im jednak możliwość otrzymania kilku rodzajów dotacji: przedmiotowych, 

celowych na zadania bieżące i na inwestycje oraz podmiotowych.  

Spółki prawa handlowego tworzone przez jednostki samorządu terytorial-

nego działają w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce komunalnej
23

 i  prawa 

                                                                                                                                              
17 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, Dz. U. 2011, nr 45, poz. 236  

z późniejszymi zmianami. 
18 M. Szczypińska-Grabarczyk, Działalność gospodarcza gminy w sferze użyteczności publicznej 

i poza nią oraz formy tej działalności, „Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu” 

1997,  nr 2, s. 62.  
19 Zob. Ustawa o gospodarce…dz.cyt., art. 3 ust. 1.  
20 Tamże, art. 2.  
21 Tamże. 
22 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1240. 
23 Zob. Ustawa o gospodarce…dz.cyt.  
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handlowego
24

. Posiadają osobowość prawną, działalność prowadzą we własnym 

imieniu i na własne ryzyko. Jako osoby prawne mogą zaciągać kredyty i po-

życzki na prowadzoną działalność oraz ponoszą pełną odpowiedzialność cywil-

noprawną za podejmowane zobowiązania.  

Spółki kapitałowe z udziałem jednostek samorządu terytorialnego są peł-

noprawnymi uczestnikami życia gospodarczego. Dochody z zysku tych spółek 

stanowią potencjalne dochody jednostek samorządu terytorialnego. Za wyborem 

formy spółki przemawia też przejrzystość funkcjonowania, jasno określone 

kompetencje organów spółki i możliwość wyodrębnienia majątku służącego 

realizacji usług komunalnych
25

.  
W sferze użyteczności publicznej wszystkie jednostki samorządu teryto-

rialnego, to jest gminy, powiaty i województwa, mogą prowadzić działalność 
w formach spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Mogą 
takie spółki zarówno tworzyć jak i przystępować do nich. Formy i podstawy 
prawne prowadzenia działalności komunalnej w sferze użyteczności publicznej 
przedstawia tabela 1. 

 
Tabela 1. Formy i podstawy prawne prowadzenia działalności komunalnej 
w sferze użyteczności publicznej. 

 

FORMA PRAWNA 

 

 

PODSTAWY PRAWNE 

 

 samorządowy zakład 

budżetowy 

 

 

 ustawa o gospodarce komunalnej 

 ustawa o samorządzie terytorialnym (gminnym, 

powiatowym, wojewódzkim) 

 ustawa o finansach publicznych 

 

 spółka akcyjna 

 spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

 

 ustawa o gospodarcze komunalnej 

 ustawa o samorządzie terytorialnym (gminnym, 

powiatowym, wojewódzkim) 

 ustawa kodeks spółek handlowych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz. 
U. 2011, nr 45, poz. 236 z późniejszymi zmianami,  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami,  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym, Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie wojewódzkim, Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1240, Kodeks Spółek Handlowych – 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r., Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami.   

                                                           
24 Kodeks Spółek Handlowych  – Ustawa z dnia 15 września 2000 roku, Dz. U. 2000, nr 94, poz. 

1037 z późniejszymi zmianami. 
25 Zob. T. Aziewicz, Transformacja…dz.cyt. 
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Poza sferą użyteczności publicznej tylko gminy mogą prowadzić działal-

ność w formie wszystkich spółek prawa handlowego, natomiast kategorycznie 

nie mogą tworzyć ani przystępować do spółek cywilnych i spółek partnerskich. 

Według przeważającego poglądu poza sferą użyteczności publicznej gmina 

może swobodnie tworzyć spółki jawne, komandytowe, komandyto-akcyjne 

i kapitałowe (dla potwierdzenia poglądu należy zaznaczyć, że w 2002 r. gminy 

utworzyły 2 spółki jawne)
26

. Formy spółek jakie mogą tworzyć jednostki samo-

rządu terytorialnego poza sferą użyteczności publicznej w zależności od szcze-

bla samorządu przedstawia tabela 2. 

 

Tabela 2. Formy spółek jakie mogą tworzyć jednostki samorządu teryto-

rialnego poza sferą użyteczności publicznej w zależności od szczebla samo-

rządu. 
 

JEDNOSTKA SZCZEBLA SAMO-

RZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

 

FORMY SPÓŁEK 

 

 gmina 

 spółka akcyjna 

 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 spółka jawna 

 spółka komandytowa 

 spółka komandytowo-akcyjna 

 spółka kapitałowa 

 

 

 powiat 

 

 powiaty nie mogą prowadzić działalności 

wykraczającej poza sferę użyteczności 

publicznej 

 nie mogą tworzyć żadnych innych spółek poza 

tymi ze sfery użyteczności publicznej 

 

 województwa 

 

 spółka akcyjna 

 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz. 
U. 2011, nr 45, poz. 236 z późniejszymi zmianami,  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami,  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym, Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie wojewódzkim, Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1240, Kodeks Spółek Handlowych – 

ustawa z dnia 15 września 2000 r., Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami.   

 

                                                           
26 W. Chmielowska, Funkcjonowanie spółek komunalnych, Kraków 2008, s. 1. 
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 Powiaty, jako jednostki samorządu terytorialnego, których działalność nie 

może wykraczać poza sferę użyteczności publicznej, nie mogą tworzyć innych 

spółek niż spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne.  

Województwa również mogą tworzyć tylko i wyłącznie spółki z ograniczo-

ną odpowiedzialnością i spółki akcyjne i bez znaczenia jest tu fakt, czy dotyczy 

to sfery użyteczności publicznej, czy innego obszaru działalności samorządu 

wojewódzkiego. 

 

Sposoby finansowania inwestycji przedsiębiorstw komunalnych przed 

przystąpieniem do UE 

 

Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego podstawowych zadań 

z zakresu gospodarki komunalnej może odbywać się na trzy sposoby: 

 na zasadzie powierzenia realizacji ich prywatnemu przedsiębiorcy; 

 w drodze wydzielenia w tym celu samorządowego zakładu 

budżetowego; 

 w formie powołanej do tego spółki prawa handlowego. 

Najprostszym sposobem świadczenia i finansowania usług komunalnych jest 

powierzenie ich realizacji prywatnemu przedsiębiorcy, wyłonionemu w trybie
27

: 

 ustawy z dnia 29 I 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
28

; 

 ustawy z dnia 19 XII 2008 r. o partnerstwie publiczno-prawnym
29

; 

 ustawy z dnia 9 I 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub 

usługi
30

. 

Wysokość umownego wynagrodzenia wypłacanego przedsiębiorcy z bu-

dżetu jednostki samorządu terytorialnego musi być tak skalkulowana, aby po-

kryć koszty świadczenia danej usługi komunalnej oraz zapewnić zysk przedsię-

biorcy.  

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej mogą być również wykonywane 

przez samorządowe zakłady budżetowe, które tworzone są przez organy stano-

wiące jednostki samorządu terytorialnego. Zakłady budżetowe wykonują po-

wierzone im zadania odpłatnie, a koszty prowadzonej działalności pokrywają 

z uzyskiwanych z niej przychodów. Jeżeli przychody ze świadczonych dla lud-

ności usług komunalnych nie pokrywają ponoszonych kosztów lub jeśli wyko-

                                                           
27 Por. W. Lachiewicz, Jak finansować deficytowe usługi komunalne, witryna Internetu: 

www.samorzad.infor.pl [05.02.2013]. 
28 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Dz. U. 2007, nr 223, poz. 

1655. 
29 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prawnym, Dz. U. 2009, nr 19, 

poz. 100. 
30 Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz. U 2009, nr 

19, poz. 101. 

http://www.samorzad.infor.pl/temat_dnia/artykuly/387663,jak_finansowac_deficytowe_uslugi_komunalne.html
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nywane zadania nie mają związku z odpłatnością od ludności
31

, wówczas zakład 

budżetowy ma prawo do dotacji przedmiotowej z budżetu samorządu. Dotacje 

przedmiotowe są to środki przeznaczone na dopłaty do określonych rodzajów 

wyrobów lub usług, kalkulowane według stawek jednostkowych
32

. Wysokość 

dopłaty do kosztów usług określa organ stanowiący zakładu budżetowego, czyli 

rada gminy, powiatu lub sejmik wojewódzki na podstawie obowiązujących 

stawek za usługi oraz prognozowanej ilości tych usług. Dopłata ta, w postaci 

właśnie dotacji przedmiotowej, przekazywana jest do zakładu budżetowego 

w terminach pozwalających na bieżące pokrywanie kosztów i podlega rozlicze-

niu na koniec każdego roku budżetowego. Wysokość dotacji przedmiotowej, 

jaką może otrzymać w ciągu roku zakład budżetowy jest ograniczona i nie może 

przekroczyć 50% kosztów poniesionych na świadczenie usług komunalnych
33

.  

Jednostki samorządu terytorialnego mogą również realizować zadania z za-

kresu gospodarki komunalnej powołując do tego, zgodnie z artykułem 2 ustawy 

o gospodarce komunalnej
34

, komunalne spółki prawa handlowego. Spółki te 

uzyskują przychody ze świadczonych usług, a z uzyskanych przychodów same 

pokrywają ponoszone koszty. W przypadku świadczenia usług przynoszących 

straty spółki te nie mają jednak prawa do rekompensaty poniesionych strat 

z budżetu organu założycielskiego. Samorząd, jako udziałowiec lub akcjona-

riusz, może natomiast spółkę dokapitalizować, czyli zwiększyć jej kapitał za-

kładowy
35

, środki te nie mogą być jednak wykorzystane przez spółkę do pokry-

cia deficytu wynikającego z realizacji nierentownych usług komunalnych.  

Bez względu na sposób realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego 

zadań związanych ściśle z użytecznością publiczną, jak i z szeroko pojętą go-

spodarką komunalną, to organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialne-

go decydują o wysokości opłat pobieranych za świadczone usługi. Rada gminy 

lub rada miasta w drodze uchwały zatwierdza taryfy opłat proponowane przez 

przedsiębiorstwa komunalne.   

Sposób pozyskiwania środków na inwestycje zależy od formy prawnej  

w jakiej działalność komunalna jest prowadzona. W przypadku samorządowych 

zakładów budżetowych najprostszym sposobem pozyskiwania funduszy w celu 

przeprowadzenia inwestycji jest wystąpienie o dotację do organu stanowiącego 

jednostki samorządu terytorialnego. Samorządowy zakład budżetowy, zgodnie 

                                                           
31 Do takich zadań zaliczamy utrzymanie czystości komunalnych parków, placów i skwerów, 

cmentarzy.      
32 Ustawa o finansach…dz.cyt., art. 130, ust. 1. 
33 Tamże, art. 15, ust. 6. 
34 Ustawa o gospodarce…, dz.cyt. 
35 Zob. W. Lachiewicz, Jak finansować…dz.cyt. 
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z artykułem 15 ustęp 3 punkt 3 ustawy o finansach publicznych
36

, może otrzy-

mać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która jest jego organem 

założycielskim, dotację celową na sfinansowanie w całości lub częściowe dofi-

nansowanie planowanej inwestycji. Otrzymane w postaci dotacji celowej środki 

finansowe mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie na realizację danej inwe-

stycji i muszą być rozliczone po jej zakończeniu. Zasady występowania o dota-

cje celowe, ich przyznawania i rozliczania określa ustawa o finansach publicz-

nych
37

.  

Jeśli usługi komunalne świadczone są przez prywatnego przedsiębiorcę na 

mocy zawartej z samorządem umowy lub spółkę prawa handlowego, to finan-

sowanie inwestycji odbywa się zgodnie z powszechnie przyjętymi w gospodar-

ce rynkowej zasadami. Podmiot planujący inwestycję może ją zrealizować: 

 wykorzystując wypracowany z działalności zysk; 

 korzystając z kredytów i pożyczek bankowych; 

 pozyskując środki z Funduszu Ochrony Środowiska. 

Efektywnym i skutecznym sposobem pozyskiwania środków na sfinanso-

wanie inwestycji w sektorze przedsiębiorstw komunalnych jest emisja obligacji 

przychodowych. Obligacje przychodowe są pierwszym i jedynym papierem 

dłużnym, który został wprowadzony wyłącznie w celu pozyskiwania środków 

na realizację inwestycji samorządowych
38

. Mogą je emitować: 

 jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu 

terytorialnego; 

 spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

w których jednostki samorządu terytorialnego lub związek jednostek 

samorządu terytorialnego posiada więcej niż 50% ogólnej liczby 

głosów; 

 podmioty wykonujące bezpośrednio lub pośrednio zadania 

użyteczności publicznej na podstawie umowy zawartej z jednostką 

samorządu terytorialnego lub związkiem jednostek samorządu 

terytorialnego
39

. 

Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży obligacji przychodowych 

przeznaczone muszą być na realizację inwestycji, na rzecz której zostały 

wyemitowane. Natomiast spłata zobowiązań wynikających z obligacji 

dokonywana jest z zysków uzyskiwanych z eksploatacji powstałej inwestycji. 

Stąd też wynika fakt, że zabezpieczeniem wyemitowanych obligacji 

przychodowych najczęściej jest finansowana z ich sprzedaży inwestycja. 

                                                           
36 Ustawa o finansach…, dz.cyt. 
37 Tamże. 
38 Zob. D. Kostyrka, Obligacje przychodowe jako źródło finansowania inwestycji komunalnych, 

Poznań 2010. 
39 Tamże. 
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Wykorzystanie funduszy przedakcesyjnych przez przedsiębiorstwa 

komunalne w Polsce 

 

Fundusze przedakcesyjne to grupa środków finansowych skierowanych 

przez Unię Europejską do państw – kandydatów na członków Wspólnot. Specy-

fika tych funduszy polegała na tym, iż były one bardzo mocno zbliżone do tych, 

które dostępne są dla państw – członków Unii. Ideą i myślą przewodnią ich 

stworzenia było przygotowanie państw kandydujących do warunków pełnego 

członkowstwa
40

. Środki te miały również pomóc w rozwoju infrastruktury  oraz 

działań szkoleniowych i doradczych związanych z rozwojem gospodarczym 

i społecznym państw kandydujących. Głównymi celami tej pomocy było: 

 wzmocnienie struktur instytucjonalnych i administracyjnych w kra-

jach kandydujących do członkowstwa, które nie są odpowiednio 

przygotowane do wdrożenia i stosowania procedur obowiązujących 

w Unii Europejskiej, 

 dostosowanie przedsiębiorstw do standardów unijnych, 

 przybliżenie krajom niezrzeszonym skomplikowanych zasad i prak-

tyk obowiązujących w ramach polityki strukturalnej
41

. 

Kraje kandydujące do Unii Europejskiej, w tym również Polska przed ak-

cesją, od 2000 roku mogą korzystać z trzech programów pomocy finansowej  

z funduszy Wspólnoty. Są to: 

 program PHARE; 

 program SAPARD; 

 program ISPA. 

Najstarszym, z wciąż funkcjonujących programów przedakcesyjnych, jest 

utworzony w 1989 r. Program Pomocy na rzecz Restrukturyzacji Gospodarki 

w Polsce i na Węgrzech przez Grupę 24
42

 zwany PHARE. Początkowo, jak 

świadczy nazwa, program ten skierowany był  tylko do Polski i Węgier, ale z 

upływem czasu rozszerzony został na wszystkie państwa, które w roku 2004 

przystąpiły do Unii Europejskiej.  

Pierwotnym celem funduszu PHARE była restrukturyzacja gospodarek kra-

jów – kandydatów do Unii Europejskiej. Przed 1998 r. pomoc z tego programu 

miała charakter pomocy związanej z ogólnym rozwojem gospodarczym w Pań-

stwach Europy Środkowej i Wschodniej oraz budową instytucji demokratycz-

                                                           
40 A. Krzysztofek, Fundusze przedakcesyjne pozyskane przez gminę Morawica, „Miscellanea 

Oeconomicae” 2011, nr 1, s. 78. 
41 Tamże. 
42 Grupa najbardziej uprzemysłowionych państw świata skupionych w Organizacji Współpracy  

i Rozwoju Gospodarczego, tak zwana OECD.  
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nych
43

. W roku 1998 przeprowadzona została reforma programu, w wyniku 

której tak zwany nowy PHARE stał się funduszem dającym pomoc w przygo-

towaniu państw – kandydatów do członkowstwa w Unii Europejskiej, czyli 

również  w aspekcie społecznym. Przy czym należy zwrócić uwagę na fakt, że 

PHARE nie pomagał wszystkim kandydatom w takiej samej mierze. Na naj-

większą pomoc mogły liczyć państwa najsłabsze ekonomicznie, a w ramach 

jednego kraju te dziedziny gospodarki, które miały szanse na najszybszy i naj-

sprawniejszy rozwój.  

Do 1999 r. cały program PHARE dysponował w Polsce kwotą około 200 

mln euro rocznie. Wraz z pojawieniem się od 2000 r. trzech programów prze-

dakcesyjnych nastąpił znaczący, skokowy wzrost do ponad 900 mln euro
44

.  

Nowy PHARE był największym programem przedakcesyjnym. Roczna 

alokacja funduszy z tego programu w Polsce wynosiła prawie 400 mln euro. 

Program został podzielony na dwa komponenty: 

 rozwój instytucjonalny – 30 % środków; 

 projekty inwestycyjne – 70 % środków
45

. 

Dzięki funduszowi PHARE w Polsce zrealizowanych zostało kilka dużych 

programów. Programy zrealizowane w ramach funduszu PHARE przedstawia 

tabela 3. 

 

Tabela 3. Programy zrealizowane w ramach funduszu PHARE. 
 

PROGRAM 

 

 

OPIS 

 PHARE Spójność Społeczna  

i Gospodarcza (program 

obejmował tylko projekty 

społeczne) 

 walka z bezrobociem 

 podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla osób 

posiadających pracę, w tym kursy podnoszące 

kwalifikacje osobiste 

 PHARE Współpraca 

Przygraniczna 

 współpraca regionów przygranicznych państw 

członkowskich i państw kandydujących 

 ujednolicenie standardów społecznych 

 leczenie urazów z przeszłości   

 PHARE Spójność Społeczna i 

Gospodarcza (program obejmował 

tylko projekty gospodarcze) 

 wdrażanie technologii informatycznych 

 dotacje eksportowe 

 PHARE Wymiar Sprawiedliwości 

i Spraw Wewnętrznych 

 dostosowanie polskiej administracji do 

standardów unijnych 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.twojaeuropa.pl [22.02.2013]. 

 

                                                           
43 M. Janus Hibner, R. Pastusiak, Programy pomocowe w Polsce, Warszawa 2004, s. 30. 
44 Por. Fundusze europejskie – programy przedakcesyjne, www.uz.zgora.pl [22.02.2013]. 
45 Tamże. 

http://www.twojaeuropa.pl,/
http://www.uz.zgora.pl/wydawnictwo/miesiecznik04–2002/23.pdf
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Zadaniem programu SAPARD, uruchomionego na początku lipca 2002 r., 

było (…) finansowanie modernizacji rolnictwa i obszarów wiejskich, wspiera-

nie przemysłu rolno-spożywczego, jak również promocja przedsiębiorczości na 

wsi
46

. Program opierał się na dwóch głównych celach, które określane były jako 

poprawa efektywności sektora rolno-spożywczego oraz poprawa warunków 

prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy w środowisku 

wiejskim. 

Program SAPARD nakładał na państwa kandydujące, obok obowiązku 

współfinansowania projektów ze środków publicznych, cały szereg obowiąz-

ków związanych z programowaniem, tworzeniem szczegółowych planów finan-

sowych powoływaniem instytucji odpowiedzialnych za jego zarządzanie, moni-

torowanie, prowadzenie konsultacji społecznych oraz podejmowanie działań 

informacyjnych
47

.  

W latach 2000-2006 budżet programu wyniósł 1,084 mld euro, w tym 

środki z Unii wyniosły 708,2 mln euro a z budżetu państwa – 235,8 mln euro; 

140 mln euro zostało przesunięte, za zgodą Komisji Europejskiej, z budżetu 

Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich
48

.  

Celem programu ISPA było „(…) udzielanie pomocy finansowej państwom 

kandydującym do UE na realizację programów inwestycyjnych w dziedzinie 

ochrony środowiska i transportu w imię dostosowania tych dziedzin do wymo-

gów obowiązujących w UE”
49

. W dziedzinie ochrony środowiska główne cele 

realizowane w ramach ISPA dotyczyły zapobiegania i usuwania zanieczyszczeń 

wód i powietrza oraz dostaw wody pitnej, odprowadzania i oczyszczania ście-

ków, budowy zakładów utylizacji odpadów. Natomiast w dziedzinie transportu 

program finansował budowę i modernizację dróg i kolei, zarówno  

w zakresie infrastruktury krajowej jak i połączeń z sieciami transeuropejskimi. 

Poza tym środki z funduszu ISPA mogły być również przeznaczane na działanie 

związane z przygotowaniem danego projektu, takie jak sfinansowanie wstęp-

nych studiów, badających celowość danego projektu; badania finansowej wy-

konalności inwestycji; przygotowanie projektu i kosztorysu planowanego 

przedsięwzięcia; przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz dokumentacji 

projektu.  

O dofinansowanie inwestycji ze środków programu ISPA starać się mogły 

gminy, przedsiębiorstwa państwowe oraz przedsiębiorstwa komunalne działają-

ce w formie spółek prawa handlowego, jednak nie będące własnością gminy.  

                                                           
46 T. Kaczmarek, J. Parysek, Nasza Europa, Poznań 2002, s. 139. 
47 M. Guz-Vetter, Przygotowanie polskiej administracji do efektów wykorzystania pomocy prze-

dakcesyjnej oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Warszawa 2000, s. 5. 
48 Zob. Fundusze przedakcesyjne…dz.cyt. 
49 Z. Doliwa-Klepacki, Integracja europejska, Białystok 2005, s. 675. 
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W latach 2000-2003 Polska otrzymywała rocznie średnio 348 mln euro, co 

pozwoliło dofinansować 69 projektów z dziedziny ochrony środowiska oraz 

infrastruktury transportowej. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, pro-

jekty, których realizację rozpoczęto z funduszy programu ISPA, realizowane 

były nadal w ramach Funduszu Spójności.  

Projekty realizowane w ramach programu ISPA w latach 2000-2003  

z podziałem na sektory przedstawia tabela 4.  

 

Tabela 4. Projekty ISPA z podziałem na sektory w latach 2000-2003. 
 

Sektor 

 

Liczba pro-

jektów 

 

Koszty całkowite 

(euro) 

 

Dofinansowanie 

ISPA 

(euro) 

 

 

Sektor transportu 

 

 

24 

 

1 890 796 519 

 

1 300 474 927 

 

Sektor środowiska 

 

 

45 

 

2 194 338 267 

 

1 285 191 045 

 

Pomoc horyzontalna 

 

 

1 

 

1 630 000 

 

1 630 000 

 

RAZEM 

 

 

70 

 

4 086 764 786 

 

2 587 295 972 

Źródło: Fundusze przedakcesyjne, www.bcgconsulting.pl [22.02.2013].  

 

Dla inwestycji finansowanych z funduszy programu ISPA wymagane było 

wypełnienie zasady efektywności ekonomicznej, co oznaczało, że projekty te, 

po zakończeniu ich realizacji, powinny przynosić zysk. Ponieważ trudno było 

wymagać, aby zyski przynosiły na przykład wybudowane ze środków unijnych 

bezpłatne drogi, ścieżki rowerowe lub inna tego typu infrastruktura, wprowa-

dzono zasadę, w myśl której miały one przynosić tak zwane korzyści netto dla 

społeczeństwa, czyli być efektywne ekonomicznie, ale nie koniecznie zyskow-

ne. 

 

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji komunalnych 

 

Przystępując do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się między innymi 

do wywiązania się z wymogów stawianych przez dyrektywę Rady 91/271/EWG 

z dnia 21 V 1991 r.
50

 dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych. W trakcie 
                                                           
50 Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 roku nr 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków 

komunalnych, Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., s. 40-52.  

http://www.bcgconsulting.pl,/
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negocjacji przedakcesyjnych ustanowiono tak zwane okresy przejściowe na 

wprowadzenie wyżej powołanej dyrektywy. Okresy te dobiegają końca w 2015 

r. 

Jednym z pierwszych działań, jakie zostały podjęte, aby wypełnić zobowią-

zania dyrektywy Rady 91/ 271/EWG z 21 V 1991 r., było przetransponowanie 

jej przepisów do polskich aktów prawnych regulujących zasady gospodarki 

wodno-ściekowej
51

. Następnie zaś, aby określić rzeczywiste potrzeby związane 

z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w Polsce oraz usystematyzować ich 

realizację zgodnie z wymogami wynikającymi ze zobowiązań traktatowych, 

Minister Środowiska utworzył Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Ko-

munalnych, zwany w skrócie KPOŚK. Program ten został zatwierdzony do 

wykonania przez Radę Ministrów w dniu 16 XII 2003 r. Zawiera on wykaz 

wszystkich niezbędnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy i 

modernizacji zbiorczych systemów ścieków kanalizacyjnych  oraz oczyszczalni 

komunalnych, a także terminy ich realizacji niezbędne do spełnienia zapisów 

Traktatu Akcesyjnego: 

 do 31 XII 2010 r. w aglomeracjach o równoważonej liczbie miesz-

kańców (RLM) powyżej 15000; 

 do 31 XII 2015 r. w aglomeracjach od 2000 do 15000 RLM
52

. 

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych wypracowany w roku 

2003 obejmował 1378 aglomeracji i przewidywał: 

 budowę, rozbudowę i/lub modernizację 1163 oczyszczalni ścieków 

komunalnych; 

 budowę około 21 tysięcy kilometrów sieci kanalizacyjnej w aglome-

racjach. Koszt jego realizacji oszacowano na około 35 mld zł
53

.  

W dniu 7 VI 2005 r. Rada Ministrów przyjęła pierwszą aktualizację Krajowego 

Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.  Obejmowała ona 1577 aglo-

meracji i przewidywała: 

 budowę około 37 tysięcy kilometrów sieci kanalizacyjnej  

w aglomeracjach; 

 budowę, rozbudowę i/lub modernizację około 1734 oczyszczalni 

ścieków. 

Całkowity koszt realizacji tej aktualizacji oszacowano na około 42,6 mld 

złotych
54

.  

W dniu 2 III 2010 r. Rada Ministrów przyjęła drugą aktualizację Krajowe-

go Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, a jej wartość tylko w od-

                                                           
51 M. Graczyk, Zarządzanie inwestycjami komunalnymi, Bydgoszcz-Zielona Góra 2008, s. 53. 
52 Tamże, s. 55. 
53 Zob. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, witryna Internetu: www.kzgw.pl 

[29.01.2013]. 
54 Tamże. 

http://www.kzgw.pl/pl/Krajowy–program–oczyszczania–sciekow–komunalnych.html
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niesieniu do priorytetowego Załącznika 1, oszacowano na około 31,9 mld zło-

tych. Realizacja drugiej aktualizacji zapewni do 2015 r. obsługę systemami 

kanalizacyjnymi i oczyszczalniami ścieków około 28,7 mln mieszkańców Pol-

ski, w tym prawie 100% ludności miejskiej i około 60% ludności wiejskiej
55

. 

Trzecia aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków komu-

nalnych została zatwierdzona 1 II 2011 r. i dotyczyła wyłącznie ustalenia real-

nych terminów zakończenia inwestycji w aglomeracjach , które ze względu na 

opóźnienia nie zrealizują zaplanowanych działań do końca 2010 r.
56

.  

W latach 2004-2006 Polska nie mogła w pełni skorzystać z dofinansowania 

z budżetu Unii Europejskiej, gdyż staliśmy się pełnoprawnym członkiem 

wspólnoty w trakcie jego realizacji. W latach 2000-2006 ogólna kwota środków 

przeznaczonych na pomoc dla państw członkowskich w budżecie Unii Europej-

skiej wynosiła 213 mld euro. Pomoc dla Polski w latach 2004-2006 wyniosła 

6% całkowitego budżetu, czyli 12,8 mld euro, przy czym otrzymaliśmy 4,2 mld 

euro w ramach Funduszu Spójności, natomiast 8,6 mld euro przeznaczono na 7 

programów operacyjnych i dwie Inicjatywy Wspólnotowe w ramach funduszy 

strukturalnych
57

. 

Na lata 2007-2013 Polska otrzymała ponad pięciokrotnie większą kwotę 

środków pomocowych niż w poprzednim okresie. Przed przystąpieniem do 

nowego okresu opracowany został Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013, 

który był programem kompleksowo ujmującym wszelkie aspekty rozwoju spo-

łeczno-gospodarczego kraju, z uwzględnieniem współfinansowania środkami 

unijnymi i pochodzącymi z budżetu państwa. Dodatkowo opracowano również 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia  2006-2013 – Narodową Strategię 

Spójności, dokument, który wskazywał i uściślał kierunki wykorzystania środ-

ków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej. Środki te rozdysponowa-

no na 6 krajowych programów operacyjnych w następujących proporcjach: 

 PO Infrastruktura i Środowisko – 36 410 mln euro (43%); 

 PO Kapitał Ludzki – 11 420 mln euro (13%); 

 PO Innowacyjna Gospodarka – 9 712 mln euro (11%); 

 PO Rozwój Polski Wschodniej – 2 675 mln euro (3%); 

 PO Pomoc Techniczna – 608 mln euro (1%); 

 PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 860 mln euro
58

.  

Zaplanowana została również realizacja 16 regionalnych programów ope-

racyjnych o wartości 23 508 mln euro (26%)
59

. 

                                                           
55 Tamże. 
56 Tamże. 
57 Zob. M. Graczyk, Zarządzanie…dz.cyt., s. 172. 
58 Tamże. 
59 Tamże,  s. 173. 
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Łączna pula pomocy z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa 

na realizację założeń Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013 wynio-

sła  85,6 mld euro. 

Jednym z ważniejszych programów dotyczących finansowania rozwoju in-

frastruktury oraz ochrony środowiska jest Program Operacyjny Infrastruktura  

i Środowisko. W ramach tego programu Polska z budżetu Unii otrzyma 27,9 

mln euro, z czego około 5 mln euro przeznaczone zostanie na inwestycje komu-

nalne. 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko obejmuje takie dziedziny 

gospodarki i kultury narodowej, jak: energetyka, transport, środowisko, szkol-

nictwo wyższe, zdrowie, oraz kultura i dziedzictwo kulturowe. 

  W odniesieniu do środowiska założono dofinansowanie edukacji ekolo-

gicznej, inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwach oraz dużych inwestycji 

komunalnych, a jako beneficjentów tego wsparcia wskazano przedsiębiorstwa 

i samorządy, wojsko i organizacje pozarządowe, Lasy Państwowe i parki naro-

dowe.  

Wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dotyczy 

zarówno projektów związanych bezpośrednio, jak i tych związanych pośrednio 

z ochroną środowiska.  

Działania związane bezpośrednio z ochroną środowiska obejmują: 

 projekty inwestycyjne z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, 

gospodarki odpadami i rekultywacji powierzchni ziemi; 

 działania związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa ekologicznego; 

 działania mające na celu dostosowanie polskich przedsiębiorstw do 

wymogów ochrony środowiska; 

 projekty bezinwestycyjne związane z ochroną różnorodności 

biologicznej, obszarami chronionymi, kształtowaniem postaw 

społecznych sprzyjających ochronie środowiska itd.
60

. 

 

Działania związane pośrednio z ochroną środowiska obejmują: 

 wspieranie projektów inwestycyjnych związanych z tzw. 

transportem przyjaznym środowisku – transport kolejowy, transport 

morski, transport miejski w obszarach metropolitalnych; 

 rozwój transportu intermodalnego; 

 poprawę stanu  śródlądowych dróg wodnych; 

 działania dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 projekty z zakresu zwiększenia stopnia wykorzystania energii 

i obniżenia energochłonności oraz wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych
61

. 

                                                           
60 Tamże, s. 175-176. 
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko pozwala również uzyskać 

dofinansowanie do tak zwanych projektów miękkich. Do tego typu projektów 

zaliczamy między innymi projekty edukacyjne, projekty związane z ochroną 

zdrowia oraz projekty dotyczące rozwoju nowoczesnych ośrodków akademic-

kich. 

Podział środków finansowych uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej do-

stępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko we-

dług sektorów, w których będą realizowane poszczególne projekty przedstawia 

rysunek 1. 

 

Rysunek 1. Podział środków UE dostępnych w ramach PO IiŚ według sek-

torów (w mln euro). 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Graczyk, Zarządzanie inwestycjami komunalnymi, Bydgoszcz-
Zielona Góra 2008, s. 177. 

 

W ramach Narodowej Strategii Spójności, opracowanej na lata 2007-2013, 

realizowane są również regionalne programy operacyjne finansowane ze środ-

ków unijnych i budżetu państwa. Na ich realizację łącznie (wkład wspólnotowy 

i wkład krajowy) przeznaczonych zostało 33,5 mld euro, a przygotowane zosta-

ły przez zarządy województw we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regio-

nalnego. Zarządy województw są również instytucjami zarządzającymi regio-

nalnymi programami operacyjnymi, natomiast ich beneficjentami są samorządy 

na szczeblu terytorialnym i przedsiębiorcy. 

Celem podstawowym regionalnych programów operacyjnych jest promo-

wanie zrównoważonego rozwoju i podnoszenie konkurencyjności regionów 

                                                                                                                                              
61 Tamże, s. 176. 
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poprzez działania nakierowane na zwiększanie spójności społeczno-

gospodarczej i przestrzennej.  

Cele szczegółowe regionalnych programów operacyjnych zorientowane są 

między innymi na: 

 poprawę infrastruktury technicznej; 

 poprawę stanu środowiska przyrodniczego, lepsze wykorzystanie 

jego zasobów i walorów dla rozwoju społeczno-gospodarczego; 

 budowę społeczeństwa informacyjnego; 

 tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności gospodarek 

regionalnych; 

 odnowę i ożywienie gospodarcze w miastach położonych na 

obszarach zdegradowanych
62

. 

Przy omawianiu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 

regionalnych programów operacyjnych należy również zwrócić uwagę na  ini-

cjatywę JASPERS, czyli Joint Assistance to Support Projects in the European 

Regions, co oznacza Wspólne wsparcie dla projektów w regionach europej-

skich. 

Jest  to inicjatywa trzech instytucji: Komisji Europejskiej, Europejskiego 

Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Insty-

tucją koordynującą inicjatywę JASPERS w Polsce jest Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych
63

. 

Podstawowe cele inicjatywy JASPERS dotyczą: 

 wsparcia przygotowania dużych projektów; 

 przyspieszenia przygotowania projektów umożliwiających 

wykorzystanie środków unijnych przyznanych Polsce na nowy okres 

programowania; 

 polepszenie jakości wniosków o dofinansowanie zatwierdzanych 

przez Komisję Europejską
64

. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że JASPERS nie zapewnia środków finan-

sowych na wykonanie studiów wykonalności czy dokumentacji technicznej 

projektów. JASPERS dotyczy głównie dużych projektów oraz ma tylko i wy-

łącznie charakter doradczy. 

 

 

 

 

 

                                                           
62 M. Graczyk, Zarządzanie…dz.cyt., s. 190. 
63 Tamże, s. 193. 
64 Tamże, s. 194. 
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Uwagi końcowe 

 

Jednym z najważniejszych zadań jednostek samorządu terytorialnego jest 

zapewnienie społeczności lokalnej usług w zakresie gospodarki użyteczności 

publicznej.  

W obecnych czasach swoje obowiązki w tym zakresie gminy zwykle dele-

gują na wydzielone z własnych struktur przedsiębiorstwa komunalne, działające 

najczęściej w formie spółek prawa handlowego. Pozwala to na odciążenie sa-

morządu, choć jako założyciel spółki nadal jest on organem nadzorującym jej 

działalność. Wszelkie inwestycje realizowane przez przedsiębiorstwa komunal-

ne zatwierdzane są przez stanowiące je samorządy. Również ich finansowanie 

częściowo odbywa się przy współudziale gmin poprzez dotacje z budżetu jed-

nostki, z funduszy budżetu państwa czy ze środków pozyskiwanych z funduszy 

Unii Europejskiej. 

Dzięki możliwości skorzystania zarówno z funduszy przedakcesyjnych, jak 

i tych skierowanych do Polski po akcesji, polskie przedsiębiorstwa komunalne 

uzyskały nowe źródło finansowania planowanych inwestycji, co przyczyniło się 

do ich dynamicznego rozwoju. 
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STRESZCZENIE 
 

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie jak na przestrzeni lat, a w szczególno-

ści od momentu podpisania przez Polskę aktu akcesji do Unii Europejskiej, 

rozwijały się przedsiębiorstwa komunalne, a także jaki wpływ na ich rozwój 

miała możliwość pozyskiwania środków unijnych na realizację inwestycji ko-

munalnych. 

Część pierwsza to rys historyczny ukazujący rozwój oraz kształtowanie się go-

spodarki komunalnej na przestrzeni lat. Wyjaśnione zostało również pojęcie i 

rodzaje przedsiębiorstw komunalnych oraz omówione zostały formy i podstawy 

prawne działalności komunalnej.  

Przedstawione zostały sposoby finansowania inwestycji komunalnych przed 

przystąpieniem Polski do Wspólnot Europejskich oraz nowe szanse, jakie stwo-

rzyła akcesja, czyli fundusze przedakcesyjne i fundusze unijne skierowane do 

Polski po przystąpieniu do Wspólnot. 

 

SŁOWA KLUCZOWE 
 

Przedsiębiorstwa komunalne, inwestycje komunalne, finansowanie inwestycji 

komunalnych, fundusze europejskie. 

 

SUMMARY 
 

The purpose of this article is to present how over the years, and particularly 

since the signing of the act of accession Poland to the European Union,  munic-

ipal utilities developed and the impact on their development taht the possibility 

of obtaining EU funds for the implementation of municipal investments has 

had. 

 The first part is describing historical development and the development of the 

municipal economy over the centuries. It also is explaining the concept and 

types of municipal enterprises and the forms and legal basis of communal ac-

tivities are discussed. 

The article is describing the ways of financing municipal investments before 

Poand accessed to the European Community and the new opportunities that 

were created by the accession:  preaccession funds and funds directed to the 

Poland after accession to the EU. 

 

KEYWORDS 
 

Municipal companies, municipal investments, financing of municipal invest-

ments, EU funds. 
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Barbara CZOP  
 

 

Zmiany we wzorcach konsumpcji  

polskich gospodarstw domowych  
(od prawa Engela do paradoksu Veblena) 

 
 

 
W okresie ostatnich 25 lat polskie gospodarstwa domowe

1
 musiały dostosować 

się do nowych zasad funkcjonowania gospodarki, które zostały zapoczątkowane 

u progu lat 90. XX w. transformacją ustrojową oznaczającą radykalny przełom 

polityczny, a co za tym idzie fundamentalne zmiany funkcjonującego systemu 

gospodarczego i społecznego. Społeczeństwo musiało zaakceptować i dostoso-

wać się do tak radykalnych zmian jak: wprowadzenie podatku dochodowego od 

osób prawnych – CIT (1989), ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwo-

wych (1990), powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (1991), 

wprowadzenia powszechnego podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT 

(1992), wprowadzenia podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcy-

zowego (1993), denominacji złotego (1995), wejścia w życie czterech reform; 

administracyjnej, emerytalnej, oświatowej i zdrowotnej (1999), oraz wejścia 

Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Jednocześnie na polskim rynku zachodzi-

ły cztery równoległe procesy dotyczące: zmian na rynku pracy i związane z tym 

bezrobocie, zmian w strukturze własnościowej gospodarki narodowej, związa-

nego z tym dużego napływu kapitału zagranicznego oraz rozwoju instytucji 

środowiska biznesowego. Nastąpiło otwarcie gospodarki polskiej na świat 

i stopniowe zwiększanie jej orientacji proeksportowej. W kraju dynamicznemu 

rozwojowi działalności małych i średnich przedsiębiorstw towarzyszył rozwój 

usług, zwłaszcza o wyspecjalizowanej orientacji rynkowej
2
. Swój udział w two-

                                                           
1 Gospodarstwo domowe – kategoria ekonomiczna, kryterium: posiadanie oraz zarządzanie 

wspólnym majątkiem oraz wspólnym budżetem w celu zaspokajania głównych potrzeb członków 

gospodarstw domowych. 
2 J. Hauser, Populistyczne zagrożenie w procesie transformacji społeczeństwa socjalistycznego, 

Warszawa 1992,  s. 12-16. 
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rzeniu PKB zwiększały gałęzie wytwarzające wyroby konsumpcyjne. Główną 

przyczyną tego zjawiska był, najkrócej ujmując, szybki rozwój gospodarczy, 

który przyniósł ze sobą z jednej strony – masową produkcję relatywnie tanich 

towarów konsumpcyjnych (duża skala produkcji, innowacje produktowe), 

z drugiej zaś – wysokie zatrudnienie i szybki wzrost dochodów ludności, które 

– wsparte na dodatek kredytami – umożliwiały nabywanie wytwarzanych towa-

rów
3
. Zjawiska te spowodowały istotne zmiany w zachowaniach polskich kon-

sumentów, tak w poziomie konsumpcji – rozumianym, jako bezwzględna ilość 

konsumowanych dóbr i usług, jak i w samym procesie konsumpcji uwarunko-

wanych czynnikami zewnętrznymi. Polskie gospodarstwa domowe weszły 

w okres „rewolucji konsumpcyjnej”. Podstawową zmianą w modelu konsump-

cji polskich gospodarstw domowych po 1989 r. było to, że pojawiła się kon-

sumpcja na masową skalę. Polacy przeszli przyspieszoną edukację i szybko 

nadrabiali zaległości konsumpcyjne. Można przyjąć założenie, że dzieje się tak, 

z co najmniej dwóch powodów. Pierwszym jest (ze względu na nieograniczony 

dostęp) przyjęcie punktu odniesienia do jakości życia w krajach Europy Za-

chodniej, drugim prawie natychmiastowe przyzwyczajanie się do lepszego 

i zapominanie o przeszłości.  

Wysoka konsumpcja zdemokratyzowała się i przestała być przywilejem 

elit, a stała się zjawiskiem niemal powszechnym. Obowiązująca dawniej w teo-

rii i praktyce gospodarczej logika produkcji została zastąpiona logiką konsump-

cji. Konsumowanie stało się wręcz misją, powołaniem współczesnego człowie-

ka, miarą jego sprawności ekonomicznej oraz pozycji w strukturze społecznej.  

Polskie gospodarstwa domowe stanęły w obliczu możliwości realizacji no-

wych wykreowanych przez różne środki przekazu potrzeb (do tej pory za dro-

gich lub wręcz nieosiągalnych) wyzwalało to chęć przejścia na wyżej położoną 

ścieżkę konsumpcji niż pozwalał aktualny poziom ich dochodów. Gospodar-

stwa domowe zaczęły czerpać z zachodnich wzorców konsumpcyjnych i coraz 

bardziej upodobniać się do tych obserwowanych w krajach o ugruntowanych 

gospodarkach rynkowych. Różnorodne statystyki pokazują, że w Polsce od 

początku transformacji ustrojowej jakość życia poprawia się systematycznie, 

choć odbiór społeczny tego procesu nie jest taki oczywisty. 

W pierwszej dekadzie transformacji
  

w większości polskich gospodarstw 

domowych można było zaobserwować zachowania zgodne; tak z pierwotną 

wersją prawa Engela (im wyższy poziom dochodów i dobrobytu, tym mniejsza 

część dochodu przeznaczana jest na dobra podstawowe, natomiast rośnie popyt 

na dobra luksusowe) jak i zachowania zwane „efektem Veblena
4
” („paradoksem 

                                                           
3 Cz. Bywalec, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Warszawa 2010, s. 7. 
4 Nazwa pochodzi od nazwiska socjologa Thorsteina Veblena, który został opisany po raz pierw-

szy w książce: Teoria klasy próżniaczej. W książce autor przedstawia teorię, według której ludzie 

kupują dobra materialne, by używać ich na pokaz. 
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Veblena”), dotyczącego najbogatszych grup społecznych, polegającym na 

wzroście wielkości popytu na dobra luksusowe mimo wzrostu cen tych dóbr. 

Przyczyna tego zjawiska tkwiła w chęci ukazania przez najzamożniejsze grupy 

społeczne swojego statusu materialnego za sprawą posiadanych dóbr luksuso-

wych. Siła nabywcza zarobków rosła szybko, Polacy zaczęli realizować nowy 

wzorzec konsumpcji (w większości przypadków nieosiągalny w okresie gospo-

darki nakazowo-rozdzielczej), gospodarstwa domowe nie poddawały szczegó-

łowej analizie swoich decyzji nabywczych przez pryzmat konsekwencji długo-

okresowych, ważne było bieżące zaspokajanie potrzeb. Popularne w literaturze 

beckerowskiej (od G.S. Beckera) pojęcie „homo oeconomicus” nie uwzględnia 

wpływu świadomości ekonomicznej (przede wszystkim wiedzy) na racjonal-

ność podejmowanych decyzji. Dla konsumentów ważny był pożądany poziom 

życia określony przez stopień zaspokojenia potrzeb, który wynikał z konsump-

cji dóbr materialnych i usług.  

Za najczęstszą przyczynę tego typu zachowań H. Jastrzębska-Smolaga
5
 

uważa nowo wykreowane (przez telewizję, kolorowe magazyny, Internet) po-

trzeby psychiczne, takie jak: potrzeba upodobnienia się do osoby „A” (wycho-

wanie, strój, obyczaj, sposoby mówienia), dorównania osobie „B” (status ro-

dzinny i zawodowy, prestiż), czy potrzebę osiągnięcia poziomu życia „C” (ilość 

i jakość posiadanych dóbr materialnych). To z kolei znajdowało swoje odbicie 

w poziomie osiąganej satysfakcji ze stanu zaspokojenia potrzeb dotyczących 

konsumpcji dóbr i usług, poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa, mierzonej 

wskaźnikiem optymizmu konsumentów (WOK)
6
, który należy do jednego ze 

wskaźników cząstkowych tzw. Barometru koniunktury
7
 służącego do badania 

i monitorowania stanu gospodarki kraju (jej spowolnienia, bądź wzrostu) 

                                                           
5 H. Jastrzębska-Smolaga, W kierunku trwałej konsumpcji. Dylematy, zagrożenia, szanse, War-

szawa 2000,  s. 110.       
6 Wskaźnik Optymizmu Konsumentów powstaje na bazie jedenastu standardowych pytań za-

mkniętych zadawanych w sondażu Ipsos-Demoskop. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w 

wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w cyklu miesięcznym na reprezentatywnej 

próbie 1000 osób. Respondenci oceniają sytuację kraju, swoją sytuację materialną, poziom bezro-

bocia, inflację, skłonność do zakupu trwałych dóbr konsumpcyjnych i poziom oszczędności w 

ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz dokonują prognozy tych zjawisk na rok następny. Pytania od 

początku prowadzenia tego badania są zadawane w identycznym brzmieniu i kolejności. Wskaź-

nik optymizmu konsumentów WOK może przyjmować wartości od 0-200 punktów (por. Ipsos 

Demoskop) 
7 W Polsce badaniem koniunktury zajmuje się m.in. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 

który szacuje, jak i prognozuje dane na temat PKB, popytu krajowego, inwestycji, zatrudnienia, 

bezrobocia. Na podstawie takich danych, jak i również danych krótkookresowych sporządza się 

barometr koniunkturalny. Barometr ma według powyższej metodologii 3 składowe: a. wskaźnik 

optymizmu konsumentów – odzwierciedla czynniki popytowe, b. wskaźnik koniunktury gospodar-

czej – odzwierciedla czynniki podażowe, c. tygodniowy wskaźnik syntetyczny – czynnik nastroju 

inwestorów, podaż pieniądza M3 za: www.nbp.pl [10.10.2014]. 
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i wskazania przyczyn tego stanu. W pierwszym okresie transformacji optymizm 

konsumentów, którzy nabywali bądź planowali w przyszłości zakup nowych 

wyrobów i produktów miał ogromne znaczenie dla koniunktury gospodarczej. 

Nastawienie konsumentów, ich wiara w swoje możliwości finansowe, miało 

znaczący wpływ na kierunek zmian w skali makroekonomicznej, nie dziwi za-

tem fakt, że w początkowej fazie transformacji podobnie jak w innych krajach, 

również w Polsce, mieliśmy do czynienia z korzystnymi tendencjami makro-

ekonomicznymi. Rósł Produkt Krajowy Brutto (PKB), a co za tym idzie coraz 

wyższy był wskaźnik optymizmu konsumentów, który z poziomu 72 punktów 

w 1990 r. wzrósł do 105 w 1995 r. (na 200 punktów możliwych).  

Po kilkuletnim okresie spadku (1997-2002), począwszy od 2003 r. wskaź-

nik WOK znajdował się w trendzie wzrostowym. Przyjęcie Polski w szeregi 

państw członków UE przyniosło poprawę nastrojów i w konsekwencji nastąpił 

szybki wzrost wskaźnika optymizmu w polskich gospodarstwach domowych. 

Ostatnia przed kryzysem fala wznosząca wskaźnika optymizmu konsumenta 

trwała od pierwszego kwartału 2005 r. do grudnia 2007 r., w tym miesią-

cu indeks osiągnął szczyt 115 punktów. Po krótkiej stabilizacji, od lipca 2008 r. 

indeks zaczął szybko spadać. Tendencje zmian w/w wskaźnika świadczyły 

o pogorszeniu się czynników oddziałujących na kształtowanie się konsumpcji 

gospodarstw domowych, na który wpływ miały też takie wielkości jak: poziom 

PKB, wzrost realnych dochodów, czy wydatki przeznaczane na konsumpcję 

dóbr i usług finansowanych zarówno z dochodów osobistych jak i z oszczędno-

ści. 

Wskaźnik optymizmu oraz wyznaczniki jakości życia (międzynarodowe 

organizacje takie jak ONZ, OECD, a także Unia Europejska od wielu lat używa-

ją i stale tworzą nowe wyznaczniki mierzenia jakości życia, a także monitorują 

zmiany w tej dziedzinie) rosły. Polskie społeczeństwo powoli stawało się społe-

czeństwem nastawionym na konsumpcję. Wpływały na to nowe wzorce zacho-

wań oraz zmiany stylu życia. Konsumpcja odgrywała coraz większą rolę, wy-

znaczała pozycję społeczną, a posiadane przedmioty kształtowały obraz, wize-

runek jednostek.  

Jednocześnie na przestrzeni ostatnich dwudziestu pięciu lat różnice w do-

chodach Polaków stały się bardzo duże, dlatego też budzą powszechne zaintere-

sowanie i stają się m.in. tematem badań nad tym zjawiskiem. Mimo iż w anali-

zowanym okresie PKB, co prawda coraz wolniej, ale wciąż rośnie, znacząca 

część polskich gospodarstw domowych nie zanotowała materialnej poprawy 

swoich warunków życia. W opinii większości społeczeństwa ze wzrostu gospo-

darczego korzystały (i nadal korzystają) przede wszystkim elity polityczne, 

wyżsi urzędnicy administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorcy. 

W efekcie obok przytłaczającego bogactwa, początków powstawania klasy 

średniej coraz więcej było skrajnej biedy. Materialne warunki bytu, a szczegól-
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nie sytuacja dochodowa rodziny determinuje wiele innych aspektów warunków 

życia. Od możliwości finansowych zależy, bowiem w dużej mierze nie tylko 

poziom konsumpcji dóbr i usług, ale również poczucie stabilizacji i bezpieczeń-

stwa w różnych dziedzinach życia.  

Nie dziwi więc fakt, że ciągłym zmianom ulega sam model konsumpcji, na 

który wpływają takie czynniki jak: globalizacja, otwarcie rynków (towarów, 

usług i rynku pracy), indywidualizacja konsumpcji, czy rozwój nowych techno-

logii. Wzrost popytu na różnego rodzaju dobra i usługi w Polsce, 

gdzie dotychczasowe warunki społeczno-ekonomiczne nie stwarzały możliwo-

ści wielopokoleniowej kumulacji bogactwa, a tym samym czerpania z nich na 

pokrycie wykreowanych przez mass-media potrzeb
8
, zaowocował wzrostem 

dostępu każdego konsumenta do różnorodnych usług finansowych oferowanych 

na rynku (bankowe konta osobiste, możliwość dokonywania zakupów za pomo-

cą kart płatniczych i kredytowych (z dopuszczalnym debetem), kredyty kon-

sumpcyjne i ratalne). Należy jednak pamiętać, że tak bogatej ofercie dotyczącej 

pozyskiwania dodatkowych źródeł na realizację „marzeń” nie towarzyszyła 

świadomość ekonomiczna społeczeństwa. Błędy i ignorancja w sferze zarzą-

dzania gospodarstwem: brak wiedzy, nadmierna konsumpcja, różne wzorce 

zachowań na wsi i w miastach, czynniki demograficzne, społeczno-

ekonomiczne, podatność na reklamę, skłonność do ryzyka – doprowadza do 

sytuacji nadmiernego zadłużania się rodzin.  

Część gospodarstw domowych chcących realizować konsumpcję, na którą 

ich nie stać wpadła w tzw. „spiralę zadłużenia”
9
. W literaturze przedmiotu wy-

różnia się dwie podstawowe formy zadłużania się gospodarstw domowych: 

aktywna – wynikająca z nieracjonalnych decyzji kredytowych w celu zaspoko-

jenia stojących najwyżej w hierarchicznej teorii potrzeb Maslowa
10

 tzw. – „po-

trzeb wyższego rzędu (luksusowych)” i zadłużenie pasywne, które z reguły jest 

wynikiem splotu czynników znajdujących się poza kontrolą gospodarstwa do-

mowego, do których zaliczyć można m.in.; chorobę, inwalidztwo, rozwód, 

śmierć jedynego żywiciela rodziny, czy też utratę pracy, a co za tym idzie źró-

deł utrzymania.  

Szczególnie silnie i negatywnie na poziom dochodów gospodarstw domo-

wych wpłynął światowy kryzys finansowy z przełomu lat 2007/2008. Jak poda-

                                                           
8 K. Zagórski, Zróżnicowania warunków życia. Polskie rodziny i społeczności lokalne, Warszawa 

2009, s. 11. 
9 Sytuacja, w której musimy zaciągnąć nowy kredyt na spłatę starego. 
10 Hierarchiczna teoria potrzeb Maslowa; w 1954 r. Abraham Maslow opracował teorię potrzeb. 

Postawił on hipotezę, że człowiek w swoim działaniu dąży do zaspokojenia zespołu potrzeb, zaś 

potrzeby te tworzą logiczną hierarchię rozpoczynającą się od potrzeb niższego stopnia, których 

zaspokojenie redukuje niedobory w systemie fizjologicznym (potrzeba pożywienia i wody), a 

kończącą się wyższego stopnia potrzebami osobistymi i abstrakcyjnymi. 
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je Narodowy Bank Polski – oszczędności gospodarstw domowych w Polsce 

mierzone wartością aktywów finansowych tego sektora zwiększyły się w latach 

2001-2010 blisko 3-krotnie, zbliżając się do magicznej kwoty biliona złotych. 

W tym okresie największy wzrost wartości dotyczył przede wszystkim środków 

zgromadzonych w OFE, depozytów w SKOK oraz środków w 33 funduszach 

inwestycyjnych. Na tle tych aktywów finansowych zdecydowanie mniejszą 

dynamikę wzrostu miały oszczędności ulokowane w bankach oraz gotówka 

w obiegu.  

Oszczędności gospodarstw domowych stanowią integralny składnik 

oszczędności ogółem w gospodarce, stąd też są one ważnym źródłem wzrostu 

gospodarczego. Ważne jest zatem badanie poziomu i struktury oszczędności 

gospodarstw domowych oraz ich zmian, a także systematyczne analizowanie 

zachowań finansowych gospodarstw domowych w obszarze zarządzania 

oszczędnościami. Wzrost gospodarczy sprzyjał zakupom finansowanym z kre-

dytów. Boom na szybkie kredyty gotówkowe, w których prześcigały się banki 

(w tym kredyty hipoteczne, konsumpcyjne, pożyczki na dowód, dla emerytów 

itp.), wprowadzając wydłużone okresy spłaty zobowiązań oraz konkurencyjne 

marże kredytowe, spowodował, że ludzie bardzo łatwo podejmowali decyzje, 

które zadłużały ich gospodarstwa domowe na kilka/kilkanaście, a w przypadku 

kredytów hipotecznych na kilkadziesiąt lat.  

W ostatnich latach w wyniku splotu różnych czynników (tak zależnych jak 

i niezależnych od konsumentów), część gospodarstw domowych znalazła się 

w grupie „odciętych” od bankowego kredytu. Prawie dwa miliony Polaków 

trafiło do rejestrów niesolidnych dłużników Biura Informacji Kredytowej 

(BIK)
11

, Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej
12

. Ludzie 

znajdujący się w takiej sytuacji często są wykluczeni z oficjalnego rynku usług 

finansowych, a przez to skazani na korzystanie z szarego i czarnego rynku kre-

dytowego. Coraz większa liczba konsumentów stawała się ofiarami instytucji 

lichwiarskich. Obok kredytów udzielanych na przejrzystych zasadach w ban-

kach, istnieje obecnie cały system pożyczek w drugim obiegu. Instytucjami, 

które podszywają się pod bank i prowadzą działalność z naruszeniem obowiązu-

jącego w Polsce prawa jest: parabank
13

 i piramida finansowa
14

. Ich oferty moż-

                                                           
11 Powołane przez Związek Banków Biuro Informacji Kredytowej (BIK), którego zadaniem jest 

ułatwienie procedury kredytowej osobom wiarygodnym, a uniemożliwienie klientom mającym 

trudności ze spłatą zobowiązań i widniejącej w międzybankowej bazie danych. 
12 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. działające od 4 sierpnia 2003 r. 

Do zadań przedsiębiorstwa należy gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji 

o dłużnikach. 
13 Parabank – jest instytucją finansową prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na ofero-

waniu usług i produktów finansowych podobnych do usług bankowych bez odpowiedniej licencji 

i w obszarze nieobjętym nadzorem finansowym. 
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na zobaczyć prawie wszędzie. Są reklamowane, jako szybkie, tanie i – co naj-

ważniejsze – dostępne dla każdego, nawet najbardziej zadłużonego. Na tej za-

sadzie powstało kilkaset firm pożyczkowych oferujących tzw. „chwilówki” 

(o lichwiarskich odsetkach, prowizjach i opłatach znacznie przekraczających 

dopuszczalną w Polsce wysokość
15

). Wiarygodność i zdolność kredytową prze-

ciętnego Kowalskiego ocenia tutaj program komputerowy, który czerpie dane 

z publicznych rejestrów nierzetelnych dłużników, ale też z profili klientów na 

Internetowych serwisach społecznościowych. Kredyty pomagają, co prawda 

szybko dostać rzeczy, na które trzeba długo oszczędzać, ale mogą też spowo-

dować, że gospodarstwo domowe wpadnie w spiralę zadłużenia. 

W dobie intensywnych przemian społeczno-gospodarczych również pod-

stawowa komórka społeczna, jaką jest rodzina, podlegała różnorakim przeobra-

żeniom. Zmieniały się modele życia rodzinnego, przekształceniom uległy rela-

cje wewnątrzrodzinne. Wynika to m.in. ze zmian w strukturze gospodarstw 

domowych, braku gospodarstw wielopokoleniowych, wzrostu liczby rozwodów 

i separacji, również liczby rodziców samotnie wychowujących dzieci, coraz 

później podejmuje się decyzje matrymonialne i decyzje dotyczące posiadania 

dzieci a nawet rezygnacji z posiadania dzieci, wzrostu liczby jednoosobowych 

gospodarstw domowych, coraz większej popularności związków nieformalnych, 

czy też problemu globalnego, który dotyczy starzenia się społeczeństw.  

Pogorszenie się nastrojów konsumentów (wskaźnik WOK spadł ze 115 

punktów w 2007 r. do 82 punktów w 2013 r.), wiązać można przede wszystkim 

z kolejną fazą zwiększającej się od drugiej połowy 2008 r. stopy bezrobocia 

i coraz bardziej rosnącymi w tym samym czasie cenami towarów i usług kon-

sumpcyjnych. Utrzymywanie się niekorzystnych tendencji na rynku pracy ro-

dziło coraz większe obawy, że spadająca sprzedaż detaliczna zacznie wpływać 

hamująco na tempo wzrostu gospodarczego.  

Wzrost stopy bezrobocia i utrzymujące się od kilku lat na tym samym po-

ziomie dochody realne (netto) gospodarstw domowych przyczyniło się do po-

głębiających się różnic społecznych na mapie Polski. Zaczęło przybywać bied-

nych. W 2012 r. w skrajnym ubóstwie (wg GUS) żyło 26,6% rodzin, natomiast 

aż 7,2% poniżej ustawowej granicy ubóstwa. Już nawet posiadanie dyplomu 

wyższej uczelni nie gwarantuje sukcesu ekonomicznego, ponieważ lawinowo 

                                                                                                                                              
14 Piramida finansowa – struktura finansowa, w której zysk konkretnego uczestnika jest bezpo-

średnio uzależniony od wpłat późniejszych uczestników, stojących niejako niżej w tej strukturze. 

Od nazwiska twórcy pierwszej w historii piramidy finansowej Charlesa Ponziego struktura zwana 

jest także „schematem Ponziego”.  
15 W Polsce – wysokość odsetek maksymalnych jest określona w Ustawie o kredycie konsumenc-

kim z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U. nr 100 poz. 1081) określa na czterokrotność stopy kredytu 

lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Jednak instytucje finansowe mogą legalnie zawy-

żać koszty pożyczek i kredytów poprzez obciążanie klienta dodatkowymi kosztami pozaodsetko-

wymi, np. prowizją przygotowawczą, marżą lub opłatą za ustanowienie zabezpieczenia. 
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powiększa się liczba osób bez pracy. Gminy wydają coraz więcej pieniędzy na 

pomoc społeczną. W roku 2012 było to łącznie 26 mld złotych, o 815 mln wię-

cej, niż rok wcześniej. Najlepiej mają się Opolszczyzna i Śląsk, gdzie liczba 

korzystających z pomocy społecznej wynosi odpowiednio ok. 4 i 6% mieszkań-

ców. Najgorsza jest sytuacja w województwach warmińsko-mazurskim i kujaw-

sko-pomorskim, gdzie co siódma polska rodzina cierpi na ubó-

stwo wielowarstwowe związane z chorobami, wykluczeniem społecznym, pato-

logiami, poczuciem osamotnienia oraz braku nadziei na poprawę swojej sytuacji 

życiowej. Tego typu sytuację można najczęściej zaobserwować w tych gospo-

darstwach domowych, gdzie są osoby starsze, samotne oraz bezrobotne. Proces 

ten dotyka również osoby pracujące nieregularnie. Długotrwały brak zatrudnie-

nia, brak perspektyw otrzymania jakiejkolwiek pracy w najbliższej przyszłości, 

coraz częstsze bankructwa prywatnych przedsiębiorstw, niestabilne dochody, 

zadłużenia, niedostateczne wyżywienie, stresy to czynniki wpływające i pogłę-

biające ubóstwo w rodzinach. Pojawiło się rozwarstwienie, które wyłoniło gru-

pę najbiedniejszych obywateli. Częstą przyczyną ubóstwa stało się bezrobocie, 

bezdomność połączona z bezradnością. Zarówno instytucje państwowe, jak 

i instytucje charytatywne, świeckie czy kościelne, wykształciły system pomocy 

społecznej, której zadaniem jest m.in. opieka nad ludźmi z ubogich środowisk.  

Młodzi ludzie nie widząc w Polsce dla siebie miejsca, nie mając perspek-

tyw na poprawę sytuacji materialnej, a co za tym idzie i zawodowej, coraz czę-

ściej emigrują z kraju. Brak możliwości pracy w miejscu zamieszkania i wizja 

możliwości znalezienia pracy i lepszego życia na emigracji spowodowała, że 

w wielu rodzinach w województwach o najwyższym wskaźniku bezrobocia 

(podkarpackie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie), wyjechała, co 

najmniej jedna osoba. Jeszcze kilka lat temu większość wyjeżdżających stano-

wili ludzie z wykształceniem zawodowym (hydraulicy, murarze, spawacze 

i inni tego typu fachowcy), obecnie dołączają do nich wykształceni specjaliści 

i menedżerowie. Zagraniczne firmy oferują miejsca pracy absolwentom poli-

technik, specjalistom IT, księgowym i finansistom. Poszukują szefów działów 

sprzedaży oraz zdolnych menedżerów zarządzających produkcją, zainteresowa-

ni są również lekarzami i pielęgniarkami
16

. Niemcy, kraje skandynawskie oraz 

Anglia to najbardziej atrakcyjne kierunki potencjalnego wyjazdu Polaków za 

pracą i Polacy nie wahają się z nich korzystać, aby zapewnić odpowiedni w ich 

przypadku poziom życia rodziny. Popyt na odpowiednio wykwalifikowanych 

pracowników jest obecnie wynikiem gospodarczych, reorganizacyjnych prze-

mian zachodzących nie tylko w UE, ale i w świecie. Zagrożenia w postaci mar-

                                                           
16 S. Kozak, Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich ro-

dzin, Warszawa 2010, s. 9-15. 
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ginalizacji, bezrobocia czy chorób cywilizacyjnych przestały ograniczać się 

jedynie do ściśle określonych środowisk i zaczęły dotyczyć wszystkich krajów. 

 O finansowym rozwarstwieniu polskiego społeczeństwa świadczy również 

wielkość współczynnika Giniego (dotyczący nierówności dochodów, publiko-

wany przez GUS) ukształtował się on na poziomie 31,2% w 2012 r. i nie zmie-

nił się w stosunku do roku poprzedniego, ale jest znacząco niższy niż w roku 

2005 (35,4). Natomiast w UE współczynnik ten osiągnął wartość 30,9 za rok 

2012 i pozostaje praktycznie na podobnym poziomie od 2005 r. Można zatem 

stwierdzić, że nierówności dochodów w Polsce od 2005 r. zmniejszyły się zbli-

żając do poziomu średniej dla UE, przy czym tempo spadku nierówności do-

chodowych w Polsce zmalało. Nie świadczy to jednak o tym, że ogólna sytuacja 

finansowa gospodarstw domowych uległa poprawie. Przeprowadzone w 2012 r. 

badania dotyczące Indeksu Genworth
17

 pokazały, że zaledwie 1% gospodarstw 

domowych w Polsce ma poczucie bezpieczeństwa finansowego. Jest to zaska-

kujący wynik, na który wpływać może rosnące bezrobocie oraz niewielki 

wzrost poziomu realnych wynagrodzeń. Badania pokazują również wysoki pe-

symizm polskich konsumentów, co przekłada się na najsłabszy od 5 lat wynik 

Polski w Indeksie, na poziomie 13 jednostek
18

. Mimo że polska gospodarka, 

jako jedyna w Unii Europejskiej uniknęła recesji, gospodarstwa domowe źle 

oceniały swoją stabilność finansową w 2012 r. i były pełne obaw odnośnie 

przyszłości. Gorsze nastroje niż w Polsce panowały jedynie w Grecji, Portugalii 

i Włoszech.  

Znaczna część polskich gospodarstw domowych próbując bronić się przed 

następstwami kryzysu finansowego, podjęła działania mające na celu zmniej-

szanie wydatków konsumpcyjnych. Zaczęła baczniej przyglądać się cenom 

produktów do tej pory kupowanych lub dokonywać ich zamiany na tańsze, jak 

również powstrzymywać się przed zakupami produktów wymagających więk-

szych nakładów finansowych. Popularność miejsc, w których Polacy zaopatrują 

się w dobra codziennego użytku, zmieniła się w ciągu ostatnich lat. Według 

CBOS najczęściej po artykuły spożywcze chodzimy do tanich sklepów dyskon-

towych, wzrosła też rola supermarketów i hipermarketów, natomiast znacząco 

spadło znaczenie małych lokalnych sklepów, w których towar podaje sprzedaw-

ca, a także targowisk i straganów. Kupując produkty codziennego użytku kon-

sumenci o bardzo niskich dochodach biorą pod uwagę przede wszystkim ich 

cenę. Coraz mniej osób kieruje się natomiast jakością i polskim pochodzeniem 

                                                           
17 Indeks zbudowany jest w oparciu o dwa podstawowe wymiary związane z sytuacją finansową 

konsumentów. Pierwszy z nich obrazuje bieżące doświadczanie problemów finansowych. Drugi 

odnosi się natomiast do przewidywań gospodarstw domowych dotyczących ich własnej sytuacji 

finansowej w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 
18 Indeks dla Polski w 2012 r. wyniósł 13, w 2010 r. – 18, w 2009 r. – 20, a w 2008 r. – 31. Śred-

nia w 2012 r. dla Europy wyniosła 33. 
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produktu. Z drugiej strony w szybkim tempie rośnie grono osób zamożnych, 

jeszcze 10 lat temu synonimem społecznego awansu było posiadanie zło-

tej karty. Teraz wypada mieć kartę platynową albo czarną. Dla stylu też warto 

pochwalić się kursem pilotażu, chodzeniem na siłownię, uprawianiem ekstre-

malnych sportów, zwiedzaniem najodleglejszych zakątków świata. Potrzeba 

prestiżu, wręcz uwypuklenie faktu zasługiwania na prestiż, to obecnie cechy 

charakterystyczne dla polskiej klasy średniej. Zmniejszył się popyt względem 

zakupu i użytkowania dóbr podstawowych, wzrosły aspiracje odnośnie ich ja-

kości. Współczesne zamożne gospodarstwa domowe zaczęły coraz częściej 

stosować kryterium jakości konsumowanych dóbr i usług, nie dążą już do zdo-

bycia coraz większej ilości tego samego produktu, ale starają się zdobyć coś 

lepszego i atrakcyjniejszego. Na skutek podejmowanych w ostatnich latach 

intensywnych kampanii edukacyjnych na rzecz zdrowego trybu życia, wspiera-

nych ponadto tworzeniem odpowiedniego prawa (głównie przez Światową Or-

ganizację Zdrowia oraz Unię Europejską), narasta krytycyzm wobec niepoha-

mowanej konsumpcji i czynione są próby racjonalizacji niektórych jej dziedzin, 

a szczególnie żywienia, mieszkalnictwa, usług medycznych, rozrywki oraz wy-

poczynku. Niemałą rolę odgrywają obecnie argumenty natury ekologicznej 

i etycznej. Coraz częściej relację: ilość/cena zastępuje relacja: jakość/cena, to 

właśnie jakość ma być czynnikiem nadrzędnym dokonywanych wyborów ryn-

kowych. Veblenowska konsumpcja demonstracyjna coraz częściej zastępowana 

jest koncepcją konsumpcji niedemonstracyjnej.  

Prestiż związany z nabywaniem i posiadaniem określonych dóbr dla niektó-

rych grup społecznych traci na znaczeniu, ponieważ coraz większą uwagę 

przywiązuje się do funkcjonalności dóbr i ich korzystnej ceny
19

. Dużym powo-

dzeniem cieszą się wszelkie formy sprzedaży bezpośredniej, działania społecz-

ne przenoszą się ze świata realnego do Internetu. Internet to wirtualne miejsce, 

gdzie ujawniamy swoje poglądy myśląc, że jesteśmy anonimowi, gdzie może-

my ponarzekać sobie do woli, kupić produkty po atrakcyjnej cenie 

i otrzymywać zamówiony towar bez wychodzenia z domu, przesiadywać na 

portalu społecznościowym i porozmawiać ze znajomymi. Ponieważ w czasach 

obecnych świat rzeczywisty i świat wirtualny są ze sobą ściśle połączone, dzia-

łania podejmowane w sieci mogą mieć duży wpływ na to, co dzieje się poza nią. 

Patrząc na wyniki sondażu TNS Polska dla „Gazety Wyborczej” dotyczą-

cego oceny minionych 25 lat czytamy „po 25 latach transformacji Polacy wska-

zują, jako główną zaletę PRL-u tylko jedno – była wówczas praca, za wadę brak 

towarów w sklepach” i dalej „główną zaletą III RP jest przede wszystkim wol-

ność (…), dobre zaopatrzenie sklepów, możliwość swobodnego podróżowania 

                                                           
19 J. Senda, Trendy zachowań konsumenckich w rozwiniętych europejskich gospodarkach rynko-

wych, „Handel Wewnętrzny” 2005, nr 2, s. 16-25.   
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i podejmowania pracy za granicą”
20

. W artykule znajdujemy również odniesie-

nie do wad demokratycznej Polski, do których respondenci zaliczyli przede 

wszystkim brak pracy i zubożenie społeczeństwa, na które to zjawiska wpływ 

miał m.in. globalny kryzys finansowy, i który nie pozostał bez znaczenia dla 

funkcjonowania polskich gospodarstw domowych. Jego konsekwencje w wielu 

rodzinach będą na pewno jeszcze długo odczuwane. Gospodarstwa domowe 

obawiają się długofalowych zmian na rynku pracy i ogólnego zmniejszenia 

dochodów. Strach przed kolejnym kryzysem i kolejnymi trudnościami finanso-

wymi będzie ograniczał podejmowanie wielu działań inwestycyjnych i rozwo-

jowych, co z kolei spowoduje zmiany w funkcjonowaniu niektórych branż 

i kolejne za tym idące konsekwencje finansowe, przekładające się na funkcjo-

nowanie poszczególnych gospodarstw domowych. Należy pamiętać, że nastroje 

społeczne panujące w każdym kraju zawsze będą splotem subiektywnych ocen 

i oczekiwań dotyczących poprawy jakości życia. Kształtują się one zgodnie 

z indywidualnymi i środowiskowymi standardami i aspiracjami tak całego spo-

łeczeństwa, jak i poszczególnych jego grup i w pewnym tylko zakresie odpo-

wiadają obiektywnym wskaźnikom opisującym stan gospodarki.  Mimo swych 

subiektywnych źródeł stan nastrojów w danym momencie istnieje jako zjawisko 

obiektywne i zawiera w sobie potencjalne możliwości oddziaływania na prze-

bieg procesów politycznych, społecznych i ekonomicznych.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20 A. Leszczyński, Wielki sondaż TNS Polska dla „Wyborczej” o 25-leciu. Tego nam brakuje do 

szczęścia, „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 101, s. 1. 
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STRESZCZENIE 
 

W pierwszym dziesięcioleciu przemian systemowych, który można uznać za 

okres przejściowy, rozwinęła się i ustabilizowała gospodarka rynkowa, co 

sprzyjało ugruntowanym wzorcom konsumpcji, które nie podlegały już ograni-

czeniom wynikającym z niedoborów podaży towarów. Kolejnym etapem było 

wejście Polski do Unii Europejskiej, Polacy przeszli przyspieszoną edukację 

i szybko nadrabiali zaległości konsumpcyjne. Gospodarstwa domowe zaczęły 

czerpać z zachodnich wzorców konsumpcyjnych i coraz bardziej upodobniać 

się do tych obserwowanych w krajach o ugruntowanych gospodarkach rynko-

wych. Realizując nowy wzorzec konsumpcji (w większości przypadków nie-

osiągalny w okresie gospodarki nakazowo-rozdzielczej), gospodarstwa domowe 

nie poddawały szczegółowej analizie swoich decyzji nabywczych przez pry-

zmat konsekwencji długookresowych, ważne było bieżące zaspokajanie po-

trzeb. Płynność finansowa gospodarstwa domowego stanowi fundament nowe-

go porządku odpowiedzialności, w którym jednostka musi podejmować decyzje 

w warunkach niepewnej, ograniczonej wiedzy, która nigdy nie dorówna skumu-

lowanej wiedzy gromadzonej w sieciach korporacji. 

 

SŁOWA KLUCZOWE 
 

Gospodarstwo domowe, konsumpcja, rozwój gospodarczy, prawo Engela, para-

doks Veblena, spirala zadłużenia, konsumpcja demonstracyjna, konsumpcja 

niedemonstracyjna (dekonsumpcja), wskaźnik optymizmu konsumentów, 

współczynnik Giniego. 

 

SUMMARY 
 

The first ten years of the system transformations, which may be regarded as a 

transition period, saw the development and stabilisation of market economy, 

which favoured consumption patterns, no longer restricted by short supply of 

goods. The next step was Poland’s accession to the European Union, Poles un-

derwent a fasttrack education process and made up for the lost consumption 

opportunities very quickly. Households started to follow western consumption 

patterns and became gradually more and more similar to those in more stable 

market economies. When following the new consumption patterns (beyond 

reach of most people in the centrally planned economy), households did not 

conduct detailed analysis of their buying decisions in terms of their longterm 

consequences; the only important thing was to satisfy one’s needs. Solvency of 

a household is a foundation of the new order of responsibility, in which an indi-
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vidual must take decisions based on uncertain and incomplete knowledge, 

which will never equal that accumulated in corporate networks. 

 

KEYWORDS 
 

Household (economical), Consumption, Economic development, Engel's law, 

Veblen good, Debt Spiral, Demonstrational consumption, Deconsuption (non-

demonstrational consumption), consumer confidence index, Gini coefficient. 
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Ewa KASTRAU  
 

 

Analiza wsparcia udzielonego na roz-

wój energetyki odnawialnej przez  
Regionalny Program Operacyjny  

Województwa Dolnośląskiego  
w okresie programowania 2007-2013 

 

 
 
Podstawowymi nośnikami energii pierwotnej zużywanej przez człowieka na 

skalę przemysłową są i będą, przez co najmniej kilkadziesiąt lat, paliwa kopal-

ne
1
. Polska energetyka opiera się w 55% na spalaniu węgla

2
, którego  wykorzy-

stanie, w porównaniu z innymi surowcami kopalnymi, powoduje większe za-

nieczyszczenie powietrza
3
. Aktualnie prowadzona masowa eksploatacja kopalin 

jest jednak krótkowzroczna i przypomina utrzymywanie się z kapitału zgroma-

dzonego przez poprzednie pokolenia i uzmysławia, że ziemia gwałtownie zbliża 

się do wyczerpania po kolei wszystkich zasobów surowcowych. Cywilizacja 

techniczna siedzi w pułapce energetycznej, którą sama sobie stworzyła i ko-

nieczne jest jak najszybsze znalezienie rozwiązania problemu
4
. Kluczem do 

tego rozwiązania mogą stać się alternatywne źródła energii, do których zalicza 

się paliwa nuklearne, hydroenergię oraz inne odnawialne źródła energii, takie 

jak: wiatr, słońce, ciepło wnętrza Ziemi, przypływy i odpływy morskie, a także 

                                                           
1 E. Mokrzycki, R. Ney, J. Siemek, Światowe zasoby surowców energetycznych – Wnioski dla 

Polski, „Rynek Energii” 2008, nr 6, s. 1. 
2 M. Kaliski, Z. Jedynak, P. Janusz, A. Szurlej, Polskie zasoby energetyczne – szansa czy zagro-

żenie?, „Wiertnictwo Nafta Gaz” 2011, t. 28, z. 3, s. 543. 
3 T. Sadowski, G. Świderski, W. Lewandowski, Dotacje UE na rozwój odnawialnych źródeł 

energii w Polsce,  Warszawa 2006, s. 53. 
4 M. Bartosik, Czy energetyka jądrowa pomoże ziemi wyjść z pułapki energetycznej, www.szkola-

ej.pl [21.02.2013].  
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każde inne źródła energii, jaką możemy uzyskać w procesach odtwarzalnych
5
. 

Rozwój odnawialnych źródeł energii, aby był możliwy, wymaga zastosowania 

różnorodnych instrumentów regulacyjnych i ekonomicznych wspierających 

rozbudowę tego sektora, prowadzących jednocześnie do obniżki kosztów wy-

twarzania energii odnawialnej, a w konsekwencji poprawy jej konkurencyjno-

ści
6
. 

 

Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii 

 

Zwiększenie udziału energii odnawialnej w strukturze produkcji i zużycia 

energii elektrycznej wymaga stosowania rozwiązań wspierających wzrost tego 

udziału, prowadzących jednocześnie do obniżki kosztów wytwarzania energii 

odnawialnej, a w konsekwencji poprawy jej konkurencyjności. Konieczność 

wsparcia rozwoju energetyki odnawialnej wynika ze znacznie wyższych kosz-

tów produkcji energii odnawialnej, w porównaniu ze źródłami konwencjonal-

nymi. Główną przyczyną tego stanu rzeczy są wysokie nakłady inwestycyjne 

związane z budową źródeł i instalacji produkujących i wykorzystujących ener-

gię odnawialną oraz konkurencja, jaką w tym zakresie stanowi konwencjonalna 

technologia oparta na tradycyjnych nośnikach energii, takich jak węgiel czy 

gaz.  

Dyrektywa 2009/28/WE
7
 nakłada na państwa członkowskie obowiązek 

prowadzenia działań mających na celu osiągnięcie w roku 2020 określonego 

celu w zakresie udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii brutto. 

W przypadku Polski cel ilościowy wynosi 15%. Ponadto, powyższa Dyrektywa 

wyznacza dla Polski cel polegający na osiągnięciu w 2020 r. co najmniej 10% 

udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w końcowym zuży-

ciu energii w transporcie. Mechanizmami mającymi ułatwić osiągnięcie zamie-

rzonych rezultatów są między innymi opracowane i wdrożone przez państwa 

członkowskie mechanizmy wsparcia odnawialnych źródeł energii
8
. Pod poję-

ciem systemów wsparcia, zgodnie z art. 2 pkt k) dyrektywy 2009/28/WE rozu-

mie się każdy instrument, system lub mechanizm stosowany przez państwo 

członkowskie lub grupę państw członkowskich, który promuje wykorzystanie 

energii ze źródeł odnawialnych dzięki zmniejszeniu kosztów tej energii, zwięk-

                                                           
5 J. Taubman, Węgiel i alternatywne źródła energii, Warszawa 2011, s. 149. 
6 T. Motowidlak, Wpływ kryzysu finansowego strefy euro na rozwój sektora energii odnawialnej 

w UE, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” 2012, nr 273, s. 285. 
7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca 

dyrektywę 2001/77/WE oraz 2003/30/WE , Dz.U. L 140 /16 z 5 czerwca 2009 r. 
8 Analiza skutków prawnych wprowadzenia zmian w mechanizmie wsparcia dla producentów 

energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w kontekście zachowania praw nabytych inwestorów 

korzystających ze wsparcia na dotychczasowych zasadach, Warszawa 2011, s. 3. 



Ewa KASTRAU 

119 

 

szeniu ceny, za którą można ją sprzedać, lub zwiększeniu – poprzez nałożenie 

obowiązku stosowania energii odnawialnej lub w inny sposób – jej nabywanej 

ilości. Obejmuje ono pomoc inwestycyjną, zwolnienia z podatków lub ulgi po-

datkowe, zwrot podatków, systemy wsparcia polegające na nałożeniu obowiąz-

ku wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, w tym również systemy 

posługujące się zielonymi certyfikatami, oraz systemy bezpośredniego wsparcia 

cen, w tym gwarantowane ceny zakupu oraz premie opcyjne, lecz nie jest ogra-

niczone do wymienionych środków.  

Jednym z obszarów działalności wspomaganych środkami funduszy euro-

pejskich jest energetyka odnawialna. 

 

Regionalne Programy Operacyjne 

  

Pomoc finansowa z Funduszy Europejskich, z której Polska korzystała 

w latach 2007-2013, była przyznawana w ramach poszczególnych programów 

pomocowych ‒ tzw. programów operacyjnych. Każdy z programów pomoco-

wych określał, na jakie typy różnorodnych przedsięwzięć przewiduje się udzie-

lanie wsparcia finansowego, a jednocześnie ustalał podmioty, które mogą ubie-

gać się o dotacje. Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji z Funduszy 

Europejskich mogą ubiegać się o dofinansowanie z programów: 

 Program Infrastruktura i Środowisko, 

 Program Kapitał Ludzki, 

 Program Innowacyjna Gospodarka, 

 Program Rozwój Polski Wschodniej, 

 Program Pomoc Techniczna, 

 Programy współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej. 

Ponadto, poza tymi programami, każde województwo posiada własny re-

gionalny program operacyjny (RPO), w ramach którego o dotacje z Unii Euro-

pejskiej mogą ubiegać się podmioty z danego województwa. Z uwagi na to, iż 

samorządy województw otrzymały szerokie kompetencje związane z przygoto-

waniem i realizacją RPO, działania określone w powyższych programach od-

powiadają planom rozwoju każdego województwa z osobna. Regionalne Pro-

gramy Operacyjne są pewnego rodzaju pomostem pomiędzy strategiami rozwo-

ju województw, a celami polityki nakreślonymi na poziomie krajowym i UE. 

Kluczową rolę w zarządzaniu i wdrażaniu powyższych programów pełnią 

zarządy województw, jako instytucje zarządzające programami.  

Budżet wszystkich 16 RPO wynosi ok. 16 mld euro (uwzględniając tylko 

środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). W ramach RPO 

o unijne pieniądze można się starać na wiele typów inwestycji z zakresu eduka-

cji, ochrony zdrowia, infrastruktury drogowej i ochrony środowiska, społeczeń-
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stwa informacyjnego, kultury, turystyki, sportu, a także na inwestycje przyczy-

niające się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw.  

Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej wszystkie Regionalne Programy 

Operacyjne powinny zawierać następujący zakres wsparcia w obszarze energe-

tyki: 

 „inwestycje energetyczne, w tym poprawę sieci transeuropejskich, 

które przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa dostaw, integracji 

kwestii środowiska naturalnego, zwiększenia efektywności energe-

tycznej oraz rozwoju energii odnawialnej”, 

 „stymulowanie efektywności energetycznej oraz produkcji energii od-

nawialnych, jak również rozwój efektywności systemów zarządzania 

energii”
9
. 

 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 

 

4 IX 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła program rozwoju regional-

nego województwa dolnośląskiego – „Regionalny Program Operacyjny dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”. Zgodnie z wytycznymi nr 1, 

dotyczącymi prowadzenia negocjacji programów operacyjnych w ramach Na-

rodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 z Komisją Euro-

pejską oraz przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, po 

wydaniu decyzji przez Komisję Europejską w sprawie przyjęcia RPO Program 

został przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 

748/III/07 z 25 IX 2007 r. Powyższy program obejmuje pomoc wspólnotową 

dla województwa dolnośląskiego w ramach celu „Konwergencja”. Całkowity 

budżet programu wynosi ok. 1 560 000 000 EUR, a pomoc wspólnotowa za 

pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opiewa na 

kwotę 1 240 000 000 EUR (około 1,8% ogółu środków UE inwestowanych 

w Polsce w ramach polityki spójności w latach 2007-2013). 

Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Dolnośląskiego (RPO WD) na lata 2007-2013, realizowanego jeszcze w 2014 

r., jest podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa 

konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, 

zaś cele szczegółowe, to: 

 wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność, 

 rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warun-

ków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 

                                                           
9 Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 

1783/1999, Dz.U. L 210/1 z dnia 31 lipca 2006 r. 
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 poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu po-

przez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej. 

Realizacji celu głównego i celów szczegółowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego służy 10 priorytetów obejmujących: 

 stymulowanie i propagowanie regionalnej przedsiębiorczości i inno-

wacyjności oraz zwiększanie zdolności w dziedzinie badań i rozwoju 

technologicznego (Priorytet „Przedsiębiorstwa i innowacyjność”); 

 poprawę dostępu do usług informatycznych (Priorytet „Społeczeństwo 

informacyjne”); 

 inwestycje i rozwój transportu, w tym usprawnianie połączeń drogo-

wych, kolejowych, oraz promocję transportu ekologicznego (Priorytet 

„Transport”); 

 inwestycje związane z szeroko pojętą ochroną środowiska naturalnego 

oraz zapobieganiem zagrożeniom naturalnym i technologicznym 

(Priorytet „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”); 

 bezpieczeństwo dostaw energii oraz rozwój produkcji energii odna-

wialnych (Priorytet „Energetyka”); 

 promowanie walorów przyrodniczych jako potencjału dla rozwoju 

zrównoważonej turystyki oraz podnoszenie rangi kultury regionu po-

przez jej promowanie, rozwój infrastruktury kulturalnej i zachowanie 

dziedzictwa kulturowego (Priorytet „Turystyka i Kultura”); 

 zwiększenie dostępności i atrakcyjności edukacji i wyrównywanie 

szans społecznych poprzez inwestycje (Priorytet „Edukacja”); 

 poprawę i rozwój infrastruktury ochrony zdrowia (Priorytet „Zdro-

wie”); 

 zrównoważony rozwój obszarów miejskich (Priorytet „Miasta”). 

W ramach RPO WD realizowany jest priorytet „Pomoc Techniczna”, który 

ma na celu podniesienie zdolności absorpcyjnych środków funduszy struktural-

nych w ramach Programu oraz zapewnienie jego sprawnej i efektywnej realiza-

cji. 

 

Wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii w RPO WD 

 

Wspieraniu rozwoju wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych dedyko-

wane jest działanie 5.1 „Odnawialne źródła energii”, znajdujące się w 5 priory-

tecie pn. „Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 

(„Energetyka”)”. Celem priorytetu jest poprawa stanu infrastruktury energe-

tycznej regionu Dolnego Śląska poprzez modernizację sieci dystrybucji energii 

w celu zmniejszenia strat i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii, jak 

również zmniejszenie udziału paliw stałych oraz uwzględnienie wymagań 
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ochrony środowiska w procesie wytwarzania energii, w tym z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii.  

Dotacje przyznawane w Działaniu 5.1 mają na celu wspieranie rozwoju go-

spodarczego i społecznego Dolnego Śląska poprzez dywersyfikację źródeł 

energii oraz zwiększenie udziału energii elektrycznej i cieplnej wytwarzanej 

w sposób przyjazny środowisku w bilansie energetycznym, a także zwiększenie 

efektywności energetycznej, zabezpieczenie bezpieczeństwa dostaw lub ograni-

czenie strat energii.  

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegó-

łowienie RPO WD)
10

 w działaniu 5.1 przewidziano dofinansowanie projektów 

dotyczących budowy, modernizacji jednostek wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych opartych o energię wodną (w tym geotermalną) oraz biomasę
11

 

wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do przyłączenia do najbliżej istniejącej 

sieci w szczególności poprzez zakup środków trwałych oraz wartości niemate-

rialnych i prawnych niezbędnych do wytwarzania energii. Powyżej wymienione 

wsparcie skierowane jest do wybranych inwestorów zainteresowanych rozwo-

jem OZE, gdyż obejmuje jedynie projekty mające na celu wytwarzanie energii 

ze źródeł odnawialnych opartych o biogaz. Nie uwzględniono wsparcia dla 

źródeł korzystających z biomasy pochodzącej z odpadów roślinnych (siano, 

słoma, trzcina zrąbki z czyszczenia dróg) oraz szerszego wsparcia dla wykorzy-

stania energii słonecznej – poza specyficznymi sektorami wymienionymi 

w innych priorytetach ( „Edukacja”, „Zdrowie”). 

Minimalna wartość projektu wynosi 300 000 PLN całkowitych kosztów 

kwalifikowalnych (w przypadku przedsiębiorstw energetycznych będących 

gminami lub jednostkami organizacyjnymi, dla której organizatorem jest j.s.t. 

i realizujących projekt na obszarze objętym PROW – minimalna wartość pro-

jektu wynosi 3 000 000 PLN kwoty dofinansowania). Maksymalna wartość 

projektu wynosi poniżej 10 000 000 PLN całkowitych wydatków niezbędnych 

do realizacji projektu, które zostaną/zostały poniesione w okresie kwalifikowal-

ności. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych zwią-

zanych z inwestycją projektu wynosi:  

                                                           
10 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, doku-

ment przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 13 grudnia 2011 r. decyzją nr K(2011) 9362 

zmieniającą decyzję K(2007) 4207 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomo-

cy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergen-

cji dla regionu Dolny Śląsk w Polsce (CCI 2007PL161PO005) oraz Uchwałą Zarządu Wojewódz-

twa Dolnośląskiego nr 748/III/07 z dn. 25 września 2007 r. z późn. zm. 
11 Przez projekty dotyczące budowy, modernizacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 

opartych o biomasę należy również rozumieć projekty dotyczące  wytworzenia energii ze źródeł 

odnawialnych opartych o biogaz, w tym biogaz rolniczy. 
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 do 60% wydatków kwalifikowalnych dla małych i mikroprzedsię-

biorców,  

 do 50% wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,  

 do 40% wydatków kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorców 

oraz dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących 

przeważającą działalność gospodarczą w sektorze transportu.  

Beneficjentami programu mogą być: 

 jednostki sektora finansów publicznych, 

 związki i stowarzyszenia jednostki samorządu terytorialnego,  

 przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
12

,  

 regionalne zarządy gospodarki wodnej, 

 organizacje pozarządowe, 

 szkoły wyższe.  

W ramach działania 5.1 „Odnawialne źródła energii” w latach 2007-2013 odby-

ły się trzy nabory, w tym nabór: 

 w czerwcu 2011 r. z alokacją środków o równowartości 16 708 399 

EUR, w ramach, którego do dofinansowania wybrano 5 projektów
13

, 

 nabór we wrześniu 2012 r. z alokacją środków o równowartości 

8 254 077 EUR, w ramach, którego do dofinansowania wybrano 9 

projektów
14

, 

 nabór w marcu 2013 r. z alokacją środków o równowartości 4 200 

000 EUR, w ramach, którego do dofinansowania wybrano 7 projek-

tów
15

. 

                                                           
12 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tekst jednolity Dz.U.  z 2012 r.  poz. 

1059 ze zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 984, Dz.U. z 2013 r. poz. 1238. 
13 Uchwała nr 1920/IV/12  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 1391/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listo-

pada 2011 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach 

działania 5.1 w Priorytecie V – Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 

(„Energetyka”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 

2007-2013 (RPO WD). 
14 Uchwała nr 3363/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 grudnia 2012 r. 

w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach działania 5.1 

w Priorytecie V – Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku („Energetyka”) 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

(RPO WD). 
15 Uchwała nr 4896/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 października 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 4379/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lipca 

2013 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach działa-

nia 5.1 w Priorytecie V – Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku („Ener-

getyka”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-

2013 (RPO WD). 
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W/w naborami zajmowała się Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, której 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego powierzył realizację działania 5.1. 

Łączna kwota dofinansowania dla wybranych projektów wyniosła 

46 735 626,55 PLN. W wyniku wyboru projektów podpisano 13 umów, 

w oparciu o które realizowane są/były następujące projekty: 

 Budowa biogazowni w Łagiewnikach na potrzeby produkcji energii 

elektrycznej przez IZiS (wnioskodawca: Instytut Zarządzania i Sa-

morządności Sp. z o.o.), 

 Modernizacja Małej Elektrowni Wodnej „Orzeł” w Mysłakowicach 

poprzez zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych (wnioskodawca: Pol-Natura Tomasz Twardziszewski), 

 Budowa Małej Elektrowni Wodnej na rzece Kwisa w miejscowości 

Nowogrodziec (wnioskodawca: PHU „KOBI” Janusz Kolator), 

 Modernizacja technologiczna małej elektrowni wodnej Ekowat 

(wnioskodawca: EKOWAT Leszek Twardziszewski), 

 Modernizacja Małej Elektrowni Wodnej w Ścinawce Dolnej w celu 

zwiększenia zdolności produkcyjnych (wnioskodawca: P.P.H.U. 

HYDRO-DREW Józef Ormaniec), 

 Budowa nowej infrastruktury i modernizacja technologiczna Malej 

Elektrowni Wodnej w Krosnowicach Kłodzkich w km 3-096 rzeki 

Biała Lądecka (wnioskodawca: ELWOD Spółka z ograniczoną od-

powiedzialnością), 

 Modernizacja malej Elektrowni Wodnej w Piechowicach na rzece 

Kamienna (wnioskodawca: Produkcja Energii Elektrycznej Jan 

i Krystyna Dobruccy S.C.), 

 Budowa kotłowni opalanej biomasą w miejscowości Złoty Stok 

(wnioskodawca: WBB Sp. o.o.), 

 Mała elektrownia wodna na kanale młyńskim rzeki Oławy w miej-

scowości Witowice (wnioskodawca: EKO AGRO TURYSTYKA 

MŁYN Arkadiusz Drulis Witowice), 

 Budowa Małej Elektrowni Wodnej Miedzianka na rzece Bóbr w km 

236+200 we wsi Miedzianka (wnioskodawca: Jacek Niemiec Przed-

siębiorstwo Wielobranżowe PEGGY Farma Wiatrowa Kołacinek, 

Elektrownia Wiatrowa Koziołki), 

 Budowa biogazowi rolniczej w Legnicy I etap realizacji inwestycji 

(wnioskodawca: BP23 Sp. z o.o.), 

                                                                                                                                              
 



Ewa KASTRAU 

125 

 

 Modernizacja elektrowni wodnej w Jeleniej Górze mająca na celu 

zwiększenie jej potencjału produkcyjnego prowadzona przez firmę 

ECOLAND (wnioskodawca: Tauron Ekoenergia Sp. z o.o.), 

 Modernizacja i rozbudowa elektrowni wodnej w Miłkowie mająca 

na celu zwiększenie jej potencjału produkcyjnego przez MEW 

Śnieżka Spółka Jawna (wnioskodawca: MEW Śnieżka J. Baczyński 

Spółka Jawna), na łączną kwotę dofinansowania 22 364 458,15 PL-

N. Do chwili obecnej ukończono 5 projektów
16

, pozostałe znajdują 

się w fazie realizacji. 

 

Uwagi końcowe 

 

Duże rozproszenie potencjału zasobów odnawialnych źródeł energii, wyso-

kie nakłady inwestycyjne związane z budową instalacji produkujących i wyko-

rzystujących energię odnawialną oraz konkurencja, jaką w tym zakresie stanowi 

konwencjonalna technologia oparta na tradycyjnych nośnikach energii, sprawia-

ją, że rozwój odnawialnych źródeł energii zależy od poziomu ich wsparcia oraz 

stabilności mechanizmów promujących.  

Funkcjonujący w Polsce system finansowania projektów mających na celu 

rozwój energetyki odnawialnej jest wielopoziomowy i zróżnicowany. Obejmuje 

on finansowanie w formie bezzwrotnej (dotacje) oraz zwrotnej (pożyczki i kre-

dyty). Bardzo ważne źródło finansowania inwestycji stanowią środki pochodzą-

ce z budżetu Unii Europejskiej, których istotną cechą jest ich niekomercyjny 

charakter. To one sprawiają, że koszt realizacji przedsięwzięć jest niższy niż 

przy korzystaniu z innych źródeł wsparcia, np. kredytu bankowego. Do takich 

właśnie środków unijnych należą dotacje udzielane przez Regionalne Programy 

Operacyjne, które przyczyniają się do rozwoju lokalnej i taniej, „zielonej” ener-

gii. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 Mapa dotacji UE, www.mapadotacji.gov.pl [30.05.2014]. 

http://www.mapadotacji.gov.pl/
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STRESZCZENIE 
 

Celem artykułu jest analiza wsparcia, jakie zostało udzielone z budżetu Unii 

Europejskiej z przeznaczeniem na rozwój energetyki odnawialnej na terenie 

województwa dolnośląskiego. Badaniem objęto wykorzystanie środków Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w okresie pro-

gramowania 2007-2013 w zakresie działania 5.1 „Odnawialne źródła energii”, 

znajdującego się w 5 priorytecie pn. „Regionalna infrastruktura energetyczna 

przyjazna środowisku (Energetyka)”.  

Autor przygotowując niniejsze opracowanie bazował na przepisach prawa unij-

nego i polskiego oraz na ogólnodostępnych danych opublikowanych przez mię-

dzy innymi: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolno-

śląską Instytucję Pośredniczącą. 

 

 

SŁOWA KLUCZOWE 
 

Odnawialne źródła energii, system wsparcia, fundusze europejskie. 

 

SUMMARY 
 

The aim of the article is to analyze the support that has been provided from the 

budget of European Union for the purpose of development of renewable energy 

within the Lower-Silesian voivodship. The research includes the use of re-

sources of  Regional Operative Program of Lower Silesia Voivodeship within 

the operative period of 2007 to 2013, within the scope of the 5.1 ,,Renewable 

Energy”, included in the priority number 5, under the name of ,,Environment-

friendly Regional Energy Infrastructure (Energetics)” The author prepared the 

paper within all applicable rules and regulations of both Polish and European 

Union laws, as well as public data published, inter alia, by: Marshall Office of 

Lower-Silesian Voivodship and Lower-Silesian Intermediate Body. 
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Renewable energy, support system, European funds. 
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Ewa WOŹNIAK  
 

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa  

Ekonomiczna  
na tle pozostałych stref w Polsce  

– analiza efektów funkcjonowania w latach 
2000-2013 

 

 
 
Przemiany ustrojowe, zapoczątkowane w Polsce w 1989 r. stały się impulsem 

transformacji gospodarki kraju. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 

została utworzona na obszarze, który od długiego czasu związany był 

z przemysłem węglowym. Proces likwidacji kopalń przeprowadzony został po 

raz pierwszy w Polsce i może dlatego restrukturyzacja w Dolnośląskim Zagłę-

biu Węglowym przeprowadzona została w sposób chaotyczny i nieskoordyno-

wany
1
. Nie dokonano także właściwej oceny społecznych, ekonomicznych 

i gospodarczych konsekwencji likwidacji Zagłębia Wałbrzyskiego. Likwidacja 

kopalń doprowadziła do wysokiego wskaźnika bezrobocia w regionie wałbrzy-

skim i pociągnęła za sobą likwidację przedsiębiorstw współpracujących z prze-

mysłem węglowym. Osobom, które znajdowały się w trudnej sytuacji społecz-

nej, długotrwale bezrobotne i z niskim wykształceniem, trudno było znaleźć 

pracę w przedsiębiorstwach funkcjonujących w strefie. Inwestorzy poszukiwali 

często pracowników o wyższym poziomie kwalifikacji. Region ten został za-

kwalifikowany do starych poprzemysłowych obszarów, które wymagają re-

strukturyzacji. Redukcja miejsc pracy spowodowała spadek realnych dochodów 

mieszkańców i wzrost wydatków na pomoc społeczną. Przeznaczono znaczne 

środki na poprawę infrastruktury technicznej, aby ożywić gospodarczo region.  

                                                           
1  Zob. J. Kosmaty, Wałbrzyskie tereny pogórnicze po 15 latach od zakończenia eksploatacji 

węgla, „Górnictwo i Geologia” 2011, t. 6, z. 1. 
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Najważniejszym czynnikiem, który nadałby właściwe tempo transformacji 

gospodarczej było ustanowienie WSSE. Połączenie ówczesnych zasobów pracy 

z atrakcyjnymi warunkami dla inwestorów miało gwarantować uzyskanie pożą-

danej dynamiki przemian gospodarczych. 

 

Zakres pracy i metoda badań 

 

Zakres przestrzenny dotyczy obszaru województwa dolnośląskiego, 

wielkopolskiego, lubuskiego i opolskiego, na których prowadzone są 

działalności inwestycyjne w ramach Wałbrzyskiej SSE. Zakres czasowy 

przedstawiający efektywność WSSE obejmuje lata 2000-2013. Przy zestawieniu 

funkcjonowania wszytskich stref  w Polsce zakres czasowy obejmuje lata 2002-

2013.   

W pracy wykorzystano dane statystyczne, które przedstawiły dynamikę 

efektów funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem Wałbrzyskiej SSE.  

Z pomocą metod graficznych i kartograficznych wykonano ryciny i tabele, 

obrazujące efekty działania stref.  

 

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce 

 

W Polsce pierwsze SSE zostały utworzone na podstawie ustawy z dnia 20 

października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych
2
. Zgodnie z nią 

strefa jest to wyodrębniona i niezamieszkała część terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, gdzie może być prowadzona działalność gospodarcza na preferencyj-

nych zasadach. W Polsce funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych: 

kamiennogórska, katowicka, kostrzyńsko-słubicka, krakowska, legnicka, łódz-

ka, mielecka, pomorska, słupska, starachowicka, suwalska, tarnobrzeska, wał-

brzyska oraz warmińsko-mazurska
3
. Według rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 23 VII 2013 r. okres funkcjonowania SSE w Polsce został wydłużony do 

31 XII 2026 r.
4
. 

Pierwsza specjalna strefa ekonomiczna w Polsce powstała w 1995 r. 

w Mielcu. Kolejne dwie SSE ‒ Katowicką i Suwalską – utworzono w 1996 

r. Do Polski zaczęły docierać pierwsze oferty z USA, Niemiec czy Wielkiej 

                                                           
2  Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz. U. 1994, nr 

123, poz. 600.  
3  Zob. E. Kryńska, Polskie specjalne strefy ekonomiczne – zamierzenia i efekty, Warszawa 2000. 
4  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej, Dz.U. 2014 poz. 729. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000729
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Brytanii, które dotyczyły głównie branży motoryzacyjnej i budowlanej. Ulgi 

podatkowe zaczęły przyciągać coraz więcej przedsięwzięć z całej Polski
5
. 

Już w 1998 r. starania władz regionalnych doprowadziły do utworzenia 17 

specjalnych stref ekonomicznych, w tym dwóch technoparków. W 2001 

r. zlikwidowano SSE w Częstochowie i Technopark Modlin. W wyniku połą-

czenia SSE Żarnowiec i SSE Tczew powstała Pomorska Specjalna Strefa Eko-

nomiczna. Aktualnie w Polsce prowadzona jest działalność na terenie 14 wy-

mienionych wyżej specjalnych stref ekonomicznych
6
. 

 

Tabela 1. Rozmieszczenie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce 

(2012). 

                                                           
5  E. Kryńska,Polskie…, dz. cyt.  
6 M. Smętkowski, Rola specjalnych stref ekonomicznych w kształtowaniu struktury przestrzennej 

przemysłu w Polsce,  [w:] Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmie-

niającego się otoczenia, Z. Zioło (red.), Warszawa-Kraków 2008, s. 204-216. 

Lp. Strefa/województwo Lokalizacja strefy- miasto Branże wiodące 

1 Kamiennogórska 

dolnośląskie, 

wielkopolskie 

Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, 

Lubań, Ostrów Wielkopolski, Piechowi-

ce, Zgorzelec 

usługi związane 

z działalnością wy-

dawniczą, motoryza-

cja 

2 Katowicka 

śląskie, 

małopolskie, opolskie 

Bielsko-Biała, Bieruń, Częstochowa, 

Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-

Zdrój, Katowice, Kędzierzyn-Koźle, 

Knurów, Lubliniec, Orzesze, Rybnik, 

Siemianowice Śląskie, Sławków, So-

snowiec, Tychy, Zabrze, Zawiercie, 

Żory, Bytom, Racibórz 

motoryzacja, wyroby                

z pozostałych mine-

ralnych surowców 

niemetalicznych 

3 Kostrzyńsko-Słubicka 

lubuskie, zachodnio-

pomorskie, wielko-

polskie 

Białogard, Gorzów Wielkopolski, Gubin, 

Kostrzyn nad Odrą, Nowa Sól, Poznań, 

Zielona Góra 

drzewna, motoryza-

cja 

4 Krakowska 

małopolskie, podkar-

packie 

Bochnia, Bukowno, Kraków, Krosno, 

Limanowa, Nowy Sącz, Oświęcim, 

Tarnów 

usługi związane 

z działalnością wy-

dawniczą, motoryza-

cja 

5 Legnicka 

dolnośląskie 

Chojnów, Głogów, Legnica, Lubin, 

Złotoryja 

motoryzacja, wyroby 

metalowe 

6 Łódzka 

łódzkie, 

wielkopolskie, 

mazowieckie 

Bełchatów, Koło, Konstantynów Łódzki, 

Kutno, Łęczyca, Łowicz, Łódź, Ozor-

ków, Piotrków Trybunalski, Płock, 

Pruszków, Raciąż, Radomsko, Rawa 

Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, 

Tomaszów Mazowiecki, Turek, War-

szawa, Zduńska Wola, Zgierz, Żyrardów 

wyroby 

z pozostałych mine-

ralnych surowców 

niemetalicznych, 

wyroby metalowe 

7 Mielecka Dębica, Gorlice, Jarosław, Krosno, Le- drzewna, meblarska 
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Źródło: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. 

 
Według T. Stryjakiewicza

7
 specjalne strefy ekonomiczne powstały 

w różnych typach obszarów. Są nimi: 

 ośrodki i okręgi przemysłowe szczególnie dotknięte kryzysem trans-

formacji (np. Mielec, Starachowice, okręgi łódzki i wałbrzyski), 

 okręgi przemysłowe, których recesja nie dotknęła jeszcze bardzo 

głęboko, ale wymagają one dużych nakładów inwestycyjnych na 

przyszłą restrukturyzację (np. Górnośląski Okręg Przemysłowy), 

                                                           
7 Zob. T. Stryjakiewicz, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, 

Poznań 1999. 

podkarpackie, mało-

polskie, lubelskie, 

zachodniopomorskie 

żajsk, Lubaczów, Lubartów, Lublin, 

Mielec, Radzyń Podlaski, Rzeszów, 

Sanok, Szczecin, Zamość 

8 Pomorska 

pomorskie, 

kujawsko-pomorskie, 

zachodniopomorskie 

Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Grudziądz, 

Kwidzyń, Malbork, Piła, Rypin, Stargard 

Szczeciński, Starogard Gdański, Tczew, 

Toruń 

Elektroniczna, pa-

piernicza 

9 Słupska 

pomorskie, zachod-

niopomorskie, wiel-

kopolskie 

Koszalin, Słupsk, Szczecinek, Wałcz, 

Ustka 

wyroby z drewna, 

usługi magazynowa-

nia                        

i wspomagające 

transport 

10 Starachowicka 

świętokrzyskie, ma-

zowieckie, 

opolskie, łódzkie, 

lubelskie 

Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Puła-

wy, Skarżysko-Kamienna, Starachowice 

wyroby chemiczne, 

wyroby 

z pozostałych mine-

ralnych surowców 

niemetalicznych 

11 Suwalska 

podlaskie,warmińsko-

mazurskie, mazo-

wieckie 

Białystok, Ełk, Grajewo, Suwałki wyroby z drewna, 

wyroby 

z pozostałych mine-

ralnych surowców 

niemetalicznych 

12 Tarnobrzeska 

podkarpackie, mazo-

wieckie, świętokrzy-

skie, lubelskie, dol-

nośląskie 

Jasło, Kraśnik, Pionki, Przemyśl, Prze-

worsk, Radom, Siedlce, Stalowa Wola, 

Tarnobrzeg, Tomaszów Lubelski, Łuków 

wyroby elektroniczne                

i optyczne 

13 Wałbrzyska 

Dolnośląskie, 

opolskie, wielkopol-

skie, lubuskie 

Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, 

Kalisz, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Leszno, 

Nowa Ruda, Oleśnica, Oława, Opole, 

Piława Górna, Świdnica, Świebodzice, 

Wałbrzych, Wrocław 

motoryzacja, spo-

żywcza 

14 Warmińsko-Mazurska 

warmińsko-

mazurskie, mazo-

wieckie 

Bartoszyce, Ciechanów, Elbląg, Iława, 

Lidzbark Warmiński, Mława, Mrągowo, 

Nowe Miasto Lubawskie, Olsztyn, 

Ostrołęka, Ostróda 

wyroby z gumy 

i tworzyw sztucz-

nych, wyroby elek-

troniczne i optyczne 
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 regiony słabo uprzemysłowione o dużym bezrobociu strukturalnym 

(np. słupski, warmińsko-mazurski), 

 obszary o znacznych, nie zagospodarowanych powierzchniach pro-

dukcyjnych i urządzeniach infrastruktury technicznej (np. Legnica ‒ 

po bazach byłych wojsk radzieckich, Żarnowiec ‒ tereny przygoto-

wane pod budowę nie zrealizowanej elektrowni atomowej), 

 obszary, w których występowały zjawiska kryzysowe, ale ze wzglę-

du na swoje położenie mogą one stanowić bieguny rozwoju (np. 

strefa kostrzyńsko-słubicka). 

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” 

 

WSSE „Invest-Park” została ustanowiona 15 IV 1997 r. zgodnie z Rozpo-

rządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 VII 2013 r. okres funkcjonowania WSSE 

i innych stref w Polsce został wydłużony do dnia 31 XII 2026 r. 
8
. 

Zgodnie z założeniami pierwotnego planu rozwoju strefy, wprowadzonego 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 XII 1997 r. (Dz. U. 2009 nr 158 

poz. 1253) w sprawie ustalenia planu rozwoju WSSE „Invest-Park”, funkcjo-

nowanie strefy miało doprowadzić do:  

 utworzenia  nowych miejsc pracy, 

 aktywizacji gospodarczej regionu zgodnie z zasadami zrównoważo-

nego rozwoju, 

 złagodzenia społecznych i ekonomicznych skutków restrukturyzacji 

górnictwa, 

 zagospodarowania infrastruktury technicznej i rozwoju funkcjonują-

cych przedsiębiorstw. 

Analizując strukturę przestrzenno-organizacyjną specjalnych stref ekono-

micznych w Polsce K. Mazur
9
 wyróżniła trzy odmienne formy: 

 strukturę skupioną – strefa zlokalizowana jest w jednej części (pod-

strefie) na obszarze miasta lub gminy, 

 strukturę rozproszoną pierwszego typu – strefa składa się z kilku 

części na obszarze gminy, 

 strukturę przestrzenną drugiego typu – strefa składa się z wielu czę-

ści zlokalizowanych na obszarze różnych, czasami oddalonych od 

siebie gmin. 

 

                                                           
8 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 23 lipca 2013…dz.cyt. 
9 Zob. K. Mazur, Specjalne strefy ekonomiczne jako nowe obszary przemysłowe, Gliwice 2004. 
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R. Matykowski i M. Siwek
10

 w swojej pracy określili proces rozrastania się 

podstref w ramach danej strefy mianem „pączkowania”. Proces ten zachodzi 

przy spełnianiu jednego z dodatkowych warunków: 

 wzrost strefy prowadzi do poszerzania jej zasięgu poza granicę wo-

jewództwa, 

 proces ten prowadzi do eliminowania z zasobów strefy terenów ma-

ło atrakcyjnych oraz powoływania nowych podstref w dużym odda-

leniu, pod wpływem nacisku ze strony inwestora lub samorządu lo-

kalnego. 

 

Tabela  2.  Etapy rozprzestrzeniania się WSSE „Invest-Park”. 
Lata Etapy powstawania podstref: 

 

1997-2000 1) podstrefy powstają w bliskiej odległości od siedziby strefy 

i w granicach województwa. Tworzone są w miejscowościach 

mających problemy z bezrobociem. W okresie tym istniały 

wówczas cztery podstrefy: Wałbrzych, Dzierżoniów, Nowa 

Ruda i Kłodzko. Obejmowały łącznie 256 ha 

2001-2006 2) nastąpiło dostosowywanie prawa polskiego do warunków UE. 

W WSSE powstały  nowe podstrefy m.in. w : Jelczu- Laskowi-

cach, Żarowie (2001 r.), Nysie (2002 r.), Kudowie Zdroju 

(2003 r.), Świdnicy, Wrocławiu, Oławie (2004 r.), Strzelinie, 

Brzegu Dolnym i Krotoszynie (2005 r.), Strzegomiu  

i Skarbimierzu (2006 r.) 

2007-2009 3) istnieją 32 podstrefy działające w ramach WSSE. Zlokalizo-

wane są na terenach czterech województw. Łącznie zajmują 

obszar 1545 ha. Zacierają się pierwotne cele powołania WSSE. 

Niektóre podstrefy powstały w miejscowościach o dobrej sytu-

acji społeczno-gospodarczej 

2010-2013 4) WSSE posiada 41 podstref zajmujących powierzchnię 2212 ha. 

Głównym celem jest zatrzymanie lub pozyskanie inwestora. 

Strefa oferuje nowe tereny o dobrym warunkach lokalizacyj-

nych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej WSSE „Invest-Park”. 

 
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje 41 podstref, z których 

dwadzieścia pięć zlokalizowanych jest na terenie województwa dolnośląskiego 

(ryc. 3), siedem znajduje się w województwie opolskim (ryc. 4), jedna 

w województwie lubuskim oraz osiem podstref mieści się w województwie 

wielkopolskim (ryc. 4)
11

. 

                                                           
10 R. Matykowski, M. Siwek, Proces „pączkowania” podstref w ramach specjalnych stref eko-

nomicznych, [w:] Współczesne problemy badawcze geografii polskiej ‒ geografia człowieka, D. 

Świątek, M. Bednarek, P. Siłka (red.), Poznań 2008, s. 213-217. 
11  Strona internetowa WSSE: www.invest-park.com.pl [10.05.2014]. 
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Województwo dolnośląskie należy do regionów o najwyższym stopniu 

koncentracji podstref w Polsce. H. Godlewska-Majkowska
12

 w swojej pracy 

analizuje stan rozmieszczenia specjalnych stref ekonomicznych i ukazuje cha-

rakterystyczne jego cechy. Na Dolnym Śląsku ponad ¼ gmin została włączona 

do obszarów SSE. Ponadto autorka wyróżnia dwie tendencje rozmieszczenia 

obszarów, na których istnieją strefy. Pierwsza tendencja polega na tworzeniu 

układów linearnych, które przebiegają wzdłuż dróg krajowych i autostrad. Dru-

ga tendencja dotyczy skupisk w dużych aglomeracjach. Przykładem jest Wro-

cław, wokół którego po stronie wschodniej powstało skupisko obszarów stref 

ekonomicznych. 

 
Rysunek 1. Lokalizacja podstref WSSE w województwie dolnośląskim. 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Podstrefa Namysłów w województwie opolskim obejmuje obszar 6,3 ha. 

Jest to obszar czekający na zagospodarowanie przez inwestora. Jak dotąd nie 

podjął się działalności żaden przedsiębiorca. Pozostałe podstrefy znajdujące się 

w województwie opolskim zatrudniły w swoich firmach 2 569 osób (stan na I 

                                                           
12 Zob. H. Godlewska-Majkowska, Skuteczność specjalnych stref ekonomicznych jako instrumen-

tu polityki regionalnej w Polsce, Warszawa 2009. 
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kw. 2014 r.). Największą liczbę miejsc pracy generuję Podstrefa Skarbimierz (1 

155 osób). Do największych inwestorów należy Kraft Foods Polska specjalizu-

jąca się w branży spożywczej oraz firma Keiper działająca w branży motoryza-

cyjnej.  

Gmina Szprotawa posiada dogodne warunki lokalizacyjne w niewielkiej 

odległości od granicy z Niemcami i Czechami. Podstrefa położona jest 

w województwie lubuskim w odległości 30 km od autostrady A4 oraz w bliskiej 

odległości od przejścia granicznego. Obejmuje ona obszar 36,6 ha. Ze względu 

na duże bezrobocie gminne koszty pracy są konkurencyjne w porównaniu 

z gminami sąsiadującymi
13

. Obecnie w Podstrefie Szprotawa nie rozpoczął 

działalności żaden inwestor. 

 
Rysunek 4. Lokalizacja podstref WSSE w województwie wielkopolskim (po 

lewej) i opolskim (po prawej). 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

   

Województwo wielkopolskie należy do jednych z najlepiej rozwiniętych 

gospodarczo regionów w Polsce. Charakteryzuje się wysoką koncentracja kapi-

tału zagranicznego i wysokimi nakładami inwestycyjnymi. Stanowią one 10% 

wszystkich nakładów w kraju
14

. Cechą charakterystyczną jest wysoki potencjał 

kapitału ludzkiego, który kształtują jedne z najlepszych szkół wyższych 

w Polsce takie jak: Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uni-

wersytet Medyczny i Przyrodniczy. Działalność inwestycyjną na terenie woje-

wództwa prowadzi oprócz Wałbrzyskiej SSE także: Kostrzyńsko-Słubicka SSE, 

                                                           
13  Strona Urzędu Miejskiego w Szprotawie, www.szprotawa.pl [12.05.2014]. 
14  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, www.paiz.gov.pl [12.05.2014]. 
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Łódzka SSE, Kamiennogórska SSE, Słupska SSE i Pomorska SSE. Podstrefy 

WSSE zlokalizowane w województwie wielkopolskim  łącznie w I kw. 2014 

r. wygenerowały 3 946 miejsc pracy. Największe zatrudnienie zanotowano 

w Podstrefie Śrem – 682 zatrudnionych oraz w Podstrefie Krotoszyn – 2 763 

miejsc pracy.  

 

Tabela 3. Charakterystyka WSSE i jej podstref (stan na I kw. 2014 r.). 
Lokalizacja pod-

stref 

Liczba 

podstref 

Powierzchnia 

(ha) 

 

Liczba inwe-

storów 

Liczba utworzo-

nych miejsc pracy 

województwo 

dolnośląskie 
25 1529,14 133 30 120 

województwo 

wielkopolskie 
8 182,11 17 3 946 

województwo 

opolskie 
7 465,02 20 2 569 

województwo 

lubuskie 
1 36,6 0 0 

Razem 41 
2212,

8 
170 36 635 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WSSE „Invest-Park”. 

 

Początkowo podstrefy WSSE zlokalizowane było w granicach wojewódz-

twa dolnośląskiego (tabela 2). Podstrefy utworzono na obszarze podregionu 

wałbrzyskiego zgodnie z celem zmniejszenia bezrobocia i poprawy sytuacji 

społeczno-gospodarczej. W późniejszych latach miało miejsce zacieranie się 

pierwotnych celów powołania WSSE, gdyż podstrefy zaczęły pojawiać się w 

regionach o dobrej sytuacji społeczno-gospodarczej np. w województwie wiel-

kopolskim.  

Od początku funkcjonowania WSSE utworzyła ponad 36 tys., miejsc pracy 

(tabela 3). To o 5 tys. więcej niż w roku 2011. Najbardziej dynamiczne zmiany 

w liczbie zatrudnionych widać w województwie wielkopolskim, gdzie utworzo-

no 2,5 tys. miejsc pracy więcej niż w 2011 r. Potwierdza się stwierdzenie, że 

WSSE obecnie rozwija się dynamiczniej z dala od podregionu wałbrzyskiego.  

Pod względem liczby zatrudnionych, liczby inwestorów oraz zajmowanej po-

wierzchni wyraźnie dominuje województwo dolnośląskie.  
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Efekty funkcjonowania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

 

Efektywność WSSE przedstawiona została za pomocą takich cech jak: 

 liczba wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodar-

czej, 

 wielkość nakładów inwestycyjnych,  

 liczbę utworzonych miejsc pracy.  

W 1997 r. strefa zajmowała obszar 256,4 ha i wówczas składała się 

z czterech podstref zlokalizowanych w Wałbrzychu, Nowej Rudzie, Kłodzku 

i Dzierżoniowie. W 2001 r. powstała pierwsza podstrefa zlokalizowana poza 

granicami nieistniejącego województwa wałbrzyskiego ‒ Jelcz-Laskowice. Od 

2002 r. zaczęła działalność pierwsza podstrefa umiejscowiona poza granicami 

województwa dolnośląskiego – Nysa
15

. 

 

Rysunek 5.  Zmiany powierzchni WSSE w latach 1997-2012. 

 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki.   

          
W pierwszych czterech latach działalności WSSE zauważyć można, że po-

wierzchnia zagospodarowana nie ulegała znaczącej zmianie (ryc. 5). Rok 2001 

rozpoczął zjawisko poszerzania strefy o nowe obszary i tym samym zwiększała 

się liczba oferowanej powierzchni. Po sześciu latach nastąpiło podwojenie zaj-

mowanej przez WSSE powierzchni (do 616,5 ha). 

 

 

                                                           
15 Strona internetowa WSSE, dz.cyt. 
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Rysunek 6.  Liczba wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności 

w WSSE w latach 2000-2013 (narastająco). 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Gospodarki. 

 
Największa dynamika wydanych zezwoleń w W SSE występowała w 2000 

r. (rysunek 6). Był to początkowy okres rozwoju strefy. Największe zaintereso-

wanie strefami odnotowano w 2. połowie 2000 r. Wynikało to z zapowiadanego 

ograniczenia korzyści dla inwestorów prowadzących działalność w strefie, które 

miało nastąpić od 2001 r. Wielu inwestorów ubiegało się o zezwolenie także, 

kiedy nie posiadali  do końca sprecyzowanych planów inwestycyjnych. Spowo-

dowało to w konsekwencji cofanie tych zezwoleń, których warunki nie zostały 

zrealizowane przez przedsiębiorców. Można to zaobserwować w 2002 r., kiedy 

to siedem zezwoleń na prowadzenie działalności zostało wycofanych. Od 2003 

r. widać wyraźny wzrost wydawanych inwestycji.  Od 2010 do 2012 r., mimo iż 

zezwoleń przybywało, to dynamika ich wydawania spadła. Związane było to 

z niepewną sytuacją dotyczącą przyszłości stref. Przedsiębiorcy obawiali się, że 

w okresie 7 lat korzyści z ich działalności nie zdążą przekroczyć poniesionych  

nakładów.  

Powiększanie obszaru strefy wraz z rozwojem infrastruktury, doprowadziło 

do większego zainteresowania ze strony podmiotów gospodarczych. Na rysunek 

7. przedstawiona została narastająco wielkość nakładów inwestycyjnych 

w latach 1999-2013. 
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Rysunek 7.  Dynamika nakładów inwestycyjnych WSSE w latach 2000-

2013. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki. 

 
Pierwszy wzrost nakładów inwestycyjnych odnotowano w 2000 r. Był to 

ostatni rok nabywania preferencji podatkowych na mocy regulacji z 1997 r. Rok 

2001 charakteryzował się największą dynamiką inwestycji w całym okresie 

funkcjonowania strefy. Można zauważyć pewnego rodzaju wyciszenie inwesty-

cyjne w roku 2002 i 2003. Wywołane ono było niepewnością związaną 

z akcesją Polski do Unii Europejskiej
16

. Dopiero po 2004 r. kiedy Polska stała 

się członkiem UE widać większe zainteresowanie strefą. W  latach 2010-2012 

zauważono coraz niższą dynamikę nakładów w WSSE, która związana była 

z niepewna przyszłością stref.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Zob. B. Fiedor, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park. Bilans pierwszej deka-

dy, wpływ na region i perspektywy rozwoju, Wrocław 2007. 
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Rysunek 8.  Liczba miejsc pracy w WSSE w latach 2000-2013. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Gospodarki. 

 
Pomijając rok 2000, znaczną dynamiką zatrudnienia charakteryzował się 

2005 r.  Od 2007 do 2009 r. w dynamice zatrudnienia możemy zauważyć ten-

dencję spadkową. W ostatnich latach dynamika ta utrzymuje się na stałym po-

ziomie (ryc. 8). Działający na terenie WSSE inwestorzy stworzyli w 2013 

r. około 35 tys. miejsc pracy. Spadek zatrudnienia w roku 2009 był skutkiem 

kryzysu gospodarczego. 

WSSE skupiła na swoim obszarze 156 inwestorów (stan na luty 2014 r.)
17

. 

Najwięcej inwestorów zlokalizowało swoją działalność w podstrefie Wał-

brzych. Z analizy raportu Rady Ministrów o SSE
18

 wynika, że w WSSE wiodą-

cymi branżami są: motoryzacyjna i spożywcza. W strefie dominowały inwesty-

cje japońskie, z udziałem wynoszącym 30%. Firmy japońskie zainwestowały tu 

ponad 4,1 mld zł z czego 2,1 mld zł przypadło na inwestycje Toyoty Motors 

Manufacturing w Wałbrzychu oraz 1 mld zł na inwestycje Toyoty Industries 

w Jelczu-Laskowicach. Do strefy tej napłynęło 76% wartości kapitału japoń-

skiego zainwestowanego na terenie wszystkich stref. Strefa wyróżniała się pod 

względem inwestycji pochodzących z USA. Wynosiły one 1,6 mld zł 

i stanowiły 12% nakładów inwestycyjnych w tej strefie.  

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Wałbrzyskiej SSE repre-

zentują głównie branże: motoryzacyjną, sprzętu gospodarstwa domowego, elek-

trotechniczną, spożywczą, maszynową, metalową, budowlaną, tworzyw sztucz-

nych. Polskie przedsiębiorstwa stanowią 35% inwestycji lokowanych na terenie 

                                                           
17   Strona internetowa WSSE…dz.cyt. 
18   Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, stan na 31.12.2012 r., 

www.mg.gov.pl [15.05.2014]. 
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WSSE. Przedsiębiorstwa zagraniczne stanowią 65%. Pochodzą głównie 

z krajów europejskich takich jak: Niemcy, Włochy, Szwecja, Holandia, Francja, 

Dania, Szwajcaria, Hiszpania, Wieka Brytania, Czechy czy Portugalia (tab. 5). 

W WSSE swoją działalność prowadzą także inwestorzy z Azji (Japonia, Korea 

Południowa), Ameryki Północnej (USA) oraz Zjednoczonych Emiratów Arab-

skich. Przedsięwzięcia inwestycyjne są realizowane w większości przez duże 

przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 200 pracowników. Największy udział 

w zatrudnieniu mają firmy japońskie, niemiecki i amerykańskie. Wałbrzyska 

SSE należy do tych polskich stref, którym udało się ściągnąć dużych inwesto-

rów. Kilku zaliczanych jest do najważniejszych przedsiębiorców w naszym 

kraju. Są to przede wszystkim: Toyota Motor Manufacturing Poland 

w Wałbrzychu, Toyota Motor Industries w Jelczu-Laskowicach i francuska 

Faurecia w Wałbrzychu. Wszystkie te fabryki zajmują się produkcją komponen-

tów dla przemysłu motoryzacyjnego
19

 (tabela 4). 

 
Tabela 4. Główni inwestorzy WSSE  w podziale na podstrefy. 

Inwestor 
Kraj pocho-

dzenia 
Podstrefa Sektor 

Toyota Motor Manufacturing 

Poland 

Japonia Wałbrzych motoryzacyjny 

Toyota Motor Industries Poland Japonia Jelcz- Laskowice motoryzacyjny 

Electrolux Poland Szwecja  Żarów, Oława, Świd-

nica 

AGD 

Faurecia Wałbrzych Francja Wałbrzych, Jelcz- 

Laskowice 

motoryzacyjny 

Cersanit III Polska Wałbrzych ceramiczny 

IBM Global Services Delivery 

Centre Polska 

USA Wrocław IT 

Colgate Palmolive Manufacturing 

Poland 

USA Świdnica chemiczny 

General Electric PC Holandia Kłodzko elektryczny 

WABKO Polska USA Wrocław motoryzacyjny 

NSK Steering System Europe Japonia Wałbrzych sprzęt trans-

portowy 

Mando Corporation Korea Połu-

dniowa 

Wałbrzych motoryzacyjny 

Ronal Polska Szwajcaria Wałbrzych motoryzacyjny 

Źródło: www.paiz.gov.pl [12.09.2014]. 

 

                                                           
19   Polska Agencja Informacji… dz. cyt… 

http://www.paiz.gov.pl/
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 Od stycznia do maja 2014 r. wydano kolejnych 14 zezwoleń na prowadze-

nie działalności gospodarczej (tab. 5).  Na obszarze podregionu wałbrzyskiego 

w podstrefach takich, jak Wałbrzych, Dzierżoniów i Świdnica przedsiębiorcy 

od początku 2014 r. otrzymali cztery zezwolenia na prowadzenie działalności 

gospodarczej. Łączne nakłady inwestycyjne przekraczają 73 mln zł. Najwięk-

szymi nakładami inwestycyjnymi cechuje się Faurecia Wałbrzych, która planuje  

poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości 56 mln zł oraz firmy Elek-

trolux w Świdnicy, której nakłady szacowane są na 11 mln zł. W województwie 

wielkopolskim wydano cztery zezwolenia, w tym trzy dla firm w podstrefie 

Września. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 145,7 mln zł
20

.  

 

Tabela 5. Przedsiębiorstwa, które otrzymały zezwoleniana prowadzenie 

działalności w 2014 r. 
Nazwa firmy Branża Podstrefa  Nakłady 

inwestycyj-

ne 

Zwiększenie 

zatrudnie-

nia 

Data za-

kończenia 

działalności  
Poland Smelting 

Technologies 
„POLST”  sp. z 

o.o. 

Produkcja od-

lewniczych 
stopów alumi-

nium dla prze-

mysłu motoryza-
cyjnego 

Wałbrzych  5 mln zł  5 nowych 

pracowni-

ków 

31.03.2017 

Gibowski  sp. z 

o.o. 

Produkcja zniczy 

i wkładów do 
zniczy 

Września  2,6 mln zł 5 nowych 

pracowni-

ków 

30.09.2015 

ALPHAVI-

SION POLSKA 
sp. z o.o. 

Produkcja folii 

optycznej do 
ekranów LCD 

Dzierżo-

niów 

1,1 mln zł 3 nowych 

pracowni-

ków 

31.12.2014 

ILPEA sp. z o.o. produkcji taśmy 

magnetycznej, 
elementów 

gumowych, 

plastikowych i 
metalowych 

głównie dla 
sektora AGD, 

motoryzacyjnego 

i budowlanego. 

Twardogóra 10 mln zł 20 nowych 

pracowni-

ków 

30.06.2016 

DINO Produkcja spo-
żywcza, prze-

twórstwo mięsne 

i produkcja dań 
gotowych, 

dodatkowo – 

wypieki pieczy-
wa oraz mieszal-

ni przypraw 

Krotoszyn  50 mln zł 250 nowych 

pracowni-

ków 

31.12.2019 

Faurecia Wał- Produkcja ele- Wałbrzych 56 mln zł 120  pra- 31.12.2015 

                                                           
20   Strona internetowa WSSE… dz. cyt… 
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brzych S.A. mentów siedzeń 
samochodowych 

cowników 

Krispol sp. z 

o.o. 

Produkcja drzwi, 

okien i ościeżnic 
Września  20 mln zł 10 pracow-

ników 

31.12.2019 

Elica Group 

Polska sp. z o.o. 

Produkcja oka-

pów kuchennych 
oraz silników 

małej mocy do 

AGD 

Jelcz-

Laskowice 

10 mln zł 30 pracow-

ników 

31.12.2015 

Faurecia Wał-

brzych S.A 

produkcja sie-

dzeń samocho-

dowych oraz 
pian poliureta-

nowych do 

produkcji sie-
dzeń. 

Jelcz-

Laskowice 

12,4 mln zł 5 pracowni-

ków 

31.12.2015 

XS sp. z o.o. Usługi logi-

styczne (call 
center) 

Września  520 tys. zł 5 pracowni-

ków 

31.12.2015 

Walki sp. z o.o. Produkcja za-

awansowanych 

technologicznie 
laminatów 

zawierających 

aluminium i 
papier 

Wrocław 2 mln 800 

tys. zł  

10 pracow-

ników i 

utrzymanie 

etatów 

31.12.2014 

Electrolux 

Poland sp. z o.o. 

Produkcja sprzę-

tu gospodarstwa 
domowego 

elektrycznego  

Świdnica  11 mln zł 30 nowych 

pracowni-

ków 

31.12.2016 

SACHER“ 

Obróbka Skra-
waniem Metalu 

s.c.Lesław, 

Waldtraud, Piotr 
i Paweł Sacher 

Usługi obróbki 

mechanicznej 
metalu 

Bolesławiec  3 mln zł 2 pracowni-

ków  

31.12.2019 

Schilsner Indus-

try Group sp. z 
o.o. 

produkcja obrze-

ży z ABS do 
wykończenia 

krawędzi płyt 

meblowych 

Wrocław 20 mln 600 

tys. zł 

70 pracow-

ników 

31.12.2016 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WSSE. 

 
Wałbrzyska SSE na tle pozostałych stref 

 

Według danych Ministerstwa Gospodarki od początku funkcjonowania 

stref łącznie wydano 1613 ważnych zezwoleń (tabela 6). Od roku 2006 nastę-

pował wyraźny wzrost wydawanych zezwoleń  na prowadzenie działalności 

w strefach Katowickiej i Mieleckiej, w których wydano największą ich ilość. 

W związku z kryzysem w 2009 r. w wielu strefach nastąpił spadek wydawanych 
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zezwoleń
21

. Do tych stref należą: Kamiennogórska, Katowicka, Kostrzyńsko-

Słubicka, Słupska, Starachowicka, Suwalska i Tarnobrzeska. Globalny kryzys 

gospodarczy w sposób widoczny wpłynął również na spadek liczby miejsc pra-

cy. Kryzys gospodarczy nie wpłynął na zmniejszanie się zainteresowania inwe-

storów w WSSE. Badania J. Kitowskiego
22

 potwierdziły, że specjalne strefy 

ekonomiczne nie są skutecznym instrumentem przyciągania inwestorów zagra-

nicznych do wybranych regionów w kraju. Są one bardziej instrumentem re-

strukturyzacji przemysłu  w regionach dotkniętych bezrobociem, niż instrumen-

tem polityki regionalnej. 

Wałbrzyska SSE znajduje się na 2 miejscu pod względem wydawanych ze-

zwoleń. W 2013 r. wyprzedziła ją jedynie Katowicka SSE, która łącznie wydała 

ponad 200 zezwoleń.  

 

Tabela 6.  Liczba ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności w latach 

2006-2013. 
STREFY 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Kamiennogórska 39 39 44 40 46 50 53 53 

Katowicka 143 170 186 183 201 211 218 239 

Kostrzyńsko-Słubicka 91 101 110 104 112 124 128 132 

Krakowska 30 38 47 49 58 66 72 85 

Legnicka 49 53 54 55 53 49 55 60 

Łódzka 76 91 109 115 142 154 158 168 

Mielecka 78 88 106 118 150 162 164 180 

Pomorska 51 65 62 65 75 85 88 101 

Słupska 35 41 51 46 45 52 49 50 

Starachowicka 60 67 77 73 70 73 71 67 

Suwalska 58 52 52 51 56 60 62 65 

Tarnobrzeska 88 102 112 110 121 135 137 146 

Wałbrzyska 79 100 131 139 159 174 181 197 

Warmińsko- Mazurska 47 52 55 57 66 71 71 70 

RAZEM 924 1059 1196 1205 1354 1466 1507 1613 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Gospodarki. 

                                                           
21  Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl [12.05.2014]. 
22  J. Kitowski, Wpływ kryzysu finansowego i gospodarczego na efekty funkcjonowania specjal-

nych stref ekonomicznych w Polsce, [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-

przestrzennych. Współczesne kierunki przemian społeczno-ekonomicznych, B. Namyślak (red.), 

Wrocław 2011, s. 23-39. 
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Jednym z ważnych kryteriów, na podstawie których można ocenić efekty 

funkcjonowania SSE w Polsce, jest wielkość dokonywanych na ich obszarze 

inwestycji. Analizując raport Rady Ministrów dotyczący SSE należy stwierdzić, 

że od początku funkcjonowania stref do końca 2013 r. przedsiębiorcy prowa-

dzący działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia ponieśli nakłady inwe-

stycyjne o wartości 90,7 mld zł. W stosunku do roku 2011 inwestycje wzrosły 

o ponad 8,2 mld zł. 

Największa wartość zrealizowanych inwestycji wystąpiła w Katowickiej 

i Wałbrzyskiej SSE. Wynosiły one odpowiednio w 2013 r. 20728,6 mln zł 

w Katowickiej i 15843,1 mln zł w Wałbrzyskiej (tab. 7). Uwarunkowania 

kształtowania się zmian liczby ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności 

w strefach nie znalazły potwierdzenia w dynamice nakładów inwestycyjnych. 

Pod tym względem specjalne strefy ekonomiczne oparły się skutecznie uwarun-

kowaniom kryzysowym gospodarki światowej.  Najmniejsze nakłady inwesty-

cyjne występują w strefie Słupskiej (1198,8 mln zł) i Suwalskiej  (1670,9 mln 

zł). 

 
Tabela 7. Wartość zrealizowanych inwestycji w SSE (w mln zł). 

STREFY 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Kamiennogórska 1000,8 1215,9 1332,9 1406,7 1551,1 1667,2 1768,1 1847,8 

Katowicka 10197,1 11760,0 13843,7 15503,7 16869,6 18154,6 18728,1 20728,6 

Kostrzyńsko-

Słubicka 
1500,2 2450,4 3125,1 3186,1 3786,3 4215,5 4551,2 5159,9 

Krakowska 481,8 1025,71 1243,1 1410,2 1655,7 1773,8 1695,2 1851,5 

Legnicka 3125,6 3625,7 4024,0 4208,4 4568,8 4889,0 5158,2 5840,5 

Łódzka 3008,5 3895,9 5801,1 6977,5 8184,8 9033,1 9500,5 10621,8 

Mielecka 2804,3 3113,6 3781,8 4090,9 4690,3 5097 5284,0 5858,0 

Pomorska 1730,6 2648,7 3701,7 5051,8 6727,4 7298,9 7487,9 7661,2 

Słupska 517,2 615,8 728,3 742,0 963,6 1106,5 1106,7 1198,8 

Starachowicka 593,9 739,9 980,2 1150,3 1528,9 1621 1536,1 1719,3 

Suwalska 630,3 1001,1 1341,3 1355,4 1474,9 1596,7 1543,6 1670,9 

Tarnobrzeska 2394,2 4129,4 4733,0 5335,0 6081,4 6792,9 7093,4 7436,2 

Wałbrzyska 5872,1 7855,1 9626,7 10692,3 12105,4 13095 13814,7 15843,1 

Warmińsko- 

Mazurska 
1573,6 2007,6 2442,5 2609,5 3033,4 3328,9 2975,3 3285,1 

RAZEM 35430,3 46085,2 56705,9 63719,9 73221,6 79670,1 82243,0 90722,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Gospodarki. 
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Równie ważnym, co nakłady inwestycyjne, wyznacznikiem efektów funk-

cjonowania SSE jest osiągnięty w nich poziom zatrudnienia. Według stanu na 

rok 2013 inwestorzy działający na terenie SSE zatrudniali ponad 259 tys. osób, 

wśród których  191 tys. pracowało na nowym miejscu pracy. Biorąc pod uwagę 

zatrudnienie ogółem w SSE w 2013 r., zdecydowanie prowadzi Katowicka SSE, 

zatrudniając ponad 51 tys. pracowników. Wysokim zatrudnieniem wynoszącym 

ponad 35 tys. pracowników cechuje się  Wałbrzyska SSE. Natomiast 27 tys. 

osób pracuję w firmach zlokalizowanych w Tarnobrzeskiej SSE (tabela 8).  

W trzech strefach, Pomorskiej, Starachowickiej i Tarnobrzeskiej w 2013 r. 

nastąpił spadek zatrudnienia w stosunku do 2012 r. Największy wzrost zatrud-

nienia odnotowano w Krakowskiej SSE – o 6 313 więcej miejsc pracy w 2013 

r., w Wałbrzyskiej – o 2725 więcej pracujących oraz Kostrzyńsko-Słubicka SSE 

– o 2221 więcej miejsc pracy.  

 

Tabela 8.  Liczba pracujących w specjalnych strefach ekonomicznych 

 w latach 2006-2013. 

SSE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Kamiennogórska 3302 5033 4469 4028 4349 4618 4790 4849 

Katowicka 32204 35285 42592 40445 43473 48541 49934 51277 

Kostrzyńsko-

Słubicka 
10075 12891 16446 15589 17252 19089 20144 22365 

Krakowska 4711 5566 7699 8320 8936 9790 9572 15885 

Legnicka 6945 8104 8698 8213 8803 9300 9565 10066 

Łódzka 8172 14756 18983 20478 23248 24824 25921 26779 

Mielecka 11983 13104 15824 15312 16516 18387 20934 22826 

Pomorska 12013 17493 17545 17158 19275 18812 15536 15144 

Słupska 1926 2180 2728 2409 2683 3390 3632 3641 

Starachowicka 6056 6970 8030 6505 6349 7270 7104 6383 

Suwalska 4090 5096 5132 4874 5958 5452 5288 5336 

Tarnobrzeska 14755 18799 22538 22830 27832 28710 30023 27192 

Wałbrzyska 22980 28673 30924 27457 30057 31276 32392 35117 

Warmińsko- Ma-

zurska 
7206 8415 8933 9649 10558 12135 12616 12635 

RAZEM 
14641

7 

18236

5 

21054

3 

20326

8 

22528

9 

24159

4 

24745

1 

25949

5 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Gospodarki. 
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Rysunek 9. Efekty funkcjonowania stref w przeliczeniu na zagospodaro-

wany obszar SSE. 

a) miejsca pracy na 1 ha 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Gospodarki. 
 

b) nakłady inwestycyjne na 1 ha (mln zł) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Gospodarki. 
  

W 2012 r. na 1 ha terenu, na którym inwestorzy prowadzili działalność 

w strefie przypadało średnio 12,2 mln zł nakładów inwestycyjnych oraz 35 

miejsc pracy. Analizując wartość nakładów inwestycyjnych na 1 ha zagospoda-

rowanego obszaru, należy stwierdzić, że wartość powyżej średniej uzyskały 

Legnicka SSE i Katowicka SSE ‒ ponad 20 mln na 1 ha (ryc. 9). Z kolei war-

tość liczby pracujących w strefie na 1 ha była największa w Katowickiej SSE 

(55 miejsc pracy/1ha) i Mieleckiej SSE (49 miejsc pracy/1 ha).   
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Wałbrzyska SSE utworzyła 28 miejsc pracy na 1 ha zagospodarowanego 

terenu. Nie jest to zadowalające, gdyż gorsze wyniki, pod względem miejsc 

pracy na 1 ha,  mają jedynie Pomorska i Słupska SSE. Z kolei Wałbrzyska SSE 

znajduje się na czwartym miejscu jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne na 1 ha 

(12,44/1ha). Lepsze okazały się strefy: Legnicka (22,78/1ha), Katowicka 

(21,73/1ha) oraz Mielecka (13,12/1ha). 

Według rankingu brytyjskiego magazynu FDI Magazine
23

, dotyczącego 

SSE i ich przyszłości na całym świecie, WSSE zajęła 4 miejsce w Europie. 

W klasyfikacji światowej uplasowała się na 22 miejscu. W rankingu wzięło 

udział ponad 600 stref ze 120 krajów. Oceniano strefy pod względem pięciu 

kategorii: motywatorów/bodźców rozwoju, infrastruktury, ekonomiczności, 

transportu, najlepszej promocji marki FDI. Według rankingu największy sukces 

w swojej działalności osiągają strefy, które posiadają najbardziej zróżnicowane 

przemysły dla przedsiębiorców. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 

z całą pewnością takie posiada. Strefa stara się także pozyskiwać inwestorów, 

którzy w swojej działalności skupiają wyspecjalizowane technologicznie meto-

dy produkcji. Wyższe pozycje od Wałbrzyskiej SSE zajęły: Katowicka SSE (11 

miejsce na świecie) oraz Łódzka SSE (18 miejsce w rankingu światowym).  

 

Uwagi końcowe 

 

Specjalne strefy ekonomiczne mają szerokie perspektywy rozwoju. Sukces 

ich działania zależy od odpowiednio przygotowanych regulacji prawnych, które 

będą atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych. Utworzenie SSE powinno przy-

czynić się do rozwoju obszaru, na którym się znajduje. Uważa się, że tworzenie 

stref pomaga rozwiązać problemy związane z niedorozwojem infrastruktury, 

upadkiem przemysłu czy trudną sytuacją społeczną, jaka miała miejsce w pod-

regionie wałbrzyskim.  

Doświadczenie zagranicznych SSE pokazuje, że potrzeba ogromnego na-

kładu, aby strefy funkcjonowały w sposób efektywny. Na efektywność działa-

nia stref wpływa przede wszystkim stabilność polityczna, gwarancje inwesty-

cyjne i prawne, wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza oraz usprawnie-

nie procedur administracyjnych.  

Zaprezentowane dane dotyczące efektywności funkcjonowania WSSE po-

twierdzają, że strefa ta należy do najlepiej rozwijających się stref w Polsce. 

Wyróżnia się pod względem tworzenia nowych miejsc pracy oraz wysokich 

nakładów inwestycyjnych dokonywanych przez inwestorów zlokalizowanych 

na jej obszarze. W WSSE inwestują głównie duże firmy z kapitałem zagranicz-

nym. 

                                                           
23 Ranking specjalnych stref ekonomicznych na świecie,  www.ksse.com.pl [12.05.2014]. 
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Wydłużenie okresu  funkcjonowania  SSE o kilka lat nie daje  pełnej satys-

fakcji dla inwestorów. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospo-

darczą korzystne byłoby bezterminowe funkcjonowanie SSE. Firmy z dużym 

kapitałem, które chciałaby rozpocząć działalność w strefie, potrzebują czasu, 

aby korzyści przekroczyły koszty związane z ich inwestycją. 
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STRESZCZENIE 
 

Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) stanowią narzędzie stymulujące napływ 

inwestycji do Polski. Stanowią one  pewien wydzielony system gospodarczy 

funkcjonujący na korzystniejszych warunkach w stosunku do całej gospodarki. 

Działające w niej podmioty gospodarcze mają możliwość korzystania z różnych 

instrumentów wspierających ich aktywność inwestycyjną. Efekty funkcjonowa-

nia SSE określa się poprzez liczbę wydanych zezwoleń na prowadzenie działal-

ności gospodarczej, liczbę zatrudnionych oraz nakłady inwestycyjne. Utworze-

nie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (WSSE) wpłynęło na niwe-

lowanie negatywnych następstw likwidacji i upadku zakładów przemysłowych 

po okresie transformacji. Strefa przejęła rolę dawnych kopalni wałbrzyskich. 

Jednakże pojawiły się wątpliwości dotyczące wpływu strefy na otaczający pod-

region. Przede wszystkim pierwotny cel, dla którego powołano strefę nie został 

spełniony, ponieważ obszar nadal cechuje się wysokim bezrobociem. Celem 

pracy jest przedstawienie efektów funkcjonowania WSSE „Invest-Park” na 

podstawie  liczby wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodar-

czej w strefie, liczby utworzonych miejsc pracy oraz nakładów inwestycyjnych. 

Do września 2013 r. w WSSE zainwestowało 156 przedsiębiorców. Wydano 

197 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, utworzono ponad 35 

tys. miejsc pracy oraz zrealizowano inwestycje w wysokości ponad 15 mld zł. 

Celem pracy jest także porównanie wszystkich stref ekonomicznych w Polsce 

pod względem liczby wydanych zezwoleń, liczby miejsc pracy oraz nakładów 

inwestycyjnych w latach 2006-2013 i określenie efektów działania WSSE na tle 

pozostałych SSE. 

 

SŁOWA KLUCZOWE 
 

Specjalna strefa ekonomiczna, efektywność, nakłady inwestycyjne, działalność 

gospodarcza. 

 

SUMMARY 
 

Special economic zones (SEZs) are  an instrument to stimulate the inflow of 

investments into Poland.  They are a separate economic system, which operates 

on more favorable terms in relation to the overall economy.  Economic opera-

tors have able to use different instruments to support their investment activity. 

The effects of the functioning of the SEZ is determined by the number of per-

mits to conduct economic activity, number of employees and capital expendi-

tures. Creating Wałbrzyska Special Economic Zone (WSEZ) had influence on 

eliminating the negative consequences of the fall of industrial plants after the 
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transformation period. The zone has taken the role after the old Walbrzych’s 

mines. However there are some doubts when it comes to the influence of the 

zone on the surrounding region. First of all the original purpose why the zone 

was established wasn’t accomplished, because unemployment in subregion 

wałbrzyski hasn’t decreased. The aim of the study is to present the effects of the 

functioning of WSEZ. Until 2013 in zone invested 156 entrepreneurs, 197 per-

mits were released, zone has created 35 thousand jobs and realized 15 billion zł 

of investment. The aim of the work was also  a comparison of all the economic 

zones in Poland in the period 2002-2013. 

 

KEYWORDS 
 

Special economic zone, effectiveness, capital expenditures, economic activity. 
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Політико-економічні 

трансформації Польської 
Республіки: досвід для України 

 

 
 
Трансформація політико-економічних систем та глибинні зрушення 

у суспільній свідомості стали  визначальною характеристикою краху 

авторитарних комуністичних режимів Цетрально-Східної Європи у 80.-90. 

роках минулого століття. Процеси політичного, економічного та соціально-

культурного характеру, що розпочалися у посткомуністичних країнах, стали  

наймасштабнішим етапом переходу до демократії у світі. Країни, яким 

вдалося завершити перехід до демократії зуміли консолідувати демократію, 

створити ефективний механізм функціонування розвинутого громадянського 

суспільства, ввійти у світове демократичне співтовариство. Глибокий 

науковий аналіз процесів трансформації  дає відповіді на запитання стосовно 

причин  ефективного переходу до демократії чи навпаки, відходу до 

авторитаризму. Врахування успішного досвіду демократичних перетворень 

в країнах Центрально-Східної Європи є важливим  чинником підвищення 

результативності суспільно-політичних перетворень в Україні, які 

декларують очільники державної влади з самого початку незалежності.  На 

нашу думку, зі всіх країн цього регіону, саме польський досвід 

демократичного транзиту є найбільш оптимальним для нашої країни. Ми 

тісно пов’язані з Польщею спільним історичним минулим, територіальним 

сусідством, ментальними та психологічними особливостями. Польсько-

українські відносини періоду незалежності демонструють приклад 

толерантності та примирення стосовно  проблем минулого і взаємодопомоги 

та парнерства  у сьогоденні. Саме Польща виступає послідовним захисником 

інтересів України  в Європейському Союзі та НАТО. Неоціненно важливим 

євклад польських очільників у врегулювання політичних конфліктів та криз 

в сучасному українському політичному процесі. 
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Метою нашого дослідження є аналіз особливостей та шляхів 

демократичних трансформацій в Польщі і виділення того досвіду, який міг би 

бути адаптованим до українських реалій.   

Специфіка та унікальність переходу до демократії колишніх країн із 

авторитарною моделлю урядування полягає у стислих хронологічних 

рамках демократичних перетворень. Фактично процес переходу до 

демократії у  посткомуністичній країні займав приблизно одне, максимум 

півтора десятиліття. Водночас становлення політичних інститутів 

розвинутої демократії та розвиток ринкової економіки у сучасних 

ліберально-демократичних країнах Західної Європи пройшли фазу 

у декілька десятиліть. Тому процес посткомуністичної демократичної 

трансформації є багато в чому показовим при дослідженні теорії та 

практики демократичного переходу. 

Разом з тим, деякі країни досягли найбільшого успіху у процесі 

демократичного переходу – досягли стадії консолідації демократії, 

в інших країнах процес становлення демократії не був настільки успішним 

і є незавершеним до нині.  Таким чином практика трансформаційних 

процесів у кожній країні Центрально-Східної Європи має власну 

специфіку.  

Теорія та практика демократичних перетворень була і є об’єктом 

дослідження  багатьох вчених. Фундатором вчення про демократичний 

перехід і транзитології, як окремої політологічної галузі є Д. Растоу, який 

у 1970 році публікує статтю “Переходи до демократії: спроба динамічної 

моделі”. Він прийшов до висновку, що концепції політичної та 

економічної модернізації  є недостатніми для розкриття сутності 

демократичного транзиту у певній країні. Статистичні кореляції 

недостатні, тому що вони лише фіксують збіги передумов і результатів, не 

пропонуючи скільки-небудь зрозумілого пояснення логіки трансформації 

передумов у результати1. Тому в основу динамічної моделі Д. Растоу 

поклав специфіку історичного походження країн, які намагаються перейти 

до демократії. Динамічна модель демократичного транзиту Растоу 

базується на поясненні досвіду переходу до демократії у Швеції (1890-

1920 рр.) та Туреччині (починаючи з 1945 р.). Він вважає, що успішне 

становлення демократії у перехідній країні можливе за умови наявності 

ефективного механізму розв’язання соціально-політичних 

внутрішньодержавних конфліктів. Основним засобом інтеграції 

суспільства для досягнення консолідованої демократії є наявність 

національної єдності, складовими якої є економічні та соціальні фактори
1
. 

                                                           
1 D. Rustow, Transition to Democracy: Toward a Dynamics Model, „Comparative Politics” 1970, 

v. 2, nr 3, s. 9. 
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С. Хантінгтон  аналізує цивілізаційні передумови демократизації країн 

і виробляє комплексну методологію дослідження демократичного 

транзиту, виділяючи дев’ять основних критеріїв демократизації: 1) рівень 

економічного розвитку країни; 2) демократичний механізм розподілу 

національних ресурсів; 3) ринковий тип економіки; 4) розвинутий 

середній клас у країні; 5) рівень освіти населення; 6) демократичний 

характер політичної культури; 7) специфіка релігійних традицій; 8) 

ступінь розвинутості громадянського суспільства; 9) характер і масштаби 

впливу на країну зовнішніх факторів
2
.
 

Вчений доводить, що лише за умов демократизації кожного 

суспільно-політичного напряму у перехідній країні відбувається 

становлення режиму ліберальної демократії. 

Аналізуючи безпосередньо процес переходу до демократії, С. 

Хантінгтон виокремлює три стадії демократичного транзиту. На першій 

стадії демократизації (початкова лібералізація) стара політична еліта є 

визначальною у прийнятті державно-політичних рішень; друга стадія 

(демократизація) означає дискредитацію старої еліти та її поступовий 

відхід від визначальної участі при прийнятті владою державних рішень; на 

третій стадії (демократична консолідація) стара політична еліта набуває 

статусу політичної опозиції і, як наслідок, поступово завершується процес 

інституалізації демократії
3
. 

Комплексна модель демократичного транзиту була  розроблена                           

А. Пшеворським. Враховуючи політичні концепції громадянської та 

політичної культури, він виходить з того, що демократична  

трансформація політичної стистеми передбачає еволюцію суспільної 

свідомості і формування відповідного типу політичної культури 

у суспільстві. На його думку, наслідком трансформації в країні можуть 

стати чотири основні типи новоствореного режиму: 

1) традиційний авторитаризм (авторитарний політичний режим 

старого зразка); 

2) модернізований авторитаризм (авторитарний політичний режим на 

основі ліберальних перетворень); 

3) розширена демократія (демократичний політичний режим із 

політичними гарантіями для авторитарно налаштованої 

опозиції); 

                                                           
2 C. Хантингтон, Третья волна. Демократизация в конце ХХ века, Российская политическая 

энциклопедия, Мocквa 2003, s. 123. 
3 Tamże. 
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4) обмежена демократія (демократичний політичний режим без 

політичних гарантій для авторитарно налаштованої опозиції)
4
. 

Комплексний аналіз передачає взаємодоповнення означених підходів 

з метою більш глибокого вивчення системи демократичних перетворень. 

Узагальнений аналіз  демократичного транзиту Польщі доцільно 

здійснити на основі моделі, яка  включає три стадії – лібералізація, 

демократизація та  консолідація демократії. Кожна із стадій 

демократичного переходу реалізується на практиці у політичній, 

соціально-економічній та культурно-духовній сферах.  

Однією з найбільш визначальних причин початку лібералізації 

у комуністичній ПНР стала криза легітимності польської авторитарної 

політичної системи. Політична система Польщі зберігала відносну 

стабільність до початку 80-их рр. і була  пов’язана з ідеологією та 

політикою комуністичної партії, яка проголошувала  ідеї соціальної 

справедливості та високого життєвого рівня населення.  Але з середини 

70-их рр. у ПНР розвивається економічна криза, яка призводить до 

початку політичної кризи у 1980-81 рр., виникає масова опозиція 

комуністичній владі у формі “Солідарності”, відбувається руйнація 

консервативної концепції “реального соціалізму”. Комуністична еліта, 

практично не маючи можливості (ресурсів) для подолання системної 

кризи, тим самим суттєво підриває у країні легітимність комуністичної 

політичної системи.  

Однозначно, що значення та роль комуністів-реформаторів у процесі 

здійснення демократичного переходу у Польщі є значним. Разом з тим, 

тодішні реформатори прагнули модернізувати суспільно-політичне життя 

країни виключно у рамках авторитарного соціалізму. Тому мова про 

проведення радикальних демократичних реформ з боку влади не йшла.   

Важливим фактором початку в ПНР процесу не тільки лібералізації, 

але й демократизації, став крах зовнішньої легітимності авторитарної 

політичної системи. Адже, незважаючи на свою економічну і політичну 

залежність від ОВД та РЕВ, на початку 80-их рр. Польща поступово 

починає збільшувати межі власного суверенітету всередині єдиного 

соціалістичного табору. Коли у СРСР розпочинається період перебудови, 

на внутрішньополітичне життя ПНР послаблюється зовнішньополітичний 

диктат з боку Москви. У Польщі було взято курс на розбудову 

соціалістичної демократії. 

Початком процесу лібералізації у ПНР слід вважати ІХ Надзвичайний 

З’їзд ЦК ПОРП у липні 1981 р., на якому була прийнята стратегія виходу 

                                                           
4 A. Przeworski,  Economic Reforms in New Democracies: A social-democratic approach, New 

York 1993, s. 81. 
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з системної кризи країни, а в середині ПОРП відбувся розкол політичної 

еліти на консерваторів (С. Ольшовський, Т. Грабський) та реформаторів 

(К. Барчиковський, М. Раковський). Головною метою ІХ Надзвичайного 

З’їзду мав стати пошук єдиної стратегії виходу з кризової ситуації 

в польському суспільстві на початку 1980-их рр. Розроблена стратегія 

подолання кризи включала три новаторські напрями: 

1) поступове демократичне реформування суспільної сфери; 

2) введення державної політики прийняття важливих рішень при 

погодженні з усіма прошарками польського суспільства; 

3) підтримка конституційних принципів реалізації державної влади. 

Незважаючи на декларацію демократичних принципів комуністичною 

елітою Польщі, необхідно виокремити два основні обмеження розвитку 

демократії: 1) монополія ПОРП на державну владу; 2) однозначний 

пріоритет державної власності. 

Безпосередній ініціатор “круглого столу” В. Ярузельський зазначає, 

що лише у другій половині 80-их рр. з’явились реальні можливості для 

переговорів між владою і опозицією, коли обидві сторони політичного 

діалогу “прокинулись в інших умовах, однією з яких стало перетворення і 

в Радянському Союзі, і у Польщі. І в “Солідарності”, і у влади більш 

слабкими стали крайні крила...”
5
.
 

Фактично період з кінця 1981 р. до весни 1986 р. у внутрішньому 

житті ПНР є періодом своєрідного суспільно-політичного застою, 

а відповідно згортанням розпочатих ліберальних реформ. Але 

“заморожене” на певний час попереднє протистояння знову ожило. Лише 

навесні 1986 р. розпочались реальні кроки для зняття соціальної напруги 

в суспільстві з боку комуністів – були звільнені всі політичні в’язні та 

легалізовано опозиційно налаштовані по відношенню до ПОРП ЗМІ.  

Зрештою, у лютому 1989 р. розпочинає роботу “круглий стіл” між 

комуністичною владою та опозицією.  

Важливо чітко окреслити основні політичні цілі, які переслідували дві 

конфліктуючі сторони – ПОРП і “Солідарність” та кінцевий результат 

антикризового пакту. На початку перемовин комуністи  вимагали 

представлення “Солідарності” виключно у якості профспілки, а не 

громадсько-політичної сили; проведення ліберальних реформ у суспільній 

сфері; необхідність проведення виборів у Сейм на альтернативній основі, 

що призвело б до формування поліідеологічного парламенту, який 

сформує уряд на принципах широкої коаліції. Разом з тим, практика 

проведення цих реформ мала в подальшому забезпечувати “непорушність 

                                                           
5 В. Ярузельский, Уроки истории – не соль на раны [Беседа с Валентином Оскоцким], 

Рязань-Узорочье 2000, s. 27. 
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соціалістичних основ держави”. У свою чергу, опозиція на чолі з Л. 

Валенсою відстоює необхідність ліквідації монополії ПОРП на владу та 

легалізацію опозиції
6
.
 

Обговорення проблем велось по трьох напрямках: профспілковий 

плюралізм,  економіка і соціальна політика та політичні реформи. 

У результаті перемовин були підписані домовленості, які передбачали 

поступове здійснення політичних та економічних реформ у рамках 

модернізованого демократичного соціалізму ПНР. Основними напрямами 

трансформації політичної системи Польщі були: 

1. Практична реалізація положень, закріплених у “Позиції з питань 

політичних реформ”, тобто принципів політичного плюралізму: 

свобода слова, демократичний порядок формування всіх органів 

державної влади, розбудова ефективних та автономних органів 

місцевого самоврядування, незалежність судів від політики. 

2. Визнання права політичної опозиції на легальну діяльність, 

демократизація всіх рівнів державного управління шляхом 

ефективного конституційного поділу влади на законодавчу, 

виконавчу та судову. 

3. Становлення інститутів демократичного парламентаризму: 

а) створення нової палати парламенту – Сенату, вибори до якого 

оголошувались вільними та проводились на основі 

демократичних принципів виборчого права; 

б) вибори до Сенату були підконтрольні комуністам – 38% місць 

відводились ПОРП, а разом із союзницькими партіями (ОСП та 

ДемП) – 65%. Лише на 35% місць були оголошені вільні 

вибори. 

4. Запроваджувалась посада Президента країни зі значними 

повноваженнями. Разом з тим, у ході домовленностей між 

владою та опозицією було вирішено не проводити 

президентські вибори, а призначити на посаду президента В. 

Ярузельського. 

Серед організаційних рішень “круглого столу” слід виділити дві 

основні події: 

1) реєстрація Верховним судом “Cолідарності” (легалізація 

опозиції) (20 травня 1989 р.); 

2) призначення парламентських виборів (4 і 18 червня 1989 р.).    

Таким чином, у ході процесу лібералізації політичної системи ПНР 

було досягнуто суттєвих результатів у сфері майбутнього функціонування 

                                                           
6 Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века, Трансформации  90-х годов, 

С.П. Глинкина (ред.), Мocквa 2002, s. 29. 
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політичних інститутів на принципах політичного плюралізму. Разом з тим, 

всі реформи у країні мали проходити у рамках домінування комуністичної 

ПОРП у політичній системі. Ідеологічною базою гегемонії польських 

комуністів була ідеологія “реального соціалізму”. Незважаючи на певну 

обмеженість рішень “круглого столу” (розподіл кількості місць у Сеймі, 

призначення президентом реформатора В. Ярузельського), загальний 

процес лібералізації політичної системи комуністичної Польщі, 

починаючи з 1981 р. і закінчуючи літом 1989 р., як етап демократичного 

транзиту пройшов успішно. 

Етап лібералізації політичної системи трансформується у початок 

стадії демократизації посткомуністичної Польщі. Головними 

передумовами переходу стала руйнація авторитарної моделі державного 

управління – партія-держава і еволюція політичних інститутів у напрямку 

політичного плюралізму – поділ гілок влади на законодавчу (перші 

напіввільні парламентські вибори 1989 р.) та виконавчу (введення 

інституту президентства та проведення президентських виборів 1990 р.) 

гілки влади, офіційне визнання опозиції ПОРП (реєстрація  Верховним 

Судом “Солідарності” у 1989 р.). Згідно методології Freedom House, 

починаючи з 1990 р. Польща набуває статусу вільної країни.   

Фаза демократизації політичної системи Польщі складається 

з наступних інституційних змін у політичній системі: 

1. Прийняття демократичних змін до Конституції (1989-1997 рр.). 

2. Оптимізація управління вищих органів державної влади (розподіл 

на законодавчу, виконавчу та судову гілки влади) (1989-1997 

рр.). 

3. Утвердження демократичного типу виборчої системи (1989-1993 

рр.). 

4. Становлення ефективної багатопартійної системи (1989-1997 рр.). 

5. Розвиток парламентаризму (1989-1997 рр.). 

6. Демократичний тип інституту президентства (1989-2000 рр.). 

7. Розвиток місцевого самоврядування (1990-1998 рр.). 

Нормативно-правовою основою демократизації ПНР стали прийняті 

зміни до Конституції у 1989, 1992 та 1997 рр.  З  тексту Конституції було 

виключено 3 статтю про визначальну та керуючу роль ПОРП та тезу про 

розбудову соціалістичного політико-економічного устрою на основі союзу 

з СРСР. Для того, щоб підкреслити національний характер розбудови, 

назву країни з ПНР було змінено на Польську Республіку. Також 

відновлено історичні державні символи незалежності Польщі, зокрема 

коронованого польського орла 

У жовтні 1992 р. був прийнятий закон “Мала Конституція”, який  

визначав функції гілок влади та систему взаємовідносин між ними. Поряд 



Політико-економічні трансформації Польської Республіки … 

158 

 

із сильною президентською владою закріплювалась незалежна судова 

система. 

В квітні 1997 р. була прийнята нова  Конституції ПР.  Вона закріпила 

подальший розвиток Польщі як демократичної правової держави на основі 

чіткого розподілу повноважень гілок влади та розширення компетенцій 

Конституційного Суду.  Були гарантовані права і свободи громадян на 

засадах  демократичного конституціоналізму
7
.
 

Розвиток партійної системи, проведення демократичних виборів,  

децентралізація органів виконавчої влади та розширення повноважень 

місцевих органів управління наповнили практичним змістом інституційні 

зміни. 

За допомогою становлення та закріплення демократичних політичних 

інститутів, в Польщі були створені умови для подальшого розвитку 

демократії в суспільно-політичній сфері та перехід до заключної фази 

демократичного транзиту – консолідованої демократії.  

Успішність  демократичного транзиту Польщі є результатом значної 

кількості політичних, економічних, соціальних та зовнішньополітичних 

чинників. Початковий етап трансформації був зумовлений глибокою  

кризою комуністичної суспільно-політичної моделі. З самого початку 

такий тип організації політичної влади та суспільних відносин був 

нав’язаний Польщі ззовні після закінчення Другої світової війни і не мав 

глибинної суспільної підтримки. Польський авторитаризм зберігав 

елементи  політичної, економічної та культурної саморганізації громадян. 

Ще одним важливим фактором поступової лібералізації польського 

суспільства є історичні традиції країни. Це відносна незалежність 

університетів та академічного середовища, існування... вагомого 

приватного сектору (на кінець 1989 р. він виробляв 20% ВВП). 

Багаточисельною була польська діаспора (близько 10 млн. чол.), яка 

лобіювала польські інтереси в урядах Франції, США, Канади.  Величезну 

роль відігравала католицька церква. Польський католицизм стає 

своєрідною серцевиною для створення передумов формування 

громадянського суспільства. З обранням у 1978 р. краківського кардинала 

К. Войтила  Папою Римським Іоанном Павлом ІІ., роль католицької 

церкви у демократичних перетвореннях набуває нової якості 

і супроводжується активними зовнішньополітичними впливами Римської 

курії.  

Польський досвід демократичної трансформації дає підстави говорити 

про необхідність реалізації в Україні процесів консолідації суспільства на 

                                                           
7 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997, nr 78, poz. 483. 
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основі демократичних прав та свобод, розвитку економічної активності та 

само занятості громадян, підвищення ролі та дієвості профспілкових 

об’єднань стосовно захисту економічних та політичних інтересів 

працівників, зростання впливу інституцій громадянського суспільства на 

розвиток виборчого процесу та партійне будівництво. Саме події 

Євромайдану показали можливість змін, які реалізуються в контексті 

демократичного транзиту в  Україні. 
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STRESZCZENIE 
 

Політико-економічна трансформація Польщі аналізується на основі 

послідовного  проходження стадій лібералізації, демократизації та 

консолідації. Кожна із стадій демократичного переходу реалізується на 

практиці у політичній, соціально-економічній та культурно-духовній 

сферах. Наголошується на особливостях передумов та важливості 

польського досвіду для успішного демократичного транзиту в Україні. 
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SUMMARY 
 

Political and economic transformation of the Republic of Poland: Experience 

for Ukraine Political and economic transformation in Poland is analyzed on the 

basis of serial passage stages of liberalization, democratization and consolida-

tion. Each of the stages of the democratic transition implemented in practice of 

the political, socio-economic, cultural and spiritual areas. Accent is on the fea-

tures of conditions and the importance of the Polish experience for successful 

democratic transit in Ukraine. 
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