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Globalizacja jest zjawiskiem wielowymiarowym, które uruchamia wiele 
złożonych procesów, powodujących transformacje w sferze społecznej, kul-
turowej, ustrojowej, politycznej. To fenomen, który rodzi wiele pytań, m. 
in. jak „globalizacja” będzie wpływać na dalszy rozwój zarządzania i rozwoju  
z jednej strony, oraz demokracji i wolności z drugiej strony w skali całego 
świata. Trwające napięcie pomiędzy tym co ponadjednostkowe, a tym, co in-
dywidualne, lokalne, prowokuje do poszukiwania nowej, „trzeciej drogi” syn-
tezy wspomnianych wymiarów. W niniejszej monografii podjęto badania nad 
kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi sfery połączenia tego co globalne  
i lokalne w perspektywie poszukiwania ścieżek rozwoju z uwzględnieniem 
kreatywnej, progresywnej dywersyfikacji. Stworzono interdyscyplinarne stu-
dium opracowanych wyników prac badawczych w różnych instytucjach szkol-
nictwa wyższego i nauki. 

W opracowaniu pojawiają się różne perspektywy i interpretacje autorów, 
którzy reprezentują liczne środowisko akademickie z całej Polski. Publikację 
cechuje różnorodność podjętych tematów i stosowanych metod badawczych. 
W opublikowanych pracach, podjęto się wyzwania udzielenia odpowiedzi na 
pytania o zakres (i możliwości) tworzenia nowych rozwiązań prawnych, or-
ganizacyjnych, ekonomicznych w zakresie poszukiwania praktycznej recepcji 
glokalizacji, także w kontekście trwającej pandemii wirusa SARS – CoV-2. 
Przedstawiono nie tylko pozytywne i negatywne strony globalizacji, ale zwró-
cono uwagę na aspekty deontologiczne i ideowe towarzyszące zachodzącym 
przemianom, tak w aspekcie jednostkowym, jak i instytucjonalnym.

Należy podkreślić, że w niniejszej monografii poruszono jedynie niektó-
re istotne kwestie z tytułowego zagadnienia, które niewątpliwie stało się płasz-
czyzną do dalszej, cennej wymiany poglądów pomiędzy autorami i gronem 
osób zainteresowanych podejmowaną problematyką. Podziękowania należy 
skierować także do recenzentów za uwagi merytoryczne, które przyczyniły się 
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do opracowania niniejszej publikacji w ostatecznym kształcie. Wypada wyra-
zić nadzieję na życzliwe przyjęcie publikacji przez czytelników, którym bliskie 
są podejmowane w monografii kwestie. 

     

Dr Marzena Świstak
Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
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Dominika Kansy1

POZIOM INNOWACYJNOŚCI  
W ODNIESIENIU DO JĘZYKÓW 

PROGRAMOWANIA NA RYNKACH 
PRACY WYBRANYCH KRAJÓW UNII 
EUROPEJSKIEJ W LATACH 2018-2021

Streszczenie: Celem poniższego artykułu było odkrycie związku pomiędzy 
zapotrzebowaniem na pracowników ze znajomością określonych języków pro-
gramowania a stopniem innowacyjności wybranych krajów Unii Europejskiej. 
Badania przedstawione w artykule zostały oparte o wskaźniki innowacyjności 
publikowane w European Innovation Scoreboard (EIS) oraz na danych ze-
branych z największych serwisów internetowych z poszczególnych krajów UE 
zawierających oferty pracy. Do analizy i przetwarzania danych wykorzystano 
metody eksploracji danych przy użyciu programu R. W wyniku przeprowa-
dzonej analizy uzyskano zależności pomiędzy wskaźnikiem innowacyjności  
a zapotrzebowaniem na określone języki programowania.

Słowa kluczowe: Wskaźnik innowacji, rynek pracy, języki programowania, 
analiza głównych składowych.

Wstęp 

Jedną z cech charakteryzujących współczesną gospodarkę jest jej stopnio-
we przechodzenie od gospodarki materiałochłonnej do gospodarki opartej na 
wiedzy i nowoczesnych technologiach. Głównym czynnikiem tej zmiany jest 
innowacyjność. Wdrażanie innowacji nie byłoby możliwe, gdyby nie dzia-
ły IT w przedsiębiorstwach, które we współpracy z menedżerami decydują  
o efektywności tych działań. Przekłada się to na zmiany w strukturze 

1  Mgr, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
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zatrudnienia, zwłaszcza na rynku pracy związanym z branżą IT. Poza istnieją-
cym wpływem innowacji na strukturę zatrudnienia, istnieje również zależność  
w drugą stronę – zmiany w strukturze zatrudnienia związane przede wszyst-
kim z sektorem IT mają więc wpływ na poziom innowacyjności. 

Celem niniejszego rozdziału jest zbadanie czy istnieje podobieństwo ryn-
ków ofert pracy krajów o wysokim wskaźniku innowacyjności oraz niskim 
wskaźniku innowacyjności, ze względu na języki programowania oraz ocena 
wpływu innowacyjności na zapotrzebowanie rynku pracy na określone języki 
programowania.

Część teoretyczna

Gospodarka jest poddawana ciągłym zmianom w obszarach procesów 
produkcyjnych, technologicznych i organizacyjnych. Głównym źródłem 
tych zmian są innowacje. Aktywność innowacyjna, obok kapitału fizycznego  
i ludzkiego, jest jednym z najważniejszych czynników determinujących wzrost 
gospodarczy. Tym samym zdolność do innowacji i skutecznego wprowadza-
nia innowacji staje się wyznacznikiem konkurencyjności gospodarki. Politycz-
ni decydenci coraz większą uwagę poświęcają relacjom między nauką, nowy-
mi technologiami i innowacjami. W ostatnim czasie wiele rządów przesunęło 
środki finansowe z badań publicznych na innowacje w biznesie i przedsiębior-
czość. Warunki ekonomiczne, finansowe i społeczne poszczególnych państw 
nie są tu bez znaczenia. Dywersyfikacja w tym obszarze istotnie wpływa na 
inwestycje w działalność innowacyjną. Prowadzi to do coraz większych dys-
proporcji między krajami o niskim potencjale innowacyjnym a światowymi 
liderami w tej dziedzinie2. Taka sytuacja może zagrażać spójności ekonomicz-
nej Unii Europejskiej, która w traktacie lizbońskim za jeden z głównych ce-
lów postawiła sobie wspieranie zrównoważonego rozwoju wszystkich państw 
członkowskich. 

Do badania i porównywania poziomu innowacyjności państw UE słu-
ży Europejski Ranking Innowacyjności (EIS). Wyniki prezentowany są na 
podstawie analizy wskaźników dotyczących takich obszarów, jak: nakłady 

2  B. Verspagen, Innovation and Economic Growth [w:] The Oxford Handbook of Innovation, 
(red.) J. Fagerberg, D. Mowery, R. Nelson, Oxford University Press, 2006, s. 487-513;  
S. Kergroach, Recent International Trends in STI policies [w:] OECD, Science, Technology 
and Innovation Outlook 2016, OECD Publishing, 2016, s. 161-164; B. Asheim, M. Gril-
litsch, M. Triple, Regional Innovation Systems: Past-present-future [w:] Handbook on the Geog-
raphies of Innovation, red. R. Sharmur, C. Carrincazeaux, D. Doloreux, Cheltenham: Edward 
Elgar Publishing, 2016, s. 45-46.
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na działalność innowacyjną i jej efekty, inwestycje w ICT, eksport wysoko-  
i średniozaawansowanych technologii, wykwalifikowane zasoby ludzkie, pu-
blikacje naukowe, patenty, dostęp do internetu szerokopasmowego, PKD na 
osobę.

Innowacje a rynek pracy

Wraz z postępem technologicznym wszystkie elementy struktury go-
spodarczej, a w tym rynek pracy podlegają transformacji. Szczególny związek 
między rynkiem pracy a innowacjami od dawna stanowi przedmiot zaintere-
sowań ekonomistów3. Postęp technologiczny oddziałuje na zmiany wielko-
ści i struktury zapotrzebowania gospodarki na pracowników. W przeszłości 
przemiany technologiczne w procesach produkcyjnych zwykle prowadziły do 
obniżania kosztów produkcji, a tym samym ceny danego dobra. To z kolei 
przyczyniało się często do wzrostu popytu, następował wzrost produkcji wy-
magającej więcej pracy i doprowadzało to do zwiększenia zatrudnienia. Nawet 
jeśli spadek ceny danego dobra nie powodował wzrostu popytu, to obniżenie 
ceny tego produktu, umożliwiało przesunięcie zaoszczędzonych przez konsu-
mentów pieniędzy na inne artykuły, usługi, a obniżenie kosztów produkcji 
dawało nowe możliwości inwestycyjne przedsiębiorcy, co nadal mogło pro-
wadzić w ogólnym rozrachunku do zbalansowania utraconych i nowopowsta-
łych miejsc pracy4.

Co do tego czy wraz z coraz większym tempem innowacji ten pozy-
tywny trend będzie trwał, naukowcy nie są zgodni. W pewnym momencie  
w niektórych krajach rozwiniętych pojawiły się słabe wyniki rynków pracy, 
za co obwiniano przede wszystkim postępującą globalizację. W ostatnim 
czasie uwaga skupiła się jednak na upatrywaniu przyczyny tego stanu w co-
raz bardziej postępujących zmianach technologicznych, związanych głównie  
z automatyzacją i komputeryzacją. Początkowo zjawisko to wiązano ze spad-
kiem zatrudnienia w zawodach rutynowych (głównie w przemyśle wytwór-
czym ale też w zawodach biurowych), czyli czynnościach polegających na 
wykonywaniu zadań według dobrze zdefiniowanych procedur, możliwych do 

3  C. Frey, M. Osborne, The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?, 
“Technological Forecasting and Social Change” 2017, nr 114, s. 254-280.

4  M. Cyert, D. Mowery, Technology and Employment: Innovation and Growth in the U.S. 
Economy, National Academy Press, 1987 Washington D. C., s. 16-17; C. Edquist, L. Hom-
men, M. McKelvey, Innovation and Employment: Process Versus Product Innovation, Edward 
Elgar Publishing, 2001 Northampton, s. 27-35; M. Pianta, Innovation and Employment [w:]  
The Oxford Handbook of Innovation, (red.) J. Fagerberg, D. Mowery, R. Nelson, Oxford Uni-
versity Press, 2006, s. 571-574.
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realizacji przez wyrafinowane algorytmy. Pojawienie się sztucznej inteligencji, 
big data, Internetu rzeczy daje możliwości zautomatyzowania czynności coraz 
bardziej złożonych. Jednocześnie powoduje to wzrost zapotrzebowania na wy-
soko wykwalifikowanych pracowników z sektora IT5.

Innowacje a języki programowania

Zasoby takie jak praca, ziemia, kapitał materialny przestają być główny-
mi czynnikami produktywności. Nacisk przeniesiony zostaje przede wszyst-
kim na wiedzę, jako czynnik, który zaważa na konkurencyjności poszczegól-
nych organizacji (również państw). Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji 
oraz tworzenie nowej wiedzy zyskują na znaczeniu. Z pomocą przychodzą 
narzędzia ICT. Przyspieszają zbieranie, analizowanie i przetwarzanie danych 
oraz rozpowszechnianie i wykorzystywanie informacji, które są podwali-
ną rozwoju innowacyjnych dóbr i usług6. To z kolei napędza dalszy rozwój 
technologii informatycznych i dalszą transformację biznesu wpisując się  
w światowy megatrend – transformację cyfrową. Pewne zasoby wiedzy tracą 
na aktualności, następują zmiany metod i technologii informatyczne, syste-
mów operacyjnych, jak również języków programowania7. Te ostatnie odgry-
wają fundamentalną rolę w cyfryzacji. Przy ich pomocy są tworzone wszel-
kiego typu programy komputerowe, aplikacje zarówno dla użytkowników 
zwykłych, jak i biznesowych. 

Język programowania to taki, którego składnia i semantyka jest zrozu-
miała dla jakiegoś systemu komputerowego. Obecnie wyróżnia się pięć gene-
racji języków programowania:

−	 pierwszej generacji – maszynowe, oparte na binarnym kodowaniu in-
strukcji (języki procesorów);

−	 drugiej generacji – assemblery;
−	 trzeciej generacji – obecnie stosowane języki wysokiego poziomu, po-

zwalające na programowanie przy użyciu instrukcji warunkowych, se-
kwencyjnych i pętli, znajomość architektury komputerowej nie jest ko-
nieczna, np. Python;

5  C. Frey, M. Osborne, The future of…, s. 255-256, E. Colombo, F. Mercorio, M. Mezzanza-
nica, AI meets labor market: Exploring the link between automation and skills, “Information 
Economics and Policy” 2019, nr 47, s. 27-29.
6  C. Olszak, Cywilizacja informacyjna [w:] Informatyka dla biznesu, (red.) C. Olszak, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014, s. 20.
7  S. Wrycza, J. Maślankowski, Informatyka ekonomiczna. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 2019, Warszawa, s. 30.
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−	 czwartej generacji – bardzo wysokiego poziomu, do specjalistycznych 
zastosowań np. SQL;

−	 piątej generacji – najbliższe językowi naturalnemu, wykorzystywane przy 
sztucznej inteligencji.

Poniżej przedstawiono obecne obszary użytkowe języków programowania.

Tabela 1. Obszary i możliwości wykorzystania języków programowania

Obszary wykorzystania Języki programowania

Programowanie (tworzenie programów, 
aplikacji, języków programowania, testowanie 
aplikacji, analiza geoprzestrzenna, CRM, wzorce 
projektowe, programowanie o wysokiej wydajności, 
programowanie funkcjonalne, programowanie 
obiektowe, aplikacje GUI, sztuczna inteligencja)

Java, Python, C#, JavaScript, C++, Go, PHP, 
Scala, Rust, Kotlin, Apex, Objective-C, Julia, 
R, Ruby, F#, SQL, Swift, Clojure, Delphi, 
Actionscript, Dart

Tworzenie stron internetowych (po stronie 
użytkownika, po stronie serwera, programowanie 
stron,  system zarządzania treścią – CMS, 
E-commerce, projektowanie stron, system 
zarządzania nauczaniem – LMS, tworzenie stron 
responsywnych, mikroserwisy)

JavaScript, PHP, C#, Java, HTML*, Python, 
TypeScript, CSS*, Ruby, Go, C, C++, Swift, 
Kotlin, Clojure, Scala, Visual Basic, R, Dart, 
CoffeScript, Objective-c

Dane (pobieranie, przetwarzanie, analiza, 
wizualizacja, uczenie maszynowe, głębokie 
uczenie, analityka biznesowa (BI), programowanie 
baz danych, administracja bazami danych, 
komputerowe rozpoznawanie obrazów)

Python, Java, R, SQL, JavaScript, Scala, C++, 
Solidity, C#, C, Go, Swift, Haskell, PHP, 
Clojure, HTML*, DAX, Perl, Julia, Powershell, 
Matlab, 

Chmura i networking (obliczenia w chmurze, 
administracja systemami, wirtualizacja, serwery, 
konteneryzacja, bezpieczeństwo sieci, DevOps, 
zarządzanie konfiguracją)

Java, Python, C, C#, Go, Shell, Powershell, 
Ruby, C++, JavaScript, Apex, PHP, Shell, Rust, 
HTML, Lua, SQL, 

Gry (2D, 3D, mobilne, programowanie grafiki, 
skryptowanie, projektowanie, optymalizacja 
gier, sztuczna inteligencja w grach, wirtualna 
rzeczywistość)

C#, C++, Java, Python, JavaScript, 
Objective-C, Swift, HTML*, Actionscript, 
Lua, Delphi, Torquescript, TypeScript, C, 
Objective-c, Unrealscript, Monkey 

Urządzenia mobilne (programowanie dla iOS, 
aplikacje cross-platformowe, aplikacje dla systemu 
Android, dla systemu Windows, rzeczywistość 
poszerzona, zarządzanie urządzeniami mobilnymi – 
EMM, programowanie dla BlackBerry)

Swift, JavaScript, Java, C#, Kotlin Objective-C, 
C++, Dart, Python, C, PHP, HTML*, 
Actionscript, F#

Bezpieczeństwo (testy penetracyjne, kryminalistyka 
bezpieczeństwa cybernetycznego, bezpieczeństwo 
aplikacji, bezpieczeństwo w chmurze, 
bezpieczeństwo informacji, analiza złośliwego 
oprogramowania, kryptografia, Bug bounty)

Python, Java, Shell, C, C#, JavaScript, 
Assembly, Perl, Ruby, Swift
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Internet rzeczy (Iot) i hardware (komputery 
jednopłytkowe, mikrokontrolery, robotyka, systemy 
wbudowane, rozwój Iot, druk 3D, automatyka 
domowa, wearable technology, przemysłowy 
internet rzeczy, bezpieczeństwo Iot)

Python, C++, Java, JavaScript, C#, Swift,  
Assembly, Bash, Scala, C, Shell

Programowanie dla biznesu i inne (ERP, 
zarządzanie projektami, rozwój interfejsu 
użytkownika UI, zarządzanie biznesem, 
automatyzacja przepływu pracy, Agile, animacja, 
edycja obrazu)

Java, C#, JavaScript, Python, C++, X++, PHP, 
Ruby, C, C/AL, Objective-C, Swift, Shell, 
Powershell, Scratch

*języki te nie są formalnie uznawane za języki programowania; HTML- to język znaczników, CSS- 
język kodów używany do nadawania wyglądu strony

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych o publikacjach wydawnictwa 
Packt Publishing pod adresem internetowym https://subscription.packtpub.com/ 
search/ (dostęp: 28.09.2021).

Istnieje ponad 500 języków programowania. Część powstałych języków 
została po pewnym czasie zapomniana (jest nieużywana). Niektóre starsze 
języki powstałe jeszcze w XX wieku jak Assembly, C, SQL, Matlab, C++,  
Objective-C, Python, Java, PHP, JavaScript, C#, Ruby nadal są używane i co 
najważniejsze rozwijane (są też czasami bardziej popularne niż inne, nowsze). 
Niektóre powstają całkowicie od zera, a inne tworzone są na bazie już istnie-
jących. Do stosunkowo nowych i popularniejszych należą Go, Kotlin, Swift, 
Julia,  Czasami języki są odsuwane na bok z powodu mody, ale zmiany są 
zazwyczaj spowodowane tym, że nowe języki mają zastosowanie do szerszej 
lub innej klasy problemów niż ich poprzednicy8. Według TIOBE pięć naj-
popularniejszych języków wśród programistów w ostatnich latach to Python, 
C, Java, C++, C. Pokrywa się to również, np. z publikacjami wydawnictwa 
Pact Publishing. W tabeli 1 języki programowania są ułożone wg ilości publi-
kacji w danym obszarze zastosowań (od największej ilości, do najmniejszej). 
Chociaż można powiedzieć, że języki programowania są uniwersalne, to jed-
nak wybór odpowiedniego języka dla profesjonalistów jest kluczowy. Oprócz 
obszaru zastosowań zależy on od różnych czynników, jak wielkość, szybkość 
i bezpieczeństwo tworzonych aplikacji, i możliwości języków w tym zakresie, 
czy program jest tworzony od podstaw, czy potrzebna jest tylko jego modyfi-
kacja, od specyficznych upodobań i doświadczenia programisty, od zintegro-
wanego środowiska programistycznego związanego z danym językiem (IDE) .

8  L. Tratt, A. Welc, Programming Language, “IEEE Software” 2014, nr 31, s. 34.
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Część badawcza

Do przeprowadzenia badania użyto danych pochodzących ze stron in-
ternetowych najpopularniejszych portali z ofertami pracy wybranych krajów 
Unii Europejskiej w trzecim kwartale 2018 roku i trzecim kwartale 2021 roku. 
Analizie poddano 5 krajów Europy wschodniej, które weszły do wspólnoty 
europejskiej w 2004 roku oraz 11 krajów tzw. „Starej Unii”. 

Dla porównania poziomu innowacyjności wybranych krajów użyto su-
marycznego wskaźnika innowacyjności (SII – Summary Innovation Index). 
Dane dla poszczególnych państw zostały pobrane z oficjalnej strony interneto-
wej Unii Europejskiej pod adresem:  https://ec.europa.eu/info/research-and-

-innovation/statistics/performance-indicators/european-innovation-scorebo-
ard_en (European innovation scoreboard).

Oferty pracy badano pod względem ilości ofert zawierających naj-
częściej wykorzystywane języki programowania wśród programistów, wy-
magane do przyjęcia potencjalnego kandydata na dane stanowisko, takie 
jak: Java, JavaScript, Python, C#, C/C++, SQL, PHP, Swift, MATLAB, 
Ruby. Języki wyselekcjonowano przy pomocy raportów sporządzonego 
przez wydawnictwo Packt Publishing: Skill Up 2018 report, Skill Up 2019 
report, oraz na podstawie strony internetowej https://webprodesign.pl/
najlepsze-jezyki-programowania-do-nauki-w-2021-r/. 

Wykres 1. Mapa ciepła ukazująca częstość występowania ofert pracy z poszczególnymi 
językami programowania w stosunku do wszystkich ofert pracy w 2021r. 

Źródło: Opracowanie własne.
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Aby kraje można było porównywać dane dla poszczególnych języków 
programowania przedstawiono jako procent ilości wszystkich ofert pracy do-
stępnych w badanym okresie, w poszczególnym kraju.

Wykres 2. Mapa ciepła ukazująca częstość występowania ofert pracy z poszczególnymi 
językami programowania w stosunku do wszystkich ofert pracy w 2018r.

Źródło: Opracowanie własne.

Powyższe wykresy obrazu częstość występowania określonych języków 
programowania w stosunku do wszystkich ofert pracy. Im ta częstość jest więk-
sza, tym kolor na mapie ciepła jest ciemniejszy. Państwa na wykresach zostały 
ustawione w kolejności od najwyższego wskaźnika SII do najniższego (patrząc 
od góry). W 2018 można zauważyć, że kraje o najwyższym wskaźniku SII 
charakteryzowały się stosunkowo największą ilością ofert pracy, gdzie wyma-
gana była znajomość przede wszystkim języków C#, C/C++. W krajach takich 
jak Hiszpania, Francja i Włochy nie było jednoznacznego lidera jeśli chodzi  
o język programowania. W Estonii i Portugalii pracodawcy poszukiwali 
przede wszystkim osób ze znajomością języka Java, na Litwie języka JavaScript, 
a w Polsce SQL. W roku 2021 rozkład jest bardziej zróżnicowany (jest mniej 
bardzo jasnych „plam”, np. Python zyskał większą popularność w porówna-
niu do roku 2018). Języki C#, C/C++ stały się mniej pożądane w stosunku 
do pozostałych języków. Umiejętność stosowania bazodanowego języka SQL 
uważana jest za zdecydowanie przydatną w krajach o średnim i niskim wskaź-
niku SII. Pracodawcy w Estonii w roku 2021 mają podobne wymagania jak  
w 2018. Ponadto Estonia jako jedyny kraj z badanych poczyniła tak duży 
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postęp w kwestii innowacyjności, gdyż w badanej grupie przesunęła się z 13 
miejsca w 2018 roku na miejsce 8 w 2021 roku. Jednocześnie Java według 
tabeli 1 to jeden z najpopularniejszych języków w każdym obszarze zastoso-
wania, a w szczególności w programowaniu dla biznesu.

Następnie do dalszej analizy użyto metody głównych składowych (PCA). 
W pierwszym etapie sprawdzono, czy pomiędzy zmiennymi (językami progra-
mowania) występuje korelacja liniowa. Zastosowano test sferyczności Bartlet-
ta i odrzucono hipotezę zerową, mówiącą o tym, że wszystkie współczynniki 
korelacji między zmiennymi wyjściowymi są równe 0. W kolejnym kroku 
w celu oceny stopnia adekwatności macierzy korelacji całego zbioru danych 
wejściowych łącznie, wykorzystano współczynnik Kaisera-Mayera-Olkina 
(KMO) i uzyskano następujące wyniki: 

Tabela 2. Współczynnik KMO dla badanych zmiennych 

Java JavaScript Python C#/C/C++ SQL PHP Swift MATLAB Ruby

0.84 0.67 0.89 0.54 0.84 0.77 0.78 0.74 0.91

Źródło: Opracowanie własne.

Wszystkie współczynniki są większe od 0.5, więc ustalono, że zasadne 
jest dalsze stosowanie PCA. Następnie znormalizowano zmienne i obliczo-
no wartości własne/wariancje. Wartości własne mierzą wielkość zmienności 
zachowaną przez każdy wymiar (składową). Okazało się, że 82% zmienności 
można wyjaśnić przez dwie pierwsze składowe, a 92,2% przez trzy pierwsze. 
Zmienne, które są najlepiej skorelowane ze składowymi PC1 (Dim1), PC2 
(Dim2), PC3 (Dim3) mają największą wartość w wyjaśnieniu zmienności  
w całym zbiorze danych. Pierwsza składowa jest silnie skorelowana ze zmien-
nymi: SQL, Ruby, Java, MATLAB, PHP, największy wkład w tworzenie skła-
dowej drugiej mają: C#,C/C++, Swift i JavaScript, a trzeciej Python. 

Aby uwzględnić badane kraje oraz ich poziom innowacyjności, na po-
wyższych wykresach przedstawiono położenie punktów, reprezentujących 
poszczególne kraje w układzie dwóch pierwszych głównych składowych 
oraz pierwszej i trzeciej głównej składowej. Kraje zostały podzielone zgodnie  
z europejskim rankingiem innowacyjności na liderów innowacji, silnych in-
nowatorów, umiarkowanych innowatorów i początkujących innowatorów. 
Wszystkie języki odpowiedzialne za tworzenie pierwszej głównej składowej 
(czyli przenoszącej 67,6% wariancji) są z nią dodatnio skorelowane, a więc 
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im mniejszy procent udziału ofert pracy z nimi związanych w ogólnej ilo-
ści ofert pracy tym leżą bardzie na lewo od środka układu współrzędnych. 

Wykres 3. Wykres konfiguracji punktów reprezentujących kraje w układzie pierwszej 
i drugiej osi głównej składowej

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 4. Wykres konfiguracji punktów reprezentujących kraje w układzie pierwszej 
i trzeciej osi głównej składowej

Źródło: Opracowanie własne.
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Patrząc z punktu widzenia średniej dla poszczególnych grup, najmniejszym 
procentem charakteryzują się liderzy innowacyjności, drugie miejsce zajmu-
ją silni innowatorzy, następnie plasują się umiarkowani innowatorzy i naj-
większym procentem charakteryzują się początkujący innowatorzy. Języki C#,  
C/C++, JavaScript są ujemnie skorelowane z PC2, a Swift dodatnio oraz Py-
thon jest ujemnie skorelowany z PC3. 

Biorąc pod uwagę dwie pierwsze składowe (przenoszące 72% warian-
cji), można zauważyć, że liderzy innowacyjności, czyli Szwecja, Dania i Bel-
gia leżą na niewielkim obszarze wokół głównej osi, wśród umiarkowanych 
i silnych innowatorów, jednak średnia dla tych krajów znajduje się pomię-
dzy tymi grupami. Natomiast istnieje prawidłowość w pozostałych grupach 
z drobnymi wyjątkami. Silni innowatorzy leżą w większości pod osią PC2, 
gdzie odstępstwo stanowi Holandia w 2018 (jednak w 2021 już przesunęła 
się w dół), Wielka Brytania w 2021 (która w grupie badanych państw zano-
towała spadek SII o 3 miejsca w stosunku do roku 2018) oraz Estonia 2021 
(która zanotowała największy wzrost w rankingu innowacyjności i przesunęła 
się w 2021 roku do grupy silnych innowatorów). Poza tym porównując lata 
2018 i 2021 można zauważyć tendencję przesuwania się silnych innowatorów  
w stronę liderów innowacyjności (wyjątkiem jest Austria). Zaś punkty od-
powiadające umiarkowanym innowatorom leżą głównie nad osią PC2, gdzie 
wyjątki stanowią Włochy i Hiszpania w 2018 roku (w 2021 nastąpiła zmia-
na). Te dwie grupy różnicują przede wszystkim języki C#, C/C++ i JavaScript 
(silni innowatorzy charakteryzują się większym udziałem tych języków w ofer-
tach pracy), oraz Swift (tu zależność jest w drugą stronę, dlatego Litwa w 2021 
roku tak odstaje w swojej grupie, gdyż było tam stosunkowo najwięcej ofert 
pracy spośród wszystkich badanych państw dla tego języka).

Grupa początkujących innowatorów znajduje się również pod osią PC2 
i kraje te przesunęły się w 2021 jeszcze niżej. Większy dystans tej grupy wi-
doczny jest również na wykresie 4, gdzie wraz z rozwojem języka Python i jego 
zwiększoną popularnością wśród programistów (2018 vs 2021) widać w tych 
krajach dużo większe zapotrzebowanie na jego znajomość, w stosunku do po-
zostałych grup, w których można jedynie zaobserwować, że prawie wszystkie 
kraje wykazywały się większym zapotrzebowaniem na ten język w 2021 niż  
w 2018 roku.
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Zakończenie 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że kraje o najniższym stopniu in-
nowacyjności charakteryzują się większym zapotrzebowaniem na specjalistów 
ze znajomością praktycznie wszystkich badanych języków programowania  
w stosunku do ilości wszystkich ofert pracy danego kraju. Natomiast liderów 
innowacji i silnych innowatorów odróżnia od umiarkowanych innowatorów 
większa ilość ofert pracy dotycząca znajomości C#, C/C++  (C# - język słu-
żący głównie do tworzenia różnego typu aplikacji również i często dla bizne-
su, C/C++ - najstarsze i najszerzej stosowane języki) i w mniejszym stopniu 
JavaScript (głównie stosowany do tworzenia serwerów, aplikacji mobilnych, 
przeglądarek, stron internetowych i kontenerów). Wśród ofert pracy związa-
nych z językami programowania w krajach będących umiarkowanymi inno-
watorami dominujące są te związane przede wszystkim z językiem bazodano-
wym SQL, a w mniejszym stopniu z językami Ruby, Java, Matlab, PHP.
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INNOVATION LEVEL IN RELATION TO  
PROGRAMMING LANGUAGES  

ON LABOUR MARKETS OF THE SELECTED  
EROPEAN UNION COUNTRIES  

IN 2018 - 2021

Summary: The following article describes how the degree of innovation 
measured by the Summary Innovation Index in the European Innovation 
Scoreboard (EIS) determines the demand of the economies of EU countries 
for specific employees in the IT industry. Job offers from EU countries were 
compared in terms of programming languages. The aim was to discover 
whether there is a relationship between a demand for similar languages and 
the innovation index rate of individual countries. The research presented in 
this article was based on the data collected from the Eurostat database and 
from the largest websites from individual EU countries containing job offers. 
Data mining methods were used to analyze and process the data by using the 
R program. As a result of the conducted analysis, dependencies between the 
innovation rate and the demand for a specific programming languages were 
obtained.

Keywords: Summary Innovation Index, labor market, programming 
languages, principal component analysis.
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POLSKA POLITYKA ENERGETYCZNA 
Z UWZGLĘDNIEM OZE

Streszczenie: Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii w coraz większym stop-
niu wpływa na kształt zarówno polityk energetycznych jak i budowę syste-
mu elektroenergetycznego państw członkowskich Unii Europejskiej. Jest to 
spowodowane przede wszystkim faktem, iż kolejne przepisy prawne tworzone  
w Unii Europejskiej coraz mocniej promują tzw. czyste źródła energii. Poli-
tyka klimatyczna Unii Europejskiej, idąca w kierunku „niskoemisyjności” lub 
nawet „zeroemisyjności” wymusza konieczność daleko idącej przebudowy pol-
skiego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Obecne zmiany prawne 
spowodowały konieczność dokładnej oceny atrakcyjności ekonomicznej bu-
dowy nowych bloków węglowych. Przyjęcie europejskiego pakietu energetycz-
no-klimatycznego oznacza konieczność zmiany polityki energetycznej krajów 
UE. W odniesieniu do Polski można twierdzić, że bez szybkich i głębokich 
zmian polityki energetycznej niemożliwe będzie osiągnięcie przyjętych celów. 
Należy jednak podkreślić, że nie można utożsamiać modernizacji sektora ener-
gii i wydatków z tym związanych jedynie z warunkami pakietu energetyczno-

-klimatycznego. Przyszła polityka energetyczna kraju musi bowiem uwzględ-
nić podejmowanie dwóch równoległych rodzajów działań: odtworzenia części 
mocy, które nie spełniają norm ekologicznych, co się wiąże z warunkami 
pakietu energetyczno-klimatycznego i z innymi unijnymi aktami prawnymi, 
budowy nowych mocy wytwórczych, które pozwolą zagwarantować dostawę 
wystarczającej ilości energii w obliczu spodziewanego wzrostu zapotrzebowa-
nia na energię finalną, na nieuchronność zwiększonego zapotrzebowania na 
energię wskazują dostępne prognozy. W artykule została wykorzystana meto-
da ekspercka,, jakościowa, analiza historyczna, analiza dokumentów. Artykuł 
ma na celu odpowiedź na pytanie jakie były i są założenia rządu odnośnie 
odnawialnych źródeł energii, jak wygląda kwestia OZE w Polsce oraz pla-
nów rządowych do 2050 roku, w jakim zakresie zostały zrealizowane założenia  
i cele związane z odnawialnymi źródłami energii w Polsce, jak Polska dostoso-
wuje swoją politykę energetyczną do wymagań unijnych.

Słowa kluczowe: Energetyka Odnawialna, OZE, Polska energetyka, polityka 
energetyczna.

ORCID: 0000-0003-1733-4165.

1  Mgr, Uniwersytet Gdański.
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Wstęp

W 1989 roku zostały w Polsce zapoczątkowane reformy, których celem 
była transformacja kraju od systemu autorytarnego z dominacją rządu w go-
spodarce i centralnym sterowaniu, do systemu demokratycznego i rynkowymi 
zasadami w gospodarce. W pierwszych latach tej transformacji, części społe-
czeństwa wydawało się, że Polska niezależnie od politycznego otoczenia bę-
dzie mogła w dużo większym stopniu kształtować i realizować swoją politykę 
gospodarczą. Częścią tej polityki jest polityka energetyczna, która w bardzo 
dużym stopniu warunkuje określoną politykę gospodarczą.

Bez wątpienia wcześniejszy system powiązań gospodarczych funkcjo-
nujący w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) ograniczał  
w znacznym stopniu suwerenność polityczną i gospodarczą państwa. 

W czasach PRL politykę energetyczną traktowano jako część polityki 
energetycznej RWPG, gdzie dominował ZSRR. Narzucenie Polsce nieefek-
tywnego systemu centralnego sterowania, a nie pozwolenie na uczestniczenie 
w Panie Marshalla uniemożliwiło Polsce już od początku fazy odbudowy po 
wojnie na szansę nowoczesnego i efektywnego rozwoju.

W latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku Polska była zobligowana 
do dostarczenia znacznych ilości węgla kamiennego do ZSRR najczęściej po 
nierynkowych, niższych cenach. Rozwój jak i odbudowa kraju wymagały 
energii, który w tamtej sytuacji mogła być dostarczana tylko z węgla.

W 1945 roku wydobyto 47,3 mln ton węgla, a w 1950 roku było to już 
78,0 mln ton. Od tego czasu aż do końca lat siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku wydobycie węgla rosło osiągając w 1979 roku 201,0 mln ton. Na prze-
łomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku doszło do załamania 
się ekonomiki kraju i nastąpiło zmniejszenie wydobycia węgla. W połowie lat 
osiemdziesiątych wydobycie osiągnęło znów 190 mln ton, aby w 1989 roku,  
u progu transformacji, spaść do 177,6 mln ton. Od tego czasu nastąpił już 
tylko spadek wydobycia do 147,7 mln ton w 1990 roku, 95,2 mln ton w roku 
2006 i 83,6 mln ton w roku 2008 (Oksińska, B., 2020).

W szczytowym okresie zapotrzebowania na węgiel, zużycie krajowe tego 
surowca wyniosło około 160 mln ton. W roku 1989 spadło już do 151,2 mln 
ton, by w roku 2006 osiągnął poziom 83,6mln ton iw 2007 roku – 84,5mln 
ton. Spadek prawie o połowę zużycia węgla kamiennego w latach 1990–2008 
być spowodowany transformacją szeroko pojętej gospodark i i oszczędnością 
w zużyciu energii, ale również przez trudności w wydobyciu tego surowca  
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ze względu na drastyczne obniżenie inwestowania w udostepnienie nowych 
pól i pokładów w kopalniach węgla kamiennego. (Ney R., 2009, s.3).

W tej sytuacji znacznie obniżono eksport węgla – z około 40 mln ton  
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku do 16,7 mln 
ton w roku 2006. Można przewidywać, że w niedalekiej przyszłości eksport 
węgla kamiennego zupełnie zaniknie. 

W 2006 roku udział łącznie węgła kamiennego i brunatnego w strukturze 
energii pierwotnej wynosił 53,6%, natomiast udział tych paliw w strukturze 
wytwarzania energii elektrycznej wynosił 91,6%. Są to największe wielkości  
w krajach Unii Europejskiej (Tabela 1). Dlatego problem uszlachetniania 
węgła, szczególnie węgła kamiennego i podniesienia sprawności przemian 
energetycznych z udziałem tego paliwa ma bardzo ważne znaczenie. (Główny 
Urząd Statystyczny, Departament Produkcji, Ministerstwo Energii, Agencja 
Rynku Energii S.A., 2017).

Wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnych oraz konieczność ograni-
czania emisji dwutlenku węgla sprawiają, że rośnie zainteresowanie odnawial-
nymi źródłami energii (OZE).

Wzrost wykorzystania OZE przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa 
energetycznego, redukcji zanieczyszczenia atmosfery i zmniejszenia ilości 
wytwarzanych odpadów. Przynosi również korzyści społeczne związane z po-
wstawaniem nowych miejsc pracy, rozwojem lokalnym, tworzeniem rynków 
na nowe produkty i surowce (zwłaszcza w przypadku energetyki wykorzystu-
jącej biomasę). W wielu krajach rozwój energetyki odnawialnej stał się także 
motorem postępu technologicznego. Mimo swych licznych zalet energetyka 
odnawialna ma jedną zasadniczą wadę: zielona energia wciąż kosztuje więcej 
niż ta produkowana z paliw kopalnych. Dopóki ten stan nie ulegnie zmianie, 
sektor OZE nie będzie rozwijał się samoistnie wykorzystując tylko siły rynko-
we. Dlatego wiele państw stosuje rozmaite instrumenty polityki energetycznej, 
gospodarczej i podatkowej, których celem jest promowanie rozwoju energe-
tyki odnawialnej.

Precyzyjne określenie wielkości energii, która może zostać wyproduko-
wana z wykorzystaniem dostępnych w Polsce źródeł, napotyka na liczne barie-
ry. Potencjał energetyczny jest pojęciem umownym, różnie interpretowanym 
przez poszczególnych badaczy. Istnieją duże różnice pomiędzy potencjałem 
teoretycznym (tzn. całkowitą sumą dostępnej energii z danego źródła), a po-
tencjałem technicznym (tzn. wielkością energii, którą można wyprodukować 
dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technologicznych), czy wresz-
cie potencjałem rynkowym, przy określeniu którego bierze się pod uwagę 
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ekonomiczny sens danego przedsięwzięcia. Wykonane w 2007 r. na zlecenie 
Ministerstwa Gospodarki studium oceniające możliwość wykorzystania OZE 
w poszczególnych branżach energetyki odnawialnej wskazuje, że wykorzy-
stujemy jedynie 17% zasobów, które nadają się do wykorzystania w sposób 
ekonomicznie uzasadniony (zob. tabela 2). Dowodzi ono, iż w Polsce istnie-
je znaczny niewykorzystany potencjał odnawialnych źródeł energii. Zgodnie  
z powyższym opracowaniem realny potencjał ekonomiczny odnawial-
nych zasobów energii możliwy do wykorzystania do 2020 r. wynosi około  
1160 PJ, co stanowi blisko 44% zapotrzebowania na energię finalną w 2005 
r. Największym potencjałem dysponują technologie biomasowe (ponad 600 
PJ). Jest on już w znacznej części wykorzystywany, zwłaszcza w odniesieniu 
do biomasy stałej odpadowej i leśnej. W niewielkim stopniu wykorzystany 
jest natomiast potencjał związany z uprawami energetycznymi oraz potencjał 
biogazu. Bardzo obiecujące wydają się też perspektywy energetyki wiatrowej 

– jej potencjał, ponad 440 PJ, wykorzystywany jest w minimalnym stopniu. 
Oznacza to, że nawet przy uwzględnieniu ograniczeń środowiskowych i infra-
strukturalnych możliwości rozwoju tego sektora są olbrzymie. 

W pracy została wykorzystana metoda ekspercka,, jakościowa, analiza 
historyczna oraz analiza dokumentów. Praca ma na celu odpowiedź na py-
tania: jakie były i są założenia rządu odnośnie odnawialnych źródeł energii, 
jak wygląda kwestia OZE w Polsce oraz planów rządowych do 2050 roku,  
w jakim zakresie zostały zrealizowane założenia i cele związane z odnawialny-
mi źródłami energii w Polsce, jak Polska dostosowuje swoją politykę energe-
tyczną do wymagań unijnych.

Polskie ustawy energetyczne po 1997 roku

Dość istotnym etapem w procesie tworzenia energetyki w Polsce było 
uchwalenie 10 kwietnia 1997 roku przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustawy 
Prawo energetyczne. (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, 
Dz.U. nr 54, poz. 348) Ustawa reguluje sektor energetyczny oraz zawiera 
przepisy związane z OZE. Ma charakter ogólny i reguluje działalność gospo-
darczą w zakresie wszystkich nośników energii z wyjątkiem węgla kamien-
nego. Obejmuje w szczególności zasady związane z przyłączaniem do sieci 
oraz przesyłem energii elektrycznej wytworzonej przez przedsiębiorstwa ener-
getyczne wykorzystujące OZE, sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej 
przez przedsiębiorstwa energetyczne wykorzystujące OZE, a także wydawania 
tak zwanych zielonych świadectw pochodzenia dla energii z OZE i obrót nimi. 
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Do zasad określających ustawę należą: jednorodność polityki energetycznej, 
rozdzielczość funkcji polityki gospodarczej (wyodrębnienie trzech funkcji: sta-
nowienie polityki energetycznej i regulacyjnej oraz właścicielskiej- dokument 
obejmuje te dwie pierwsze), rozdzielczość instytucji regulacyjnych- powołanie 
funkcji centralnego organu administracji rządowej- Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki (URE) i oddzielenie od funkcji naczelnego organu administracji 
rządowej Ministra Gospodarki (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne, art. 12, art. 24) oraz zgodność z acquis communautaire Unii 
Europejskiej (Dobroczyńska A., Juchniewicz L., Zaleski B., 2001, s. 85–86). 
Prezes URE zajmuje się regulacją sektora na poziomie indywidualnych roz-
strzygnięć administracyjnych, jego zadaniem jest stosowanie, a nie stanowie-
nie prawa (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, art. 3; 
słowo regulacja według ustawy stosowanie określonych środków prawnych, 
włącznie z koncesjonowaniem, służących zapewnieniu bezpieczeństwa energe-
tycznego, prawidłowej gospodarki paliwami i energią oraz ochrony interesów 
odbiorców. To stosowanie, a nie jako tworzenie prawa). Sprawuje również 
kontrolę i nadzór w zakresie zachowania podmiotów gospodarczych w sekto-
rze energetycznym. Regulacja kwestii zasadniczych nadal należy do Ministra 
Gospodarki, który przygotowuje projekty polityki energetycznej wydaje prze-
pisy wykonawcze, podejmuje inicjatywy ustawodawczej. 

Innymi ważnymi organami jest Minister Skarbu Państwa posiadający 
również uprawnienia regulacyjne, a także Prezes Urzędu Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów oraz Minister Ochrony Środowiska.

Zestawienie organów według charakteru regulacji oraz właściwych jej in-
strumentów przedstawia tabela. 1.

Ustawa, zgodnie z art. 1 ust. 1, określa zasady kształtowania polityki 
energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw  
i energii, w tym ciepła oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych, a tak-
że określa organy właściwe w sprawach gospodarki energią (Ustawa z dnia  
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne). Ustawa ta stanowi podstawowe 
narzędzie realizacji polityki energetycznej państwa. Jej celem jest „tworzenie 
warunków dla zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, roz-
woju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom istnienia natural-
nych monopoli, uwzględnianie wymogów ochrony środowiska, zobowiązań 
wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenie interesów 
przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii”. (Ustawa z dnia  
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne) Ponadto celem polityki 
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energetycznej jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, wzrost kon-
kurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej, a także ochrona środo-
wiska” (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne), natomiast 
„polityka energetyczna państwa jest opracowywana zgodnie z zasadą zrównoważo-
nego rozwoju kraju. (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne).

Tabela 1. Regulacja energetyki – systematyka sensu largo

Źródło: Dobroczyńska A., i in., 2000, s. 37.

Pierwszym i zarazem podstawowym aktem prawnym w zakresie rozwoju 
Odnawialnych Źródeł Energii jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (Dz.U. 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami), zmiany wpro-
wadzone przez tzw. mały trójpak energetyczny w wersji przyjętej przez Sejm 26 
lipca 2013 roku, ustawa o OZE z 2015 roku z późniejszą nowelizacją w lipcu 
2016 roku oraz inne Ustawy mające ułatwić inwestowanie w OZE w Polsce. 
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Ustawa z 1997 roku reguluje sektor energetyczny oraz zawiera przepisy 
związane z OZE. Obejmuje w szczególności zasady związane z przyłączaniem 
do sieci oraz przesyłem energii elektrycznej wytworzonej przez przedsiębior-
stwa energetyczne wykorzystujące OZE, sprzedaży energii elektrycznej wy-
tworzonej przez przedsiębiorstwa energetyczne wykorzystujące OZE, a także 
wydawania tak zwanych zielonych świadectw pochodzenia dla energii z OZE 
i obrót nimi. 

System świadectw pochodzenia reguluje rozporządzenie Ministra Go-
spodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. (Dz.U. z 2008 r., Nr 156, poz. 969, 
zmienione rozporządzeniem Dz.U. z 2010 r., Nr 34, poz. 182) w sprawie 
szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umo-
rzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii 
elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz 
obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wy-
tworzonej z OZE. Wymagania techniczne w zakresie przyłączenia do sieci 
oraz zasad funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych wykorzystujących 
OZE zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektro-
energetycznego (Dz.U. 2007, Nr 93, poz. 623 ze zmianami).

Po 1989 roku polska polityka energetyczna była ukierunkowana na 
transformację. Podstawą polityki energetycznej w początkowym okresie były 
cztery dokumenty:

− Założenia polityki energetycznej Rzeczypospolitej Polskiej na lata 1990–
2010 z sierpnia 1990 r.,(Ministerstwo Przemysłu, 1990),

− Założenia polityki energetycznej Polski do 2010 r., przyjęte przez Radę Mini-
strów 17 października 1995 r.,(Ministerstwo Przemysłu i Handlu, 1995),

− Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 r., przyjęte przez Radę 
Ministrów 22 lutego 2000 r., (Ministerstwo Gospodarki, 2000),

− Ocena realizacji i korekta Założeń polityki energetycznej Polski do 2020 r.  
z załącznikami, przyjęta przez Radę Ministrów 2 kwietnia 2002 r. 
(Ministerstwo Gospodarki, 2002).

4 stycznia 2005 r. Rada Ministrów przyjęła dokument Polityka energe-
tyczna Polski do 2025 r. (Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Zespół do spraw 
Polityki Energetycznej, 2005) Znajdowała się w nim ocena dotychczas pro-
wadzonej polityki, realizację zadań wykonawczych do 2008 rok, a także plan 
działań do 2025 roku. Dokument potwierdził dotychczasowy kierunek poli-
tyki energetycznej, podkreślono ważność bezpieczeństwa energetycznego dla 
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Polski (zapewnienie dostaw energii w sposób technicznie i ekonomicznie uza-
sadniony oraz przy minimalny oddziaływaniu na środowisko i społeczeństwo), 
większa konkurencyjność i efektywność energetyczna gospodarki (takie same 
reguły dla wszystkich uczestników rynku, jasność kosztów i cen, minimali-
zowanie możliwość oddziaływania na poziom cen) oraz ochrona środowiska 
przyrodniczego.

Kierunkami jak i priorytetami działania są zatem:

− kształtowanie zrównoważonej struktury paliw pierwotnych,
− monitorowanie poziomu bezpieczeństwa energetycznego wraz z postępującą 

dywersyfikacją źródeł dostaw,
− budowa konkurencyjnych rynków energii elektrycznej i gazu poprzez sku-

teczne eliminowanie barier konkurencji – m.in. kontraktów długotermino-
wych (KDT), zapewnienie realizacji zasady regulowanego dostępu strony 
trzeciej (TPA) jako podstawowego narzędzia demonopolizacji i liberalizacji 
naturalnego monopolu przedsiębiorstw sieciowych,

− redukcja kosztów funkcjonowania energetyki, zapewnienie odbiorcom ra-
cjonalnych cen energii elektrycznej i paliw oraz podniesienie efektywności 
energetycznej na wszystkich etapach łańcucha tworzenia wartości,

− kształtowanie struktury organizacyjno-funkcjonalnej sektora elektroenerge-
tycznego poprzez narzędzia regulacyjne przewidziane w ustawie – Prawo 
energetyczne oraz konsekwentną restrukturyzację (własnościową, kapitało-
wą, przestrzenną i organizacyjną) przedsiębiorstw energetycznych,

− promowanie odnawialnych źródeł energii oraz źródeł pracujących w skoja-
rzeniu. (Tylec, T., 2010, s.221-222).

Według przyjętej doktryny energetycznej celami stało się efektyw-
ne funkcjonowanie przedsiębiorstw energetycznych, racjonalizowanie cen 
uwzględniających dochody społeczeństwa i możliwości zaopatrzenia oraz wy-
soka efektywność energii. W celu wsparcia powyższych założeń rząd zobowią-
zał się do użycia wszelkich instrumentów finansowych, prawnych, fiskalnych, 
instytucjonalnych podkreślając rozwiązania legislacyjne i systemowe oraz wy-
korzystując właścicielskie prerogatywy. (Tylec, T., 2010, s.11).

Cele te przyświecały każdej polityce energetycznej w Polsce w ostatnich 
dwóch dekadach i wydawały się one spójne z celami polityki energetycznej 
Unii Europejskiej, niemniej realizacja europejskiej polityki energetycznej sta-
nowi spore wyzwanie dla polskiej gospodarki, wykorzystującej w przeważają-
cej większości paliwa kopalne. Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię, 
przedstawiona jako dokument towarzyszący Polityce energetycznej Polski do 
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2030 wskazuje na utrzymanie na zbliżonym poziomie wykorzystania węgla 
kamiennego oraz brunatnego, wzrost wykorzystania gazu ziemnego, zasobów 
odnawialnych w dłuższej perspektywie oraz wykorzystanie w przyszłości pali-
wa jądrowego.

Polityka energetyczna była realizowana na podstawie dokumentów 
rządowych:

− Założenia polityki energetycznej Rzeczypospolitej Polskiej na lata 1990–
2010, z sierpnia 1990 r.

− Założenia polityki energetycznej Polski do 2010 roku, z października 1995 r.
− Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku, z lutego 2000 r.
− Ocena realizacji i korekta założeń polityki energetycznej Polski do 2020 

roku, z kwietnia 2002 r.

Polska Energetyka do 2050 roku

Od 1 sierpnia do 18 września 2015 roku poddano do dyskusji projekt 
Ministerstwa Gospodarki pt. Polityka Energetyczna Polski do 2050 roku. 
Dokument jak wcześniej opisane określa strategiczne kierunki rozwoju pol-
skiej energetyki do 2050 roku. 

Głównym celem na najbliższe 35 lat w polityce energetycznej jest two-
rzenie warunków dla stałego i zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego, 
przyczyniającego się do rozwoju gospodarki narodowej, zapewnienia bezpieczeń-
stwa energetycznego kraju oraz zaspokojenia potrzeb energetycznych przedsię-
biorstw i gospodarstw domowych” oraz „rozwoju konkurencyjnych rynków paliw 
i energii. (Jaśkiewicz, J., 2015). Projekt ma uwzględniać założenia polityki 
klimatycznej Unii Europejskiej, która wymusza dekarbonizacje przemysłu, co 
może przyczynić się do zahamowania rozwoju gospodarczego kraju, dlatego 
ważne jest wypracowanie zadowalających obie strony rozwiązań.

Zgodnie ze strategią przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowe są 
głównymi interesariuszami polityki energetycznej państwa, której realizacja ma 
im zapewnić stabilny dostęp do energii po akceptowalnych cenach (Czajka, K., 
2015, s. 37). Brak jednak w projekcie jak i w poprzednim do 2030 roku 
konkretnych dat oraz konkretnych rozwiązań związanych z liberalizacji ryn-
ków energii elektrycznej i gazu ziemnego, której głównym beneficjentem są 
odbiorcy detaliczni. 

Autorzy publikacji zwracają uwagę na cechujący się dużą płynnością  
i dobrze rozwinięty rynek energii elektrycznej oraz wzrost liczby odbiorców, 
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którzy korzystają z możliwości wyboru sprzedawcy energii przysługujące im 
od 2007 roku. Spodziewany jest dalszy wzrost poziomu konkurencji oraz do-
pasowywanie ofert spółek obrotu do potrzeb odbiorców końcowych poprzez 
budowie kolejnych sieci transgranicznych oraz ujednolicenie zasad obrotu 
energią pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Dokument jednakże nie 
mówi o uwolnieniu cen energii chociażby dla gospodarstw domowych, które 
podlegają taryfikacji. Ustawa zwraca uwagę na handel gazem ziemnym, szcze-
gólnie na działaniach inicjujących budowę konkurencji jak uruchomienie 
rynku hurtowego na TGE, oraz wprowadzenie obligo giełdowego. Postuluje 
się o stopniowe i uzasadnione rozwojem rynku uwalnianie cen gazu ziemnego dla 
odbiorców komercyjnych i gospodarstw domowych (Mapa drogowa, 2013, www.
ure.gov.pl).

Choć PEP to dokument strategiczny i formalnie nie ma bezpośredniej 
mocy wiążącej – jest istotnym aktem, który dokonuje diagnozy obecnej sy-
tuacji na rynku i określa metody, jakimi władza ma zamiar rozwiązać naj-
bardziej istotne dla systemu problemy. Polityka energetyczna Polski do roku 
2050 jest kluczowym dokumentem dotyczącym przyszłości polskiego systemu 
elektroenergetycznego Projekt jest pierwszą próbą całościowego ujęcia poli-
tyki energetycznej do 2050 roku. Głównym celem jest zapewnienie stałego, 
zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwo energetyczne państwa oraz zaspo-
kojenie potrzeb przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Trzema celami 
operacyjnymi jest z kolei: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, 
zwiększenie konkurencyjności i efektywności energetycznej gospodarki oraz 
ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. Efektem wypełnienia 
powyższych celi ma być rozwój inteligentnych sieci energetycznych, rozbudo-
wa połączeń transgranicznych, wzrost liczby niewielkich odnawialnych źródeł 
energii (OZE) oraz racjonalizacja zużycia energii. Projekt również zakłada, że 
do 2030 roku nie będzie już unijnego wsparcia dla OZE, które do tego czasu 
powinny już uzyskać ekonomiczną dojrzałość, zwiększana będzie efektywność 
energetyczna i zostanie zrealizowany program energetyki jądrowej.

Dokument przedstawiał trzy scenariusze. Zdecydowano się na realizację 
tak zwanej opcji zrównoważonej- wiodącego scenariusza. Zakłada on wciąż 
dominację, ale stopniowo malejącą węgla, umiarkowany wzrost znaczenia 
gazu, zwiększenie udziału OZE do 10 procent w transporcie i 15 procent  
w bilansie energii pierwotnej oraz około 15 procentowy wkład energetyki ją-
drowej. Zaznacza się budowę dwóch elektrowni jądrowych o łącznej mocy 
6000 MW. Jest tu też mowa o stosowaniach technologii „czystego węgla”  
i inwestycjach w nowe moce energetyki konwencjonalnej. Węgiel ma być 



33

POLSKA POLITYKA ENERGETYCZNA Z UWZGLĘDNIEM OZE

głównym paliwem dla ciepłownictwa i elektroenergetyki, choć w coraz bar-
dziej ograniczonym stopniu, co będzie oznaczać restrukturyzację sektora wy-
dobywczego. Udział innych źródeł energii w bilansie na poziomie 15- 20 pro-
cent może zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne. Dokument stwierdza, 
że ze względu na wyczerpalność i trudniejsze warunki wydobywania pokładów 
węgla wymusza eksploatację nowych złóż. Dlatego istotne jest ograniczenie 
kosztów wydobycia rodzimego węgla bez wsparcia importowego. Realizacja 
scenariusza zrównoważonego powinno przyczynić się do ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery i wypełnienia zobowiązań międzynarodowych.

Dwa pozostałe scenariusze mają charakter analityczny. Pierwszy jądro-
wy przewiduje udział atomu w energetyce na poziomie 45-60 procent i co 
spowoduje mniejszą emisję zanieczyszczeń do środowiska. Udział węgla, gazu, 
ropy naftowej wynosiłby 10-15 procent w produkcji, a OZE byłoby na po-
ziomie 15 procent. Odnawialna energetyka miałaby charakter rozproszony. 
Scenariusz ten przyczynia się do podniesienia konkurencyjności gospodarki 
i bezpieczeństwa energetycznego, ale wymaga na początku dość sporych in-
westycji finansowych. Ryzykiem jest tu możliwość zmiany polityki unijnej 
wobec energetyki jądrowej.

Drugim analitycznym scenariuszem jest tak zwany gaz + OZE. Zakłada 
on udział gazu i OZE na poziomie 50-55 procent w produkcji energii oraz 
przy 30-to procentowym udziale węgla i 10-cio procentowym udziale atomu. 
Ze względu na niestabilność OZE między wszystkimi źródłami zachodzi ko-
relacja. Produkcja energii z OZE może być uzupełniana źródłami opartymi 
na spalaniu gazu, ale pod warunkiem, że zostaną odkryte wystarczające zaso-
by gazu. Warunkowany jest też ten scenariusz ulepszeniem technologii OZE 
w kierunku stabilizacji, rozwojem modeli prognozowania oraz progresem  
w zakresie nowoczesnych metod magazynowania energii (Pawłowska, A., 
2015, s. 17). 

Dla wszystkich trzech scenariuszy część założeń jest wspólna. Mianowice: 
rozwój elektroenergetycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych zakłada-
jący, że do 2050 roku wszystkie sieci będą miały charakter inteligentny oraz 
daleko idące zmiany polegające na wzroście liczby prosumentów, racjonali-
zacji zużycia energii, uelastycznieniu oraz zróżnicowaniu dostępnych ofert 
sprzedawców.

Wszystkie scenariusze zakładają wygaszenie do 2030 r. systemów wspar-
cia dla OZE, które do tego czasu mają uzyskać pełną ekonomiczną dojrza-
łość. Kontynuowany ma być również Program Polskiej Energetyki Jądrowej 
w takim kształcie, jaki jest przewidziany dzisiaj. Każdy ze scenariuszy zakłada 
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także zwiększanie efektywności energetycznej zarówno w sektorze energetycz-
nym, jak i w ciepłownictwie, budownictwie i wykorzystaniu końcowym ener-
gii (Pawłowska, A., 2015, s. 28).

Do tej pory w Polsce wszystkie wcześniejsze pojawiające się Polityki 
Energetyczne obejmowały okres 20 i 30 lat zarówno w roku 1990 jak i 1995, 
2000, 2002, 2005, 2006, 2008, i 2010. Przy najnowszej strategii problem po-
jawił się już na etapie samego opracowywania strategii, bo była zaplanowana 
na rok 2014, ale potem minął pierwszy kwartał 2015 roku i wreszcie pojawiła 
się zapowiedź, że jednak polityki energetyczna zostanie ogłoszona pod koniec 
2015 roku po grudniowych decyzjach w Paryżu dotyczących europejskiego 
Pakietu Klimatycznego. 

Wykres 1. Produkcja energii elektrycznej wg prognozy do Polityki Energetycznje Pol-
ski do 2050 

Zakończenie

Autorzy projektu polskiej energetyki do 2050 roku głównie są krytyko-
wani za plany utrzymania dominującej roli węgla jako podstawy krajowego 
bezpieczeństwa energetycznego na najbliższe 35 lat, marginalizowanie intere-
su odbiorców końcowych i niedoszacowanie potencjalnej roli OZE.

W dokumencie Ministerstwo dostrzega rolę liberalizacji oraz płynących 
z niej potencjalnych korzyści, wyrażających się m. in. poprzez niższe ceny 
energii dla firm. Publikację ciężko jednak uznać za zapowiedź konkretnych 
zmian o ile budowa konkurencyjnych rynków energii i gazu wpisuje się  
w założony cel wzrostu konkurencyjności energetycznej, użyte przez autorów 
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sformułowania są dość ogólnie – w PEP 2050 nie znajdziemy wymienionych 
konkretnych działań skupionych na dalszej liberalizacji rynków detalicznych. 
Reasumując, obrany kierunek można uznać za słuszny. Brak natomiast za-
powiedzi konkretnych działań, mogących skutkować przyspieszeniem tempa 
liczby zmian sprzedawcy oraz faktyczną poprawą sytuacji odbiorców energii 
i gazu. Zarzuty dotyczą także terminu konsultacji projektu, który został wy-
znaczony na urlopowy okres wakacyjny, co w znacznym stopniu uniemożli-
wiło precyzyjną wypowiedź specjalistów z kadry naukowo- badawczej uczelni 
wyższych. 

Jako pierwszą opinię autorka przedstawia Koalicji Klimatycznej, która 
dość sceptycznie odniosła się do Projektu Polityki energetycznej Polski do 2050 
roku. Eksperci z Koalicji uważają, że dokument dość wybiórczo traktuje opcje 
rozwoju sektora energetycznego, ignoruje scenariusz z dominującą pozycją 
OZE i nie bierze pod uwagę światowych trendów. Dokument nie zawiera 
pogłębionej analizy kosztów zewnętrznych. Mimo prezentacji trzech scena-
riuszy przyjmuje tak naprawdę z góry jeden wariant, gdzie nadal dominującą 
rolę odgrywa energetyka konwencjonalna. Ogranicza również rozwój rozpro-
szonych instalacji prosumenckich i spółdzielczych poprzez założenia budowy 
wielkich systemów. Na ten temat wypowiedział się Andrzej Kassenberg, fun-
dator Instytutu na rzecz Ekorozwoju, członek Koalicji Klimatycznej. W wielu 
państwach rozwiniętych rezygnuje się już z podejścia, że bezpieczeństwo ener-
getyczne budowane jest przez wielkie koncerny. Rośnie znaczenie pojedynczych 
użytkowników energii i lokalnych systemów energetycznych. Mamy w Polsce 13 
mln gospodarstw domowych, blisko 2 mln małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
ponad 900 miast i ponad 1500 gmin wiejskich. W nich tkwi potencjał energe-
tyki rozproszonej. Musimy patrzeć w przyszłość, a nie cały czas bronić interesów 
magnatów energetycznych. Przemawiają za tym zarówno bezpieczeństwo energe-
tyczne, jak i trendy światowe. (Koalicja Klimatyczna: PEP do 2050 r. jest nie do 
przyjęcia, 2015).

Według Koalicji dokument pomija ważną rolę odnawialnych źródeł ener-
gii, które są niewątpliwie stymulatorami rozwoju gospodarczego i bazują na 
innowacjach. Tego typu podejście to według członków Koalicji lekceważenie 
potencjału ekonomicznego i technologicznego OZE, których cena co roku 
obniża się. Badania Bloombergu (https://www.bloomberg.com/professional/
product/research/) pokazują, że średni globalny koszt instalacji fotowolta-
icznych w latach 2009-2015 spadł o 59%, energetyki wiatrowej o 11,5%. 
Analizy pokazały, że polskie zapotrzebowanie energetyczne w chwili obecnej 
mogłoby być pokryte z czystych źródeł, co podkreśla również wspomniany 
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Andrzej Kassenberg – Dzięki inwestycjom w efektywność energetyczną możemy 
ograniczyć zużycie energii o 25-30%. Z kolei jeżeli zapewnimy warunki do szero-
kiego rozwoju ruchu prosumenckiego, to w perspektywie dziesięciu lat będzie ich 
ponad 2 mln. Warto zastanowić się nad inwestycjami, które przyniosą długofa-
lowe korzyści, zamiast bezmyślnie budować wielkie bloki energetyczne, bazujące 
na węglu czy paliwie jądrowym. Taniej, zdrowiej, bezpieczniej i przyjaźnie dla 
środowiska, a i lokalna gospodarka na tym skorzysta.” (Wsół, E., 2015).

Wykres 2. Koszty produkcji energii ze źrdeł odnawialnych i konwencjonalnych.

Źródło: MAE/ tłumaczenie: WysokieNapiecie.pl .

Koalicja domaga się zmiany dokumentu i przygotowanie projektu z rów-
noprawnymi scenariuszami z opisem ich skutków dla środowiska, gospodarki 
i społeczeństwa. Jedna z koncepcji powinna mieć na uwadze OZE i poprawę 
efektywności energetycznej.

Projekt „Polityki energetycznej Polski do 2050 roku” jest oderwany od rze-
czywistości. Bazuje bowiem na nierealnych założeniach rynkowych, zasobowych, 
środowiskowych i geopolitycznych. Służy jedynie bieżącym interesom politycznym 
i branżowym, a nie Polakom. Wprowadza w błąd społeczeństwo, a przede wszyst-
kim osoby pracujące w sektorze górniczym, podtrzymując mit o niekończących 
się zasobach polskiego węgla. Tym samym skazuje Polskę na dalsze uzależnienie 
się od importu surowców energetycznych, które prawdopodobnie będą kupowane  
z coraz bardziej konfliktowych obszarów świata. Podczas gdy niedawno przedsta-
wiony „Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej” można uznać 
za strategię rozwoju, „Polityka energetyczna do 2050 roku” jest planem porażki. 
(Adamczewski, T., 2015).

Zdanie Koalicji podziela z Instytutu Sobieskiego dr Paweł Nierada, który 
uważa, że projekt jest zbyt ogólny i próbuje pogodzić ze sobą wykluczające się 
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scenariusze. Z jednej strony dokument podkreśla wagę i znaczenie energetyki 
węglowej dla naszej przyszłości, z drugiej strony w pewien sposób akceptu-
je coraz silniejsze eliminowanie go jako surowca energetycznego w krajach 
Unii Europejskiej. Sam koszt budowy elektrowni atomowej ma wynosić 50 
mld zł, a odpowiedzialna za budowę spółka PGE podkreśla potrzebę wspar-
cia ze strony państwa. Według eksperta brak jednoznacznego planu działania  
i wskazania priorytetów na najbliższe 15-20 lat. Popiera równocześnie stano-
wisko opierania się energetyki na węglu. OZE jest jeszcze zbyt drogą inwesty-
cją. Jedynym rozwiązaniem widzianym przez eksperta z Instytutu Sobieskiego 
przy odejściu od polityki węglowej jest rozwój programu jądrowego. Grzegorz 
Wiśniewski prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej również krytycznie od-
nosi się do ustawy. 

Polski Instytut Studiów Międzynarodowych uważał, że ze względu na 
starzejącą się infrastrukturę i związane z tym zagrożenie przerwami w dostawach 
prądu, polski sektor energetyczny wymaga pilnej modernizacji. To zatem właści-
wy moment, aby zsynchronizować polską politykę energetyczną z unijną polityką 
klimatyczną. Co więcej, do 2030 r. Polska będzie dysponowała celowymi fun-
duszami na niskoemisyjną modernizację, a aktywna polityka klimatyczna może 
być impulsem do rozwoju nowoczesnych technologii, zapowiadanych w rządo-
wej "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" (tzw. planie Morawieckiego). 
Dlatego PEP2050 powinien zostać uzupełniony o scenariusze klimatyczne oraz 
orientacyjny cel redukcji emisji dla Polski do 2050 r. (PISM: polska strategia 
energetyczna powinna uwzględnić politykę klimatyczną UE, 2016).

Dość krytycznie do samego projektu odniósł się jeden z ekspertów porta-
lu internetowego Na Temat mgr Adam Rajewski z Zakładu Termodynamiki 
Politechniki Warszawskiej, który zarzuca projektowi cytowanie nieaktual-
nych danych do opisu stanu istniejącego. „W różnych punktach przytacza-
ne są dane z różnych lat, najczęściej 2011 i 2012, ale zdarza się i 2009. Są 
nawet podpunkty, w których do opisu jednej dziedziny użyto parametrów 
z różnych lat (np. ocena stanu ciepłownictwa: liczba spółek z jednego roku, 
udział wśród nich spółek komunalnych z innego). Nieaktualność nie ograni-
cza się do danych statystycznych. Zaprezentowane dokumenty nie uwzględ-
niają także wydarzeń z drugiej połowy zeszłego roku i z roku obecnego. Na 
przykład opis stanu zaawansowania programu energetyki jądrowej kończy się 
na informacji o wyborze wykonawcy badań lokalizacyjnych, co miało miej-
sce w styczniu 2013 r. Nie ma nawet wzmianki o formalnym przyjęciu Pro-
gramu Polskiej Energetyki Jądrowej przez Radę Ministrów (choć sam PPEJ 
jest wspominany wielokrotnie - jako projekt). Miejscami nowa polityka nie 
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jest spójna z aktualnymi działaniami rządu. Widać to szczególnie w dwóch 
punktach. Po pierwsze projekt zakłada wprowadzenie konkretnej daty jako 
ograniczenia mechanizmów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. To 
nic dziwnego, samo wsparcie z założenia zawsze miało być tylko mechani-
zmem przejściowym, funkcjonującym do czasu uzyskania przez odpowied-
nie technologie zdolności do konkurowania z energetyką konwencjonalną 
na równych zasadach. Zapisanie ograniczenia w polityce energetycznej może 
tu stanowić pewnego rodzaju kotwicę dla przyszłych rządów, w przypadku 
gdyby pojawiły się naciski na przedłużenie systemu dopłat. Problem tylko  
w tym, że w projekcie PEP 2050 horyzont ten wyznaczono na rok 2030, 
podczas gdy aktualny projekt Ustawy o odnawialnych źródłach energii mówi  
o roku 2035. Drugi przykład: wśród organów i instytucji wdrażających po-
litykę energetyczną państwa wymieniony jest Pełnomocnik Rządu do spraw 
Polskiej Energetyki Jądrowej w randze podsekretarza stanu w Ministerstwie Go-
spodarki [...] ustanowiony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 maja 
2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 72, poz.622). (…) Tyle tylko, że 11 kwietnia 
b.r. „wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński wyraził uznanie i po-
dziękował Hannie Trojanowskiej [pełniącej tę funkcję od momentu utworzenia 

- przyp. AR] za pracę i wkład w budowę Programu polskiej energetyki jądrowej"  
i poinformował, że „Pełnomocnik zrealizował wszystkie zadania przewidziane  
w [...] rozporządzeniu (Rajewski, A., 2014).

16 lutego 2016 roku rząd przyjął uchwałę ws. Planu na rzecz odpowie-
dzialnego rozwoju, nazywanego "planem Morawieckiego" (MFiPR, Plan na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju). W dokumencie znajdują się też założenia 
dotyczące polityki energetycznej Polski. Celem nowej strategii jest pobudze-
nie polskiej przedsiębiorczości i stworzenie mocnych impulsów do rozwoju 
na przestrzeni kolejnych lat. Rząd chce oprzeć rozwój kraju na pięciu filarach.  
W założeniach programu znalazły się fragmenty dotyczące polityki energetycz-
nej kraju, która ma uchronić odbiorców indywidualnych i firmowych przed 
nadmiernymi kosztami energii. Podkreślono, że sektor wymaga inwestycji, 
chociażby dlatego, że bloki w elektrowniach są już w dużym stopniu wyeks-
ploatowane. 6% z nich ma więcej niż 56 lat, dla porównania bloków nowych, 
nie starszych niż 5 lat, mamy tylko 7%. Bloków w przedziale wiekowym 46-
55 lat jest 22%, a tych mających lat 36-45 jest 29%. Aż 57% istniejących blo-
ków liczy więcej niż 36 lat. Oceniono, że czynniki ryzyka niekontrolowanego 
wzrostu cen energii stanowią: potencjalny wzrost cen uprawnień emisyjnych, 
a także koszty dostosowania do europejskich norm jakości powietrza. Celem 
rządu miała być długofalowa polityka energetyczna odblokowująca inwestycje 
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po 2020 r. (co ma pozwolić na uniknięcie blackoutu oraz uniezależnienie od 
importu energii). Plan koncentrował się na wykorzystaniu potencjału geoter-
malnego, rozwijaniu magazynów energii. Środki mające służyć do osiągnięcia 
tych celów to dywersyfikacja źródeł dostaw ropy i gazu, rozwijanie infrastruk-
tury rynku energii (np. mostów energetycznych i technologii magazynowania 
energii). Ponadto w programie zapowiedziano uwolnienie segmentów rynku 
oraz mechanizm rynku mocy. Podkreślono też, że zostanie udzielone wsparcie 
dla niskoemisyjnych źródeł energii. Zaplanowano również wykorzystanie pol-
skiego potencjału geotermalnego oraz rozwój energetyki obywatelskiej, czyli 
przydomowych elektrowni. Co ciekawe w strategii nie wymieniono ani węgla, 
ani energetyki jądrowej.
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POLISH ENERGY POLICY INCLUDING RES

Summary: The development of Renewable Energy Sources is increasingly 
influencing both the energy policies and the construction of the power sys-
tems of the European Union Member States. This is mainly due to the fact 
that successive legal provisions created in the European Union are increasin-
gly promoting the so-called clean energy sources. The climate policy of the 
European Union, aimed at "low-emission" or even "zero-emission", requires  
a far-reaching reconstruction of the Polish National Power System. The cur-
rent legal changes made it necessary to carefully assess the economic attracti-
veness of building new coal-fired units. The adoption of the European energy 
and climate package means the necessity to change the energy policy of the 
EU countries. With regard to Poland, it can be argued that without rapid and 
profound changes to the energy policy, it will be impossible to achieve the 
adopted goals. However, it should be emphasized that the modernization of 
the energy sector and the related expenses cannot be equated solely with the 
conditions of the energy and climate package. The country's future energy 
policy must take into account two parallel types of actions: reconstruction of 
some of the power that does not meet ecological standards, which is related 
to the conditions of the energy and climate package and other EU legal acts, 
construction of new generation capacities that will ensure the supply of a suffi-
cient amount of energy in the face of the expected increase in demand for final 
energy, the inevitability of an increased demand for energy is indicated by the 
available forecasts. The article uses the expert method, historical analysis, and 
document analysis. The article aims to answer the question of what were and 
are the assumptions of the government regarding renewable energy sources, 
what is the issue of renewable energy sources in Poland and government plans 
until 2050, to what extent have the assumptions and goals related to renewa-
ble energy sources in Poland been implemented, and how Poland is adjusting 
its energy policy to EU requirements.

Keywords: Renewable Energy, RES, Polish energy, energy policy.
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ISLANDIA A GLOBALIZACJA – 
ANALIZA ZJAWISKA ORAZ PRZYKŁADY

Streszczenie: Celem pracy jest zaprezentowanie zjawiska globalizacji na  
Islandii z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych i społecznych. Ponad-
to celem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie jakie są skutki globalizacji 
na Islandii, a także to jak globalizacja wpłynęła na Islandczyków. W pracy 
wykorzystane zostały dane oraz wskaźniki, które opisują i mierzą poziom glo-
balizacji na Islandii oraz to jak prezentują ją w odniesieniu do innych państw 
na świecie. W podsumowaniu pracy zostały przedstawione perspektywy na 
przyszłość w kontekście globalizacji na wyspie. Ze względu na dość znikomą 
dostępność do literatury, która opisywałaby zjawisko globalizacji na Islandii, 
praca opiera się głównie na źródłach internetowych, publikacjach interneto-
wych oraz własnych obserwacji autorki, które zostały poczynione podczas kil-
kukrotnych pobytów na Islandii. 

Słowa kluczowe: Islandia, globalizacja, kryzys finansowy, KOF, Indeks Big 
Mac, Coca-Cola.

Wprowadzenie 

Islandia to państwo, wyspa, która ze względu na swoje unikalne uwa-
runkowania geograficzne jest określana mianem ,,krainy lodu i ognia”. Okre-
ślenie to jest związane z zarówno lodowcami występującymi na Islandii jak  
i czynnymi wulkanami, wśród których wymienić można Eyjafjallajökull, któ-
rego erupcja w 2010 r. sparaliżowała i unieruchomiła ruch lotniczy w Europie 

1  Mgr, Studia doktoranckie Nauk o Polityce, Wydział Nauk Społecznych, Uniwer-
sytet Wrocławski.
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i na świecie2. Populacja mieszkańców wyspy wynosi zaledwie ponad 360 ty-
sięcy mieszkańców3. Islandczycy są społeczeństwem niezwykle pracowitym, 
wskaźnik bezrobocia obecnie wynosi jedynie 6%, przy czym wzrósł on do 
6% z średnio 3% obserwowanych w latach 2016-20194 głównie ze względu 
na Covid -19. 

Islandczycy znajdują się również wśród jednych z najbardziej innowacyj-
nych i kreatywnych narodów z wysokim zamiłowaniem do tworzenia kultury 
i sztuki5. O unikalności Islandii i jej mieszkańców może ponadto świadczyć 
fakt, że w wyniku kryzysu finansowego z 2008 r. w wyniku utraty braku za-
ufania do polityków, w wyborach na burmistrza Reykjaviku zdecydowali się 
zagłosować na komika Jona Gnarra6. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego 
gdyby nie fakt, że założona przez niego partia ,,Besti Flokkurinn’’ czyli ,,Naj-
lepsza Partia’’ przedstawiała dość nietypowy program wyborczy7, który został 
m.in. ujęty w przerobionej wersji piosenki Simply The Best Tiny Turner.

Powyższe krótkie wprowadzenie miało na celu przybliżenie oryginalnego 
charakteru Islandii i jej mieszkańców, po to aby następnie dokonać jej analizy 
w kontekście zjawiska globalizacji. 

Termin ,,globalizacja” zgodnie z definicją encyklopedii PWN oznacza 
,,charakterystyczne i dominujące w końcu XX i na początku XXI w. tenden-
cje w światowej ekonomii, polityce, demografii, życiu społecznym i kultu-
rze, polegające na rozprzestrzenianiu się analogicznych zjawisk, niezależnie 
od kontekstu geograficznego i stopnia gospodarczego zaawansowania danego 
regionu’’8. W kontekście pracy skupię się na analizie globalizacji z uwzględ-
nieniem jej historycznego uwarunkowania na Islandii, a także specyficznych 
cech tego zjawiska na Islandii. W mojej pracy wykorzystam ponadto dane  
i wskaźniki, które opisują i mierzą poziom globalizacji na Islandii, a także 
jak to plasuje ją pośród innych państw na świecie. Jednym z celów mojej 
pracy jest próba odpowiedzi na pytanie jakie są skutki globalizacji na Islandii,  
a także to jak globalizacja wpłynęła na Islandczyków. W podsumowaniu mojej 

2 https://volcanoes.usgs.gov/volcanic_ash/ash_clouds_air_routes_eyjafjallajokull.html [dostęp: 
18.09.2021 r.]. 
3  Dane na dzień 1 stycznia 2021 na podstawie https://www.statice.is/publications/news-archive/
inhabitants/the-population-on-january-1st-2021/ [dostęp: 18.09.2021 r.].
4 https://www.statista.com/statistics/398960/unemployment-rate-in-iceland/ [dostęp: 18.09.2021 r.].
5  C. Lesser, Iceland’s Population is straggeringly creative. Why?, https://www.artsy.net/article/artsy-e 
ditorial-icelands-population-staggeringly-creative-why [dostęp: 18.09.2021 r.].
6  S. McGrane, Icelander’s campaign is a joke, until he’s elected https://www.nytimes.com/2010/ 
06/26/world/europe/26iceland.html [dostęp: 18.09.2021 r.].
7  https://www.youtube.com/watch?v=xxBW4mPzv6E&lc=Ugiv28A6NCeZx3gCoAEC [do-
stęp: 18.09.2021 r.].
8  https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3905881/globalizacja.html%20target= [dostęp: 18.09.2021 r.].
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pracy przedstawię ponadto jakie są perspektywy na przyszłość w kontekście 
globalizacji na wyspie. Ze względu na dość znikomą dostępność do literatury, 
która opisywałaby zjawisko globalizacji na Islandii, będę korzystać głównie 
ze źródeł internetowych, publikacji internetowych oraz własnych obserwacji 
poczynionych podczas kilkukrotnych pobytów na Islandii. 

Islandia a globalizacja – rys historyczny

Zjawisko globalizacji ma stosunkowo długą historię, niektórzy jak m.in. 
historyk Peter Stearns w swojej książce ,,Globalization in World history” 
wskazuje, ze proces globalizacji mógł zacząć się zdecydowanie wcześniej niż 
powszechnie uznany XX wiek9. W kontekście pracy zdecydowałam się na wy-
dzielenie ram czasowych opisu zjawiska globalizacji na Islandii rozpoczynając 
od roku 1942 r., kiedy to po raz pierwszy na wyspie pojawiły się hamburgery 
i Coca-Cola10. Produkty te na wyspie pojawiły się głównie za sprawą stacjo-
nujących żołnierzy amerykańskich w czasie II wojny światowej11. Coca-Cola, 
mimo, że początkowo była wytworem typowo amerykańskim, dostępnym  
w Stanach Zjednoczonych, to szybko rozpowszechniła się w innych częściach 
świata, na tyle, że występuje praktycznie w każdym państwie na świecie12, co 
czyni ją przykładem produktu globalnego. Islandczycy pokochali Coca-Colę 
i jest ona kultowym napojem po dziś dzień. Co więcej Coca-Cola jest tam 
spożywana w bardzo dużych ilościach, co umieszcza Islandię wśród państw  
z największym spożyciem rocznym Coca-Coli na osobę. Zgodnie z danymi 
The Economist, opracowanymi na podstawie danych udostępnionych przez 
firmę Coca-Cola, w 1996 r. roczne spożycie Coca-coli w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca było tak duże, że Islandia zajęła 3 miejsce wśród państw 
z największym rocznym spożyciem Coca-Coli w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca13. 

Guðmundur Björnsson, który jest szefem Ásbjörn Ólafsson (firmy, która 
na Islandii zajmuje się dystrybucją Prince Polo14) w rozmowie z Thomasem 

9  P. Stearns, Globalization in world history, London, New York: Routledge 2010.
10  G. T. Johannesson, The History of Iceland, Santa Barbara, 2013, p. 109.
11  Ibidem.
12  Obecnie coca-cola nie jest dostępna w oficjalnej sprzedaży w Korei Północnej i Kubie, źródło: 
https://www.businessinsider.com/what-coca-cola-ads-look-like-around-the-world-2019-8?IR 
=T [dostęp: 18.09.2021 r.].
13  https://www.economist.com/node/456039/print?Story_ID=456039 [dostęp: 18.09.2021 r.].
14  Historia Prince Polo na Islandii sięga lat 50’, kiedy to na mocy umowy handlowej Polska 
przesyłała Prince Polo na Islandię w zamian za dostawy ryb, źródło: V. Grettisson, Food of 
Iceland: Prince Polo https://grapevine.is/mag/articles/2018/11/12/food-of-iceland-prince-polo/ 
[dostęp: 18.09.2021 r.].
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Moir’em przyznał, że ,,Coca cola i Prince Polo stanowią coś w rodzaju dania 
narodowego Islandczyków’’15.

Przemiany ekonomiczne na Islandii, które rozpoczęły się od wstąpienia 
do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu w 1970 r.16, a następnie 
postępujące zmiany i reformy finansowe spowodowały napływ zagranicznych 
inwestycji. Wśród tych inwestycji były m.in. przykłady restauracyjnej kultury 
globalnej – McDonald’s. Pierwsza, a zarazem jedyna restauracja McDonald’s 
została otwarta w 1993 r.17. Dla wielu Islandczyków był to symbol ,,nowocze-
sności’’18 Kryzys finansowy na Islandii w 2008 w., w wyniku którego upadły 
trzy największe islandzkie banki wpłynął na sytuację ekonomiczną kraju, ale 
i inwestycje zagraniczne, a także doprowadził do zamknięcia restauracji Mc-
Donald’s w 2009 r.19.

Zamknięcie restauracji McDonald’s było głównie motywowane faktem, 
iż w efekcie kryzysu finansowego znacząco podrożały koszty mięsa, warzyw  
i sera, czyli produktów używanych przez restaurację McDonald’s. Warto do-
dać, że większość ze składników Islandia musiała importować z Niemiec20,  
a przy osłabionej islandzkiej walucie generowało to olbrzymie koszty21. Już  
w 2006 roku Big Mac Indeks22, który został wprowadzony przez The Econo-
mist jako quasi wskaźnik ekonomiczny ukazujący wskaźnik siły nabywczej  
w poszczególnych krajach na podstawie średniej ceny kanapki Big Mac, ofero-
wanej przez McDonald’s ukazał, że kanapka ta na Islandii była wśród najdroż-
szych na świecie i kosztowała odpowiednio 6.67 $23, gdzie dla porównania ta 
sama kanapka w Stanach Zjednoczonych kosztowała 3.15$24. Cena szlagie-
rowej kanapki oferowanej przez restaurację McDonald’s po kryzysie finan-
sowym wzrosła o ponad 20%, a co więcej mogłaby jeszcze bardziej wzrosnąć, 

15  T.L. Moir, Still the Prince! https://grapevine.is/mag/feature/2012/11/28/still-the-prince/ 
dostęp 18.09.2021
16  https://www.efta.int/free-trade/EFTA-member-states/Iceland [dostęp: 18.09.2021 r.].
17   J. Ćirić, Iceland’s Last McDonald’s order just turned ten https://www.icelandreview.com/news/ 
icelands-last-mcdonalds-order-just-turned-ten/ [dostęp: 18.09.2021 r.].
18  K. Loftsdóttir, An Aging McDonald’s hamburger at the edge of the Arctic https://grapevine.is/
mag/articles/2015/08/22/an-aging-mcdonalds-hamburger-at-the-edge-of-the-arctic/ [dostęp: 
18.09.2021 r.].
19  Ibidem.
20  S. Sinico, McDonald’s abandons Iceland https://www.dw.com/en/mcdonalds-abandons-ice 
land/a-4829518 [dostęp: 18.09.2021 r.]. 
21  L. Saini, Why McDonald’s failed in Iceland?, https://bettermarketing.pub/why-mcdonalds-
failed-in-iceland-769544c08898 [dostęp: 18.09.2021 r.].
22  https://www.economist.com/big-mac-index [dostęp: 18.09.2021 r.].
23     https://www.nationmaster.com/country-info/stats/Economy/Big-Mac-Index [dostęp: 18.09. 
2021 r.].
24  Ibidem. 
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czyniąc ją najdroższą25 na świecie zgodnie z Indeksem Big Maca. Właściciel 
firmy, która zajmowała się franczyzą restauracji McDonald’s na Islandii ko-
mentując zamknięcie McDonald’s stwierdził, że ,,To nie ma większego sensu. 
Za kilogram importowanej cebuli z Niemiec płacę tyle ile za butelkę dobrej 
whisky’’26. 

Współcześnie profil ekonomiczno- gospodarczy Islandii ukazuje ją jako 
państwo, które w głównej mierze czerpie zyski z turystyki, eksportu owoców 
morza i ryb oraz aluminium27. Islandia pozostaje otwarta na zagraniczne in-
westycje, zajmując 26 miejsce w rankingu 2020 Doing Business28 opubliko-
wanego przez Bank Światowy. Bank Santander w analizie profilu Islandii dla 
inwestycji zagranicznych, szczególnie wskazuje na jej potencjał w tzw. zielonej 
energii, turystyce i nowoczesnej infrastrukturze29. 

Analizując zjawisko globalizacji na Islandii nie można zapomnieć  
o wskaźnikach, które odpowiadają za jego pomiar i analizę. Wskaźnikiem 
miary globalizacji jest m.in. Indeks Globalizacji KOF30, który mierzy poziom 
globalizacji w różnych krajach wykorzystując przy tym aspekty ekonomicz-
ne, społeczne i polityczne. Indeks ten dokonuje analizy poziomu globalizacji  
w mierze od 0 do 100, dla 203 państw i terytoriów, a początkowa rama czaso-
wa to rok 197031. Sam Indeks Globalizacji KOF’a wykorzystuje 43 zmienne 
podzielone jako de jure i de facto, a także odpowiednio sklasyfikowane jako 
elementy ekonomiczne, polityczne i społeczne. Indeks Globalizacji KOF’a 
ukazuje dane dotyczące postępu globalizacji odpowiednio w obszarze poli-
tycznym, społecznym, ekonomicznym lub ogólnym. Zgodnie z powyższym 
Indeksem Globalizacji KOF’a ogólny trend globalizacji na Islandii stale wzra-
sta wynosząc 48.97 punktów w 1970 r., 53 w 1980 r., 54.57 w 1990 r., 73.03 

25  D. Batty, McDonald’s to quit Iceland as Big Mac cost rise, https://www.nationmaster.com/
country-info/stats/Economy/Big-Mac-Index [dostęp: 18.09.2021 r.]. 
26  http://news.bbc.co.uk/2/hi/8327185.stm [dostęp: 18.09.2021 r.]. 
27  Dane na podstawie analizy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, https://www.
oecd.org/newsroom/iceland-s-slowdown-underlines-the-need-to-fix-structural-issues.htm [do-
stęp: 18.09.2021 r.]. 
28  https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/i/iceland/ISL.pdf [do-
stęp: 18.09.2021 r.]. 
29 https://santandertrade.com/en/portal/establishoverseas/iceland/investing?url_de_la_page= 
%2Fen%2Fportal%2Festablishoverseas%2Ficeland%2Finvesting&&actualiser_id_banqu 
e=oui&id_banque=0&memoriser_choix=memoriser [dostęp: 18.09.2021 r.]. 
30  S. Gygli, F. Haelg, N. Potrafke and Jan- Egbert Sturm (2019), The KOF Globalisation Index 

– Revisited, Review of International Organizations, 14(3), 543- 574, https://doi.org/10.1007/
s11558- 019-09344-2call_made; https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof 

-globalisation-index.html [dostęp: 18.09.2021 r.]. 
31  S. Gygli, F. Haelg, N. Potrafke et al., The KOF Globalisation Index – revisited, Rev Int Or-
gan 14, 543–574 (2019), https://doi.org/10.1007/s11558-019-09344-2, https://link.springer.
com/article/10.1007%2Fs11558-019-09344-2 [dostep: 18.09.2021 r.]. 
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w 2000 r., 74.68 w 2010 r.32. Niewielki spadek jest zaobserwowany w ostat-
nim okresie i tak w 2018 r. wynosi 71.9133. Jak powyższy trend globalizacji na 
Islandii wygląda na tle innych państw? Na podstawie danych z 2018 r. średnia 
wartość światowa globalizacji to 61.82, co plasuje Islandię znacząco powy-
żej średniej, jednak niżej niż kraje północne i tak odpowiednio Dania 87.96, 
Norwegia 85,47, Szwecja 89,44, Finlandia 87.70, a także poniżej państw ta-
kich jak Stany Zjednoczone 82,28 i Kanada 84,1834.

Islandczycy a globalizacja? 

W tej części pracy pragnę przede wszystkim przedstawić jak Islandczy-
cy zapatrują się na elementy powiązane z globalizacją, a także jaki stanowią 
udział w ogólnych procesach globalnych zachodzących na świecie. 

Jednym z elementów globalizacji jest postępujący wzrost technologiczny, 
umożliwiający dostęp do zasobów Internetu, a także komunikowania się z in-
nymi użytkownikami na świecie. Niewątpliwie jednym z elementów ułatwia-
jących to jest dostęp do Internetu, który jak wskazują badania przeprowadzo-
ne w 2019 r. przez Eurostat ma 98% islandzkich gospodarstw domowych35. 

Globalizacja odzwierciedla się również w otwartości na integracje z inny-
mi kulturami i wielowymiarowość. Ten aspekt jest możliwy do ukazania cho-
ciażby poprzez wskaźnik otwartości na imigrantów i tak zgodnie z badaniami 
przeprowadzonymi przez Instytut Gallupa, Islandia znajduje się na 2 miejscu 
wśród państw, które wykazują największy poziom akceptacji dla imigrantów36.

Istotą globalizacji jest również wzajemna integracja, a ona nie mogłaby 
nastąpić bez wspólnego komunikowania się za pomocą ujednoliconego narzę-
dzia, którym w tym przypadku jest język angielski37. Angielski stał się obec-
nie językiem niemal globalnym, nowym ,,lingua franca’’38. Znajomość języka 
angielskiego wśród Islandczyków jest niemal powszechna. Język angielski jest 

32  S. Gygli, F. Haelg, N. Potrafke and Jan-Egbert Sturm (2019), The KOF Globalisation Index 
– Revisited, Review of International Organizations, 14(3), 543- 574, https://doi.org/10.1007/
s11558- 019-09344-2call_made,https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/
kof-globalisation-index.html [dostęp: 18.09.2021 r.].
33  Ibidem.
34  Ibidem.
35     https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_so 
ciety_statistics_-_households_and_individuals [dostęp: 19.09.2021 r.]. 
36  N. Esipova, J. Ray, A. Pugliese, World Grows Less Accepting of Migrants https://news.gallup.
com/poll/320678/world-grows-less-accepting-migrants.aspx [dostęp: 19.09.2021 r.].
37  A. Pennycook, English and Globalization [w:] The routledge companion to English language 
studies, London and New York, Routledge, 2010, p. 113
38 https://www.politico.eu/article/french-must-accept-english-as-the-new-lingua-franca/ [do-
stęp: 19.09.2021 r.].
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nauczany jako pierwszy obcy język w trakcie nauki w szkole39. Co więcej na 
podstawie własnych obserwacji mogę stwierdzić, że umiejętność i znajomość 
języka angielskiego ułatwia szeroki dostęp do literatury i książek w języku 
angielskim, które są dostępne niemal w każdej islandzkiej księgarni. Jednak 
oprócz bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, Islandczycy wykazują 
olbrzymie zamiłowanie do własnego języka islandzkiego, który w użyciu jest 
od ponad tysiąca lat, niemal w niezmienionej formie40. Na uwagę zasługuje 
fakt, że język islandzki wywodzi się od staro nordyckiego i pomimo faktu, że 
Islandia posiada stosunkowo małą populację, a przy tym historycznie znajdo-
wała się pod panowaniem duńskim i norweskim to potrafiła utrzymać język 
islandzki, który wywodzi się od języka używanego wśród pierwszych osadni-
ków na wyspie w IX i X wieku41. 

W odniesieniu do globalnego efektu kultury należy wskazać na coraz po-
wszechniejszą dostępność do Netflixa’a, który stanowi platformę udostepnia-
jącą filmy i seriale z całego świata począwszy od produkcji amerykańskich, po 
produkcje regionalne (w tym islandzkie), do których dostęp mają inni użyt-
kownicy na świecie. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez MMR 
około 2/3 Islandczyków ma dostęp do Netflixa w domu42.

Na Islandii istnieją sklepy odzieżowe, należące do marek, których odzież 
można kupić w wielu miejscach na świecie, dzięki czemu Islandczycy mają 
dostęp do globalnej mody. Jednak moda ta niejednokrotnie przeplata się  
z lokalnymi zamiłowaniami jak np. noszeniem islandzkich swetrów lopapeysa, 
które chronią przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. 

Analizując wpływ globalizacji na Islandczyków nie można zapomnieć 
również o tym, jaki udział mają Islandczycy w globalnych procesach. Należy 
przede wszystkim wspomnieć o czołowych artystach islandzkiej sceny mu-
zycznej jak Bjork czy Sigur Ross, których muzyka cieszy się popularnością 
na całym świecie. W kontekście produktów lokalnych, które podbiły świat  
i doczekały się lokalnych odpowiedników z pewnością króluje jogurt islandz-
ki skyr. Oryginalne islandzkie skyry są eksportowane do różnych zakątków 
świata, osobiście oryginalny islandzki skyr udało mi się kupić na Malcie. War-
to podkreślić, że ten typ jogurtu doczekał się swoich odpowiedników wśród 

39  https://statice.is/publications/news-archive/education/foreign-language-study-in-compulso 
ry-and-upper-secondary-schools-2011-2012/ [dostęp: 19.09.2021 r.].
40  https://www.britannica.com/topic/Icelandic-language [dostęp: 19.09.2021 r.].
41  Eiríkur Rögnvaldsson, (How) Can small language survive?, https://uni.hi.is/eirikur/2018/11 
/04/how-can-small-languages-survive/ [dostęp: 19.09.2021 r.].
42  J. Ćirić, Two thirds of Icelanders have Netflix, https://www.icelandreview.com/society/thirds 

-icelanders-netflix/ [dostęp: 19.09.2021 r.].
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lokalnych mleczarni w wielu państwach, które produkują jogurt typu islandz-
kiego i określają go mianem skyra.

Podsumowanie i perspektywy na przyszłość

Globalizacja jest procesem postępującym na Islandii, który w wielu płasz-
czyznach wpływa na Islandczyków. Wpływ ten widoczny jest m.in. w kultu-
rze, ekonomii, gastronomii, modzie i otwartości na inne kultury. Islandczycy 
korzystają z możliwości, które niesie ze sobą globalizacja, jednak co należy 
podkreślić specyficzne uwarunkowania geograficzne, stosunkowo niewielka 
liczba mieszkańców, a także olbrzymie przywiązanie do własnych tradycji i ję-
zyka sprawiają, że procesy globalne zachodzą tutaj odrobinę wolniej niż wśród 
innych państw. Procesy globalne zachodzące na Islandii z pewnością miały 
pozytywny wpływ, na rozwój turystyki, która stanowi jeden z głównych ele-
mentów islandzkiej gospodarki. 

Perspektywy na przyszłość ukazują, że globalizacja na Islandii będzie da-
lej wzrastać, a wpływ na to będą miały m.in. wzrost poziomu turystyki, a także 
napływ nowych imigrantów. 

Wraz z procesami globalizacji wskazuje się na zagrożenie w postaci wy-
marcia języka islandzkiego, który jak wskazuje były burmistrz Reykjaviku Jon 
Gnarr ,,nie przetrwa i w tym wieku Islandczycy uznają angielski jako język 
narodowy. Jest to nieuniknione’’43. Z jednej strony wydaje się, że skoro język 
angielski jest tak popularny na wsypie to, mógłby on zostać uznany jako drugi 
język, ale z drugiej strony skoro język islandzki przetrwał taką próbę czasu, to 
wydaję się, że kolejne mu niestraszne.
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ICELAND AND GLOBALIZATION –  
ANALYSIS AND EXAMPLES

Summary: The main aim of this paper is to present globalization in Iceland 
considering historical and social aspects. Additionally the another goal of this 
paper is to respond on question related with consequences of globalization in 
Iceland and how it affected Icelanders. This paper is using data and indexes 
which present and measure globalization level on Iceland and how it is presen-
ted among other countries. Summary of this paper includes the perspectives 
of globalization in Iceland. Due to fact that there is limited availability of 
printed papers which describes globalization in Iceland, this paper is construc-
ted using mainly web content and private author’s observations made during  
a few visits in Iceland.  

Kaywrods: Iceland, globalization, financial crisis, KOF, Big mac Index, 
Coca-cola.
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Introduction

The Socio-economic development regards to the capability of manufac-
turing a suitable and increasing supply of the commodities and services in a ef-
fective and sufficient manners of aggregating capital and delivering the effects 
of manufacturing process in a comparatively proper way2. The majority of the 
regional dissimilarities in the socio-economic statistical rates, for example the 
conditions od living and the level of the received income, are divided into do-
minating localizations and undeveloped territorial units. Such circumstances 
is not profitable to the process of the socio-economic expansion within the 
European Union and thus seems to be one of its chief obstacles3.

Socio-economic growth constitute one of the indexes of a region’s 
expansion. This is situation where a positive modifications within social area 
take place encompassing the qualitative and quantitative rise that contribute 
to increased prosperity of the population4. Following Hryniewicz, socio-eco-
nomic growth consist a result of socio-economic circumstances that, when 
estimated premised on the common expertise, could be arranged as more 
profitable to a particular group of society in comparison with the other ones5. 
Kupiec assumed such view that development could be considered as a conglo-
merate of the eight connected categories: technical, social, economic, spatial, 
natural, technological, temporal, aesthetic. The modernness, heterogeneity, 
innovation, spatial projecting quality, level of the economy of the particular 
region, infrastructure expansion and human capital constitute the determi-
nants that lead to the process of the expansion of the given region6. At that 
time, they also have ability to create offers that find recipients on the tran-
snational markets7. Dissimilarities within the expansion of the regional areas 
have gotten a strongly significant study tendence in current situation within 

2  D. Jaffee, Levels of Socio-economic Development Theory, Westport, Prager, 1998.
3  P. Churski, Variations in the spatial distribution of areas of economic growth and stagnation 
in Poland: determinants and consequences, “Quaestiones geographivae” 2014, 33(2), pp. 63-77.
4  J. J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, „UAM Press”, Poznań 2001; J. J. Parysek, Polityka 
regionalna i planowanie regionalne w Polsce [in:] T. Stryjakiewicz, T. Czyż (Eds), O nowy kształt 
badań regionalnych w geografi i gospodarce przestrzennej, Bulletin of the Committee for Spatial 
Economy and Regional Planning, Polish Academy of Sciences (PAN) 237, 2008, 9-35.
5  J. Hryniewicz, Endo- i egzogenne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów, „Studia 
Regionalne i Lokalne” 2000, 2(2), pp. 53-77.
6  L. Kupiec, Rozwój społeczno-gospodarczy, „Publishing House of Białystok Branch of Warsaw 
University”, Warsaw 1995.
7  M. Sokołowicz, W kierunku nowej polityki regionalnej? Rozważania nad przyszłym kształtem 
polityki regionalnej w Polsce [in:] Polityka spójności- ocena i wyzwania, 2008. 
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economic researches8. Different approaches are used to research this scientific 
theme considering its multidimensional property, specifically techniques of 
the multidimensional comparative analysis (MCA). The research gives a syn-
thetic gauge that takes over form a multi-indicator explanation of the objects 
with one synthetic variable, leading to accurate determining of the extent of 
the expansion of the particular territorial units9.

The aims of the paper are the following: the recognition of the diversi-
fication within the level of the socio-economic development of the counties 
in the Lower Silesian Voivodeship; determination of the groups of counties 
with the lowest, middle and highest level of development; carrying out the 
comparative analysis of the level of the socio-economic development of the 
counties in the Lower Silesian Voivodeship in 2018. The following research 
problems were put forward: How does the diversification of the counties in 
the Lower Silesian Voivodeship in terms of the level of the socio-economic 
development look?

Socio-economic development- 
the literature review

Many approaches to define the term "development" have been proposed 
in the literature. However, there is no consensus on this point10. In general, 
development can be thought of as a transformation process or as an objec-
tive11. In terms of the former, the phenomenon might be defined as a set of 
quantitative and qualitative changes that transform a given system into better 
forms and optimal (according to authorized criteria) states12. Many terms are 
mentioned in relation to the evolution of economies and societies that are vi-
tal for understanding this process – crucial notions (that are the most popular 
in economic discourse) are as follows:

8  W. M. Gaczek, Zróżnicowanie wewnętrzne Wielkopolski. Możliwości i potrzeba wyrównywania 
różnic rozwoju społeczno-gospodarczego [in:] S. Ciok, D. Ilnicki (Eds), Przekształcenia regional-
nych struktur funkcjonalno-przestrzennych, 2000.
9  D. Strahl, Wykorzystanie metod klasyfikacji do identyfikacji poziomu rozwoju regionalnego [in:] 
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Ed. D. Strahl, „Wrocław University of Economics  
in Wrocław”, Wrocław 2003.
10  B. Piontek, Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego (ujęcie syntetyczne), 

„Problemy Ekorozwoju” 2010, pp. 117.
11  L. Bellu, Development and development paradigms, A (reasoned) review of prevailing visions, 

“FAO Issue Papers” 2011, Module 102, pp. 3.
12  M. Słodowa-Hełpa, Zintegrowany rozwój Aglomeracji Kaliskiej-warunki, wymiary, wyzwania, 
2015, http://ako-info.pl [access: 30.07.2021].
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• economic growth- reproduction in the material sphere; increase in the 
volume of goods and services produced in real terms; this process entails 
quantitative changes;

• economic development- this phenomenon is more complex than econo-
mic growth because it entails both quantitative and qualitative changes, 
for example;

• economic development- this phenomenon is associated with qualitative 
changes in social structure- these changes concern, among other things, 
social mobility13;

• social development- this phenomenon is associated with qualitative 
changes in social structure- these changes regard, among other things, 
social mobility; economic development increases opportunities for eco-
nomic growth as it allows for higher trajectory of the latter14(definition 
is presented below).

Based on the following definition of socio-economic development was 
adopted based on literature research15: it is a process of quantitative, qualita-
tive, and structural changes that are a result of subjects' actions within social 
(economic) practice. These changes have an impact on the following aspects 
of life: Material conditions (the ability to meet needs associated with the con-
sumption of goods and services; it is tied to the consumption of commodities 
and services) with economic growth), economic structure and entrepreneur-
ship, access to public goods and services (which leads to changes in educa-
tional levels, health-care practices, and so on), relationships within the social 
system (individual integration, trust, security, and social conflicts), environ-
mental condition, and life satisfaction.

The Classical Hellwig Procedure

The optimal predicate selection method or information capacity in-
dicator method is what Hellwig's method is called. It's a formal strategy for 
selecting explanatory variables for statistical models, especially econometric 
models. Let A = {A1, A2, … , An} be the set of objects (e.g., counties) related 
with the researched aspect, X = {C1, C2, … , Ck} = P ∪ N-the set of individ-

13  J. Fritz, Socioeconomic developmental social work, In UNESCO Encyclopedia of Life Support 
Systems, A project on sustainable world development, Oxford: UNESCO–EOLSS, 2004, p. 4.
14  A. Kubiczek, Jak mierzyć dziś rozwój społeczno-gospodarczy krajów?, „Nierówności społeczne 
a wzrost gospodarczy”, 2(38), 2004, pp. 12.
15  Z. Chojnicki, Socio-economic development and its axiological aspects, “Quaestiones Geograph-
icae” 2010,, 29 (2), pp. 7-9. 
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ual indicators (e.g., sustainable development (SD) indicators from Eurostat)  
distinguishing the situation, where P and N are the sets of positive and neg-
ative indicators, appropriately. The classical Hellwig procedure comprises of 
the subsequent stages: 

Stage 1 Determining the estimation vector for each object: Ai = [ xi1, xi2, … , 
xik] , where xij is the value of the j-th measure for the i-th object, i = 1, … , n, j 
= 1, … , k. 

Stage 2 Determining the vector of weights w = [ w1, … , wk ] , where wj >  
0 (j = 1, … , k) is the weight of measure Cj and ∑k j=1 wj = 1. 

Stage 3 Creation the pattern of development as an abstract point P0 =[x+
1 , x

+
2 

 , … , x+
k ] in accordance with Hellwig method defned as16:

Stage 4 Creation the normalized vector Ā i =[x̄i1, … ., x̄ik] for the i-th object 
applying the standardization formula: 

Where

Stage 5 Creation the weighted normalized i-th vector for each  
object

Stage 6 Estimating the distances (di0) of the i-th object from the object pat-
tern (Ai , P0) by applying the classical Euclidean distance measure:

Stage 7 Estimating the synthetic measures of development. For the i-th object, 
we calculate

where: 

16  B. Suchecki, Ekonometria przestrzenna, „Wyd. C.H. Beck”, Warszawa 2010.
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Stage 8 Classification of the objects in accordance with decreasing Hi.

H- defined according to the defined procedure is a normalized index, that in the ma-
jority of the cases reach level from 0 to 1. The bigger the synthetic measure value is, 
the bigger the place of a given object in the classification.

Analysis and results of the research

The carried out analysis enabled to familiar with the level of the socio-
-economic development of the researched territorial units. The results pre-
sents the placement of the particular counties in the determined ranking and 
in consequence the state of the diversification of its. By the aid of made of 
variables (properties) managed to create the classification of the researched 
counties. The analysis of the socio-economic development of the counties of 
Lower Silesian Voivodeship was made on the base of three categories: demo-
grafic potential and labour market; economic potential and socio-technical 
potential. On the chosen three categories comprised ten variables characte-
rizing diversification of the level of the socio-economic development of the 
particular counties. The selected variables were the following: mortalities on 
1000 people; amount of the unemployed in 24 and less in % totality of the 
unemployed; production sold of the industry on 1 resident in zł; working 
people on 1000 people; individuals running the business activity on 10000 
people; share of the investment expenses from the budget of county in tota-
lity expenses; amount of the given advices in establishments of the primary 
healthcare facility on 1 person; rental in public libraries in volumes on reader; 
amount of people on 1 pharmacy; public roads hard road surface in km on 
100 km2 surface. The presentation of the chosen ten indicators into the rese-
arch was placed in the table 1.

Table 1. Diagnostic variables used in the research

Variable Indicators

I. Demographic potential and labour market

x1 Mortalities on 1000 people (D),

x2 Amount of the unemployed in 24 and less in % totality of the unemployed (D),
II. Economic potential

x3 Production sold of the industry on 1 resident in zł (S),
x4 Working people on 1000 people (S),
x5 Individuals running the business activity on 10000 people (S),

x6 Share of the investment expenses from the budget of county in totality expenses (S),
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III. Socio-technical potential

x7 Amount of the given advices in establishments of the primary healthcare facility on 1 person (S),

x8 Rental in public libraries in volumes on reader (S),
x9 Amount of people on 1 pharmacy (D),

x10 Public roads hard road surface (county) in km on 100 km2 surface (S),

Source: Own study.

On the base of the presented variables in the table 1., the process of 
statistical verification was carried out taking into consideration the variation 
coefficient. It is worth to underline that in the research was used the variables 
where the values of the variation coefficient V(x) was bigger from 10%. The 
all of the variables that had the values below 10%, in result reached too low 
level of variation and were excluded from the present analysis. It was made of 
taxonomic analysis of socio-economic development using Hellwig’s develop-
ment measure. Moreover, it was made the comparison of the objects that was 
described by the aid of the set of variables grouped into three categories. The 
first category concerns demographic potential and labour market. The second 
category concerns economic potential. The third category relates to socio-

-technical potential. It will be carried out multi-dimensional analysis of the 
socio-economic development of the counties in Lower Silesian Voivodeship 
by the aid of taxonomic methods. The researcher established the following 
time scope of the research: 2018. Territorial scope of the research consisted 
of the 30 counties of the Lower Silesian Voivodeship. For the research sam-
ple was determined the three levels of the socio-economic development: low, 
high, middle. Using the linear ordering method made it possible to determine 
the classification of the counties in Lower Silesian Voivodeship in terms of 
value of syntetic measure of Hellwig in 2018 (tab. 2).



64

MICHAŁ MROZEK

Table 2. Classification of the counties in Lower Silesian Voivodeship in terms of value 
of syntetic measure of Hellwig in 2018

Classification
Level of development

Od Do County

0,442 0,563

County city: 
• Wrocław;
• Legnica;
• Jelenia Góra; 
• Wałbrzych;

High level

0,321 0,442

County: 
• Wrocławski 
• Oławski; 
• Polkowicki; 
• Lubiński; 
• Świdnicki;
• Dzierżoniowski;
• Jaworski;

Middle level 

0,199 0,321

County: 
• Lubański; 
• Średzki; 
• Wołowski; 
• Jeleniogórski;
• Trzebnicki; 
• Głogowski;
• Zgorzelecki;
• Bolesławiecki;
• Oleśnicki; 
• Złotoryjski; 
• Lwówecki; 
• Milicki; 
• Strzeliński;
• Kamiennogórski;
• Ząbkowicki;
• Wałbrzyski; 
• Górowski; 
• Kłodzki; 
• Legnicki.

Low level

Source: Own study on the base of GUS, BDL data [access: 02.06.2020].

The results of the carried out analysis showed that the four cities on 
the rights of the county have the highest level of the socio-economic devel-
opment: Wrocław; Legnica; Jelenia Góra; Wałbrzych. The middle level of 
the socio-economic development was observed in the following counties: 
Wrocławski; Oławski; Polkowicki; Lubiński; Świdnicki; Dzierżoniows-
ki; Jaworski. The lowest level of the Socio-economic development was ob-
served in the following counties: Średzki; Wołowski; Trzebnicki; Głogowski; 
Zgorzelecki; Bolesławiecki; Jeleniogórski; Oleśnicki; Złotoryjski; Lwówecki; 
Milicki; Strzeliński; Kamiennogórski; Ząbkowicki; Wałbrzyski; Górowski; 
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Kłodzki; Legnicki. Such situation means that the possibilities of spending the 
UE funds allocated on the development of infrastructure, society, stimulation 
of the local economics was not enough. The majority of the counties of the 
Lower Silesian Voivodeship has the lowest level of the socio-economic devel-
opment. Below was presented the ranking of the counties of the Lower Sile-
sian Voivodeship in Poland in terms of synthetic variable di in 2018 (Fig. 1).

Figure 1. The ranking of counties of Lower Silesian Voivodeship in Poland in terms 
of synthetic variable di in 2018

Source: Own study on the base of GUS, BDL data [access: 02.06.2020].

Figure 1. presents the ranking of counties of Lower Silesian Voivodeship 
in terms of the synthetic variable di in 2018. The data showed that the four 
cities on the rights of the county have the highest level of the socio-economic 
development: Wrocław; Legnica; Jelenia Góra; Wałbrzych. The middle level 
of the socio-economic development was observed in the following counties: 
Wrocławski; Oławski; Polkowicki; Lubiński; Świdnicki; Dzierżoniowski;  
Jaworski. The lowest level of the Socio-economic development was ob-
served in the following counties: Średzki; Wołowski; Trzebnicki; Głogowski; 
Zgorzelecki; Bolesławiecki; Jeleniogórski; Oleśnicki; Złotoryjski; Lwówecki; 
Milicki; Strzeliński; Kamiennogórski; Ząbkowicki; Wałbrzyski; Górowski; 
Kłodzki; Legnicki.

On the basis of the conducted research, there are noticeable trends in 
the socio-economic development of counties in the Lower Silesian Voivode-
ship. First of all, it is worth paying attention to the demographics. In Lower 
Silesia in 2018, the following counties had the largest number of inhabitants 
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(over 100 thousand people): the city of Wrocław (638.6), Kłodzko (160.5), 
Świdnicki (158.4), Wrocław (141.3), the city of Wałbrzych (113.6), Oleśni-
ca (106.9), Lubiński (106.3), Dzierżoniów (102.1) and the city of Legnica 
(100.3). On the other hand, the least populated counties (less than 50,000 
inhabitants) were located, in particular, in the northern part of the region: 
Górowski (35.5), Milicki (37.1) and Wołowski (47.1), and also: Strzelin 
(44.0) , Kamiennogórski (44.0) Złotoryja (44.1) and Lwówecki (46.4). In 
intra-regional terms, the most densely populated counties (over 150 people 
per 1 km²) were the cities of Wrocław (2181), Legnica (1782), Wałbrzych 
(1341) and Jelenia Góra (733), as well as the following counties: Świdnic-
ki (214), Dzierżoniowski (213) and Głogowski (203). On the other hand, 
the lowest population density (less than 75 people per 1 km²) was charac-
teristic of counties located in the northern part of the voivodship: Górowski 
(48), Milicki (52), Wołowski (70), as well as: Lwówecki (65), Bolesławiecki 
(69), Strzelin (71) and Legnica (74). In the Lower Silesian Voivodeship in 
2015-2018, 1,660 people were lost (a decrease of 0.1%). When analyzing 
the situation of communes in this respect, it can be noticed that the largest 
percentage loss of inhabitants took place in the following communes: Kar-
pacz (-3.5%), Niemcza (-2.7%), Jemielno (-2.5%), Ziębice (- 2.4%), Piława 
Górna (-2.3%), Złoty Stok (-2.2%), Leśna (-2.2%), Polanica-Zdrój (-2.1%), 
Piechowice (-2 0%) and Zgorzelec (-2.0%). In turn, the best situation con-
cerned mainly communes around Wrocław: Długołęka (7.7%), Kobierzyce 
(7.1%), Czernica (6.4%), Siechnice (6.1%), and Miękinia (5.9%), Kąty 
Wrocławskie (4.8%) and Żórawina (4.4%) and municipalities from the 
Legnica-Głogowski subregion: Jerzmanowa (3.8%) and Lubin (3.6%). The 
largest share of the working-age population in 2018 was recorded mainly 
in rural communes: Oleśnica (68.9%), Bolesławiec (68.6%), Platerówka 
(68.3%), Lubań (68.2%), Jerzmanowa (68.1%), Głogów (68.1%), Paszowice 
(68.0%), Pielgrzymka (67.8%), Zgorzelec (67.8%), Kamienna Góra (67.8%), 
Kostomłoty (67.7%), Lubin (67.7%), Żukowice (67.7%), Złotoryja (67.6), 
Ciepłowody (67.5%), Dobromierz (67.4%), Miękinia (67.4% ), Siekierczyn 
(67.4%), Jordanów Śląski (67.3%), Wisznia Mała (67.3%), Osiecznica 
(67.3%), Kunice (67.3%), Stara Kamienica (67.2%), Zagrodno (67.2%) and 
Krotoszyce (67.2%) as well as urban-rural communes: Prusice (67.6%) and 
Nowogrodziec (67.2%). In turn, the smallest share was characteristic for the 
municipalities: Duszniki-Zdrój (60.0%), Polanica-Zdrój (60.4%), Jelenia 
Góra (60.7%), Lubin (61.1%), Bolesławiec (61.1 %), Oława (61.3%), Dzier-
żoniów (61.3%), Zgorzelec (61.5%), Szczawno Zdrój (61.6%), Kłodzko 
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(61.8%), Świdnica (61.9%), Wrocław (62.0%), Świeradów-Zdrój (62.2%), 
Oleśnica (62.2%), Kudowa-Zdrój (62.2%), Głogów (62.3%), Nowa Ruda 
(62.4%), Wałbrzych (62.4%), Kamienna Góra (62.4%), Lubań (62.5%), 
Kowary (62.7%), Świebodzice (62.7%) and Bielawa (62,8%). The largest 
share of the post-working age population in 2018 occured mainly in urban 
communes, mostly located in the southern part of the voivodeship: Polanica-

-Zdrój (28.7%), Duszniki-Zdrój (28.3%), Szczawno-Zdrój (27.3%), Jelenia 
Góra (27.2%), Zgorzelec (26.9%), Dzierżoniów (26.2%), Kłodzko (25.9%), 
Nowa Ruda (25.7%), Bolesławiec (25.6%), Wałbrzych (25.4% ), Świdnica 
(25.4%), Lubań (25.2%), Lubin (24.9%), Bielawa (24.8%), Szklarska Porę-
ba (24.8%), Kamienna Góra (24.8%), Kudowa-Zdrój (24.5%), Świeradów-

-Zdrój (24.5%), Kowary (24.4%) and Piechowice (24.1%) and urban-rural: 
Lądek-Zdrój (24.9% ) and Bystrzyca Kłodzka (24.0%). In the southern part 
of the Lower Silesia Voivodship, the deepening process of the voivodeship 
depopulation is taking place with great intensity. There are disproportions in 
the level of employment, especially in the northern part of the region (inclu-
ding the following counties: Górowski, Milicki, Wołowski, Lwówecki, Bole-
sławiecki, Strzelinski and Legnicki) characterized by a low population density. 
There is an unfavorable increase in comparison to other voivodeships in terms 
of the demographic dependency ratio, which illustrates the trend of an un-
favorable transformation of the population structure by age in the voivodship, 
which is expressed in a marked decline in the working age population and 
the pre-working age population, with a simultaneous increase in the post-

-working age population. Contrary to the national trend, a positive net mi-
gration indicator is observed in the Lower Silesian Voivodeship (in particular 
in Wrocław, Środa and Wrocław counties). It is worth recommending local 
and regional authorities to take actions aimed at maintaining the professional 
and social activity of the elderly as long as possible; undertaking and suppor-
ting activities aimed at social and professional adaptation of migrants in the 
voivodeship; undertaking activities aimed at activation on the labor market 
in order to increase the number and improve the quality of jobs in the region 
and to stimulate geographical mobility. 

Another important aspect is social integration. Analyzing the share of 
people receiving social assistance benefits due to poverty in the total number 
of beneficiaries in individual counties in 2018, it can be noted that the highest 
percentage was recorded in the following counties: Wałbrzyski (33.9%), Lwó-
wecki (33.0%), Legnicki (32.3%), the city of Jelenia Góra (31.3%) and the 
city of Legnica (31.2%). This problem was least affected by the inhabitants 
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of the counties of Strzelin (13.8%) and Oława (17.3%). Among the Lower 
Silesian counties, in as many as 7, no one used the services provided in com-
munity self-help homes. The largest number of beneficiaries of this type of 
support was in the following counties: the city of Wrocław (1,434), Legni-
ca (188), Kłodzko (119) and Dzierżoniów (98). Day nursing homes are the 
second of the most discussed cases in this regard. In 2018, 2,289 residents 
in the Lower Silesian Voivodeship used the services offered by such centers. 
There is a relatively high percentage of people receiving social assistance be-
nefits due to poverty in the voivodship (especially the Wałbrzych, Lwówecki, 
Legnicki counties, and the city of Jelenia Góra). Moreover, there is a low 
(nationwide) number of places in day support facilities (it is especially visible 
in the south-western part of the voivodship: Świeradów-Zdrój commune, Ku-
dowa-Zdrój, and the rural commune of Kobierzyce- educational services with 
a simultaneous decrease in the number of foster families. In addition, there is 
an increase in the number of people using care services over 2 years and a very 
low number of people using sheltered housing. In this context, it is worth rec-
ommending the further implementation of projects in the field of active inte-
gration instruments, including social and professional activation; supporting 
new and already operating day support centers; support for strengthening 
non-institutional forms of foster care; implementation of projects in the field 
of assistant services for the elderly and people with disabilities. 

An important area of socio-economic development is education and 
training. There is a shortage of places in childcare facilities (both aged 3 and 
3-6), a particularly unfavorable phenomenon is the insufficient number of 
facilities for children up to 3 years of age (nurseries and children's clubs) in 
most communes of the voivodeship . In total, 18 counties out of 30 recorded 
an increase in the number of children in this age group. The highest decre-
ase of the youngest group of inhabitants was recorded in the following co-
unties: Ząbkowicki (-8.5%) and Górowski (-6.6%). Among communes, the 
highest increase in the number of children up to 3 years old was recorded 
in the communes: Wądroże Wielkie (28.6%), Długołęka (21.2%) and Po-
lanica-Zdrój (19.4%). The highest decline in the youngest population group 
occurred in 2015-2018 in the following communes: Złoty Stok (- 28.2%), 
Szczytna (-23.1%) and Zawidów (-21.2%). In the municipalities of the Lo-
wer Silesia Province, the highest percentage of children up to 3 years of age 
was recorded in 2018 in: Kobierzyce (4.0%), Długołęka (3.9%), Radwanice 
(3.9%) and Żórawina (3.6%). The lowest share was recorded in the commu-
nes: Złoty Stok (1.6%), Duszniki-Zdrój (1.7%), Szczawno-Zdrój (1.8%) and 
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Piechowice (1.8%). The largest number of available places in nurseries, de-
partments and children's clubs in 2018 was in the largest cities of the region: 
in Wrocław (5,584), Legnica (507), Wałbrzych (370) and Świdnica (303). 
Per 1,000 children up to 3 years of age, on average in Poland there were 93 
places available in nurseries, nursery departments and children's clubs (149 in 
municipal communes), while in Lower Silesian Voivodeship 144 places (and 
205 places in municipal communes of the region). In 2018, in the Lower Si-
lesian Voivodeship, 32,722 students studied 125 technical secondary schools. 
In total, schools of this type operated in 60 communes of the region. The lar-
gest number of schools was in Wrocław (22) with 6,356 students. There were 
7 such schools in Jelenia Góra, with 1,930 students. There were 6 technical 
schools each in the municipalities of Głogów, Świdnica and Legnica, where 
1,842, 1,556 and 2,115 students studied respectively. In 2018, there were also 
3 special techniques for young people in the Lower Silesian Voivodeship, in 
which 48 students studied. These techniques worked in the city of Wrocław. 
In 2018, there were only the impact of negative demographic phenomena and 
processes - related in particular to changes in the age structure of the region's 
population (a decline in the pre-working age population in favor of an incre-
ase in the share of post-working age people) and the depopulation of a part of 
the voivodeship, with the simultaneous intensive population of the suburban 
area Wrocław- on various social and economic fields, including the sphere of 
education (necessity to adjust social infrastructure, problems with teaching 
staff), labor market (lack of qualified employees), medical care and basic social 
services (supply of services adjusted to the age structure of inhabitants); there 
is a very high percentage of adults participating in lifelong learning (approx. 
3.3% in the Lower Silesian Voivodeship). Taking this aspect into account, it 
should be recommended to continue activities aimed at increasing the scale 
and territorial range of interventions concerning the provision of nursery and 
kindergarten care, with a simultaneous emphasis on ensuring adequate effec-
tiveness and sustainability of projects, as well as their territorial relevance de-
pending on the different needs in individual municipalities. It is reasonable to 
recommend the provision and promotion of the most accessible and adequate 
forms of raising qualifications in the formula of lifelong learning.

With regard to the labor market, several facts should be noted. Despite 
the observed significant decrease in the registered unemployment rate from 
8.5% to 5.7% over the years 2015-2018, there are still clear disproportions in 
the labor market, manifested, inter alia, by differentiation of the unemploy-
ment level in the voivodeship between the main urban centers of the region 
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(such as Wrocław, Jelenia Góra) and its peripheral areas, in particular in the 
southern and western parts (including the following countiess: Wałbrzych, 
Złotoryja, Kłodzki, Lwówek and Jaworski). Contrary to the national trend in 
the Lower Silesian Voivodeship, in the years 2014-2018 there was an incre-
ase in the percentage of economically inactive people. There is a noticeable 
relatively high percentage of the unemployed aged over 55 (23% of the total 
number of unemployed in the voivodship). There are inequalities in the labor 
market broken down by gender, expressed by the advantage of unemployed 
women over unemployed men in the structure of unemployed people in the 
region. There is a relatively high percentage of the unemployed with low edu-
cation (primary, lower secondary, incomplete primary). Looking from the 
point of view of these issues, it is necessary to recommend actions aimed 
at reducing disproportions on the regional labor market; in areas with the 
highest percentage of economically inactive people, undertaking activation 
activities tailored to the specificity of this group; undertaking activities in 
order to provide activation support to people from age groups with a high 
unemployment rate - the elderly over 50 years of age, and to ensure an ap-
propriate level of effectiveness of these activities; undertaking activities aimed 
at extending activation support to women; undertaking activities aimed at 
providing activation support to people with the lowest education. In 2018, 
the number of registered unemployed with lower secondary, primary and 
incomplete primary education in Lower Silesian Voivodship amounted to 
21,142 people, which accounted for 31% of the total number of registered 
unemployed. In the years 2015-2018, the analyzed group of the unemployed 
decreased by 31%. The highest share of the unemployed with lower secondary 
or lower education in the total number of registered unemployed in the Lower 
Silesian Voivodeship in 2018 occurred in the following counties: Zgorzelec-
ki (41.9%), Środa Śląska (40.0%), Wałbrzych (38.5%), Lubański ( 37.3%), 
Lwówek (36.8%), Jelenia Góra (36.8%) and Złotoryja (36.6%). The lowest 
value of the indicator was recorded in the city of Wrocław (21.4%) and in 
the following counties: Głogowski (24.1%), Wrocław (24.2%), Trzebnicki 
(26%) and Wołowski (27.0%). Considering the employment structure by po-
viat, in 2018, the largest group of people employed in services were employees 
from the city of Wrocław (229,073 people), followed by counties: Wrocław 
(29,940 people), Legnica (20,801 people), Wałbrzych (18,381 people) and 
the Kłodzko county (17,712 people). The lowest number of people employed 
in services was in the following counties: Górowski (2,366 people), Lwówec-
ki (3,529 people), Złotoryja (3660 people), Wałbrzych (3,826 people) and 
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Milicz (3,849 people). In industry, the highest number of employees was 
recorded in Wrocław (52,518 people), successively in the following counties: 
Polkowicki (21,872 people), Świdnica (19,492 people), Wrocław (16,997 
people) and Oława (16,628 people). The lowest employment in this sector 
was in the following counties: Górowski (1,051 people), Wałbrzyski (1,728 
people), Lwówecki (2,449 people) and Złotoryja (2,472 people). In the agri-
culture sector, the highest number of employed was in the following counties: 
Wrocław (6,296 people), Oleśnica (5,592 people), Kłodzko (5,352 people) 
and Trzebnicki (5,279 people), and the least in the cities: Wałbrzych (311 
people), Legnica (327 people) and Jelenia Góra (344 people). There is im-
portant to pay attention on the fact that the socio-economic programmes 
should be implemented to improve the socio-economic situation of the par-
ticular counties and communes in the Lower Silesian Voivodeship.

On 18 December 2014, the European Commission adopted the “Re-
gional Operational Programme of the Lower Silesian Voivodeship for the 
years 2014-2020”. RPO WD 2014-2020 is one of sixteen regional programs 
managed by Regional Governments. The programme consists of 11 priority 
axes (enterprise, information and communication technologies, low-emission 
economy, environment and resources, transport, infrastructure and social co-
hesion, educational infrastructure, labour market, social inclusion, education, 
technical assistance), including 7 co-financed by the European Regional De-
velopment Fund and 4 by the European Social Fund. Expected results are: an 
increase of 50% of expenditure in relation to GDP on research and develop-
ment; more than twofold increase in the share of renewable energy sources in 
the energy balance to the level of 13%; increasing savings resulting from im-
proving energy efficiency in public institutions and state-owned enterprises; 
development of road and rail infrastructure in the region; more unemployed 
and inactive people who found a job thanks to the support provided under 
the program; creation of about 4,700 new places in nurseries and about 3,100 
places in kindergartens; providing assistance to over 7,000 people at risk of 
social exclusion. As an example can be mentioned also the Regional Program 
for the Development of Social Economy in the Lower Silesian Voivodeship 
for the years 2016-2020- update that was created as a result of the work of the 
members of the working group for updating the plan appointed by the Direc-
tor of the Lower Silesian Center for Social Policy as part of the project “Coor-
dination of the Social Economy in the Lower Silesian Voivodeship” and then 
continued in 2019 as part of the project “Lower Silesian Social Economy”.  
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Such solutions, instruments and programmes will better the socio- economic 
situation of the particular territorial entities.

Conclusions

The received hierarchy of showed counties that on the first places there 
are the following County cities: Wrocław; Legnica; Jelenia Góra; Wałbrzych. 
The least profitably socio-economic development form itself in the 19 counties. 
Such situation can indicate that it is necessary to implement more efficient 
supportive programmes directed on the stimulation of the local economics 
and more effective using the UE funds allocated on the local and region-
al development. The carried out analysis enabled researcher to put forward 
some recommendations regarding the researched scientific area. It should be 
mentioned that the authorities of the particular levels of the territorial units 
should create the proper institutions supervising and monitoring the existing 
modifications within socio-economic development of the particular munici-
pal districts, counties, voivodeship. Perspectively, the situation is getting bet-
ter and better, after all. Looking through the prism of the couple of years the 
particular counties of the Lower Silesian Voivodeship is going to get more 
and more funds on the actions focused on the development of the society and 
economics. In result of that there will be observed the modifications within 
socio-economic space. Diversification of the level of socio-economic develop-
ment of the counties in Lower Silesian Voivodeship is significant. It can be 
observed within economic development in the distinguishing way. In the re-
cent years has been existed the quick socio-economic development of Poland. 
It was connected with increasing level of diversification within development 
between territorial units.
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Introduction

The unexpected emergence of the Covid-19 pandemic had an impact on 
the entire planet. Governments have adopted a variety of steps to curb the ep-
idemic's spread. In several areas, restaurants and hotels were shuttered. Aside 
from that, museums and entertainment locations where individuals may 
spend their leisure time were shut down. Limitations were implemented in 
towns and nations where cases were on the rise in order to stem the spread. To 
reduce the spread of infection, some businesses were closed, employees were 
laid off, and economic activity slowed. Almost all European labor markets are 
being impacted by these regulations. The outcomes of different countries will 
vary depending on the specific constraints imposed, as well as the form and 
characteristics of their institutions, as well as their employment and economic 
structures. All of these factors will have distinct effects on overall employ-
ment and the sorts of occupations and employees affected2. Unfortunately, 
the coronavirus, which left its mark on the new era's worldwide catastrophe, 
showed us that in the field of health, everyone should consider individuals' 
socioeconomic status3. Countries with a higher proportion of employment 
in the forcibly closed sectors are likely to be hit worse. The closed category 
accounts for roughly 10% of employment in the EU as a whole, however 
there are substantial variances by nation4. The 2008 economic crisis resulted 
in a large increase in the rate of poverty and inequality in Europe, which was 
already a significant issue. The majority of social programs are concerned with 
measurable and quantifiable dimensions of impoverishment. One of these in-
dicators is the unemployment rate. It is evident, however, that this rate is in-
sufficient to define poverty. It just allows us to gain a better understanding of 
what people are doing in the labor market. Unemployment, poor education, 
and relational politics, or power relations between social groups, are all fac-
tors that place people in poverty in a globalized world dominated by wealthy  
 
 
 

2  Eurostat, Employment rates by sex, age and citizenship (%) (LFSQ_ERGAN.), 2020, https://
ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFSQ_ERGAN__custom_399468/default/tabl 
e?lang=en, [access: 20.08.2021].
3  O. Gulseven, F. Al Harmoodi, M. Al Falasi, I. ALshomali, How the COVID-19 Pandemic 
Will Affect the UN Sustainable Development Goals?, 2020, Available at SSRN 3592933.
4  Eurostat, Employment rates by sex, age and citizenship (%) (LFSQ_ERGAN.), 2020, https://
ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFSQ_ERGAN__custom_399468/default/tabl 
e?lang=en, [access: 20.08.2021].
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elites. Understanding and devising holistic action to eliminate poverty  
in a globalized world dominated by wealthy elites is critical5. 

The aim of the paper is the identification of the unemployment rate 
by the educational attainment level in the researched Eastern and Central 
European Countries during chosen period of COVID-19 pandemic. The fol-
lowing research problems were put forward: What is the diversification of the 
level of unemployment rate by the educational attainment level in some of 
the Eastern and Central European Countries during COVID-19 pandemic 
within the chosen aspects?, Which of the researched Eastern and Central Eu-
ropean Countries during the COVID-19 pandemic have the highest, middle 
and the lowest level of the unemployment rate by the educational attainment 
level. In the theoretical part of the paper was depicted the literature review. In 
the empirical part was presented the structure and dynamics analysis of the 
seasonally adjusted unemployment rates people aged 20-64 by less than pri-
mary, primary and lower secondary education; primary and lower secondary 
education; upper secondary and post-secondary non-tertiary education; ter-
tiary education in the selected ten Central and Eastern European Countries 
in Q1-Q4 of 2019-2020 (in %). In the studies was carried out the structure, 
statistical, comparative, dynamics, documentation analysis. 

Literature review

Given that micro-enterprises and self-employed people account for 
70% of retail trade employment, these businesses are important sources of 
employment, particularly in low- and middle-income nations. Furthermo-
re, small businesses have limited access to finance and are the least affected 
by financial policies that exacerbate the sector's vulnerability. Following the 
COVID-19 epidemic, a drop in the number of firms due to company fa-
ilures is likely, as it has been in previous global financial crises; it may also 
take time for investment and commercial operations to recover6. Short-term 
work programs have been frequently implemented in eurozone countries to 
improve workers' wages and employers' job security. These programs help to 
support employment and mitigate the euro area's rising unemployment rate. 

5  T. H. M., Moore, N. Kapur, K. Hawton, A. Richards, C. Metcalfe, D. Gunnell, Interven-
tions to reduce the impact of unemployment and economic hardship on mental health in the general 
population: a systematic review, “Psychol Med.” 2017.
6  ILO Monitor, COVID-19 and the world of work. 6th edition, 2020, https://www.ilo.org/glob 
al/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_755910/lang--en/index.htm, [access:  
20.08.2021].
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The eurozone's unemployment rate might rise substantially higher if workers 
in short-term job programs and temporary layoffs are counted. There may 
be increased unemployment as the recession affects low-skilled people more7. 
Shutting down superfluous services will cause uncertainty and result in signi-
ficant losses in recruitment in most European countries. Subsidies for hiring 
can lower enterprises' costs and hence promote hiring. Subsidies for hiring 
can help to alleviate the consequences of uncertainty and output declines, 
as well as boost GDP. This may help to prevent long-term unemployment. 
The support program for new recruits can save the labor market from collap-
se, as emergency rescue packages are currently in use for existing businesses8. 
While consumer traffic has decreased by 60%, legislative restrictions can only 
account for 7% of the decrease. The number of Covid cases reported in the 
cities where they live decreased as a result of these actions. Instead of going 
to restaurants and bars, people began doing their grocery shopping and food 
buying at modest grocery stores and food stores to meet their 'basic' needs9. 
At the start of 2020, the COVID 19 pandemic struck Europe. Several severe 
measures, such as enforced curfew hours, have been employed by member 
states. In most Member States, schools were also closed, public events were 
canceled, and private gatherings (of 2 to 50 people) were prohibited10. In rese-
arch on labor demand and job losses, Gallant, Kroft, Lange and Notowidigdo 
argued that the concepts of temporary and permanent unemployment should 
be differentiated. In the model they utilized, they showed a speedier recove-
ry11. They also included the employment separation rate, recall rate of workers 
on temporary layoff, and vacancy rates to further rationalize the model. In the 
following months, this metrics will degrade dramatically from current levels. 
According to Bauer and Weber, the April 2020 shutdown actions are respon-
sible for 60% of the increase in inflows from employment to unemployment12. 

7  V. Botelho, A. Consolo, A. Da Silva-Dias, A preliminary assessment of the impact of the 
COVID-19 pandemic on the euro area Labor market, “Economic Bulletin Boxes”, European 
Central Bank, vol. 5, 2020.
8  C. Merkl, E. Weber, Rescuing The Labor Market In Times Of COVID-19: Don't Forget New 
Hires!, “VOX, CEPR Policy Portal”. Voxeu.org. 
9  A. Goolsbee, Ch. Syverson, Fear, Lockdown, and Diversion: Comparing Drivers of Pandemic 
Economic Decline 2020, “NBER Working Papers 27432”, National Bureau of Economic Re-
search, Inc., 2020.
10  Eurostat, Labor market slack by sex and age- quarterly data (LFSI_SLA_Q.), 2020, https://
ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFSI_SLA_Q__custom_395045/default/table? 
lang=en [access: 20.08.2021].
11  J. Gallant, K. Kroft, F. Lange, M. Notowidigdo, Temporary Unemployment and Labor Mar-
ket Dynamics During the COVID-19 Recession, “National Bureau of Economic Research” 2020. 
12  A. Bauer, E. Weber, COVID-19: how much unemployment was caused by the shutdown in 
Germany?, “Applied Economics Letters” 2020.
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As a result, shutdown measures raised unemployment by 111700 people in 
the short term. In the long run, if the spread is not controlled, it might cause 
greater damage. Despite an increase in Covid-19 instances in low-income 
nations, strict regulations were eased in the early days. In the second quarter 
of 2020, compared to the final quarter of 2019, workplace closures result in 
larger work hour losses (17,3%) globally (estimation was 14,3%). In addition, 
the fourth quarter of 2020 is predicted to see a 7,6% decrease in labor ho-
urs. The reality that a reduction in working hours produces inactivity in the 
economy, which leads to increased unemployment. Globally, labor income 
is declining by 10,7%, with the largest losses in middle-income countries.  
Financial incentives are distributed inequitably among countries. Notably, 
the estimated stimulus gap for low-income nations is less than 1,0% of the 
overall amount of high-income countries' fiscal stimulus measures13.

Analysis and results of the research

In the research was carried out the structure, statistical, comparative, dy-
namics, documentation analysis. The time scope of the research were four 
quarters of 2019 and 2020. The territorial scope of the study were ten selec-
ted countries of the Central and Eastern Europe (Bulgaria, Czechia, Esto-
nia, Croatia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Slovenia, Slovakia). The 
structure and dynamic analysis was carried out within the seasonally adjusted 
unemployment rates people aged 20-64 by less than primary, primary and 
lower secondary education; upper secondary and post-secondary non-tertiary 
education; tertiary education in the selected ten Central and Eastern Europe-
an Countries in Q1-Q4 of 2019-2020 (in %). The results of the carried out 
studies within the unemployment rate by educational attainment level in in-
dividual countries shows notable differences.

Firstly will be presented the dynamic change of the seasonally adjusted 
unemployment rates people aged 20-64 by less than primary, primary and 
lower secondary education; upper secondary and post-secondary non-ter-
tiary education; tertiary education in the selected ten Central and Eastern 
European Countries in Q1-Q4 of 2020 (in %). In reference to the highest 
increase of unemployment rate within less than primary, primary and lower 
secondary education, it occurred in Czechia (+50,70%) in the Q2 of 2020, 

13  ILO Monitor, COVID-19 and the world of work. Third edition, 2020, https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---dgreports/-dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf, 
[access: 20.08.2021].
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in comparison with the Q1 of 2020. The biggest decrease of unemployment 
rate was recorded in Croatia (-5,43%) in the same period of time. Taking 
into consideration the Q3 of 2020 it was observed the biggest increase of 
unemployment rate in Slovenia (+43,30%), in comparison with Q2 of 2020. 
In the same period of time the highest decline of the unemployment rate 
was noticed in Estonia (-17,60%). The Q4 of 2020 characterised with the 
highest growth of unemployment rate in Estonia (+32,04%), in comparison 
with Q3 of 2020. It should be underlined that biggest decrease of the resear-
ched variable existed in Slovenia (-17,99%) in the analogous period of time14.  
It seems that Slovenia and Estonia prepared the programmes and active labo-
ur market forms directed on that group of society to reduce the amount of 
people without job.

Taking into account, the unemployment rate within upper secondary 
and post-secondary non-tertiary education it occurred in Estonia (+57,14%) 
in the Q2 of 2020 in comparison with the Q1 of 2020. The lowest increase 
of unemployment rate was recorded in Poland (+6,25%) in the same period 
of time. Estonia do not give the proper response against the COVID-19 im-
pact within preserving the working places of employees with that level of 
education. It is worth to mention that Poland implemented many solutions 
directed on reducing the consequences of COVID-19 pandemic. Regarding 
the Q3 of 2020 it was observed the biggest increase of unemployment rate in 
Croatia (+19,72%), in comparison with the Q2 of 2020. In the same period 
of time the highest decline of the unemployment rate was noticed in Bulga-
ria (-16,98%). Bulgaria took the proper actions in that time and it resulted 
in minimizing the amount of the unemployed. The Q4 of 2020 characteri-
sed with the highest growth of unemployment rate in Czechia (+11,54%),  
in comparison with the Q3 of 2020. It should be underlined that biggest 
decrease of the researched variable existed in Hungary (-6,98%) in the ana-
logous period of time15. Hungarian authorities predicted the situation and 
limited the consequences of the lockdown.

When it comes to the highest increase of unemployment rate within 
the tertiary education it occurred in Bulgaria (+88,24%) in the Q2 of 2020, 
in comparison with the Q1 of 2020. Within that group of society in Bulga-
ria there was non taken the proper solutions that could protect the working 

14  Eurostat, Unemployment by age and educational attainment (1998-2020)- quarterly data, 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/UNE_EDUC_Q_H__custom_1415268/de 
fault/table?lang=en, [access: 17.10.2021].
15  Ibidem.
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places. So in the consequences that resulted in the such high percentage 
change. The highest increase of unemployment rate was recorded in Latvia 
(-6,90%) in the same period of time. Latvia implemented the proper actions 
that reduced the size of the unemployment rate. Taking into consideration 
the Q3 of 2020 it was observed the biggest increase of unemployment rate 
in Lithuania (+28,95%), in comparison with the Q2 of 2020. In the same 
period of time the highest decline of the unemployment rate was noticed in 
Slovenia (-35,14%). In such situation, the Slovenia turned out to be more 
efficient within coping the consequences of the impact of COVID-19 pande-
mic, in comparison with Lithuania. The Q4 of 2020 characterised with the 
highest growth of unemployment rate in Slovenia (+37,50%), in comparison 
with the Q3 of 2020. It is interesting that quarter to quarter change the Slo-
venia do not maintained the positive tendency within unemployment rate 
change what resulted in such significant increase. It should be underlined that 
biggest decrease of the researched variable existed in Estonia (-21,05%) in the 
analogous period of time16. Such tendence can means that the Estonian au-
thorities introduced the appropriate actions to reduce the unemployment rate.

The health crisis caused by to the COVID-19 pandemic has had an im-
pact on employment in the European Union. Many EU Member States have 
implemented measures such as short-term work or financial assistance to 
businesses to mitigate the negative effects of the COVID-19 crisis on em-
ployment and businesses. However, employment was clearly impacted 
particularly in the Q2 of 2020. Several factors could explain this: inflows into 
employment could have been reduced because businesses slowed, revised, or 
cancelled their hiring processes, or because they decided not to renew fixed-
term contracts or probationary periods, for example. These specific effects 
affecting directly young people were clearly visible during the Q2 of 2020. 
Furthermore, businesses may have laid off employees, increasing outflows 
from the labour force. The Q3 of 2020 was characterised by a reduction 
in containment measures in many countries, with an increase in activity as 
a result. The Q4 of 2020 confirmed the increase recorded in the previous 
quarter, albeit with a more temperate increase. Below was depicted the data 
regarding the level of the seasonally adjusted unemployment rates people aged 
20-64 by less than primary, primary and lower secondary education in the se-
lected ten Central and Eastern European Countries in Q1-Q4 of 2019-2020 
(in %) (Fig. 1).

16 OECD, Unemployment rates by education level, https://data.oecd.org/unemp/unemploy 
ment-rates-by-education-level.htm#indicator-chart [access: 15.10.2021].
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Figure 1. Seasonally adjusted unemployment rates people aged 20-64 by less than 
primary, primary and lower secondary education in the selected ten Central and 
Eastern European Countries in Q1-Q4 of 2019-2020 (in %)

Source: Eurostat, Unemployment rates, https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexpla 
ined/index.php/-Unemployment_statistics#Unemployment_in_the_EU_and_the_
euro_area [access: 22.06.2021].

The data from the figure 1. shows that the highest unemployment rate 
was observed in Slovakia in Q1 of 2019 (30,6%), in Q2 of 2019 (29,9%), 
in Q3 of 2019 (30,9%), in Q4 of 2019 (29,1%). The lowest level of unem-
ployment rate was recorded in Croatia in Q1 of 2019 (8,8%), in Estonia 
in Q2 of 2019 (8,0%), in Q3 of 2019 (8,2%), in Q4 of 2019 (8,0%). The 
positive trend of more and more people succeeding in completing education 
levels beyond the compulsory is more than just welcome; it has been stron-
gly fostered by the European Youth Guarantee and the Public Employment 
Services. Nevertheless, it still demands further political endeavours as despite 
the overall number of persons with low skills on the labour market actually 
decreasing, their job prospects also noticeably continue to decline.

When it comes to the situation in 2020, it should be mentioned that 
the highest unemployment rate was observed in Slovakia in Q1 (31,7%),  
in Q2 (30,6%) in Q4 (29%) of 2020; in Lithuania in Q3 of 2020 (27,4%).  
The lowest level of unemployment rate was recorded in Czechia (7,1%) in 
Q1 of 2020; in Croatia (8,7%) in Q2 of 2020; in Poland (8,4%) in Q3 of 
2020 and in Q4 of 2020 (7,6%). The situation of persons with low qualifica-
tions has decisively worsened in the period of pandemic; the gap has clearly 
increased in this period. Both in the Czech Republic and in Slovakia, the gap 
increased particularly strongly in 2018- the unemployment rate of persons 
with low qualifications was 5,1 times as high as that of medium qualified 
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labour and 8,9 respectively 9,6 times higher than that of highly qualified 
labour. Below was depicted the dynamic change of the seasonally adjusted 
unemployment rates people aged 20-64 by less than primary, primary and 
lower secondary education in the selected ten Central and Eastern European 
Countries in Q1-Q4 2019-2020 (in %) (Fig. 2).

Figure 2. Dynamic analysis of seasonally adjusted unemployment rates people aged 
20-64 by less than primary, primary and lower secondary education in the selected 
ten Central and Eastern European Countries in Q1-Q4 of 2019-2020 (in %)

Source: Own study on the basis of Eurostat, Unemployment rates, https://ec.euro-
pa.eu/eurostat/-statisticsexplained/index.php/Unemployment_statistics#Unemploy 
ment_in_the_EU_and_the_euro_area [access: 22.06.2021].

The data from the figure 2. shows that the highest increase of unemploy-
ment rate occurred in Lithuania (+12,57%) in the Q1 of 2020, in comparison 
with the Q1 of 2019. The biggest decrease of unemployment rate was recor-
ded in Czechia (-33,02%). Taking into consideration the Q2 of 2020 it was 
observed the biggest increase of unemployment rate in Latvia (+82,76%), in 
comparison with the Q2 of 2019. In the same period of time the highest dec-
line of the unemployment rate was noticed in Slovakia (-12,30%). It should 
be mentioned that in the Q4 of 2020 the highest increase of unemployment 
rate occurred in Estonia (+70,00%), in comparison with the Q4 of 2019. The 
biggest decrease of the unemployment rate was recorded in Poland (-6,17%). 
At the same time, higher educational attainment is associated with a lower 
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risk of being unemployed. In 2019, in Central and Eastern Europe, the average 
unemployment rate of those with tertiary education stood at 2,2%, compared 
to 3,5% of those with upper secondary education. The premium seems to be 
particularly high, however, if compared to those who have only primary edu-
cation, for whom the unemployment rate was at 10,3% in 2019. Below was 
presented the seasonally adjusted unemployment rates people aged 20-64 by 
upper secondary and post-secondary non-tertiary education in the selected ten 
Central and Eastern European Countries in Q1-Q4 2019-2020 (in %) (Fig. 3).

Figure 3. Seasonally adjusted unemployment rates people aged 20-64 by upper secon-
dary and post-secondary non-tertiary education in the selected ten Central and 
Eastern European Countries in Q1-Q4 of 2019-2020 (in %)

Source: Eurostat, Unemployment rates, https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexpla 
ined/index.php/-Unemployment_statistics#Unemployment_in_the_EU_and_the_ 
euro_area [access: 22.06.2021].

The data form the figure 3. shows that the highest unemployment rate 
was observed in Latvia in the Q1 of 2019 (8,2%), in Lithuania in the Q2 
of 2019 (8,7%), in the Q3 of 2019 (8,8%), in the Q4 of 2019 (9,2%). The 
lowest level of unemployment rate was recorded in Czechia in Q1 of 2019 
(1,7%), in Q2 of 2019 (1,7%), in Q3 of 2019 (1,8%), in Q4 of 2019 (1,8%). 
The numbers of the labour force with medium qualifications has not been 
exposed to any strong fluctuations across the entire EU, however, different 
developments have been observed in individual member states, probably also 
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due to the migration movements. Within Central and Eastern Europe, Slova-
kia clearly stands out, as one in four people with primary education remains 
unemployed, while in other CEE countries it is one in ten people, at most. In 
Slovakia, such a high unemployment rate in the group with primary educa-
tion is most likely driven by the Roma minority. During times of crisis, those 
with primary education also seem to be more exposed to job loss. Over the 
following three years after the 2009 crisis, the unemployment rate of those 
with primary education went up by almost 4pp, while those with upper sec-
ondary and tertiary education saw a rise of roughly 2pp.

Taking into consideration 2020, the data shows that the highest un-
employment rate was observed in Lithuania in the Q1 of 2020 (9,4%) , in 
the Q2 of 2020 (12,2%), in the Q3 of 2020 (12,6%); in the Q4 of 2020 in 
Lithuania (12,4%). The lowest level of unemployment rate was recorded in 
Czechia in the Q1 of 2020 (1,8%); in the Q2 of 2020 (2,3%); in the Q3 of 
2020 (2,6%); in the Q4 of 2020 (2,9%). Below was presented the dynamic 
change of the seasonally adjusted unemployment rates people aged 20-64 by 
upper secondary and post-secondary non-tertiary education in the selected ten 
Central and Eastern European Countries in Q1-Q4 2019-2020 (in %) (Fig. 4).

Figure 4. Dynamic analysis of seasonally adjusted unemployment rates people aged 
20-64 by upper secondary and post-secondary non-tertiary education in the selected 
ten Central and Eastern European Countries in Q1-Q4 of 2019-2020 (in %)

Source: Own study on the basis of Eurostat, Unemployment rates, https://ec.europa. 
eu/eurostat/-statisticsexplained/index.php/Unemployment_statistics#Unemploy 
ment_in_the_EU_and_the_euro_area [access: Eurostat 22.06.2021].
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The data from the figure 4. shows that the highest increase of unemploy-
ment rate occurred in Lithuania (+16,05%) in the Q1 of 2020, in comparison 
with the Q1 of 2019. The biggest decrease of unemployment rate was recorded 
in Poland (-20,00%) in the same period of time. Taking into consideration 
the Q2 of 2020 it was observed the biggest increase of unemployment rate in 
Bulgaria (+76,67%), in comparison with the Q2 of 2019. In the same period 
of time the highest decline of the unemployment rate was noticed in Poland 
(-8,11%). The Q3 of 2020 characterised with the highest growth of unem-
ployment rate in Estonia (+84,09%), in comparison with the Q3 of 2019.  
It should be underlined that lowest increase of the researched variable existed 
in Poland (+2,94%) in the analogous period of time. It is worth to mention 
that in the Q4 of 2020 the highest increase of unemployment rate occurred in 
Estonia (+81,63%), in comparison with the Q4 of 2019. The lowest increase 
of the unemployment rate was recorded in Poland (+12,50%). Such situation 
means that Poland is one of the countries that coped with the labour market 
turbulences in the most effective way, reaching the biggest decrease of the re-
searched variable. Below was presented the seasonally adjusted unemployment 
rates people aged 20-64 by tertiary education in the selected ten Central and 
Eastern European Countries in Q1-Q4 of 2019-2020 (in %) (Fig. 5).

Figure 5. Seasonally adjusted unemployment rates people aged 20-64 by tertiary edu-
cation in the selected ten Central and Eastern European Countries in Q1-Q4 of 
2019-2020 (in %)

Source: Unemployment rates, https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.
php/Unemployment-_statistics#Unemployment_in_the_EU_and_the_euro_area 
[access: Eurostat 22.06.2020].

The data form the figure 5. shows that the highest unemployment rate 
was observed in Croatia in the Q1 of 2019 (5,5%), in the Q2 of 2019 (5,9%), 
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in the Q3 of 2019 (4,8%), in the Q4 of 2019 (5,0%). The lowest level of 
unemployment rate was recorded in Czechia in the Q1 of 2019 (1,0%), in 
the Q2 of 2019 (1,1%), in the Q3 of 2019 (0,8%), in the Q4 of 2019 (1,2%). 
Such situation indicates on the fact that Czechia presented the best condition 
within that aspect. In reference to 2020, the highest unemployment rate was 
observed in Latvia in the Q1 of 2020 (5,8%), in the Q2 of 2020 in Estonia 
(5,4%) and Latvia (5,4%), in Estonia in the Q3 of 2020 (5,7%); in the Q4 
of 2020 in Croatia (6,2%). In the contrary to the situation from 2019, the 
situation in 2020 changed. Unemployment rate enlarged itself in Latvia and 
Estonia in that time. The lowest level of unemployment rate was recorded in 
Czechia in the Q1 of 2020 (1,0%); in the Q2 of 2020 (1,4%); in the Q4 of 
2020 (1,7%); in Hungary in the Q3 of 2020 (1,6%). But as it was mentioned 
previously the Czechia and Poland characterized itself with the best situation 
on the labour market directing the most effective tools preserving the working 
places of that group of society. Below was presented the dynamic change of 
the seasonally adjusted unemployment rates people aged 20-64 by tertiary 
education in the selected ten Central and Eastern European Countries in Q1-
Q4 of 2019-2020 (in %) (Fig. 6).

Figure 6. Dynamic analysis of seasonally adjusted unemployment rates people aged 
20-64 by tertiary education in the selected ten Central and Eastern European Coun-
tries in Q1-Q4 2019-2020 (in %)

Source: Unemployment rates, https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/in 
dex.php/Unemployment-_statistics#Unemployment_in_the_EU_and_the_euro_
area [access: Eurostat 22.06.2020].
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The data from the figure 6. shows that the highest increase of unemploy-
ment rate occurred in Latvia (+87,10%) in the Q1 of 2020, in comparison 
with the Q1 of 2019. The biggest decrease of unemployment rate was record-
ed in Bulgaria (-32,00%) in the same period of time. Taking into consider-
ation the Q2 of 2020 it was observed the biggest increase of unemployment 
rate in Bulgaria (+52,38%), in comparison with the Q2 of 2019. In the same 
period of time the highest decline of the unemployment rate was noticed in 
Croatia (-11,86%). The Q3 of 2020 characterised with the highest growth of 
unemployment rate in Estonia (+125,00%), in comparison with the Q3 of 
2019. Such situation can means that the longer the COVID-19 pandemic 
last the better solutions are implemented. In the result of that there are seen 
fluctuations within the researched aspect. It should be underlined that big-
gest decrease of the researched variable existed in Slovenia (-35,14%) in the 
analogous period of time. It should be mentioned that in the Q4 of 2020 the 
highest increase of unemployment rate occurred in Estonia (+104,55%), in 
comparison with the Q4 of 2019. The Estonian casus shows that the author-
ities do not took the proper measures on time what resulted in such huge 
increase of people without job. The lowest increase of the unemployment 
rate was recorded in Poland (+10,53%). Combined with the economy, the 
EU labour markets deteriorated massively because of COVID-19. Because of 
the policy measures taken to contain the pandemic’s effects on employment, 
this decline translated mostly to a reduction in the number of hours worked, 
and less in the number of people employed or unemployed. The relatively 
mild unemployment response to the health crisis was largely due to measures 
supporting short-time work. Hence, at least until now, COVID-19 effects on 
the labour market are mostly seen as a strong reduction in the hours worked. 
It shows that because of the lockdowns the hours worked declined, particu-
larly in those countries where health safety measures were implemented early, 
like Slovakia. Here the hours worked declined between 8 and 12 percentage 
points. Despite data being only available for the Q1 of 2020, it can be expect-
ed that this reduction in working time continued during the Q2 of 2020 and 
also more and more affected countries that were less affected in the begin like 
Poland or Slovenia. These forecasts are however subject to significant uncer-
tainties regarding the future development of the pandemic. The results show 
the coastal Croatian as well as the Western Slovenian region are particularly 
vulnerable to the COVID-19 crisis. Potentially strong effects could also occur 
in the industrially strong regions in Czech Republic and Slovakia. By contrast, 
Polish and Hungarian regions are estimated to be relatively resilient to the 
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pandemic. In Bulgaria has been implemented financial measures for workers 
that can be divided into three categories: such aimed at workers on unpaid 
leave, workers who continue working and their salaries are covered by the 
60/40 measure, measures aimed at workers who have lost their job. In this 
sense, funding options cover a wide range of scenarios, in which a garment 
worker can find herself. There are no indications that garment workers (or  
a particular segment thereof) can fall outside the scope of the available funds, 
with the exception of case of receiving unemployment funds. The results of 
the performed analyses indicate unambiguously that the COVID-19 pan-
demic had a negative impact on the functioning of the labour market in Po-
land. The number of employed persons is decreasing, which is gradually being 
compensated by an increase in the number of economically inactive persons 
and, to a relatively lesser extent, the number of unemployed. There is a ten-
dency on the Polish labour market to increase partial use of human resources. 
There is a noticeable surge in the number of absences from work due to busi-
ness interruption. During the COVID-19 pandemic, there are also significant 
changes in work organisation, i.e. a higher percentage of workers perfor their 
duties remotely. Based on the results obtained, the impact of the COVID-19 
crisis in Poland on the labour market seems to be less severe than initially 
estimated. The COVID-19 impact completely changed the trends observed 
in the first and second quarters of 2020. Unfortunately, we have to wait for a 
long-term assessment of the resilience of the labour market of the particular 
countries, although the topic is already worth discussing.

The labor markets, also in the Central and Eastern Europe, have already 
exhibited signs of overheating in many of the countries, with unemployment 
dropping to the record low levels unseen before, especially in Poland and in 
the Czech Republic. On the other hand, we have the experience with two 
previous recessions, one at the turn of the century and another during 2008/9. 
What we have seen in the case of the more developed markets where the hit to 
the labor market came faster is the unprecedented negative development. In 
the Central and Eastern Europe (CEE) the most significant negative impact 
on the labor market might be felt it the service sector, especially in restaurants, 
hotels and retail trade. Many of the measures resembling the payroll-subsidy 
scheme of Kurzarbeit might help to mitigate the extent of the negative impact 
of the current situation on the industry. However, due to its dependence on 
exports, the CEE industry will be hit significantly as well, which as a result 
might feed-though into the service sector as well. As a result, the anticipat-
ed rebound of the unemployment rate might bring us back to somewhere 
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between the peaks of 2008/9 and 2001. In the case of Poland in means levels 
of around 8-10%, in the case of Slovakia around 14%. What needs to be 
added is, that the experience from 2008/9 has shown, that the recovery of 
the labor market was slow and lasted relatively long. In this case, we must 
take into account, that many of the jobs lost due to pandemics will not come 
back due to technological shifts and progress. Although the digitalization will 
create new jobs and new positions, the skills required for the newly created 
jobs might not be in such a good overlap with the skills of the workforce from 
older sectors and industries.

Conclusions

Unemployment rose dramatically in many European Union nations 
during the Global Financial Crisis. As the unemployment rate began to im-
prove, the COVID-19 outbreak has resurfaced, posing the same threat to 
countries and employees who are now experiencing a more difficult labor 
market. Because Covid-19 is an undiscovered and incurable disease, it has had 
a greater impact on the job market than the Global Financial Crisis. Because 
of the uncertain environment, people cut back on their spending, and busi-
nesses postpone investing and employing new employees. Because of the un-
certain environment, people are reducing their consumption and businesses 
are deferring investments and recruiting new employees. The slowing of eco-
nomic activity hinders the economies of countries affected by the pandemic.  
As a result, the economic ramifications of the pandemic might drive many 
people out of work in Europe and have long-term social and economic con-
sequences. Unemployment data, like data from earlier financial crises, allows 
us to assess the economic condition generated by the COVID-19 outbreak, 
poverty, and the economic ramifications of the crisis. Bulgaria, Czechia, Esto-
nia, Croatia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Slovenia, and Slovakia were 
considered for this study. When it comes to the distribution of confirmed 
cases and deaths, the data vary greatly between countries. Countries where the 
older population makes up the majority of the population are more suscepti-
ble to epidemics like COVID-19. 

In mid-March 2020, states took the majority of the measures to stop the 
disease from spreading, and the majority of these measures and limits were 
implemented in April and May 2020. The most affected industries by state 
actions and restrictions might include industrial production, tourism, and 
foreign trade. The influence of the COVID-19 epidemic on the labor market 
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in European Union countries was projected as being restricted after the mid-
dle of February 2020. The policies also had an impact on unemployment 
numbers. Also, countries in the eurozone have widely used short-work pro-
grams and financial support to protect workers' incomes and support firms 
to protect their jobs; these programs have supported employment and helped 
mitigate the negative impact of the COVID-19 pandemic on the economy.  
It can be said that government subsidies for the affected sectors were not 
enough to protect employment rates. The effect of a shock caused by the 
COVID-19 pandemic on the labor market differs from country to country in 
the sample. Some countries had fluctuating unemployment rates as a result of 
the shock, while Poland's unemployment rates remained stable beginning in 
2020. After April 2020, both the unemployment rates of the sample nations 
and the total unemployment rates in the EA and EU increased. The reason 
for this could be an increase in the number of fired employees, as terminat-
ing employees is the simplest way for businesses to cut costs. Unemployed 
persons may have stopped looking for work due to the drop in employment 
rates since the beginning of 2020. Despite a fall in the labor force participa-
tion rate, the pandemic raised unemployment rates in European countries. 
This demonstrates how devastating the pandemic's influence on the labor 
economy is. It can be concluded that government subsidies will not be able 
to guarantee labor market stability from Covid-19. The repercussions of the 
Covid-19 epidemic will be significantly more severe in countries with higher 
employment shares in shut-down industries. Workers in many service indus-
tries, such as lodging, transportation, food and beverage, distribution, and 
entertainment, may not be harmed by the economic challenges produced by 
COVID-19.
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INNOWACJE PRODUKTOWE 
I PROCESOWE POLSKICH 

PRZEDSIĘBIOSRTW W ŚWIETLE 
BADAŃ NAD INNOWACYJNOŚCIĄ

Streszczenie: Cel badawczy: W pracy podjęto próbę analizy stopnia inno-
wacyjności polskiej gospodarki na przestrzeni lat. Działanie te pozwoliło 
na wyodrębnienie głównych kanałów wdrażania innowacyjności, poprzez 
innowacje produktowe i procesowe, wraz z klasyfikacją przedsiębiorstw 
w zależności od stopnia aktywności innowacyjnej. Ukazano również po-
zycję Polski na tle innych krajów, dzięki czemu możliwa jest identyfikacja 
zaawansowania innowacyjnego polskiej gospodarki. Metody badawcze:  
W pracy zastosowano metody badawcze obejmujące analizę dorobku literatu-
ry z zakresu mikro i makroekonomii. Do pogłębienia analizy wykorzystano 
materiały statystyczne GUS. Eurostat oraz OECD. Eksploracja uzupełniona 
została stanem badań, które są zawarte w specjalistycznych raportach. Główne 
wnioski: Analiza pozwoliła na stwierdzenie, że wzrost aktywności innowacyj-
nej rośnie wraz wielkością przedsiębiorstwa. Najniższym poziomem działalno-
ści innowacyjnej charakteryzują się podmioty z sektora MSP. Na tej podsta-
wie można stwierdzić, iż koszty związane z działalnością innowacyjną stanowią 
jedną z największych barier dla współczesnych polskich przedsiębiorstw. 
Mimo, iż pozycja Polski na tle innych krajów europejskich, pod względem 
innowacyjności jest niska, to wykazuje tendencję wzrostową i świadczy o roz-
woju działalności innowacyjnej w polskich przedsiębiorstwach.

Slowa kluczowe: Innowacyjność, przedsibiorstwa

Wstęp

Upatrywanie motywów wzrostu gospodarczego stanowi przejaw do-
ciekliwości ludzkiej oraz chęci do rozwikłania problemów związanych  

1  Uniwersytet w Białymstoku.
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z dynamiką produkcją bądź warunków bytowych. Wśród wielu autorów2,  
w tym E. Gruszewskiej3 pojęcie dobrobytu jest nadal definiowane jako niedo-
kończona zagadka. 

Bodźce w kierunku prorozwojowym generowane są poprzez akumulację 
kapitału fizycznego oraz ludzkiego. Sprawność całej gospodarki lub jej po-
szczególnych fragmentów do maksymalizacji stopy oszczędności oraz wiedzy 
zakresie efektywnego obrotu nimi, tworzy podstawy do kreacji wysokiego 
tempa wzrostu dochodów. Działanie te powoduje występowanie zjawiska 
maksymalizacji zasobów wytwórczych oraz ułatwia ich przekształcanie. 

Wprowadzane w przedsiębiorstwie innowacje pozwalają na osiągnięcie 
przewagi konkurencyjnej oraz stanowią podstawę wzrostu gospodarczego. 
Wdrażanie innowacji ponosi za sobą potrzebę efektywnego działania rozłożo-
nego w czasie oraz maksymalizacji nakładów finansowych4. 

Sukces przedsiębiorstwa w tak konkurencyjnym otoczeniu, w dużej mie-
rze zależy od zdolności adaptacyjnych wymaganych zmian, tj.5:

− produktowych, w postaci nowych lub udoskonalonych wyrobów oraz 
usług,

− procesowych, w postaci nowych lub udoskonalanych metod produkcji 
oraz dostawy.

Ponadto, w sferze przedsiębiorstw wyróżnia się6:
− przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie, które wprowadzało w badanym 

okresie przyjemniej jedną innowację produktową, procesową lub zreali-
zowało projekt innowacyjny, który nie został ukończony ze względu na 
zaniechanie bądź kontynuację;

− przedsiębiorstwa innowacyjne, które wprowadziło na rynek w badanym 
okresie przynajmniej jedną innowację produktową lub procesową.

2  D. S. Landes, Why Are We So Rich and They Are So Poor?, "American Economic Review" 
1990, nr 2; D. Kylymnuk, S. Maliar, L. Maliar, Rich, Poor and Growth-Miracle Nation Mul-
tiple Equilibria Revisited, "The B. E. Journal of Macroeconomics" 2007, nr 1.
3  E. Gruszewska, Instytucje a proces tworzenia kapitału, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białym-
stoku, Białystok 2013, s. 23.
4  Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2017–2019, GUS, 2021.
5  Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw, Wyniki III edycji badania 2020, PARP, 
2020, s. 29-31; J. Duraj, M. Papiernik-Wojdera, Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, War-
szawa 2010, s. 61, R. Włodarczyk, Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw, "Zeszyty 
Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie" 2017, Nr 25, t. 2, s. 116; Od 2018 roku 
nastąpiła zmiana metodologiczna związana z rewizją Podręcznika Oslo. Zostały określone dwa 
rodzaje innowacji: produktowe i procesów biznesowych, natomiast do 2017 r. innowacje były 
dzielone na: produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe.
6  Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2017–2019, GUS, 2021, s. 27.
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Proces inicjacji i wprowadzania zmian określany jest mianem innowacji, 
która w ramach swojej interdyscyplinarności, została dogłębnie opisana przy 
pomocy wielu metod i technik przeprowadzania badań7.

W Polsce, badaniami z zakresu działalności innowacyjnej zajmuje się 
Główny Urząd Statystyczny w oparciu o metodykę międzynarodową zawartą 
w Podręczniku Oslo, opracowaną przez OECD i Eurostat8.

Istota innowacji w świetle literatury przedmiotu

Do literatury przedmiotu pojęcie innowacyjności zostało wprowadzone 
po raz pierwszy przez Josepha Aloisa Schumpetera, który stworzył teorię z za-
kresu wzrostu gospodarczego i cyklu koniunkturalnego indukowanego przez 
innowacje przemysłowe.

Schumpeter wskazał, iż zagadnienie związane z innowacyjnością należy 
rozpatrywać na trzech poziomach, tj. idei, struktur oraz działań9. 

Na poziomie struktur, główne składniki stanowią negatywne efekty 
zewnętrzne, powiązane z procesem innowacji, niepewnością wzrostu i bra-
kiem ciągłości w jego procesie, konkurencyjnością wywołaną dostarczeniem 
innowacji na rynek lub moralnym starzeniem się kapitału. Innowacje zabu-
rzają równowagę w sposób nieodwracalny, co Shumpeter nazywał „twórczą 
destrukcją”, gdzie występuje efekt wypychania starych technologii na rzecz 
nowych10.

Kolejna kategoria to innowacje rozpatrywane na poziomie działań, gdzie 
wyróżnia się11:

− produkcję nowych wyrobów, które nie są znane dla ogółu konsumentów 
lub posiadają lepszą jakość,

− ulepszenie metod produkcyjnych w konkretnym sektorze przemysłu,
− inicjacja i otwarcie nowego rynku,

7  R. W. Ciborowski, I. Skrodzka, International technology transfer and innovative changes adjust-
ment in EU. Empirical Economics, 2019; D. Drabińska, Innowacyjność gospodarki w wymia-
rze współczesnym w ujęciu historycznym, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno - Spełcznego" 
2012, Nr 2(10); J. Duraj, M. Papiernik-Wojdera, Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, 
Warszawa, 2010; R. Włodarczyk, Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw, "Zeszyty 
Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie" 2017, Nr 25, t. 2, s. 116.
8  Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2017–2019, GUS, 2021.
9  G. Musiał, I. H. Chrzanowski, (2018), Schumpeter-Lange-Galbraith. Innowacje w teorii  
i praktyce, Studia Ekonomiczne, "Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach" 2018, nr 362, s. 10-12.
10  Tamże.
11  Tamże. 
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− stworzenie i zastosowanie nieznanych dotąd źródeł zaopatrzenia w su-
rowce i półfabrykaty,

− sprawniejsza organizacja danego sektora gospodarki. 

Przedsiębiorstwa innowacyjne  
i aktywne innowacyjnie w zakresie innowacji 
produktowych i procesowych

Tabela 1. Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw 
przemysłowych i usługowych w latach 2010-2019 (%)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Udział przedsiębiorstw 
innowacyjnych w ogólnej 
liczbie przedsiębiorstw 
przemysłowych

17,1 16,1 16,5 17,1 17,5 17,6 18,7 18,5 24 18,9

Udział przedsiębiorstw 
innowacyjnych w ogólnej 
liczbie przedsiębiorstw 
usługowych

12,8 11,6 12,4 11,4 11,4 9,8 13,6 10,4 19,6 11,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 
w latach 2017–2019, GUS, 2021.

Wykres 1. Dynamika wzrostu udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej licz-
bie przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2010-2019 (r/r, %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 
w latach 2017–2019, GUS, 2021.
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Wykres 2. Dynamika wzrostu udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej licz-
bie przedsiębiorstw usługowych w latach 2010-2019 (r/r, %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 
w latach 2017–2019, GUS, 2021.

W latach 2010-2019 widoczny jest rosnący wskaźnik przedsiębiorstw in-
nowacyjnych w sferze usług oraz przemysłu. Maksymalizacja udziału przypa-
da na rok 2018, gdzie w przemyśle zanotowano 40 % wzrostu w porównaniu 
z rokiem 2010, natomiast w sektorze usług wyniósł on o 53 %. W roku 2019 
udział innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora przemysłu wyniósł 18,9 %, 
natomiast usług- 11,9%. 

Wykres 3. Przedsiębiorstwa innowacyjne wg liczby pracujących w latach 2017-2019 (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 
w latach 2017–2019, GUS, 2021.
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Wartym podkreślenia jest fakt, iż innowacje o charakterze produktowym 
jak i procesowym najczęściej wprowadzane były przez podmioty o liczbie 
250 zatrudnionych i więcej, co stanowi 60,6 % w przypadku przedsiębiorstw 
przemysłowych oraz 43,1 wśród usługowych, przy czym, udział tych przed-
siębiorstw ogółem wyniósł w roku 2019- 5,5 % w sektorze przemysłu oraz  
2,8 %- w sektorze usługowym. 

Wiąże się to z faktem, iż duże podmioty nastawione są na nieustający 
rozwój oraz posiadają większe środki, które mogą przeznaczyć na działalność 
badawczo-rozwojową (B+R). Ponadto, przedsiębiorstwa te łatwiej nawiązują 
współpracę z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie two-
rzenia nowych produktów oraz innowacyjnych metod organizacji. 

Tabela 2. Udział przedsiębiorstw wprowadzających innowacje w latach 2017-2019 (%)

Wyszczególnienie

Typ innowacji

Produktowe

Przedsiębiorstwa  
przemysłowe

Przedsiębiorstwa  
usługowe

13,6 6,3

Procesowe

15,3 10,3

w tym:

metody wytwarzania (produkcji) wyrobów lub 
świadczenia usług (w tym
rozwoju wyrobów lub usług)

9,9 4,7

metody z zakresu logistyki, dostaw lub dystrybucji 4,2 3,1

metody przetwarzania informacji lub komunikacji 5,3 5,1

metody księgowania lub inne czynności 
administracyjne 6,6 5,2

zasady działania wewnątrz przedsiębiorstwa lub w 
relacji z otoczeniem 5,5 5,0

metody podziału zadań, uprawnień decyzyjnych lub 
zarządzania zasobami ludzkimi 7,4 5,7

metody marketingowe w zakresie opakowań, kształ-
towania cen produktów, technik promocji, lokowa-
nia produktów lub usług posprzedażowych

6,3 4,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 
w latach 2017–2019, GUS, 2021.

Z danych wskazanych powyżej wynika, iż w przedsiębiorstwach domi-
nował udział tych podmiotów, które w latach 2017-2019 wprowadziły nowe 
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lub ulepszone procesy biznesowe, co stanowi 15,3 % w przypadku przedsię-
biorstw przemysłowych, oraz 10,3 % w sektorze usług. Przy czym, procesy 
biznesowe najczęściej dotyczyły nowych bądź ulepszonych metod produk-
cji wyrobów lub usług, co stanowiło 9,9 % przedsiębiorstw przemysłowych  
i 4,7 % usługowych. Na drugim miejscu uplasowały się metody podziału za-
dań, uprawnień decyzyjnych lub zarządzania zasobami ludzkimi, z wynikiem 
7,4 w przypadku przemysłu i 5,7- usług. Najmniejszą popularność zyskały 
metody z zakresu logistyki, dostaw lub dystrybucji i ta innowacja procesowa 
wynosi 4,2 % wśród przedsiębiorstw przemysłowych i 3,1 wśród podmiotów 
świadczących usługi. 

Z analizy danych statystycznych GUS wynika, iż przedsiębiorstwa pol-
skie wykazują postępy w zakresie działalności innowacyjnej, jednakże wartości 
te nadal są relatywnie niskie. Może być to związane z faktem, iż jak wskazali 
w swoim badaniu I. Skrodzka i R. W. Ciborowski12, przedsiębiorstwa dużo 
chętniej i częściej kupują gotową wiedzę lub rozwiązania, ponieważ jest to  
z ich punktu widzenia bardziej opłacalna praktyka niż działalność badawczo-

-rozwojowa, czy współpraca na rzecz innowacji. Autorzy, jako główny powód 
wskazują koszty, jakie należy ponieść na realizację wymienionych procesów 
oraz chęć uniknięcia towarzyszącego ryzyka. 

W sporządzanym przez Komisję Europejską rankingu innowacyjności 
European Innovation Index 2021 Polska należy do grupy wschodzących inno-
watorów otrzymując 65,9 pkt, co stanowi czwarty od końca wynik spośród 
krajów Unii Europejskiej (25. miejsce na 28 krajów UE)13.

Według rankingu, krajem najbardziej innowacyjnym pozostaje Szwajca-
ria, osiągając próg 162,3 pkt, natomiast wśród liderów innowacyjności w Unii 
Europejskiej wymienia się Szwecję (156,5) oraz Finlandię (151,4). 

Wartym podkreślenia jest fakt, iż w porównaniu z rokiem 2014 nastąpiła 
poprawa indeksu Polski o 14,6 pkt, co może świadczyć o systematycznym 
rozwoju innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

Zakończenie

„Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy innowacyjnym podejściem a in-
nowacyjnym przedsiębiorstwem. To pierwsze przysparza dużo pomysłów, to 

12  R. W. Ciborowski, I. Skrodzka, International technology transfer and innovative changes ad-
justment in EU, "Empirical Economics" 2020, s. 2.
13  European Innovation Scoreboard 2021, European Commission.
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drugie- dużo pieniędzy”14- fraza ta zasadniczo oddaje potrzebę inicjowania 
nowych technologii, rozwiązań technologicznych oraz organizacyjnych. Sta-
nowi to odpowiedź na potrzebę pozostania w konkurencyjnym, wciąż rozwi-
jającym się otoczeniu. 

Innowacje tworzą siłę napędową każdej gospodarki, umacniając pozycję 
konkurencyjną przedsiębiorstw, poprzez inicjację nowatorskich metod i roz-
wiązań. Narody, które w skuteczny sposób potrafią zarządzać posiadanymi 
zasobami wiedzy i technologii, w sposób dynamiczny i systematyczny prze-
wyższają konkurencyjne państwa. 

Wyniki badania przeprowadzonego przez GUS dotyczące działalności 
innowacyjnej w latach 2017-2019 ukazały, że przedsiębiorstwa polskie wy-
kazują potencjał w zakresie innowacji produktowych i procesowych. Poziom 
aktywności działalności innowacyjnej podyktowany jest wielkością podmio-
tów. Występuje dodatnia korelacja między wielkością przedsiębiorstwa a dzia-
łalnością innowacyjną. Największą przeszkodę w budowaniu działań innowa-
cyjnych wśród podmiotów z sektora MSP upatruje się w wysokich kosztach, 
które związane są z nakładami na inwestycje B+R.

Wartym podkreślenia jest fakt pozostawania na 25. miejscu w rankingu 
innowacyjności European Innovation Index 2021. Mimo tendencji wzrosto-
wej, Polska nadal jest „wschodzącym innowatorem”. Ranking ten należy trak-
tować bardziej jako fakultatywne źródło informacji niż wyznacznik faktycznej 
sytuacji gospodarki Polski, jednakże stanowi on ciekawą podstawę porów-
nawczą do dalszych badań nad innowacyjnością Polski. 

Warto również mieć na uwadze, iż struktura polityki, która jest zorien-
towana na wzrost gospodarczy, powinna w szczególnym stopniu skupić się na 
innowacjach, poprzez tworzenie dogodnych warunków dla przedsiębiorstw 
krajowych, które skłonią je do angażowania się w działania innowacyjne, 
usprawniające zmiany techniczne w podmiotach. 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
PRODUCENTA SUPLEMENTU 

DIETY REALIZOWANY NA 
OPAKOWANIU PRODUKTU – 

UWAGI AKSJOLOGICZNE WOBEC 
STANU PRAWNEGO W POLSCE

Streszczenie: Celem pracy jest prezentacja wybranych wątków aksjologicznych 
determinujących użyteczność informacji na temat suplementu diety zamiesz-
czanych na opakowaniu w warunkach polskiego obowiązku informacyjnego 
w dobie europeizacji praw konsumenta. Z wykorzystaniem: komparatystyki 
prawniczej, ekonomicznej analizy prawa obok metod dogmatycznoprawnej 
i analitycznej zasadniczym przedmiotem analiz uczyni się odpowiednie wzor-
ce normatywne kontroli i wyrazy interwencjonizmu państwowego w zarysie. 
Przełoży się to na wysnucie konkluzji, że katalog sposobów znakowania tegoż 
produktu pozycjonuje wiodąco wolność jako przestrzeń rozmieszczenia odpo-
wiedzialności producenta wyłącznie w wymiarze statycznym.

Słowa kluczowe: Suplementy diety, obowiązek informacyjny, aksjologia, stan 
prawny w Polsce.

Wstęp

Pod wpływem zainteresowania kształtowaniem użyteczności informacji 
dostarczanej konsumentowi w wymiarze obowiązków pozytywnych profesjo-
nalisty stypizowanych prawnie zdecydowano o uczynieniu celem niniejszego 

1  Mgr, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
(absolwent).
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wywodu prezentacji wybranych wątków wartościowania powinności produ-
centa suplementu diety. Bacząc na objętość pracy rozważania postanowiono 
ograniczyć do obowiązków informacyjnych realizowanych na opakowaniu 
produktu. Za kontekst analiz przyjęto natomiast europeizację praw konsu-
menta. Te założenia pozwolą zbadać jednostkową użyteczność dostępności 
informacyjnej standaryzowanej normatywnie co do aspektu jakości i ilości. 
Wtórnie, jak widać, zakreśleniu ulegnie praktyczna konotacja teoretyzowania 
o przystawalności danych opisywanych na wielu poziomach dialogu o języku 
w ogólności oraz przyjmującego ostatecznie przymiot opisu prawnego inte-
rakcji zbiorowych.

Akcesja Polski do Unii Europejskiej wzmocniła procesy przeciwdziałania 
ujemności dominanty informacyjnej profesjonalisty nad konsumentem, co 
ostatecznie wyrównuje świadomość granic wolności warunkującej świadomą 
wolitywność w odniesieniu do konceptu oraz wyrazu. Rynek farmaceutycz-
ny jako determinient prawidłowego i ciągłego leczenia farmakologicznego 
dla należytej ochrony zdrowia, życia pacjentów przybiera szczególną wartość 
aksjologiczną w ujęciu kreacyjnym, funkcjonalnym. Nie dziwi zatem rozle-
głość obok szczegółowości materii legislacyjnej przyjmującej za swój przedmiot 
obrót suplementami diety. Jak ilustruje jednak raport NIK metodyka nor-
matywizacji tejże przestrzeni aktywności gospodarczej nie przekłada się na 
dostateczne zabezpieczenie interesów pacjentów2. Tutaj nasuwa się pytanie 
o zdolność utrzymania cechy racjonalności przez polskiego legislatora wobec 
wymierności przyjmowanych rozwiązań na poziomie skonkretyzowanej więzi 
publicznoprawnej czy prawnoetycznej. Tytułem zainicjowania poczynienia 
uwag w omawianej materii z tegoż powodu wypada sygnalizacyjnie przedsta-
wić choćby fragmentarycznie wielość normatywnych wzorców funkcjonowa-
nia procesu operowania przez konsumenta informacją użyteczną w wyniku 
odpowiedniej aktywności prewencyjnej producenta produktu o szczególnym 
przeznaczeniu, jak suplement diety. Owa odpowiedniość jest konkretyzowa-
na w prawie powszechnie obowiązującym różnego rzędu. Przywołać wystar-
czy następujące akty normatywne:

1. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.).

2. Ustawa o Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412, ze zm.)

2  https://www.nik.gov.pl/plik/id,13031,vp,15443.pdf [dostęp: 01.09.2021 r.].
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3. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 594, ze zm.)

4. Ustawa o zdrowiu publicznym ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdro-
wiu publicznym (Dz. U. poz. 1916);

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w spra-
wie składu oraz oznakowania suplementów diety (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1951).

6. Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdro-
wotnych dotyczących żywności (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 404, str. 9 
z późn. zm.).

7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011  
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom 
informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchy-
lenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, 
dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE 
oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 
r. Nr 304, str. 18 z późn. zm.).

Jednocześnie nie da się pominąć wspominanej uprzedniości aktualizacji 
ochrony konsumenta na poziomie publicznoprawnym. Wyraża się ona w na-
stępczym charakterem obrotu suplementem diety względem badania poziomu 
jakościowego informacji użytecznej przekazywanej potencjalnemu odbioru  
w warunkach uogólnionej zdroworozsądkowości jednostkowej.

Aby ustalić standard ochronny konsumenta dostępnością faktyczną in-
formacji pragmatycznej jednostkowo abstrakcyjnie i konkretnie zbadane zo-
staną wybrane przepisy prawne regulujące właściwości parametryzacji danych 
produktowych umieszczanych na opakowaniu produktu z zamieszczonego 
wyżej katalogu czy orzeczenia wydane na poziomie krajowym przy tychże 
wzorcach kontroli konkretyzujących sytuację prawną jednostkowo.

Zgromadzony materiał badawczy będzie poddany ocenie z wykorzysta-
niem komparatystyki prawniczej, ekonomicznej analizy prawa obok metod 
dogmatycznoprawnej i analitycznej.

W toku analiz weryfikacji ulegną hipotezy badawcze w brzmieniu:
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1. Katalog składowych znakowania suplementu diety na opakowaniu pozy-
cjonuje wiodąco wolność jako przestrzeń rozmieszczenia odpowiedzial-
ności producenta wyłącznie w wymiarze statycznym

2. Aby zwiększyć użyteczność aksjologiczną pozycjonowania informacyj-
nych obowiązków producentów diety na wymiar czynny wiodąco nale-
ży normatywnie korygować przystawalność komunikacyjną komunikatu  
z opakowania

3. Europeizacja ochrony konsumenta przybiera nie tylko wymierne korzy-
ści w postaci uprawnień jednostkowych statycznie, ale przede wszystkim 
w działaniu prawa obowiązującego przy równoległym równościowym 
dekodowania spuścizny uniwersum ponadnarodowej współpracy

4. Istotą obowiązku informacyjnego producenta suplementu diety nie jest 
gradacja odpowiedzialności i winy uprawnionego o charakterze niby-
kontratypu, ale przede wszystkim redukcja rozmiarów interwencjo-
nizmu państwowego w służbie stopniowalnej ochrony dobra prawnie 
chronionego w postaci życia oraz zdrowia ludzkiego dla zwiększenia jej 
realności i wymierności bez uszczerbku dla wolności jednostki i swo-
body działalności gospodarczej przy ograniczeniu sposobności zajścia 
sprzedaży szkodliwej.

Część teoretyczna

Prawo daje się określić jako nauka: pochodna, opisowa, opresyjna, nar-
racyjna wsteczna, a także transferująca, wymiarująca. Nie ulega przecież wąt-
pliwości, iż:

a. Przedmiotem opisu prawnego czyni się obserwowane tendencje inte-
raktywności zbiorowej o ukierunkowaniu naprawczo-wspomagającym  
o charakterze następczej reakcji determinowanej potrzebą poboru  
i przetworzenia pochodzących z narracji o powinnościach zbiorowych 
obserwacji korygujących równość wolności przymiotów obiektywizują-
cych in concreto.

b. Nawet norma prawna pozbawiona komponentu sankcji kierunkuje abs-
trakcyjnie jednostkową określoność woli – standaryzuje zbiorowe ocze-
kiwania wyrazu swobody samodefiniowania bytu.

c. Pomaga transferować i określać wielopoziomowo korzystność interakcji 
zbiorowej oraz przeciwdziała wyzyskowi w ogólności.
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d. Staje się wykładnikiem odbioru jednostkowych działań polegających na 
dawaniu, czynieniu oraz nieczynieniu.
Ta teoretyczna uwaga pozwala nakreślić płaszczyzny, w ramach których 

możemy ustalać relacyjność wartości stojących za obowiązkiem informacyj-
nym producenta suplementu diety. Mowa mianowicie o wyodrębnieniu:

1) przyzwolenia społecznego legitymizacją władzy publicznej dla funkcji 
względem indywidualnego kanalizowania myśli i odczuć wewnętrznie 
oraz zewnętrznie,

2) nośności językowej deskryptywności świadomości zbiorowej o pokrzyw-
dzeniu w sferze cywilistycznej w ujęciu sekwencyjnym obok kodowa-
nia metakulturowego przenośności korzyści dla optymalizacji proce-
sów gospodarczych bez wysokich kosztów wytwórstwa czy wyzysku 
ekonomicznego.

Legislator europejski za suplementy żywnościowe traktuje środki spożyw-
cze, których celem jest uzupełnienie normalnej diety i które są skoncentro-
wanym źródłem substancji odżywczych lub innych substancji wykazujących 
efekt odżywczy lub fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, sprzedawanych 
w postaci dawek, a mianowicie w postaci kapsułek, pastylek, tabletek, pigułek 
i w innych podobnych formach, jak również w postaci saszetek z proszkiem, 
ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w tym podobnych postaciach 
płynów lub proszków przeznaczonych do przyjmowania w niewielkich od-
mierzanych ilościach jednostkowych, zaś pod pojęciem „substancje odżywcze” 
rozumie minerały oraz witaminy3. Definicja legalna w tym brzmieniu ilustru-
je cechy suplementu diety mające wpływ na istotę produktu. Wyliczyć należy 
tutaj: subsydiarność, kumulatywność, kondensacyjność, wielorakie uposta-
ciowienie fizyczne bagatelne, przeznaczenie do limitowanego spożycia. Jed-
nocześnie nie zaskakuje spójność z przywołanym aktem prawa europejskiego 
ustawowej typizacji informacji o charakterze suplementu diety (proszę zob. 
semantyczną redakcję art. 3 ust. 3 pkt 39 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  
o bezpieczeństwie żywności i żywienia czy choćby relację przepisów Rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu 
oraz oznakowania suplementów diety - t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1951). Ety-
kieta tegoż towaru została ustandaryzowana w Polsce co do treści następująco:

3  Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r.  
w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów 
żywnościowych, L 183 , 12/07/2002 P. 0051 – 0057, art. 2.
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• określenie „suplement diety”;
• nazwy kategorii substancji odżywczych lub substancji charakteryzują-

cych produkt lub wskazanie charakteru tych substancji;
• porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia;
• ostrzeżenie dotyczące nieprzekraczania zalecanej porcji do spożycia  

w ciągu dnia;
• stwierdzenie, że suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamien-

nik zróżnicowanej diety;
• stwierdzenie, że suplementy diety powinny być przechowywane  

w sposób niedostępny dla małych dzieci, a ponadto:
• zawartość witamin, składników mineralnych i in. substancji obecnych  

w produkcie w ujęciu liczbowym w przeliczeniu na zalecaną przez pro-
ducenta dzienną porcję produktu do spożycia (dopuszcza się jednocze-
śnie stosowanie tzw. infografik)4.

Poza wyliczonymi danymi na opakowaniu powinna znajdować się infor-
macja o zawartości witamin i składników mineralnych oraz innych substancji 
obecnych w suplemencie diety, wykazujących efekt odżywczy lub inny efekt 
fizjologiczny, z kolei informację podaje się w postaci liczbowej, w przeliczeniu 
na zalecaną przez producenta dzienną porcję produktu do spożycia5. Wspo-
mniane wyraża się aspektem pozytywnym obowiązku, a do sygnalizacji pozo-
staje jeszcze negatywna strona obowiązku informacyjnego. Pamiętać należy 
bowiem o tym, że etykieta suplementu diety nie może zawierać następujących 
informacji:

• stwierdzenia, że zbilansowana i zróżnicowana dieta nie może dostarczyć 
wystarczających dla organizmu ilości składników odżywczych;

• stwierdzenia, że suplement diety posiada właściwości zapobiegania cho-
robom lub leczenia chorób ludzi bądź też odwoływać się do takich 
właściwości;

• sugestii, że suplement ma szczególne właściwości, gdy w rzeczywistości 
wszystkie inne suplementy diety dostępne na rynku mają takie wła-
ściwości, zwłaszcza przez szczególne podkreślanie obecności lub braku 
określonych składników lub składników odżywczych;

• oświadczenia, że suplement diety ma pewne działania lub właściwości, 
których w rzeczywistości nie posiada6.

4 https://www.gov.pl/web/gis/jakie-informacje-powinny-znajdowac-sie-na-opakowaniu-suplemen 
tu-diety [dostęp: 01.09.2021 r.].
5  Ibidem.
6  https://mblegal.co/etykieta-suplementu-diety/ [dostęp: 01.09.2021 r.].
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Ponadto informacje znajdujące się na opakowaniu nie mogą wprowadzać 
konsumenta w błąd. W szczególności co do charakteru suplementu diety, toż-
samości, właściwości, składu, ilości, trwałości, kraju lub miejsca pochodzenia, 
metod wytwarzania lub produkcji7. Wypada podnieść, również normatyw-
ne ustandaryzowanie parametryzacji danych w załącznikach do właściwego 
rozporządzenia - Wykaz witamin i składników mineralnych, które mogą być 
stosowane w produkcji suplementów diety, określa załącznik nr 1 do rozporzą-
dzenia, z kolei Formy chemiczne witamin i składników mineralnych, które 
mogą być stosowane w produkcji suplementów diety określa załącznik nr 2 
do rozporządzenia8.

Część badawcza 

W pierwszej kolejności na tle powyższych rozważań teoretycznych można 
wysunąć następujące konotacje praktyczne. Złożoność jakościowego oddania 
oddziaływania suplementów diety na organizm konsumenta znalazło odbicie 
w wielości parametrów podlegających raportowaniu na opakowaniu produk-
tu. Szczegółowość opisu ilościowego rzutuje negatywnie na czytelność komu-
nikatu użytecznego dla odbiorcy końcowego.

Legislator europejski a wtórnie za nim polski prawidłowo zinterpretowali 
przestrzeń interwencji, natomiast nie uwzględnili wykonawczo racjonalizacji 
powinności etycznych producenta sankcjonowanych normatywnie, przez co 
nie osiągnęli kosztowności prewencyjnej restytucji ochronnej wolitywności 
klienta na właściwy poziomie ustalenia rozpoznawalności przeznaczenia da-
nych dostarczanych uprawnionym. Osłabienie wydolności opisu powinno-
ści ochronnych profesjonalisty zapewnia bezpieczeństwo prawne wyłącznie 
w wymiarze pasywnym. Konsumenci na ogół nie są zdolni wyinterpretować 
właściwego doboru preparatu do własnych potrzeb na podstawie dobrostanu 
informacyjnego wywołanego normatywnie. Komunikaty producenta wyma-
gają dekodowania przez inne podmioty profesjonalne wstępujące w obrocie 
parafarmaceutykami. Wolność wyboru opiera się w takiej sytuacji na derywa-
cji sekwencyjnej ogniw pośrednich użyteczności kanalizacji potrzeb pierwot-
nych i wtórnych pośród różnych nośników wartościujących w zmieniającym 
się świecie warunkowanym głównie reklamą. Producenci obowiązki infor-
macyjne realizują w wymiarze pozwalającym dopuścić do obrotu wypaczającą 
intencjonalność racjonalną procedurą wdrożenia powinności informacyjnych 

7  Ibidem. 
8  Ibidem.
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bez badania sprawczości uogólnionej komunikatem ograniczającej impulsyw-
ność zakupową.

Świadomość istoty traktowania opisu prawnego jako środka pośredniego 
ochrony godności ludzkiej zmierza przede wszystkim do skoncentrowania się 
na tym, aby pierwszorzędnie w obrocie nie znalazły się preparaty czysto szko-
dliwe. W tym wymiarze legislacja spełnia swą funkcję niemalże całkowicie 
poprawnie, przy czym trzeba pamiętać, że deficyty będą występowały po stro-
nie wykonawczej zawsze, nawet przy najlepszych ukierunkowania intencjo-
nalnych prawodawczych prawideł. Pewność obrotu gospodarczego nie może 
ucierpieć ustaleniem wydolności bezspornej specjalizacji rozpoznawanych 
potrzeb rynkowych w wymiarze optymalizacji procesów wytwórczych bez 
nadmiernych uszczerbków jakościowych. Nadzór farmaceutyczny powinien 
profesjonalizmem odpowiadać na wydolność badania ognisk pokrzywdzenia 
klienta w opisie fachowym. Jego wnioski warunkujące obrót powinny ulegać 
dedukcji konwencyjnej etyczności zbiorowej o pochodnych przetworzeniach 
zasobów środowiskowych wolnych od partykularnego jednostkowego wyzy-
sku jakkolwiek upostaciowionego. Mowa o mechanizmach podobnych co 
do istoty jak w przypadku znakowania sprzętu AGD, gdzie parametry pro-
duktowe nie wyłączają konieczności klasyfikacji stopnia hałasu generowanego 
działaniem danego instrumentarium. Podobna intuicyjność symbolizowania 
na rynku farmaceutycznym znacząco uprościłaby obieg informacji użytecznej 
przy utrzymaniu profesjonalizacji obrotu preparatami oddziałującymi na do-
bro szczególnie chronione, jakim jest zdrowie.

Nie sposób pominąć jednocześnie wątku starań eliminacji szumu infor-
macyjnego wywoływanego kształtowaniem sztuczne autorytetów osobowych 
pozycjonujących odbiór użyteczności zdrowotnej danego preparatu. Ekspozy-
cja danych informacji powinna być parametryzowana również co do czcionki 
i innych elementów przedmiotowo istotnych dla osób ze specjalnymi po-
trzebami. Wysunąć należy szczególnie tutaj publicznoprawną troskę o osoby  
z niepełnosprawnością intelektualną włączającą ją możliwie w pełnym zakre-
sie do eksploracji świadomej względem własnej aspiracyjności pozwalającą 
rozeznać się właściwie pośród związków przyczynowo-skutkowych łączących 
efektywność preparatu z jego składem. W tym przypadku poleca się pochy-
lenie nad koncepcją dyferencjacji źródeł informacji na łatwe do czytania  
i ogólnodostępne analogicznie jak choćby informacje o użyteczności instytucji 
publicznych. Kluczowym pozostaje również wyizolowanie aksjologii logicz-
nie regułami ostrożnościowymi naruszalnymi w stopniu obojętnym bądź de-
terminującym w odniesieniu do aspektów stojących za informacją przymiocie 
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operatywności pośredniej przy właściwym rozeznaniu rynkowym. Wyraża się 
bowiem tutaj ekspozycję na defragmentację skuteczności naukowej dowodzo-
nej zgodnie ze standardami wiedzy medycznej współczesnej wśród zmienny 
obiektywizujących.

Wnioski

Podczas formułowania konkluzji wywodu pierwszorzędnie wypada 
stwierdzić, że zdołano potwierdzić prawdziwość naukową postawionych hi-
potez. Weryfikacja założeń pomocniczych ujętych we wstępie pod pozycją 
od 2 do 4 pozwoliła wtórnie dowieść autentyczność głównego założenia 
badawczego.

Ustawodawca polski niewątpliwie zidentyfikował prawidłowo pożąda-
ną aksjologicznie przestrzeń interwencjonizmu publicznego w sferę wolności 
gospodarczej przedsiębiorstwa farmaceutycznego chcącego realizować obrót 
suplementami diety. Uczynił to w założeniu, aby umożliwić klientowi pozy-
skanie i przetworzenie w warunkach równego dostępu do rynku jednolitego 
informacji użytecznej odnośnie produktu bacząc na potrzebę ograniczenia 
szkodliwości świadomego pokrzywdzenia w sferze cywilistycznej nieprzystają-
cą daną. Nie ulega, jednak wątpliwości, iż podjęte starania nie są wystarczające 
i wpisują się w klasyczną jurysprudencję, czym ogranicza się czynny walor 
prawa nasilający poczucie więzi publicznoprawnej. Metodyka weryfikacji fak-
tyczności dostępności zasobów informacyjnych przybiera postać instytucjo-
nalną. Rozległość obowiązków informacyjnych producentów suplementów 
diety nie przysparza zwiększenia przystawalności praktykom do potrzeb kon-
sumenckich, gdyż są one traktowane czysto machinalnie i są interpretowane 
przez pryzmat mitręgi wykonawstwa doposażenia informacyjnego z jakim 
się wiąże przyswajalność komunikatu jego wysoką specjalizacją tematyczną  
i językową. Wartość integracji europejskiej mierzy się stopniowalnością narra-
cji ochronnych. Przede wszystkim pożądana wydaje się hierarchizacja infor-
macji, jakie mogą przynieść korzyść konsumentowi i oparcie podania infor-
macji na kluczu wartości przezeń upostaciowione przy wspomaganiu obiegu 
wykonawczym obowiązków pozytywnych i negatywnych zobowiązanych. Po-
winno się pragmatyzm legislacyjne przesunąć stronę operacjonalizacji wartości 
niwelacji sprzedaży szkodliwej prewencyjnie w stopniu redukującym kosz-
towność interwencjonizmu publicznego zamiast opatrywania tutaj sposobno-
ści wypowiedzenia przyzwolenie na niekorzystne działania dezinformacyjne 
producenta.
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INFORMATION DUTY OF A DIETARY SUPPLEMENT 
PRODUCER REALIZED ON THE PRODUCT PACKAGING 

- AXIOLOGICAL REMARKS IN VIEW  
OF THE LEGAL STATE IN POLAND

Summary: The aim of this paper will be to present selected axiological threads 
determining the usefulness of information about a dietary supplement placed 
on its packaging in the conditions of the Polish information duty in the era of 
Europeanization of consumer rights. With the use of comparative law, law and 
economics, apart from dogmatic-legal and analytical methods, the main sub-
ject of analysis will be the relevant normative patterns of control and expres-
sions of state interventionism in outline. This has led to the conclusion that 
the catalog of ways of labeling this product positions freedom as the leading 
space for placing the producer's responsibility only in a static dimension.

Keywords: Dietary supplements, information obligation, axiology, legal sta-
tus in Poland.
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Summary: It is argued that the model of the university - a community of 
scholars and taught, built on pure pursuit of knowledge of the truth, can no 
longer be maintained. The intensity of market laws, competition, but also 
changing needs and socio-economic environment, affect institutions, directly 
determining the direction of their actions. This results in a permanent state of 
tension between history and modernity, conservatism and progress. Constant 
struggle on this plane is also visible in the directions of reforming activities un-
dertaken in Polish universities. The author's research objective was an attempt 
to verify and assess the main assumptions of the recent 2.0 reform from the 
perspective of the direction of university model evolution against the back-
ground of contemporary trends (and threats) in the European space. For this 
purpose dogmatic and historical method was used.

Keywords: The entrepreneurial university, W. von Humboldt's classical uni-
versity, the progressive university, reform 2.0.

ORCID: 0000-0002-3910-6019.

Introduction

The university, characterised by a long history on the continuum of its 
existence (in terms of duration and organisational culture), is characterised by 

1  Ph.D., Assistant Professor at the Chair of Information Law and Legal Profes-
sions, Institute of Legal Sciences, Faculty of Law and Administration, Maria Cu-
rie-Skłodowska University in Lublin (Poland).
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a constant state of instability. It constitutes a living organism that is constan-
tly subjected to the test of time (due to historical, political and socio-econo-
mic changes). It is pointed out that the ideological origins of universities date 
back to antiquity, and the institutional foundations to at least the Middle 
Ages. Despite the passage of so much time and changing circumstances, clas-
sical models of universities are still a point of reference in the ongoing disco-
urse on: what next for the university? Has its ideological model - "a temple 
of knowledge" co-created by a community of learners and taught lived out?  
Or maybe on the contrary - the "production" model of the university educa-
ting specialists subject to market verification leads directly to destruction of 
the essence of the university and one should immediately and radically turn 
back from this path? 

An analysis of all views that have influenced the shape of modern univer-
sities is beyond the scope of this paper, however it is worth mentioning those 
that are constantly present in the dominant stream of discussion about the fu-
ture of universities in Poland. These undoubtedly include the classical model 
created by W. von Humboldt based on the foundations: unity of knowledge, 
research and education, community and autonomy, understood as indepen-
dence of academics and students from the political and social environment2. 
It was argued that, on the one hand, the state should not interfere in univer-
sity affairs, being fully aware that it is only an external form of organisation of 
society; on the other hand, the autonomy of science was to be organised by 
the state and protected from the factor of 'professionalization'. All disciplines 
of science were to coexist with each other, interpenetrating each other, and 
forming a diverse (but coherent) whole3. The primary goal of science was to 
strive for the discovery of truth, and this was possible by maintaining the 
unity of research and education. 

This model, although well accepted in the European academic com-
munity, could not be maintained in its original form in a knowledge-based 

2  I. Zakowicz, Idea uniwersytetu Wilhelma von Humboldta, “Ogrody Nauk i Sztuk” 2012, No. 
pp. 62 – 74; K. Sauerland, Idea uniwersytetu: aktualność tradycji Humboldta?, Nauka i Szkolnic-
two Wyższe 2006, Vol. 2, No. 28, pp. 89 – 96; P. U. Hohendahl, Humboldt Revisited: Liberal 
Education, University Reform, and the Opposition to the Neoliberal University, “New German 
Critique” 2011, No. 113, pp. 159-196.
3  K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, Warsaw 2001, p. 145; F. Lilge, The abuse 
of learning. The failure of the German University, New York 1975, p. 18.
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society and economy4. Hence, despite the passage of time, the discussion on 
the direction of development of modern universities has not disappeared. Nor 
has the level of tension between the desire of maintaining their classical (histo-
rical) institutional identity, and experiencing the challenges that modernity 
brings5. The dynamic process of change in European higher education at the 
dawn of the millennium, played out at both national and supranational levels. 
UNESCO distinguished (among many particular differences) three main glo-
bal trends, determining the trajectory of transformations. These were: quanti-
tative growth (despite continuing international and local differences in access 
to education, a definite shift from elite to mass education was noted), insti-
tutional and curricular diversification, and public funding constraints. It was 
further noted that higher education faced new (often competitive, even con-
tradictory) global challenges such as democratisation, globalisation (but also 
regionalisation), polarisation, marginalisation, fragmentation (but also conso-
lidation) and internationalisation. No less important has become economic 
and technological development, which was expected to lead to development 
and social stability6. It has become evident that if European universities want 
to maintain their historical, special position and social prestige, they must 
meet economic expectations. In an era of building a knowledge-based econo-
my, they should maintain their strategic role7.

Although universities in the institutional sense have entered the modern 
era, the dispute over their ideological shape continues. The aim of this paper 

4  A. Eliasz, Autonomia uczelni a ich służebna rola wobec społeczeństw [in:] Misja  
i służebność uniwersytetu w XXI w., Warsaw 2013, pp. 104-109; OECD, European Commis-
sion, Eurostat, The Measurement of Scientific and Technological Activities: Proposed Guide-
lines for Collecting and Interpreting Innovation Data: Oslo Manual, Third Edition, Work-
ing Party of National Experts on Scientific and Technology Indicators, Paris 2005, available  
at: https://www.oecd.org/science/inno/2367614.pdf [accessed: 20.04.2021].
5  J. Laskowska, Pomiędzy specjalistą i humanistą – rola uniwersytetu w kształtowaniu współczesnej 
gospodarki, „Anthropos? Czasopismo Naukowe przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 
Śląskiego” 2012, ed. A. Kunce, No. 18-19, pp. 31 – 36.
6  J. Woźnicki, „Uczelnie akademickie jaki instytucje życia publicznego”, Warsaw 2007, p. 23; 
R. Mosakowski, Szkolnictwo wyższe w krajach Unii Europejskiej. Stan obecny i planowane re-
formy, Gdańsk 2012; M. Kwiek Transformacje uniwersytetu Zmiany instytucjonalne i ewolucje 
polityki edukacyjnej w Europie, Poznań 2010, pp. 189 -286, 248-271; R. Pachociński, Kie-
runki reform szkolnictwa wyższego na świecie, Warsaw 2004, pp. 77-109; P. G. Altbach, L. L. 
Reisberg, E. Rumbley, Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution.  
A Report Prepared for the UNESCO 2009 World Conference on Higher Education, UNESCO, 
Paris 2009, pp. 1-37; A. Bobko, S. Gałkowski, Uniwersytet – tradycja i współczesne wyzwania 
[w:] Idea uniwersytetu dziś. Perspektywa filozoficzna, Rzeszów 2012, pp. 52 – 66; A. Dylus, 
Wokół etycznej sytuacji edukacji akademickiej w Polsce. Wybrane determinanty, „Nauka” 2010, 
No. 3, pp. 131-137.
7  M. Kwiek, The University and the State. A study into global transformations, Frankfurt nad 
Menem 2006, pp. 304-306, 366-368.
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is to show against the background of the historical context the shape of the 
ideological assumptions that guided the creators of the 2.0. reform, as well as 
the projected effects of their implementation in the Act - Law on Higher Edu-
cation and Science of 20 July 2018. - Law on Higher Education and Science 
(the so-called "Law 2.0").

The paradigm of the "progressive university"

At the outset of the consideration of the essence of the university, it sho-
uld be stated that one cannot speak of the end of the process of its transfor-
mation. The feature of progressiveness is somehow inscribed in its genotype. 
The metamorphosis from an organisation - "ivory tower" to an entity - "centre 
of innovation and excellence" is still ongoing8. One might even be tempted 
to say that the permanent formative instability of universities will remain its 
permanent feature until its end. 

The starting point for the formation of the first outlines of the concept 
of the university, which is an active participant (and beneficiary) for the 
changing, dynamic socio-economic environment, was the vision of the en-
trepreneurial university. It was created on the basis of, on the one hand, wide 
criticism of the concept of "university - market enterprise" and, on the other 
hand, awareness of new conditions in which it had to find itself. B. R. Clark 
emphasized that the university, as a unit with the ability to adapt to the chan-
ging environment and its requirements, has a real potential for development 
within an independent growth model9. However, this does not mean, as it 
is often mistakenly interpreted, that the university is to become a business 
institution, abandoning its identity, submitting itself fully to market rules. 
On the contrary, it is to remain a special institution, cultivating tradition and 
values, but open to new challenges and changes in the surrounding reality, 
especially in terms of innovation, new technologies, effectively participating 
in a competitive environment10.

Thus, it can be concluded that the progressiveness of the modern uni-
versity is to remain in constant motion, with the aim of seeking a balance 

8  K. Leja, Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem, Gdańsk 2011, pp. 38-41.
9  B. R. Clark, Creating Entrepreneurial Universities. Organizational Pathways of Transformation, 
New York 1998, pp. 17-19.
10  W Szafrański, Utopijny uniwersytet, Poznań 2013; S. Salmonowicz, Między hierarchicznością, 
feudalizmem a brakiem dobrych obyczajów w nauce [in:] Idea Uniwersytetu u schyłku tysiąclecia, 
ed. H. Żytkowicz, Warsaw 1998, pp. 53 – 61; M. Haberla, S. Bobowski, Od uniwersytetu śre-
dniowiecznego do uniwersytetu trzeciej generacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu” 2013, No. 315/1, p. 295.
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between what is conservative, traditional and what is indicative of progress, 
development, modernity. It was pointed out that in order to be more opera-
tive the university should have a strong management structure (managerial 
core), have developed units connected with the sphere of development and an 
academic activating and valuing centre, which will stimulate the development 
of the university (including academic entrepreneurship) in a balanced way. 
Furthermore, it is essential that there is a diversified funding base that enables 
the development of an entrepreneurial culture integrated with the activities of 
the activating academic centre11. 

The progressive university is strongly contextual. Therefore, it is not eno-
ugh for it to follow the indicated principles of the entrepreneurial university 
model. It should find its own specific paths, its own configuration of chan-
ge. Thus, there is no single path, no single pace of change that applies to all 
universities. A progressive university is therefore an institution searching for 
its optimal organisational structure, principles of functioning, as well as the 
shape of autonomy, which will be a real, proactive (not passive) attribute12, 
closely related to accountability for actions taken.

Indicators and forecasts of development  
of Polish universities

In view of the dynamically changing social and economic environment, 
the legislative changes introduced by the Act - Law on Higher Education of 
2005 proved to be insufficient13. This was indicated by numerous strategies 
and framework programmes related to the development of the knowledge 
sector, created both at the national and international level. It is beyond the 
scope of the study to discuss in detail the conceptual transformations affecting 
the socio-economic sphere at the global level, however, their general context 
should undoubtedly be mentioned. Of particular importance, also for Polish 

11  P. Drucker, Natchnienie i fart, czyli innowacje i przedsiębiorczość, Warsaw 2004, p. 41;  
B. R. Clark, The Character of Entrepreneurial University, “International Higher Education” 
2005, No. 38, pp. 2-8.
12  B. R. Clark, Creating Entrepreneurial Universities. Organizational Pathways of Transforma-
tion, New York 1998, pp.17-19; K. Pawłowski, Uniwersytet przedsiębiorczy jako ośrodek wzro-
stu innowacyjności regionu, „Biuletyn PAN. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju” 
2007, No. 231, pp. 93-108.
13  A. Śliz, M. S. Szczepański, Od Akademii do Uniwersytetu XXI wieku [in:] Dostojny uniwersy-
tet?, ed. A. Śliz, M. S. Szczepański, Warsaw 2014, pp. 16-34; J. Nowak, Uniwersytet na nowe 
czasy [in:] Dostojny uniwersytet?, ed. A. Śliz, M. S. Szczepański, Warsaw 2014, s. 58.
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higher education, were the objectives set in the Lisbon Strategy of 200014.  
It was assumed that this plan would be gradually implemented in all Europe-
an Union countries (also in the group of new member states admitted in 
2004 and 2007) and implemented by 2010. From the point of view of the 
knowledge sector, the key was to enter decisively into a new track of develop-
ment of the knowledge economy, already mentioned in the OECD report of 
199615. The European economy was to become more dynamic and innovative. 
This was to be achieved through the following demanding goals: an increase 
in R&D spending to 3% of GDP by 2010, two thirds of which was to come 
from the private sector; improvement of the conditions for private investment 
in research, research partnerships and the creation of high-tech companies 
through, among other things, appropriate tax policies; the removal of barriers 
to the free movement of researchers in Europe and a lasting attraction of out-
standing scientific talent to Europe16. 

Although the implementation of the Lisbon Strategy has encountered 
numerous difficulties, which, among others, have been influenced by the glo-
bal financial and economic crisis of 2007-2010, the efforts to build a progres-
sive, strong and competitive European economy have not ceased. The Eu-
ropean Commission has presented a new development strategy called Europe 
202017. It should be noted that the inclusion of educational indicators in the 
package of its main objectives was a clear prioritisation of science. It was stres-
sed that although education lies within the competence of the Member States 
(therefore, they themselves determine the quantitative targets in this area and 
are responsible for their implementation), the implementation of the under-
taken commitments will be subject to periodic evaluation by the European 
Commission (annual national recommendations). As part of the coordination 
procedures adopted in the Europe 2020 Strategy during its implementation, 
recommendations for the Member States were formulated. It should be poin-
ted out that the actions taken by Poland were only recognised as a harbinger 

14  The Lisbon European Council – An Agenda of Economic and Social Renewal for Europe. 
Available at: https://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm [accessed: 20.04.2021].
15  OECD, The Knowledge-based Economy, OCDE/GD(96)102, Paris 1996, Available at: 
https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD% 
2896%29102&docLanguage=En [accessed: 20.04. 2021].
16  E. Okoń – Horodyńska, Strategia Lizbońska – założenia i szanse realizacji w Unii 
Europejskiej (1), „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2003, No. 2/22, pp. 13-28.
17  Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.03. 2010, KOM (2010). Available at: http://ec.europa.eu/
eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf [accessed: 20.04.2021].
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of progress, which should take place immediately18. It was only in 2019, after 
the last 2.0 reform, that it was indicated that there had been a partial impro-
vement in some of the conditions for the operation of Polish science. As an 
aside, it should be pointed out that the main barriers still include complica-
ted administrative procedures and limited skills of academics in managing 
public-private research projects. The existing fragmentation of the scientific 
research sector, the only partially solved problem of salaries of scientists or the 
internationalisation of science were pointed out. It was pointed out that in 
2017, the amount of gross national expenditure on R&D still corresponded 
to about half of the EU average, and showed a high level of regionalisation19.

The above indicates that, in reality, the transformation of the economy 
into an innovative and efficient one is a process challenge, which means that 
it is difficult to say that the right (sufficient) level of development has finally 
been achieved20. It is indicated that future institutions are to be "universities 
without barriers" - open and engaged with society. They are entities that will 
be fully autonomous and free (but also responsible), preserving their core 
values, with different institutional profiles, yet united in their mission of le-
arning and teaching, research, innovation and service to society. They should 
build on their capacity to evolve, become drivers of social change and provide 
an open, transformative space for collaborative knowledge creation through 
research, education, innovation and culture. Together with other interested 
social partners, they should actively shape the future of the modern know-
ledge society. The unique synergy and integration between the missions of 
learning and teaching, research, innovation and culture will remain a key fe-
ature of European universities. Through the equivalence and harmony of the 
areas indicated, universities will be able to support the open, pluralistic and 
democratic societies of Europe.

18  Zalecenie Rady z 10.07.2012 w sprawie krajowego programu reform Polski z 2012 oraz za-
wierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata 
2012 – 2015 (2012/C 219/19). Available at: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:C:2012:219:0065:0068:PL:PDF [accessed: 20.04.2021].
19  Zalecenie Rady z 6.6.2019 w sprawie krajowego programu reform Polski na 2019 r. oraz 
zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 
2019 r., Brussel, COM(2019) 521 final. Available at https://ec.europa.eu/info/sites/default/
files/2019-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommenda-
tion-poland_pl.pdf [accessed; 20.04.2021].
20  UNESCO Education Strategy 2014-2021, Paris 2014. Available at: https://en.unesco.org/
icted/content/unesco-education-strategy-2014-2021 [accessed: 20.04.2021].
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The trajectory of institutional evolution  
in the light of the Reform 2.0 assumptions

The issue of choosing an appropriate (effective) path of institutional 
transformations of scientific institutions is at the centre of interest of not only 
European, but also Polish researchers of higher education. In the face of glo-
bal transformations, the question is inevitable: how to put Polish science on 
the track of progress, so that Polish universities could boast of being "progres-
sive", i.e. in the process of change towards greater competitiveness, efficiency 
and openness to innovation. The issues related to both global trends (mass 
education, unfavourable demographic trends, chronic underfunding, popula-
risation of innovative information technologies), as well as difficulties in the 
internal governance of HEIs were pointed out by the Conference of Rectors 
of Academic Schools in Poland, Polish Rectors Foundation, Conference of 
Rectors of Vocational Schools in 2009 in "Strategy for Higher Education 
Development: 2010-2020 - an environmental project21. It was emphasised 
that the following priorities should be adopted on the axis of higher education 
development: preserving (and even multiplying and improving) the existing 
resources of higher education; achieving by Polish HEIs a high international 
position, adequate to the intellectual, economic and cultural potential, so 
that higher education becomes a prestigious element of the Polish landsca-
pe; introducing new solutions enabling the achievement of these goals and 
removing pathological phenomena in HEIs22. In this way, a new model of  
a "university of new public responsibility" would be created, fully implemen-
ting its mission at national and local levels. At the international level, the abo-
ve-mentioned concept was to be complemented with elements of the vision of 
the university as an "open network" in which joint educational and research 
projects are implemented23.

21  Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacja Rektorów Polskich, 
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Strategia rozwoju szkolnictwa wyższe-
go: 2010-2020 – projekt środowiskowy, Warsaw 2009. Available at: https://www.frp.org.
pl/pl/projekty-zakonczone/454-strategia-rozwoju-szkolnictwa-wyzszego-2010-2020-pro-
jekt-srodowiskowy.html [accessed: 20.04.2021].
22  P. Sztompka, Wystąpienie Profesora Piotra Sztompki w czasie inauguracji Kongresu Kultu-
ry Akademickiej, „PAUza Akademicka. Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności”, Kraków 
27.03.2014, No. 247, pp. 1-2; M. Grech, Obraz „uniwersytetu” w opinii mieszkańców Polski, 
Wrocław 2013, pp. 20-22.
23  Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacja Rektorów Polskich, 
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Strategia rozwoju szkolnictwa wyższe-
go: 2010-2020 – projekt środowiskowy, Warsaw 2009. Available at: https://www.frp.org.
pl/pl/projekty-zakonczone/454-strategia-rozwoju-szkolnictwa-wyzszego-2010-2020-pro-
jekt-srodowiskowy.html [accessed: 20.04.2021].
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In view of the complexity and multifaceted nature of the matter, it was 
decided to carry out a comprehensive reform24. It is impossible not to notice 
that all of the presented concepts promote an entrepreneurial type of univer-
sity oriented towards meeting the expectations set by the knowledge-based 
economy. It is positive that the essence of academic entrepreneurship has 
been correctly decoded. Prof. A. Radwan's team25 made a clear distinction 
between the polarisation of the discourse into what is market-based (assessed 
pejoratively) and what is traditional, classical (assessed positively, with a touch 
of nostalgia)26. It was pointed out that in the light of global changes, the mo-
del for Polish science can no longer be the static Humboldtian model. Uni-
versities cannot stagnate in immobility. Therefore, the conclusion is heading 
towards confirmation of a constant circulation in which the university is loca-
ted. This process, and its dynamics, cannot be halted. Under such conditions, 
the role of the state, which plays only a supporting role, also changes, and its 
control and supervisory functions, although precisely defined, remain severely 
limited. The university should also function in a changed, deregulated legal 
environment, with strong, real institutional autonomy in a wide spectrum of 
its areas of operation. Prof. H. Izdebski's team also highlighted the visible ten-
dencies to shake the foundations of the classical university model, towards an 
evolutionary model introduced with prudence. It also highlighted the need to 
increase the effectiveness (but also the level of public support) for the so-called 
third mission27. 

The team led by Professor M. Kwiek created a structural picture of  
a new, reformed (and strongly diversified organisationally and financially) hi-
gher education system, which would assume the separation of three types of 
universities pursuing differentiated missions: research, teaching or research 
and teaching28. At the same time, reference was made to the concept of an 

24  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 23.02.2016 o ustanowieniu przedsię-
wzięcia pod nazwą „Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego”, Monitor Polski, 
poz. 191.
25  A. Radwan, Ł. Czebotar, J. Fazlagić, I. D. Książek, J. Sokołowski, L. Stypułkowski and  
J. Uchańska, Plus ratio quam vis consuetudinis. Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0. Projekt 
założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Kraków 2017.
26  W. Furmanek, Funkcje teleologiczne uniwersytetu w świetle transformacji cywilizacyjnych [in:] 
Idea uniwersytetu w nauczaniu Jana Pawła II, ed. W. Furmanek, Rzeszów 2006, pp. 124 – 139.
27  H. Izdebski, Propozycja założeń do ustawy regulującej system szkolnictwa wyższego, Warsaw 
2017, [online] Available at: https://wzks.uj.edu.pl/documents/41653/136919256/UAM.pro-
jekt.pdf/1e21b91d-6778-44ad-a813-dc31fce67d90 [accessed: 20.04.2021].
28  M. Kwiek, D. Antonowicz, J. Brdulak, M. Hulicka, T. Jędrzejewski, R. Kowalski, E. Kul-
czycki, K. Szadkowski, A. Szot, and J. Wolszczak-Derlacz, J., Poznań 2016, Projekt założeń 
do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, [online] Available at: http://repozytorium.amu.edu.
pl:8080/handle/10593/16175 [accessed: 20.04.2021].
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entrepreneurial university with a strong management division. It was argued 
that the collegial model of university management, with the central role of the 
senate, should gradually change to a more corporate model of management, 
which will allow for better efficiency in the functioning of the university, whi-
le maintaining full academic freedom in matters of education and research. 

It was argued that despite the systemic transformation in 1989, higher 
education and science were not recognised as priorities by the state, which 
resulted in a continuous phenomenon of underfunding and, in the long run, 
a decrease in quality. Thus, only radical changes to this trend can be the true 
responsibility of the state for higher education and science29.

Concluding remarks

As a result of the analysis, it seems that the recent, comprehensive reform 
of higher education was not merely a product of the administration apparatus, 
but rather a natural consequence of model trends taking place in the world 
system of higher education. Referring to its assumptions in the historical and 
ideological context, it should be pointed out that the draft assumptions for 
the reform referred (as a point of reference), on the one hand, to the Hum-
boldtian classical model and, on the other hand, to the developed model of 
the entrepreneurial university initiated by B. R. Clark. The approach used 
should be assessed positively. When juxtaposing what is tradition and what 
is modern, progressive, no antagonising pattern was used. The need to seek  
a synthesis between values and development was clearly indicated. A distinc-
tion was rightly made between the need for the reception of an approach 
which explicitly rejects treating the university strictly as a market institution 
subject to the laws of supply and demand, and an entity which effectively 
actually realises the principle of academic entrepreneurship. Carelessly tre-
ating the university merely as a service institution would undoubtedly un-
dermine the foundations of its existence, reducing it to a mere "provider of 
useful knowledge", a commercially operating corporation at the service of the 
economy30. 

The long-standing fact of the chronic underfunding of the knowledge 
sector, and even going further, their lack of efficiency in the use of public 

29  E. Bennetot Pruvot and T. Estermann, University Autonomy in Europe III: The 
Scorecard, Brussel 2017, p. 58.
30  K. Denek, Uniwersytet. Między tradycją a wyzwaniami współczesności i przyszłości. 
Studia i rozprawy, ”Edukacja Humanistyczna” 2013, No. 1 (28), pp. 15-16.



125

REDEFINITION OF GOALS AND TASKS OF THE PROGRESSIVE UNIVERSITY ...

funds, has been rightly recognised. All presented concepts raised the necessity 
of redefining the tasks and goals set for the modern university. It was empha-
sised that the changes must be comprehensive and require a multidimensional, 
but also gradual, evolutionary approach. All projects emphasised aspects such 
as the need to strengthen institutional autonomy (combined with the aspect 
of responsibility), care for academic freedom, consideration of institutional 
and financial diversification and the creation of a deregulated environment 
for scientific institutions. In order to reliably assess the level and effectiveness 
of the reception of the assumptions into the current regulations, development 
trends should be observed for at least a decade. Undoubtedly, however, even 
taking into account the short period in which the Act - Law on Higher Educa-
tion and Science has been in force, it should be stated that it reflects a pan-Eu-
ropean tendency to modernise science, develop a knowledge-based economy 
and remodel the university to meet the current requirements of a dynamic, 
innovative society. This trend must not be halted. For progressiveness is  
a characteristic of the university that must be taken seriously, with caution,  
as an element of natural ideological and institutional development.
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REDEFINICJA CELÓW I ZADAŃ UNIWERSYTETU 
PROGRESYWNEGO. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA  

I ZAGROŻENIA DLA POLSKI

Streszczenie: Podnosi się, że wzorzec uniwersytetu – wspólnoty uczonych  
i nauczanych, który zbudowany jest na czystym dążeniu do poznania prawdy, 
nie może być już dłużej utrzymany. Intensywność działania praw rynkowych, 
konkurencja, ale i zmienne potrzeby i środowisko społeczno - gospodarcze, 
oddziałują na instytucje szkolnictwa wyższego, wprost determinując kieru-
nek ich działań. Powoduje to permanentny stan napięcia pomiędzy historią 
a nowoczesnością, konserwatyzmem a postępem. Nieustanne zmagania na tej 
płaszczyźnie uwidoczniły się również w kierunkach działań reformatorskich 
podejmowanych wobec polskich uczelni. Autorka za cel badawczy postawiła 
sobie próbę weryfikacji i oceny głównych założeń ostatniej reformy zwanej  
2.0 z punktu widzenia kierunku ewolucji modelu uniwersytetu na tle współ-
czesnych trendów (i zagrożeń) w przestrzeni europejskiej. W tym celu posłu-
żono się metodą dogmatyczną oraz historyczną. 

Słowa kluczowe: Uniwersytet przedsiębiorczy, uniwersytet klasyczny W. von 
Humboldta, uniwersytet progresywny, reforma 2.0.
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WPŁYW PANDEMII COVID-19 
NA DZIAŁALNOŚĆ BANKÓW 

SPÓŁDZIELCZYCH W POLSCE

Streszczenie: Wybuch pandemii COVID-19 wywarł negatywny wpływ na 
całą gospodarkę, nie omijając przy tym sektora bankowości spółdzielczej.  
Celem pracy jest identyfikacja podejmowanych przez banki spółdzielcze dzia-
łań w zakresie zwalczania negatywnych skutków pandemii oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa klientom i pracownikom. Do badania wykorzystano narzędzie 
jakim jest kwestionariusz ankiety, a pytania skonstruowano między innymi 
przy użyciu skali Likerta. Celem dodatkowym jest określenie siły wpływu CO-
VID-19 na działalność banków. Próbę badawczą stanowi dwanaście banków 
spółdzielczych, które identyfikuje się pod kątem lokalizacji, wielkości i przy-
należności do określonego zrzeszenia. W opracowaniu na podstawie przepro-
wadzonych badań zweryfikowano, iż ankietowani w większości w sposób bar-
dzo silny bądź silny odczuli wpływ pandemii na funkcjonowanie oraz wszczęli 
zróżnicowane działania przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19. 

Słowa kluczowe: bank spółdzielczy, sektor bankowy, COVID-19, pandemia, 
skutki.

ORCID: 0000-0002-5141-0128.

Wstęp

Banki w Polsce angażują się w walkę z negatywnymi konsekwencjami 
pandemii COVID-19, między innymi poprzez uczestnictwo w programach 
pomocowych czy stworzenie moratoriów kredytowych. Niestety sektor ban-
kowy również został dotknięty negatywnymi skutkami pandemii. Obniżenie 

1  Mgr, Szkoła Doktorska, Politechnika Częstochowska.
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stóp procentowych, pogorszenie kondycji finansowej klientów czy wprowa-
dzenie odgórnych zaleceń instytucji nadzorczych mają wpływ na działalność 
banków. Od banków, jednakże oczekuje się wsparcia oraz utrzymania silnej 
pozycji finansowej.

Za główny cel pracy przyjęto identyfikację podejmowanych przez banki 
spółdzielcze działań w zakresie zwalczania negatywnych skutków pandemii 
oraz zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom. Celem dodatko-
wym natomiast było określenie siły wpływu COVID-19 na działalność ban-
ków. Realizacja zamierzeń została dokonana dzięki przeprowadzonemu bada-
niu empirycznemu.

Przegląd literatury

Wpływ pandemii COVID-19 na działalność wielu instytucji stał się 
istotnym tematem badań wśród naukowców na całym świecie. Dotychczas 
świat zmagał się z kryzysami ekonomicznymi, paniką bankową spowodowaną 
m. in. upadkami dużych banków czy epidemiami chorób zakaźnych, które 
miały bezpośrednie odbicie w działalności wielu instytucji. Trwająca pande-
mia COVID-19 nie ominęła również sektora bankowości spółdzielczej2.

Spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe są najstarszą gałęzią działal-
ności spółdzielczej w Polsce3 i pojawiły się już w okresie zaborów. Do głów-
nych ich zadań należała obsługa finansowa gospodarstw domowych, rolników 
czy rzemieślników, oparta na zasadach solidarności oraz wzajemnej pomo-
cy4. Pomimo upływu czasu i zachodzących zmian gospodarczych i politycz-
nych, banki spółdzielcze nie zatraciły swojego wspólnotowego charakteru, 
który budowały od początku powstania5. Głównym celem ich działalności 
jest umożliwienie dostępu do usług bankowych swoim klientom6. W odróż-
nieniu od banków komercyjnych priorytetem nie jest maksymalizacja zysku7.  

2  P. Łasak, Wyzwania dla polskiego sektora bankowego jako skutek pandemii COVID-19, Con-
ference Paper, 2020, s. 81.
3  M. Jalinik, K. Łukaszuk, Statutory regulations and corporate governance standards in cooperative 
banks, Research Papers in Economics and Finance, 4(1), 2020, s. 51.
4  M. Rolski, Bankowość spółdzielcza w Polsce – między ideą, państwem a rynkiem, Zeszyty Na-
ukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019, s. 111-112.
5  A. Surma-Syta, E. Ważna, Activity of cooperative banks: Research on structural changes and 
Factors related to their number in the Polish voivodeships, The Małopolska School of Economics 
in Tarnów Research Papers Collection, 47(3), Tarnów 2020, s. 57-58.
6  H. Hesse, M. Cihak, Cooperative banks and financial stability, IMF Working Paper, n. 07/2, 
2007, s. 3.
7  Hudon, Perilleux, Surplus Distribution and Characteristicsof Social Enterprises: Evidence from 
Microfinance, Quarterly Review of Economics and Finance, 2014, s. 147.
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W literaturze wskazywana jest często dwoistość charakteru działalności, a więc 
połączenie celów społecznych z ekonomicznymi8.

Banki spółdzielcze muszą dbać o efektywność i konkurencyjność dzia-
łalności by utrzymać się na rynku9. Najczęściej niewielka skala działalności 
pozwala na nawiązanie dobrych relacji z klientami10. Duża i stabilna baza 
depozytowa jest jednym z kluczowych czynników decydujących o osiąganych 
wynikach przez banki spółdzielcze11. Głównym obszarem działania tych in-
stytucji są małe i średnie miasta oraz wsie12. Sektor bankowości spółdzielczej 
ma znaczny udział w finansowaniu działalności rolniczej oraz w kredytowaniu 
ludności tam zamieszkującej, przez co w sposób pośredni przyczynia się do 
rozwoju terenów wiejskich13. Banki spółdzielcze korzenie swojej działalności 
mają w rolnictwie14, posiadają wyłącznie kapitał krajowy, oferują pełny zakres 
usług i produktów bankowych oraz dostarczają miejsca pracy15, a banki komer-
cyjne stanowią dla nich istotną konkurencję16. Obie z tych instytucji wykazują, 
między innymi, różnice w zakresie głównego celu działalności czy możliwości 
terytorialnych funkcjonowania17. Banki spółdzielcze zostały utworzone przez 
ludzi i działają dla ludzi18. Za ich misję można uznać polepszenie sytuacji 
ekonomicznej swoich członków oraz wsparcie regionu, w którym działają19.  
Do podstawowych czynności wykonywanych przez te instytucje zaliczyć można: 

8  J. M. Sahut, F. M. Bouheni, Profitability and risk-taking among cooperative banks in the euro-
zone, Economics Bulletin, 39(2), 2019, s. 1103-1117.
9  E. Kołodziej, Banki spółdzielcze jako instytucje finansowe tworzące warunki do funkcjonowania 
gospodarstw rolnych, Roczniki Naukowe SERiA, t.XI, z. 1, 2009, s. 211.
10  M. M. Golec, P. Płuciennik, Polish cooperative banks as net lenders in the money market,  
e-Finanse: Financial Internet Quarterly, University of Information Technology and Manage-
ment, Vol. 13, Iss. 4, Rzeszów 2017, s. 27-36.
11  W. Fonteyne, Cooperative Banks in Europe - Policy Issues, IMF Working Paper, 2007, s. 157.
12  T. Siudek, Polish cooperative banking sector in the face of systemic transformation and European 
integration in agriculture, Agricultural Econonomics – Czech, 2010, s. 116 -117; A. Sołoma 
A, Evolution of cooperative banking sector in Poland and financing local development, Olsztyn 
Economic Journal, 13(2), 2018, s. 183-193.
13  L. Cechura, The impact of credit rationing on farm-The impact of credit rationing on farmer’s 
economic equilibrium, Agricultural Econonomics – Czech, 2009, s. 541–549.
14  A. Zawojska, T. Siudek, Paperprepared for presentation at the 11th Congress of the EAAE,  
The Future of Rural Europe in the Global Agri-Food System, Copenhagen, 2005, s. 3.
15  J. Kulawik, Selected institutional aspects of cooperative bank and BGŻ restructuring (in Polish), 
Bank and credit, 5, s. 39–48.
16  T. Orzeszko, Organizational transformation in cooperative banking sector over 1989–1995 (in 
Polish), Economic Legislation review, 1996, s. 11–17.
17  E. M. Nikiel, T. P. Opiela, Customer type and bank efficiency in Poland: implications for 
emerging market banking, Contemporary Economic Policy, 2002, s. 55–71.
18  J. Szambelanczyk, M. Lawrynowicz, Money Transfers within the Strucutre of the Cooperative 
Banking Sector in Poland, Paper presented at the 3rd Chorzów Conference of Banking and 
Finance ("Financing Business Activity"), Chorzów School of Banking, 2004.
19  A. Alińska, A. Szelągowska, Determinants of stability and development of the cooperative ban-
king sector in Poland, Eurices, 2015, s. 1-2.
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przyjmowanie depozytów i udzielanie kredytów osobom fizycznym, przed-
siębiorstwom oraz jednostkom samorządu terytorialnego20. Działania te po-
dejmowane wobec społeczności lokalnych zapobiegają „drenażowi kapitału”21. 
Jako instytucje zaufania publicznego są odpowiedzialne wobec udziałowców 
i klientów22 w jednakowym zakresie23. Z uwagi na ograniczenia terytorialne,  
z reguły znają swoich klientów i koncentrują się głównie na nich24. Spółdziel-
czość oparta jest na: uczciwości, otwartości, odpowiedzialności społecznej czy 
solidarności grupowej, natomiast jest też formą działalności25. 

Społeczny charakter działalności banków spółdzielczych powinien mieć 
swoje odzwierciedlenie w odniesieniu do trwającej pandemii COVID-19.  
W pracy postawiono następujące hipotezy badawcze: 

H1: Pandemia COVID-19 miała bardzo silny lub silny wpływ na działal-
ność większości banków spółdzielczych. 

H2: Banki spółdzielcze podejmowały liczne działania w zakresie zwalcza-
nia negatywnych skutków pandemii oraz zapewnienia bezpieczeń-
stwa swoim klientom i pracownikom. 

Metodologia

W celu weryfikacji hipotez przeprowadzono badanie ankietowe w czerw-
cu 2021 r. Analizie poddano wybraną grupę banków spółdzielczych w liczbie 
12. W pracy wykorzystano narzędzie badawcze jakim jest kwestionariusz an-
kiety, a pytania skonstruowano między innymi przy użyciu 5-stopniowej skali 
Likerta, wprowadzonej przez R. Likerta w 1932 roku26. Dobór próby badaw-
czej był nielosowy i celowy, a wszystkie kwestionariusze zostały wypełnione  
w sposób prawidłowy. 

20  F. Lang, S. Signore, S. Gvetadze, The role of cooperative banks and smaller institutions for the 
financing of SMEs and small midcaps in Europe, EIF Working Paper, n. 36, 2016, s. 1-5.
21  R. Ayadi, D. T. Llewellyn, R. H. Schmid, E. Arbak, G. W. De Groen, Investigating Diversity 
in the Banking Sector in Europe, Brussels, Centre for European Policy Studies, 2010, s. 107.
22  J. M. Groeneveld, Governance of European Cooperative Banks, TIAS, Working Paper, 2015, 
s. 10.
23  A. Alińska, A. Szelągowska, Corporate Governance in the Cooperative Banking Sector in Po-
land, Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 1(28), 2019, s. 4-15.
24  F. Milost, Investments in human capital: Elements of investments, their valuation, and the rela-
ted financial performance Ratio, Chinese Business Review, 12(7), 2013, s. 509-520.
25  R. Friedland, R. R. Alford, Bringing Society Back In: Symbols, Practices, and Institutional 
Contradictions, [w:] Powell W. W., DiMaggio P. J., Eds., The New Institutionalism in Organi-
zational Analysis, University of Chicago Press, Chicago 1991, s. 232-267.
26  J. Wierzbiński, A. O. Kuźmińska, G. Król, Konsekwencje wyboru typu skali odpowiedzi  
w badaniach ankietowych, Problemy Zarządzania 12/1, s. 113-136.
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Banki spółdzielcze zidentyfikowano na podstawie: lokalizacji, wielkości 
oraz przynależności do konkretnego zrzeszenia lub jego braku. Wyodręb-
niono cztery grupy lokalizacji, takie jak: wieś, miasto małe (poniżej 20 tys. 
mieszkańców), miasto średnie (20-100 tys. mieszkańców) oraz miasto duże 
(pow. 100 tys. mieszkańców), które określono zgodnie z podziałem powszech-
nie stosowanym w opracowaniach Głównego Urzędu Statystycznego27, bądź 
innych publikacjach28. Wielkość określono na podstawie wartości aktywów 
ogółem na dzień 31.12.2020 r. Do pierwszego przedziału zaklasyfikowa-
no banki z aktywami ogółem poniżej 20 mln zł, do drugiego z przedziału 
 20 – 50 mln zł, do trzeciego o aktywach pow. 50 – 100 mln zł, natomiast 
największe zaliczono do ostatniej grupy, gdzie wartość przekracza 100 mln 
zł29. Wielkość ma wpływ na stosunek do rozwoju i konkurencji rynkowej30. 
Wyodrębniono banki należące do Grupy Banku Polskiej Spółdzielczości lub 
Spółdzielczej Grupy Bankowej bądź nie zrzeszone. 

Połowa ankietowanych należała do jednego zrzeszenia a połowa do 
drugiego. Jedenaście banków posiadało aktywa ogółem powyżej 100 mln zł,  
a wyłącznie jeden poniżej 20 mln zł. Siedem instytucji było zlokalizowanych 
w małym mieście, po dwie w dużym i w średnim oraz jedna na wsi. Od loka-
lizacji między innymi zależy rodzaj i struktura obsługiwanych klientów, moż-
liwości zatrudnienia i perspektywy płacowe.

Analiza danych

Ankietę rozpoczęto od pytania ogólnego i wprowadzającego, dotyczące-
go określenia siły oddziaływania pandemii. Wszystkie badane instytucje, za 
wyjątkiem jednej wskazały, iż pandemia miała bardzo silny lub silny wpływ na 
ich funkcjonowanie. Wyłącznie jeden bank zlokalizowany w małym mieście, 
z aktywami powyżej 100 mln zł i zrzeszony w Grupie Banku Polskiej Spół-
dzielczości określił go jako słaby. Udzielone przez ankietowanych odpowiedzi 
zobrazowano na rysunku 1. 

W tabeli 1 zaprezentowano odpowiedzi ankietowanych na temat siły 
wpływu pandemii w odniesieniu do ich lokalizacji.

27  Główny Urząd Statystyczny, Miasta w liczbach, Materiał na konferencję prasową w dniu 30 
sierpnia 2011 r.
28  M. Podogrodzka, Demografia małych miast Polski – wybrane zagadnienia, Potencjał demo-
graficzny małych miast i lokalne rynki pracy, s. 148.
29  W. Rogowski, Jakość akcji kredytowej banków spółdzielczych determinowana wielkością akty-
wów banku spółdzielczego, www.alebank.pl, 2018.
30  W. Żółtkowski, Bank lokalny, CeDeWu, 2011, s. 14-15.
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Rysunek 1. Wpływ pandemii COVID-19 na działalność banków

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania empirycznego.

Tabela 1. Siła wpływu pandemii na działalność banków spółdzielczych w zależności 
od ich lokalizacji

 wieś
miasto małe  
(poniżej 20 tys.  
mieszkańców)

miasto średnie  
(20-100 tys.  
mieszkańców)

miasto duże  
(powyżej 100 tys.  
mieszkańców)

bardzo silny 0 2 1 1

silny 1 4 1 1

brak wpływu 0 0 0 0

słaby 0 1 0 0

bardzo słaby 0 0 0 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania empirycznego.

W tabeli nr 2 zaprezentowano odpowiedzi ankietowanych na temat siły 
wpływu pandemii w odniesieniu do ich wielkości determinowanej wartością 
aktywów ogółem.

Tabela 2. Siła wpływu pandemii na działalność banków w odniesieniudo wielkości 
aktywów ogółem

poniżej 20 mln zł 20 - 50 mln zł pow. 50 - 100 mln zł powyżej 100 mln zł

bardzo silny 0 0 0 4

silny 1 0 0 6

brak wpływu 0 0 0 0

słaby 0 0 0 1

bardzo słaby 0 0 0 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania empirycznego.
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Zrealizowane badanie empiryczne wykazało, iż dla większości ankieto-
wanych (11 banków) pandemia miała bardzo silny lub silny wpływ na ich 
funkcjonowanie, co potwierdza postawioną hipotezę nr 1. Wyłącznie jeden 
bank wskazał słaby oddziaływanie COVID-19 na jego działalność, natomiast 
nikt nie udzielił odpowiedzi brak wpływu.

W tabeli 3 zestawiono udzielone przez banki odpowiedzi na wybrane 
pytania ankietowe.

Tabela 3. Zbiorcze zestawienie wybranych pytań ankietowych i ilości udzielonych 
odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania empirycznego.

Wybuch pandemii COVID-19 spowodował pojawienie się trudności  
w działalności banków na wielu płaszczyznach. Większość badanych potwier-
dziła jej wpływ na wypracowany wynik finansowy za rok 2020, a ponad po-
łowa wskazała zmianę liczby pracowników. Wskazywaną w literaturze główną 
przyczyną mającą wpływ na wynik finansowy banków było obniżenie stóp 
procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. W przeciągu trzech kwartałów 
roku 2020 zatrudnienie spadło o 1077 etatów. W sektorze spółdzielczym do 
całego sektora bankowego, udział zatrudnienia ogółem jest ponad dwukrotnie 
większy niż udział aktywów ogółem, co wskazuje na przesycenie w tym obsza-
rze. Badani w większości odnotowali spadki zainteresowania kredytowaniem. 
Akcja kredytowa całego sektora bankowego w Polsce w 2020 r. była niższa  
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o 29 mld zł (18%) niż w 2019 r. Ponad 83% ankietowanych zaobserwowało: 
spadki liczby wizyt klientów, większą ilość transakcji internetowych oraz płat-
ności bezgotówkowych. Wszyscy ankietowani, za wyjątkiem jednego nie od-
notowali masowych wypłat z kont. Analizując wcześniejsze kryzysy na świecie 
spowodowane epidemią HIV lub malarii można dostrzec, iż prowadziły one 
do masowego wycofywania depozytów z banków, czego główną przyczyną 
były większe potrzeby zakupowe leków i żywności31.

Banki podczas pandemii preferują telefoniczną komunikację z klientami. 
Spośród innych działań wspierających klientów w walce z pandemią można 
wskazać między innymi: formalną pomoc w zakresie tarczy PFR, oferowanie 
kredytów na podtrzymanie płynności, zwiększenie dostępności usług interne-
towych, czy oferowanie moratoriów kredytowych. Udzielone w tym zakresie 
odpowiedzi zebrano na rys. 2.

Rysunek 2. Podejmowane działania wspierające walkę pandemią

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych.

Ostatnim analizowanym zagadnieniem są podejmowane działania doty-
czące zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i klientów. Wszystkie banki 
określiły maksymalną liczbę osób mogących jednocześnie przebywać w od-
dziale, a także w większości udostępniły środki ochronne oraz odpowiednio 
przygotowały stanowiska pracy. 75% ankietowanych rekomendowało klien-
tom płatności internetowe i oferowało pomoc techniczną w tym zakresie.  
Aż jedenaście banków wprowadziło pracę zdalną. Ankietowani korzystali  
 

31  P. Leoni, HIV/AIDS and banking stability in developing countries, Bulletin of Economic 
Research 65(3), 2013.



139

WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA DZIAŁALNOŚĆ BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH ...

głównie ze szkoleń online, a także zrezygnowali z powitalnego uścisku dłoni 
z klientami. 

Badanie empiryczne wykazało, iż banki spółdzielcze podejmują zróżni-
cowane działania w walce z pandemią, tym samym realizując swój społeczny 
charakter działalności. Postawiona hipoteza 2 została potwierdzona. 

Zakończenie

W literaturze podkreślany jest społeczny charakter funkcjonowania 
banków spółdzielczych, który dotychczas realizowany był głównie poprzez 
podejmowanie licznych działań wspierających rozwój społeczności lokalnych 
i gospodarstw rolnych oraz zapewnianie im dostępu do usług i produktów 
bankowych. 

Przeprowadzone badanie empiryczne wykazało, iż banki podejmowały 
liczne działania w zakresie zwalczania negatywnych skutków pandemii oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom. Zasadne zatem wy-
daje się stwierdzenie, iż COVID-19 nie zmienił charakteru funkcjonowania 
tych instytucji. W podejmowanych czynnościach widoczna jest odpowie-
dzialność społeczna i solidarność grupowa, które uznawane są za podwaliny 
spółdzielczości. 

W pracy wykazano, iż ankietowani w większości w sposób bardzo silny 
bądź silny odczuli wpływ pandemii COVID-19 na swoją działalność, co po-
twierdziło pierwszą z postawionych hipotez. Druga z hipotez również została 
potwierdzona. Ograniczeniem badawczym jest fakt, iż pandemia COVID-19 
nadal trwa i zagraża zdrowiu i życiu ludności, a tym samym opinie o sile jej 
wpływu na działalność banków mogą ulegać zmianom w czasie. Przeprowa-
dzenie badania na określonym etapie pandemii również może mieć wpływ na 
udzielane odpowiedzi.
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THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC  
ON COOPERATIVE BANKS IN POLAND

Summary: The outbreak of the COVID-19 pandemic has had a negative 
impact on the entire economy, not bypassing the cooperative banking sector. 
The aim of the article is to identify the actions taken by cooperative banks to 
combat the negative effects of the pandemic and ensure the safety of customers 
and employees. A survey questionnaire was used as a tool for the study and the 
questions were constructed using, among other things, a Likert scale. An ad-
ditional objective is to determine the strength of the impact of COVID-19 on 
banks' operations. The research sample consists of twelve cooperative banks, 
which are identified in terms of location, size and membership of a particular 
association. On the basis of the research carried out, the study verified that 
the respondents mostly felt the impact of the pandemic on their operations 
in a very strong or strong way and initiated various actions to counteract the 
negative effects of COVID-19. 

Keywords: cooperative bank, banking sector, COVID-19, pandemic, impact
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HUMANOID A PRAWO SPÓŁEK

„Dwa są rodzaje mądrości: jedna umożliwia działanie,  
druga zaś od takowego powstrzymuje”

Cyberiada, Stanisław Lem

Streszczenie: Praca zwraca uwagę na problem dotyczący wyboru prawa wła-
ściwego w przypadku, w którym doradca rady nadzorczej ma siedzibę poza 
terenem Polski. Zasadność właściwości prawa prywatnego międzynarodo-
wego oparta jest na Art 11 p.p.m oraz 17-20 p.p.m. Nie można wykluczyć 
zastosowania zarówno scenariusza wsparcia jak i zastąpienia, a decyzję który 
scenariusz zastosować, należy oprzeć na uregulowaniach prawa obcego.

Słowa kluczowe: A.I., artificial inteligence, humanoid, osoba prawna, oso-
ba fizyczna, osoba elektroniczna, nazwa, osoba, sztuczna inteligencja, Kodeks 
spółek handlowych, prawo prywatne międzynarodowe.

Wstęp

Celem pracy jest zwrócenie uwagi na problem wynikający z coraz szersze-
go zastosowania sztucznej inteligencji w zarządzaniu spółkami przy jednocze-
snym braku precyzyjnych regulacji prawnych dotyczących zakresu działania 
czy odpowiedzialności A.I.

1  Mgr, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie.
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Kodeks cywilny2 w art. 8 § 1 stanowi, że każdy człowiek od chwili uro-
dzenia ma zdolność prawną. Zgodnie z art. 10 K.c. pełnoletnim jest, kto 
ukończył lat osiemnaście. Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje peł-
noletność. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa. Art. 11 K.c. przy-
znaje pełną zdolność do czynności prawnych, z chwilą uzyskania pełnoletności.  
Art. 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego3 zakazuje zawarcia małżeństwa, 
osobie niemającej ukończonych osiemnastu lat. Sąd opiekuńczy może ze-
zwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła szesnaście lat. Jest 
wyrażane stanowisko, że osoby które zawrą małżeństwo mimo niemożności 
uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego, uzyskują pełnoletność z dniem za-
warcia małżeństwa4. Skoro tak, to mężczyzna, który nie ukończył osiemnastu 
lat i kobieta, która nie ukończyła szesnastu lat, zawierając małżeństwo uzysku-
ją pełnoletność i tym samym pełną zdolność do czynności prawnych.

Natomiast Kodeks spółek handlowych5 w art. 18 § 1 wprowadza ogra-
niczenia dotyczące członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej,  
likwidatorów w spółkach kapitałowych. Członkiem zarządu, rady nadzorczej, 
komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być tylko osoba fizyczna mająca 
pełną zdolność do czynności prawnych.

Z ustaleń poczynionych na gruncie przepisów K.c. i K.r.o. wynika,  
że członkami zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorami  
w spółkach kapitałowych mogą być mężczyźni, którzy nie ukończyli osiemna-
stu lat lub kobiety, które nie ukończyły szesnastu lat. W oparciu o powyższą 
tezę nasuwa się pytanie, czy tak skonstruowane zapisy nie ograniczają możli-
wości funkcjonowania spółek. Prace nad sztuczną inteligencją (AI) zmierzają 
do skonstruowania maszyny przypominającej człowieka; myślącej, uczącej się, 
współpracującej z ludźmi i innymi maszynami, wyrażającej uczucia, podobnej 
do człowieka.

Analiza problemu

W 2014 r. powołano algorytm o nazwie Vital (Validating Investment 
Tool for Advancing Life Sciences) na funkcję członka rady dyrektorów spółki 
venture capital z siedzibą w Hongkongu. Jak wykazał sondaż przeprowadzony 

2  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1740 ze zm.), dalej K.c.
3  Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359, 
dalej K.r.o.
4  S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego Księga pierwsza Część druga, 
Warszawa 2006, s. 73.
5  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2020 r poz. 1526 ze zm.
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przez Świtowe Forum Ekonomiczne, ponad połowa badanych respondentów 
podziela pogląd, że w 2025 r. sztuczna inteligencja będzie „zasiadała’’ w orga-
nach spółek handlowych6.

W dniu 29.03.2017 r. została przyjęta i podpisana ustawa HB2417  
w stanie Arizona (USA) dotycząca transakcji elektronicznej. W Europie jed-
nym z państw, które wprowadziły definicję rejestrów rozproszonych, jest Gi-
braltar, w ustawie z 12.2017 r. Financjal Services Regulations 2017 zdefi-
niowano DLT. W dniu 21.12.2017 Prezydent Białorusi wydał dekret Nr 8 
w sprawie rozwoju gospodarki cyfrowej7.

W Polsce, zgodnie z art. 3281 § 3 K.s.h. obowiązującym od 1 marca  
2021 r., rejestr akcjonariuszy jest prowadzony w postaci elektronicznej, któ-
ra może mieć formę rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych. W § 4 
stanowi się, że niezależnie od formy rejestru akcjonariuszy podmiot prowa-
dzący ten rejestr prowadzi go w sposób, który zapewnia bezpieczeństwo i in-
tegralność zawartych w nim danych. Ustawodawca dopuścił wykorzystanie 
nowoczesnej technologii rejestrów rozproszonych – blockchain. Technologia 
ta stanowi rodzaj (formę) postaci elektronicznej prowadzenia rejestru akcjo-
nariuszy. Ustawodawca podkreślił, że niezależnie od tego, jaką formę przy-
biera postać elektroniczna rejestru akcjonariuszy, musi on być prowadzony  
w sposób zapewniający bezpieczeństwo i integralność zawartych w nim da-
nych. Odpowiedzialność za prawidłowość realizacji obowiązków zawiązanych 
z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy ponosi podmiot, który rejestr ten 
prowadzi8.

Anne-Marie Weber-Elżanowska9 wyróżnia dwa scenariusze wsparcia 
przez sztuczną inteligencję procesów decyzyjnych w ramach zarządu lub rady 
nadzorczej spółki kapitałowej. Scenariusz wsparcia, w którym funkcja sztucz-
nej inteligencji sprowadza się do dostarczenia informacji, które zostaną wyko-
rzystane w procesie decyzyjnym. Scenariusz zastąpienia, w którym sztuczna 
inteligencja zostaje powołana mocą czynności korporacyjnej na członka zarzą-
du lub członka rady nadzorczej spółki kapitałowej.

Ustawodawca jest w trakcie przygotowywania zmiany ustawy Kodeks 
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw10. Przedkładany projekt 

6  A-M. Weber-Elżanowska , Sztuczna inteligencja a prawo spółek handlowych, Monitor Prawa 
Handlowego, Nr 4/2019 s. 19.
7  D. Szostek, Blockchain a prawo, Warszawa 2018, s. 38, 40 i 41.
8  Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych 
innych ustaw. Druk nr 3541, s. 14.
9  A-M. Weber – Elżanowska, op. cit., s. 20 i 22.
10  Druk nr 1515 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz 
niektórych innych ustaw.
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ma na celu wprowadzenie do polskiego prawa regulacji prawnej prawa hol-
dingowego (prawa grup spółek, prawa koncernowego). Projekt zawiera tak-
że przepisy porządkujące część regulacji Kodeksu spółek handlowych, która 
od lat sprawiała trudności interpretacyjne11. W projekcie nie przewidziano 
zmiany art. 18 § 1 K.s.h. Tym samym, członkiem zarządu, rady nadzorczej, 
komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być tylko osoba fizyczna mająca 
pełną zdolność do czynności prawnych. W określonych przypadkach będzie 
to mężczyzna, który nie ukończył osiemnastu lat lub kobieta, która nie ukoń-
czyła szesnastu lat.

W projekcie wyposażono radę nadzorczą każdej spółki kapitałowej  
w uprawnienie do samodzielnego (to jest z pominięciem zarządu) wyboru 
konkretnego podmiotu zewnętrznego, posiadającego wiedzę fachową i kwali-
fikacje, celem zbadania określonych zagadnień dotyczących spółki, w tym jej 
majątku. Ustawodawca uzasadnił to rozwiązanie, skalą złożoności procesów 
zachodzących w spółkach kapitałowych oraz ich profesjonalizacją wymagającą 
niekiedy skorzystania przez radę nadzorczą z usług zewnętrznych podmiotów 
o wyspecjalizowanych kompetencjach do przeprowadzania rzetelnej analizy, 
celem przygotowania lub podjęcia dalszych decyzji korporacyjnych12. 

W projektowanych: art. 2192, art. 30071a oraz 3821 K.s.h. zawarto uregu-
lowania, mocą których rada nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zba-
dania na koszt spółki określonego zagadnienia dotyczącego działalności spółki 
lub jej stanu majątkowego przez wybranego doradcę (doradca rady nadzor-
czej). Doradcą rady nadzorczej może być wyłącznie podmiot posiadający wie-
dzę fachową i kwalifikacje niezbędne do zbadania sprawy określonej przez 
radę nadzorczą. Doradcą rady nadzorczej może być również osoba prawna, 
pod warunkiem, że osoby fizyczne odpowiedzialne za badanie i sporządzanie 
raportu z badania w imieniu lub na rzecz doradcy rady nadzorczej spełniają 
wymogi, o których mowa w zdaniu pierwszym.

Złożoność procesów zachodzących w spółkach kapitałowych, ich profe-
sjonalizacja wymagająca skorzystania przez radę nadzorczą z usług podmiotów 
o wyspecjalizowanych kompetencjach, wskazują na to, że może zachodzić po-
trzeba zastosowania sztucznej inteligencji. Powstaje zatem pytanie, który ze 
scenariuszy zastosowania sztucznej inteligencji może być wykorzystany przez  
radę nadzorczą przy wyborze doradcy rady nadzorczej. Omówienia wymagają 
 

11  Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie kodeksu spółek handlowych i niektórych innych 
ustaw. Druk sejmowy 1515, s. 2.
12  Uzasadnienie, op. cit., s. 44 i 45.
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przypadki, kiedy rada nadzorcza wybiera doradcę niepodlegającego przepisom 
prawa polskiego.

Na gruncie prawa prywatnego międzynarodowego13 wyróżnia się: osoby 
fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości praw-
nej, do których niektóre przepisy o osobach prawnych stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 11 p.p.m. zdolność prawna i zdolność do czynności praw-
nych osoby fizycznej podlegają jej prawu ojczystemu. Jeżeli osoba fizyczna 
dokonuje czynności prawnej w zakresie prowadzonego przez siebie przedsię-
biorstwa, wystarczy że ma ona zdolność do dokonania tej czynności według 
prawa państwa, w którym przedsiębiorstwo jest prowadzone. W przypadku 
wybrania przez radę nadzorczą doradcy rady nadzorczej będącego podmiotem 
nie podlegającym prawu polskiemu, do określenia zdolności prawnej i zdol-
ności do czynności prawnych nadzorcy właściwe będzie jego prawo ojczyste 
lub prawo państwa w którym przedsiębiorstwo jest prowadzone. Prawo wła-
ściwe, każdorazowo rozstrzygnie, czy zastosowanie znajdzie scenariusz wspar-
cia czy scenariusz zastąpienia.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i ust. 2 p.p.m. osoba prawna podlega prawu 
państwa, w którym ma siedzibę. Jeżeli osoba prawna dokonuje czynności 
prawnej w zakresie prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, wystarczy że 
ma zdolność do dokonywania tej czynności według prawa państwa, w którym 
przedsiębiorstwo jest prowadzone. Art. 21 p.p.m. dotyczy jednostek  organi-
zacyjnych niemających osobowości prawnej, do których przepisy art. 17 – 20 
p.p.m. stosuje się odpowiednio. Jeżeli zatem, rada nadzorcza wybierze do-
radcę rady nadzorczej, będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną 
niemającą osobowości prawnej, do której przepisy o osobach prawnych sto-
suje się odpowiednio i wybrana osoba albo wybrana jednostka organizacyjna 
nie będą podlegały prawu polskiemu, to właściwe dla nich prawo rozstrzy-
gnie, czy zastosowanie znajdzie scenariusz wsparcia czy scenariusz zastąpienia.  
W przypadku wyboru doradcy rady nadzorczej, który podlega prawu polskie-
mu, jako dopuszczalny należy uznać scenariusz wsparcia14.

Zakończenie i wnioski

Projektowane art. 2191, art. 30071a oraz art. 3821 K.s.h. każdy w § 2 
zawierają uregulowanie, że doradcą rady nadzorczej może być wyłącznie pod-
miot i że doradcą rady nadzorczej może być również osoba prawna. 

13  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe. Dz.U. z 2015 r. poz.1792, 
dalej p.p.m.
14  A.-M. Weber – Elżanowska, op. cit., s. 26.
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Nasuwa się pytanie czy każda osoba prawna jest podmiotem, o którym 
mówi zdanie pierwsze § 2, czy między zakresami nazw podmiot, osoba praw-
na zachodzą inne stosunki?
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HUMANOID AND COMPANY LAW

Summary: The article draws attention to the problem of choosing the applica-
ble law in the case where the advisor of the supervisory board is based outside 
Poland. The legitimacy of the jurisdiction of private international law is based 
on the wording of articles 11 and 17-20 of private international law. The 
application of both the support scenario and the replacement scenario cannot 
be ruled out and the decision which scenario to apply should be based on the 
regulations of foreign law.

Keywords: A.I., artificial inteligence, humanoid, legal person, natural person, 
electronic person, name, person, commercial companies code, private inter-
national law.








