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PRZEDMOWA

Z przyjemnością przedstawiany Państwo monografię Prawo, ekonomia 
zarządzanie, w której znajdą Państwo pięć rozdziałów poświęconych różno-
rodnym aspektom prawa (teoria, filozofia, wykładnia), ekonomii (system po-
datkowy) oraz zarządzania (np. czynniki ryzyka biznesowego).

Niniejszy tom otwiera opracowanie Patryka Kosa oraz Beaty Chmielew-
skiej pt. Krótko o koncepcji Gustawa Radbrucha, reprezentujących Uniwersy-
tet Marii Curie-Skłodowskiej, w którym autorzy podjęli się analizy koncepcji  
polityczno-prawnej niemieckiego filozofa Gustawa Radbrucha wobec takich 
zagadnień jak: indywidualność, polityka, partie polityczne, spojrzenie na prawo. 

Drugi rozdział, Walidacja czy klaryfikacja? Spór pomiędzy dwoma koncep-
cjami wykładni prawa, również autorstwa Patryka Kosa, dotyczy zagadnienia 
sporu między dwiema koncepcjami wykładni prawa – klasyfikacyjną oraz de-
rywacyjną. Autor przedstawia także swoje własne refleksje na temat wskaza-
nych dwóch ujęć oraz ich zastosowanie w praktyce. 

Rozdział trzeci, zatytułowany System zabezpieczeń społecznych a wysokość 
opodatkowania dochodu z pracy osób fizycznych w Finlandii w świetle ekono-
mii konstytucyjnej, autorstwa Mateusza Krekory z Vaasa University of Applied 
Sciences, dotyczy systemu zabezpieczeń społecznych i opodatkowania docho-
dów z pracy osób fizycznych w Finlandii. Autor opiera swoją analizę na teorii 
ekonomii konstytucyjnej i omawia rodzaje świadczeń przysługujących obywa-
telom Finlandii oraz kryteria, które uprawniają do tych świadczeń. Przedsta-
wia również stawki podatkowe i rodzaje podatków związanych z pracą w Fin-
landii oraz wykazuje koherentność i spójność istniejącego systemu.

Następnie autorzy, Michał Mrozek oraz Małgorzata Niwicka z Uniwer-
sytetu Szczecińskiego, w rozdziale Walmart Inc. in terms of the business risk 
factors – an American multinational retail corporation. The crucial matters po-
dejmują temat oceny ryzyka biznesowego firmy Walmart Inc. Swoje rozwa-
żania skupiają na określeniu dywersyfikacji ryzyka w kontekście wybranych 
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czynników ryzyka biznesowego oraz na identyfikacji tych aspektów, które wy-
kazują najwyższy, średni i najniższy poziom ryzyka. Jedna z konkluzji opraco-
wania stanowi, iż koncepcja ryzyka jest coraz ważniejsza w obecnie zmiennym 
klimacie biznesowym, który jest rządzony przez globalne trendy i rosnący po-
ziom niepewności.

W kolejnymniniejszego tom, pt. Pfizer Inc. – an American multinatio-
nal pharmaceutical and biotechnology corporation: business, industry and ope-
rations risk determinants, ci sami autorzy – Michał Mrozek oraz Małgorzata 
Niwicka podjęli się oceny ryzyka biznesowego, branżowego i operacyjnego 
w firmie Pfizer Inc. Autorzy skupiają się na określeniu dywersyfikacji ryzy-
ka w kontekście wybranych czynników ryzyka w ramach biznesu, branży  
i operacji oraz na identyfikacji tych aspektów, które wykazują najwyższy, śred-
ni i najniższy poziom ryzyka. W rozdziale przedstawiono również wpływ pan-
demii COVID-19 na działalność i operacje Pfizera. 

W ostatni rozdziale pt. Sytuacja zawodowa studentów w kontekście współ-
czesnego rynku pracy funkcjonującego w Polsce autorstwa Mateusza Pelca, pod-
jęto się próby poznania sytuacji zawodowej studentów we współczesnym 
rynku pracy w Polsce. Następnie na podstawie uzyskanych wyników badań 
dokonano oszacowania elementów tj.: wpływ typu studiów na zatrudnienie, 
posiadane kompetencje zawodowe a praca, okres i typ pracy, praca zawodowa 
a wynagrodzenie oraz motywacja do podjęcia zatrudnienia. 

W imieniu Komitetu Redakcyjnego pragniemy podziękować wszystkim 
osobom zaangażowanym w proces wydania tej monografii naukowej: wydaw-
nictwu, recenzentom, autorom i pozostałym członkom Komitetu. 

Redaktorzy naukowi tomu:

mgr Małgorzata Budnik-Minierska 
Dawid Kobylański 

dr inż. Rafał Śpiewak
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PATRYK KOS, BEATA CHMIELEWSKA
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

KRÓTKO O KONCEPCJI 
GUSTAWA RADBRUCHA

Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na celu w sposób analityczny oraz skom-
presowany przedstawić zagadnienia związane z koncepcją polityczno-prawną 
niemieckiego filozofa Gustawa Radbrucha (1878-1949), niemieckiego uczo-
nego oraz jednego z najwybitniejszych myślicieli doktryny teorii i filozofii 
prawa. Praca ma w zasadzie charakter analityczny i dotyczy przedstawienia 
koncepcji Radbrucha wobec zagadnień indywidualności, polityki, partii po-
litycznych oraz spojrzenia na prawo. Istotnym jest wspomnieć o koncepcji 
iusnaturalizmu Radbrucha, wychodzącym naprzeciw koncepcjom pozytywi-
stycznym. Chodzi bowiem o wypełnienie danych kategorii filozofii Radbru-
cha zasadniczymi wartościami (aksjologią). Praca składa się przy tym z wpro-
wadzenia do problematyki oraz meritum z naciskiem na kategorię celowości  
w prawie, koncepcję indywidualności i teorię partii politycznych.

Słowa kluczowe: celowość, prawo, polityka, aksjologia, indywidualizm

WPROWADZENIE

Gustaw Radbruch (1878-1949) był niemieckim filozofem państwa i pra-
wa, ponadto zajmował się też polityką, piastując stanowisko Ministra Spra-
wiedliwości Rzeszy Niemieckiej w latach 30-tych XX wieku. Poglądy, odkry-
cia i wnioski tego wyjątkowo wybitnego i niezwykle zdolnego prawnika do 
dziś pozostają bardzo ważnym elementem wiedzy z zakresu teorii i filozofii 
prawa oraz filozofii polityki. 

Jednym z jego najbardziej znanych twierdzeń dotyczących prawa i pra-
woznawstwa jest koncepcja ,,Formuły Radbrucha”. Oznacza ona, że pra-
wo rażąco niesprawiedliwie (lex iniustissima), tj. sprzeczne z pozaprawnymi 
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systemami wartościującymi (etyka, aksjologia, społeczeństwo etc.) nie mu-
szą być przestrzegane i właściwie nie są prawem w kontekście ontologicznym  
(tutaj rozpatrującym system prawa jako pewien byt), można je więc traktować 
tak jakby nie obowiązywały (Radbruch 2021, s. 58-59). 

Radbruch upatrywał przyczyny rozwoju machiny politycznej i społecz-
nej trzeciej Rzeszy Niemieckiej (1933-1945) właśnie w wiodącej wówczas 
doktrynie surowego pozytywizmu prawniczego, który w dużym skrócie re-
dukował przedmiot relfeksji i badań jurydycznych wyłącznie do zagadnień 
prawa obowiązującego, nie bacząc na teorie i inne sprawy. 

Innym istotnym zagadnieniem jakie badał Radbruch w ramach prawa 
stanowionego i naturalnego było odkrycie i nadanie prawu pewnej teleologii 
(ideału celowego) do którego powinno ono dążyć i zgodnie z tą ideą zreali-
zować swoje normy postępowania. Prawo, spośród wartości prawdy, dobra 
i piękna służy z natury wyłącznie pojęciu moralnego dobra, która w swoim 
zakresie składa się również z dążenia celowego do osiągnięcia piękna oraz życia 
logicznego w prawdzie. Nie mniej jednak zdaniem niemieckiego prawnika 
triada wartości nie jest wystarczająca do ujęcia problemu sensu stricto, co zo-
stanie poruszone w późniejszej treści eseju.

Pozostałymi kategoriami jest sprawiedliwość oraz bezpieczeństwo praw-
ne. Sprawiedliwość ma w wyrazie Radbrucha wyraz wyłącznie formalny, który 
choć jako pojęcie prezentuje pewne wartości, to jednak nie posiada on wystar-
czająco klarownej denotacji, wobec tego idea prawa musi opierać się na czymś 
więcej (Radbruch 2021, s. 59).

KATEGORIA CELOWOŚCI  
W KONCEPCJI GUSTAWA RADBRUCHA

Przejść zatem należy do celowości, czyli swoistego ,,wypełniacza” formy 
sprawiedliwości. Celowość pełni u Radbrucha rolę relatywizującą, „rozrzedza-
jącą” system prawny. W ramach relatywistycznego nakazu doktryny celowo-
ści, miałaby ona próbować definiować treść prawa i ocenić wyniki wyborów 
różnych poglądów na dalszą realizację przez państwo i prawo jego polityk 
(Białas-Zielińska 2010, s. 65-73). 

Celowość (niem. Zweckmäßigkeit) można słownikowo rozumieć jako 
określenie funkcji i ogólnego przeznaczenia jakiejś rzeczy. W przypadku pra-
wa – jak wzmiankuje Radbruch – inherentnie związanego ze stosunkami po-
litycznymi, celowość jest jedną z trzech kategorii składających się na pewien 
element ,,idei prawa”. 
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Jak celowość prawa może wiązać się z wartościami? Mowa tutaj oczywiście 
o metafizycznym ich podłożu. Według Radbrucha, prawu winna towarzyszyć 
aksjologia (pewien konkretny zespół wartości) w ramach jego tworzenia, wy-
kładni i stosowania. Wspominane zostają trzy zasadnicze, absolutne wartości 

– są to wartości indywidualne (odnoszące się do indywidualnej osobowości 
ludzkiej), wartości zbiorowe (odnoszące się do zbiorowej osobowości ludzkiej, 
najogólniej mówiąc akceptowane większościowo, społeczne) oraz te które 
zawarte są w tekstach kultury (odnoszące się do dzieł człowieka largo sensu) 
(Radbruch 2021, s. 59).

Osobowość najłatwiej nazwać stanem zaangażowania w jakąś sprawę  
w sposób absolutny oraz przedmiotowy (nie instrumentalny!), tj skupić się 
całkowicie na danym problemie, nie myśląc o żadnych szczególnych korzy-
ściach personalnych albo o sobie jako nośniku przedmiotu osobowości w ogó-
le, w tym nie zajmować się zbytnio innymi rzeczami, ponadto dążyć do tego 
procesu nieświadomie. 

Pisze Radbruch następująco: 

Kto pragnie tutaj ocalić duszę, ten ją niechybnie straci, a kto ją straci, ten 
ją ocali. Młodzieniec mozolnie szkolący charakter pisma zawsze będzie pisał 
okropnie, nigdy z charakterem. Kto wysila się, by zostać osobowością, skończy 
jako narcyz wpatrzony w lustro, nigdy jednak jako osobowość”  (Radbruch 
2010, s. 59).

Mogą zajść antynomie pomiędzy tymi wartościami, szczególnie pomię-
dzy wartościami osobowości indywidualnej a zbiorowej, z uwagi na fakt, że 
podmiotu żyjącego w zgodzie z wartościami indywidualnymi może nie ob-
chodzić np. racja stanu. Można by rzec, że wartość indywidualna odpowie-
dzialna jest wyłącznie za siebie, z kolei wartościami zbiorowymi rządzi pewna 
,,praktyczność” bądź „sytuacyjność”, pozostają one bowiem uzewnętrznione  
z tytułu samej swojej, międzyludzkiej natury. Wartości w ramach dzieł kultu-
ry mogą wymagać z kolei całkowicie innych etyk normatywnych niż wartości 
jednostkowe oraz zbiorowe.

KONCEPCJE INDYWIDUALNOŚĆI

Mają za punkt odniesienia ,,indywidualność” Radbruch wyróżnił trzy 
stanowiska stopniujące aksjologiczne znaczenie osoby ludzkiej: 

1. Indywidualizm – te koncepcje stawiają człowieka, jego bezpie-
czeństwo, dobro i podmiotowość za dobro wiodące.  Przywołując 
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nieśmiertelną myśl I. Kanta, traktują, człowiek jest dlań celem sa-
mym w sobie, nie środkiem do celu. Celem ostatecznym jest wolność. 

2. Supra-indywidualizm – sformułowane za pośrednictwem tego kie-
runki hierarchii wartości wykraczają poza rolę człowieka jako taką, 
przypisując jednostkom ludzkim wyłącznie funkcję do realizacji za 
pośrednictwem własnej indywidualności wyższych wartości zbioro-
wych, w ramach, których mają służyć większym, wspólnym ideałom 
(np. państwu, określonemu systemowi politycznemu, wybranym 
kategoriom - wartościom samoistnym w ramach państwa). Celem 
ostatecznym jest naród. 

3. Trans-indywidualizm – ten rodzaj wartości opiera się na swoistym 
przekonaniu o wyższości określonych norm kulturowych oraz ponie-
kąd estetycznych nad wartościami zbiorowymi oraz indywidualny-
mi. Wyrzeka się w pewien sposób ideału wolności, nie służy jednak 
manifestacji zbiorowości w celu dobra narodowego. Celem ostatecz-
nym jest jakość kultury. Idea transindywidualna nie odnalazła do-
tąd umocowania w ideologii przewodniej żadnej partii politycznej, 
pomimo ewidentnie wysokiej roli kultury, nauki i sztuki w procesie 
afirmacji historii wybranych narodów (Radbruch 2021, s. 62). 

RADBRUCH I TEORIA PARTII POLITYCZNYCH

Przejdźmy do problematyki partii politycznych. Radbruch wskazuje na 
dualną istotę każdej partii. Składa się ona bowiem z ideologii oraz interesu. 
Ideologia jest w dużym skrócie zespołem poglądów jakie każda partia posiada 
i oficjalnie realizuje, pewną cechą ,,zewnętrzną”, czyli formą w jakiej partia 
się jawi w życiu publicznym (Radbruch 2021, s. 58-59). Cechą wewnętrzną 
jest interes partii, który reprezentuje jej prawdziwe oblicze. Wskazywane jest,  
że pozostają one (elementy) we wzajemnym oddziaływaniu na siebie,  
a wraz z rozwojem pewnych procesów zewnętrzne ideologie z czasem prze-
ścigają interes i zaczynają funkcjonować na podstawie własnych praw i zasad 
(Radbruch 2021, s. 62).

W wymiarze szczególnym, odnieść się należy do wypracowanych wcze-
śniej teorii na temat typów koncepcji politycznych a stosunku ideologii  
do osobowości indywidualnej, a także zauważyć, jak mają się ich normy (tych 
ideologii) do celowości prawa. W przypadku ideologii liberalnych oraz demo-
kratycznych, stawiają za cel pełną eskalację wolności ludzkiej, ale różne odmiany 
liberalizmu mają różne pojmowanie roli indywiduum (Radbruch 2021, s. 63). 
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Przypisują przy tym swoje umocowanie ideologiczne oddolnym aksjo-
matom, takich jak prawo człowieka do wolności oraz posiadanie przez niego 
rozumu, dzięki któremu może tę wolność wykorzystywać. Ponadto indywi-
dualizm wpaść może w pułapkę stania się indywidualizmem o cechach supra-
indywidualizmu, wypierając indywidualizm sensu stricto. Partie przykładowo 
socjalistyczne albo liberalne starają się zrekonstruować, a raczej skonstruować 
całkowicie nową, sterylną wizję świata.

Czyniąc bowiem wolność jednostki ideałem samoistnym, zabieramy 
trochę wolności jednostkom, które uważają i chciałyby inaczej (Radbruch 
2021, s. 64). Doktryna konserwatywna jako doktryna niewątpliwie suprain-
dywidualna odnosi się do ideału zbiorowego, osiąganego kosztem osobowości 
jednostkowych, wyrobiła sobie irracjonalne, odgórne i czysto metafizyczne 
czerpanie uzasadnienia, dlaczego powinna być ideologią wiodącą. W myśl 
konserwatyzmu państwo to stanowi pewien romantyczny organizm, który 
ma na celu kontynuować dzieło poprzedniego pokolenia w ramach porządku, 
religii i hierarchii społecznej.  Partie realizujące idee konserwatywne afirmują 
historię oraz zastany stan rzeczy.

Wyróżniony został przykład ,,typ pośredni”, znajdującego się na po-
moście pomiędzy indywidualizmem a supraindywidualizmem. Mowa tutaj 
o politycznym katolicyzmie, którego aksjologia stworzona jest w oparciu  
o supra-kryteria służbie ideałom Boga i Kościoła Katolickiego, tak jak rów-
nież o indywidualne poczucie ludzkiej godności oraz konieczności zapewnia-
nia człowiekowi warunków do rozwoju i afirmacji idei ponadjednostkowych  
(Radbruch 2021, s. 66).

Poglądy socjalistyczne można określić właściwie jako ,,suprawindywi-
dualizm w służbie indywidualizmowi”. Radbruch wskazuje, że spór między 
doktrynami to spór pomiędzy konkretnymi wartościowaniem roli człowieka.  
W ramach swojego relatywizmu zauważa, że filozofia prawa, a w tym jego celowość  
w pewien sposób ,,nasiąka” polityczno-partyjną narracją w jakiś konkretny spo-
sób, zaś konfliktom partyjnym towarzyszy wieczny, dialektyczny konflikt z uwa-
gi na same ich struktury uzasadniania własnych poglądów, oraz równocześnie 
treść to jest materię głoszonych sloganów (Radbruch 2021, s. 62).
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BRIEFLY ABOUT GUSTAV RADBRUCH'S THEORY

Summary: The aim of this article is to present, in an analytical and compres-
sed manner, issues related to the political and legal conception of the Ger-
man philosopher Gustav Radbruch (1878-1949), a German jurist and one 
of the most prominent thinkers of the doctrine of theory and philosophy  
of law. The work is basically analytical in nature and concerns the presenta-
tion of Radbruch's concept in relation to the issues of individuality, politics, 
political parties and a view of the law. It is important to mention the concept  
of Radbruch's iusnaturalism that meets positivist concepts. The point is to 
fill given categories of Radbruch's philosophy with essential values (axiology). 
The work consists of an introduction to the issues and the merits with an em-
phasis on the category of purposefulness in law, the concept of individuality 
and the theory of political parties.

Keywords: purposefulness, law, politics, axiology, individualism 



15

PATRYK KOS
UNIWERSYTET MARII CURIE –SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

WALIDACJA CZY KLARYFIKACJA? 
SPÓR POMIĘDZY DWOMA 

KONCEPCJAMI WYKŁADNI PRAWA

Streszczenie: Jak wspominał Maciej Zieliński, wszystko co dotyczy bezpośred-
nio nauki o prawie dotyczy pośrednio bądź bezpośrednio procesu jej wykładni, 
nawet w przypadku nauk szczegółowych (tzw. dogmatycznych). Zatem jest 
niezbędne dla prawnika, zarówno praktyka jak i uczonego, by zgłębić meto-
dologię interpretacyjną przepisów prawa. W niniejszej pracy przedstawiony 
zostanie kolejno wstęp do problematyki i zakresu wykładni prawa, rozumianej 
jako zespół operacji myślowych, mających na celu ustalenie tego, jakie nor-
my prawnej zakodowane są w przepisach prawnych oraz ich znaczenie (Gro-
szyk 2009, s.181), jak również charakterystyka dwóch koncepcji wykładni –  
wykładni klaryfikacyjnej oraz wykładni derywacyjnej. Esej zawierać będzie 
również własne refleksje autora na temat bardziej zasadnej metody, co podpar-
te zostanie właściwą argumentacją. 

Słowa kluczowe: Wykładnia, prawo, teoria, interpretacja, norma

WPROWADZENIE

Problematyka teorii wykładni podejmuje badania oraz rozważania for-
mułując odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Czym jest wykładnia prawa sensu stricto ? 
2. Jak przebiega wykładnia prawa? 
3. Kto dokonuje wykładni prawa? 
4. Kiedy dokonuje się wykładni prawa? 
5. Co i w jakiej kolejności uwzględnia się podczas procesu wykładni 

prawa? 
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6. Na jakich podstawach metodologicznych i filozoficznych zbudowa-
na jest wykładnia prawa? 

WALIDACYJNA KONCEPCJA WYKŁADNI

Na sam początek przejść należy do koncepcji starszej, analizując wpierw 
semantyczno-intensjonalną (w dalszej części tekstów nazywaną klaryfika-
cyjną) teorię wykładni opracowaną przez Jerzego Wróblewskiego, jednego  
z czołowych polskich teoretyków prawa (1926 – 1990). Jedna z najważniej-
szych jego prac – Sądowe stosowanie prawa – opisała trzyetapowy system wy-
kładni, tj. wykładnię językową, badającą znaczenia semantyczne, wykładnię 
systemową – zwracającą uwagę na miejsce normy w systemie prawa, oraz 
funkcjonalną – która określa rolę przepisu na podstawie funkcji i celów ja-
kie przyświecały prawodawcy w stanowieniu go (Wróblewski 1959, s. 15).  
Takie postawienie problemu wynikało ze sformułowania stanowiska, że okre-
ślenie znaczenia przepisu prawnego zależy od sposobu zastosowania dyrekty-
wy. Dobór dyrektyw zależy od interpretatora i prawa obowiązującego w da-
nym czasie. Każdy kontekst wykładni zawiera przy tym dyrektywy I stopnia, 
mające na celu ,,redukować” stopień niejasności przepisu prawnego (Wró-
blewski 1990, s. 58-59). 

Sformułował on również tezę dotyczącą ontologii języka prawnego 
znaczącą dla dalszej merytorycznej części tekstu. Mianowicie język prawny 
jest tworem mieszanym, o charakterze zarówno sztucznym jak i naturalnym 
(Wróblewski, 1998). Każdy kontekst wykładni zawiera przy tym dyrektywy 
I stopnia, mające na celu ,,redukować” stopień niejasności przepisu prawne-
go. Jerzy Wróblewski zdawał sobie sprawę z ważności koncepcji znaczenia  
w procesie wykładni prawa, dlatego poświęcił jej swoją uwagę i opisał dokład-
nie w Zagadnieniach teorii wykładni prawa ludowego. Cytując: 

„Podstawowe zagadnienia wykładni prawa sprowadzają się do kwestii 
„rozumienia” czy „ustalenia znaczenia” zwrotów zawartych w prawie obowią-
zującym, a więc – jeżeli pominiemy sprawy prawa zwyczajowego, które nie 
mają u nas większego znaczenia – do ustalania znaczenia norm zawartych  
w przepisach prawnych” (Wróblewski 1959,  s.12).

Swoje rozważania dotyczące znaczenia, zawęża do znaczeń językowych, 
gdyż, jak twierdzi: 

Rozumienie norm prawnych jest wypadkiem szczególnym rozumienia 
zwrotów określonego języka, które jest warunkiem porozumienia się między 
ludźmi w grupie społecznej operującej wspólnym językiem (czy wspólnymi 
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językami). Dlatego też dla naszych rozważań zasadniczo wystarcza zaznajomienie 
się z problematyką znaczeń zwrotów językowych, natomiast rozważania na temat 
znaczenia i znaku w ogóle nie są tutaj koniecznie” (Wróblewski 1959, s 12) .

Koncepcja Wróblewskiego, tj. koncepcja klasyfikacyjna ma wymiar zna-
czeniowy. Prawo jako tekst poddawany jest interpretacji i procesowi rozja-
śniania (klaryfikacji) znaczeń, dochodzi bowiem do przypisania przedmiotowi 
wykładni konkretnych accidentia (semantyczny, logiczny, aksjologiczny etc.), 
ergo właśnie za ich sprawą może dojść do ostatecznego rozumienia rzeczy 
(Wróblewski 1190, s.70). 

Podsumowując zatem problem i przedmiotowy zakres wykładni klasyfi-
kacyjnej, ontologicznie prawo jest komunikatem wypowiadanym w ramach 
języka prawnego, który ma charakter mieszany (sztuczno-naturalny). Pod-
miotem pozostającym nadawcą treści jest prawodawca, zaś odbiorcą adresat 
wypowiedzi normatywnej. Jeżeli przyjąć język prawny za narzędzie komuni-
kacji, wówczas cała interpretacja będzie polegała na rozumieniu tego przekazu 
za pośrednictwem wcześniej wspomnianego rozjaśniania znaczeń językowych, 
czyli zapewnienia zgodności semantycznej między adresatem a nadawcą. Pra-
widłowy wzór zachowania składający się strukturalnie na normę prawną wi-
nien obejmować adresata, hipotezę i dyspozycję oraz sankcję. 

Co do aspektu, który zdecydowanie kontrastuje z omówioną następnie 
wykładnią Macieja Zielińskiego (wykładnią derywacyjną) to możliwość wy-
stąpienia obok ,,sytuacji wykładni” (najprościej mówiąc sytuacji, gdy wystę-
puje niejasność) także ,,sytuacji izomorfii” – bezpośredniego rozumienia treści 
zawartych w tekście prawnym (clara non sunt interpretanda – co jest jasne, nie 
wymaga interpretacji) (Wróblewski 1990, s. 59-61). 

DERYWACYJNA KONCEPCJA WYKŁADNI

Koncepcja Macieja Zielińskiego (1940 – 2020), polskiego profesora 
teorii prawa nazywana jest wykładnią derywacyjną (sformułowana została 
całościowo w roku 2002) i jej substancjalnym elementem rozróżniającym ją 
od wykładni klasyfikacyjnej jest założenie, że wykładni prawa dokonuje się 
zawsze (omnia sunt intepretanda – wszystko wymaga interpretacji)(Zieliński 
2005, s. 120). M. Zieliński formułuje następujące uzasadnienie: ontologia 
języka prawnego i tekstów prawnych charakteryzuje się dualnością (przepisy 
prawne oraz normy prawne) charakteryzującą się innym statusem gramatycz-
nym, ale również merytorycznym. W jednym przepisie prawnym możliwe jest 
bowiem by  znajdowały się wszystkie elementy pojedynczej normy prawnej, 
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w innym tylko niektóre jej elementy, a w innym także elementy więcej niż 
jednej normy (Zieliński 2005, s. 120). 

Wyróżnia się trzy zasadnicze fazy wykładni: 

1. Faza porządkująca – obejmuje ustalenie jakie przepisy będą podda-
wane wykładni, a następnie ustalenie aktualności ich obowiązywania. 
Ta faza pokrótce ustala, czy przed momentem dokonania wykład-
ni miały miejsce jakieś lub nowelizacje przepisów mających zostać 
potencjalnym przedmiotem interpretacji. Jak zauważa M. Zieliński, 
reguły wykładni porządkującej nie pozostają w ścisłym stosunku 
chronologicznym (Zieliński 2008, s. 325-330) 

2. Faza rekonstrukcyjna – polega na odtworzeniu ze zbioru przepisów 
prawnych wyrażenia normokształtnego, czyli takiego wyrażenia, 
które posiada wszystkie elementy składowe normy, nie musząc być 
koniecznie ścisłym i jednolitym wyrażeniem . Faza ta sprowadza 
się więc do ustalenia w jakich przepisach zawarte są odpowiednie 
elementy gramatyczne(syntaktyczne) danej normy, a także uwzględ-
nienia ewentualnych modyfikacji poszczególnych jej elementów. 
W związku z dokonywaniem tej fazy w teorii wykładni wprowadza 
się pojęcie przepisu zrębowego, czyli takiego przepisu, który posiada 
przynajmniej wyrażenie nakazu lub zakazu oraz określenie zachowa-
nia się. Wtedy jest to zależnie od całości wymaganych elementów 
przepis zrębowy zupełny oraz zrębowy niezupełny. Z kolei przepis 
zrębowy uzupełniony o brakujące elementy wypowiedzi normatyw-
nej określić można jako przepis centralny. Ta faza stanowi proces 
ustalenia treści norm wysłowionych oraz ,,ostatnią prostą” do roz-
poczęcia fazy percepcyjnej (Zieliński 2008, s. 331-334) 

3. Faza percepcyjna – w tej fazie dokonuje się powszechnie interpreto-
wana ,,wykładnia prawa”. Właściwie wykładnia J. Wróblewskiego 
mieści się w samej fazie percepcyjnej w przypadku wykładni dery-
wacyjnej. Realizuje się ją po zamknięciu fazy rekonstrukcyjnej, po 
której interpretator otrzymał konkretne wyrażenie normokształtne 
mające hipotezę (adresata) i dyspozycję (okoliczności + nakaz/zakaz 
oraz wzór zachowania) (Zieliński 2008, s. 335-338). 

Niezależnie przy tym od lekkości czy marginalności interpretacyjnych 
nie ma w myśli derywacyjnej znaczenia stopień jakościowy interpretacji pra-
wa, ponieważ wykładni dokonuje się zawsze – z uwagi na wspomnianą wcze-
śniej dwupoziomowość języka prawna przepis jest właściwie nośnikiem normy 
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prawnej, która możliwa do odkodowania jest wyłącznie na drodze sytuacji 
wykładni. W koncepcji wykładni Zielińskiego odróżnia się stosowanie prawa 
(wyodrębnianie przez właściwy organ normy jednostkowej z normy ogólnej) 
od jego wykładni. Stosunek denotacyjny w teorii derywacyjnej wskazuje bo-
wiem, że wykładnia ogólnie zawiera się w stosowaniu, ale może egzystować 
również poza wydawaniem decyzji lub wyrokowaniem, stanowiących rezultat 
stosowania prawa. 

Koncepcja derywacyjna zwraca szczególną uwagę na charakter pierwot-
nej percepcji i intuicyjnego przeświadczenia na temat faktycznej treści tekstu 
prawnego. Nie wątpi ona w możliwość zaistnienia takiej sytuacji jako swo-
istego przyczynku do dalszej wykładni, że tekst będzie rozumiany intuicyjnie, 
jednakże występuje tu pewna gradacja, ponieważ tak czy owak przepis będący 
przedmiotem interpretacji musi zostać dokładnie ,,przerobiony” za pośrednic-
twem każdej dyrektywy. Wobec tego przyjąć należy założenie, jakby percepcji 
prima facie w ogóle nie było. 

Wykładnia definiowana jest jako pewien swoisty i absolutny proces, 
który w przeciwieństwie do koncepcji klasyfikacyjnej nie oznacza doboru dy-
rektywy/reguły wykładni, ale proces, który poza aspektem chronologicznym 
określony jest w sposób funkcjonalny tj. rezultat zastosowania dyrektywy  
A determinuje zastosowanie dyrektywy B, i tak dalej (Municzewski 2004, pas-
sim). Przejście z poziomu deskryptywnego (przepisów) do poziomu norma-
tywnego nie jest u M. Zielińskiego wyłącznie teoretycznym założeniem, lecz 
dodatkowo wskazuje, jak tego dokonywać. I tym właśnie jest faza rekonstruk-
cyjna wykładni prawa (Zieliński 2008, s. 321-323). 

Koncepcja derywacyjna dokonuje znacznego rozróżnienia dwóch pojęć, 
pozornie synonimicznych. Mowa tutaj o ,,momencie interpretacji” oraz „mo-
mencie interpretacyjnym”. Kryterium rozróżniające stanowi ustalenie momen-
tu w czasie dokonania przez podmiot uprawiający wykładnię należytych czyn-
ności interpretacyjnych (moment interpretacyjny, czyli w skrócie moment do 
którego odnosi się interpretację) jak również momentem w którym podmiot 
rozpoczyna interpretację sensu stricto (moment interpretacji). Ustalenie momen-
tu interpretacyjnego poskutkuje związaniem podmiotu nie tylko z przepisem 
który pozostaje przedmiotem interpretacji, lecz równocześnie do wszystkich 
przepisów pochodnych które w jakiś sposób pozostają związane z przepisem 
w ramach trwania pragmatycznej części wykładni (Zieliński 2005, s. 325-330). 

Ten proces czyni właśnie wykładnie derywacyjną wykładnią dyna-
miczną, ponieważ zabezpiecza wszelkie nieścisłości i problemy związane  
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z temporalnością prawa kontrastującą z koncepcją tzw. wykładni statycznej 
(określaną niekiedy jako oryginalizm). 

Zieliński w ramach uzasadniania własnej koncepcji punktuje antynomie 
koncepcji Wróblewskiego, wskazując na następujące: 

1. Nie można twierdzić, że tekst rozumuje się bezpośrednio, ponieważ 
właściwie każda interpretacja (mająca szerszy zakres niż interpretacja 
prawa). Nawet gdy wydaje się, że tekst może zostać rozumiany bezpo-
średnio, jest to po prostu pośredni charakter dochodzenia do dyrekty-
wy pragmatycznej (rezultatu interpretacyjnego) a dyrektywy apragma-
tycznej – analizującej proces dochodzenia do rezultatu znaczenia 
przedmiotu interpretacyjnego(dyr. Pragmatycznej). Zatem uzyskanie 
bezpośredniości wydaje się niemożliwe (Zieliński 2011, s. 20-31).  

2. Nie należy rozróżniać ze sobą sytuacji izomorfii oraz sytuacji wy-
kładni. Powód jest następujący - nawet w drobnych sprawach i na 
pierwszy rzut oka znanych przepisach prawnych należy zrobić przy-
czynek do interpretacji, choćby dlatego że przepis mógł ulec zmianie 
(choćby kosmetycznej) (Zieliński 2011, s. 20-31). 

3. Paremia ,,clara non sunt intepretanda” nie stanowi żadnego para-
dygmatu interpretacyjnego (co więcej, wbrew powszechnemu prze-
konaniu nie jest ona premią rzymską), a jest świeżą konstrukcją ukutą 
przez Jerzego Wróblewskiego. Jest to twierdzenie nieprawdziwe, nie 
poddane procesowi weryfikacji logicznej., pozostawia ponadto zbyt 
ogólny luz interpretacyjny co do kwestii ,,jasności”, co doprowadzić 
by mogło do gigantycznych nadużyć, przez co ponadto ,,uchylo-
ny” zostaje argument o prakseologicznych i użytkowych aspektach 
twierdzenia (Zieliński 2011, s. 20-31).

4. Inna zasada, aprobowana przez Wróblewskiego, mianowicie ,,inter-
pretatio cessat in claris” (należy interpretować aż do uzyskania jasno-
ści) również pozostaje nie do końca zasadna. To można uzasadnić 
teoretycznie i praktycznie - zarówno jeden z nestorów teorii pra-
wa Eugeniusz Waśkowski twierdził, że do wykładni podchodzi się 
rozmaitym zestawem wskazówek oraz reguł, ponadto orzecznictwo 
sądów również wskazuje konieczność używania wszystkich dyrektyw 
wykładni (Zieliński 2011, s. 20-31). 
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SYNTEZA I PODSUMOWANIE

Przejść należy do części poświęconej na prezentację stanowiska własnego 
oraz przemyśleń autorskich na temat preferowanej koncepcji wykładni. War-
to zaznaczyć na sam początek, że wykładnia J. Wróblewskiego, jawi się a priori 
jako teoria spójna oraz ,,zdroworozsądkowa”, bowiem nie rozumiejąc reguł 
rządzących metodologią interpretacji tekstów, nierzadko stwierdza się naocz-
nie, że istnieją przepisy mające klarowny zakres denotacyjny. Współcześnie 
jednak, wraz ze stanowiskami filozoficznymi rozszerzającym kompetencje ję-
zyka (dziś, choćby za pośrednictwem L. Wittgensteina albo szczątkowo hipo-
tezy Sapira-Whorfa) to także pewien rodzaj poznawania rzeczywistości, a nie 
tylko instrument komunikacyjny. 

Przykładowo: agitator tezy klasyfikacyjnej prostolinijnie rozumujący teo-
rie, idee i terminy stwierdzić może przykładowo, że art. 2 Konstytucji RP, 
dotyczący wyższości praworządności nad prerogatywnością oraz określający 
aksjologiczną wagę sprawiedliwości społecznej jest pozbawiony jakichkolwiek 
konieczności interpretacyjnych – wie bowiem (a przynajmniej wydaje mu się, 
że wie) czym jest i czym nie jest państwo prawne, demokracja oraz sprawie-
dliwość społeczna. 

Nie dostrzeże jednak, że w rzeczy samej pomija on rozmaite procesy 
dekodujące i interpretacyjne (fazę porządkującą, rekonstrukcyjną, po części  
i percepcyjną), gdyż samo czytanie tekstu (w tym wypadku prawnego) jest 
procesem dekodowania informacji w nim zawartych i wtórnej rekonstrukcji 
treści jako rezultatu pragmatycznego wykładni, nie mówiąc już o tym, że to 
właśnie najwyższe normy konstytucyjne charakteryzują się ogólnością i nie-
ostrością – ich zakres nijak nie jest ,,jasny”. Nijak nie może zajść ,,bezpośred-
nie rozumienie tekstu prawnego”. 

Teza o możliwych nadużyciach wykładni klaryfikacyjnej jest jak najbar-
dziej zasadna, biorąc pod uwagę indywidualną osobowość podmiotu interpre-
tującego pewne wartości mogą dla niego jawić się w sposób jasny – podczas 
gdy ewidentnie nie są. 

Doktrynalna akceptacja bezpośredniego rozumienia omawianego wcze-
śniej przepisu doprowadzić by mogła do metodologicznych, społecznych  
i jurydycznych aberracji, a w konsekwencji – zdaniem autora – przekształca-
niem się państwa prawnego w państwo prerogatywne, decyzyjne. Wystarczy 
opracować teoretyczny przykład, w którym literalnie i bezpośrednio rozu-
muje się pojęcie interesu publicznego w modelowym państwie autorytarnym,  
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które uzna, że jasnym jest, że interes publiczny jest interesem aktualnych elit 
autokratycznych. 

W ramach argumentacji mniej praktycznej, a bardziej metodologicznej 
przyznać należy, że takie nadużycia właściwie doprowadziłyby do pauperyza-
cji intelektualnej nauk prawnych, czyniąc je zwykłym mechanizmem domi-
nacji jednych grup i podmiotów nad drugimi, a jak powszechnie wiadomo, 
za jeden z wyznaczników społeczeństwa cywilizowanego określa się odręb-
ność (autopojetyczność) systemu prawa od innych systemów normatywnych 
oraz od ustroju politycznego. Naturalnie prawo i polityka oraz interes władzy 
wchodzą ze sobą w pewne konkretne konotacje a prawo jako system – siłą 
rzeczy ma genezę w realizacji kompetencji przez władcę, nie mniej przeszło 
ono długą drogę by rozwinąć się jako twór autonomiczny, zatem nawet to 
krzyżowanie się systemów nie stanowi argumentu dla absolutnego podpo-
rządkowania systemu prawa systemowi politycznemu .

Warto nadmienić, że wykładnia derywacyjna zgodnie z tezami M. Zie-
lińskiego wymaga uzasadnienia każdej decyzji interpretacyjnej, co pomoże 
wyklarować różnice pomiędzy rozmaitymi rezultatami interpretacji tego sa-
mego tekstu prawnego (Zieliński 2008, s. 320). 

Wykładnia derywacyjna jawi się zatem jako koncepcja solidniejsza, 
uwzględniająca ,,dokonania” oraz współczesną doktrynę metodologii po-
znania, epistemologii i filozofii języka jak również wskazująca zatem na ob-
ligatoryjny charakter dokonywania interpretacji zawsze, wskazując ku temu 
zarówno powody teoretyczne i analityczne, jak zarazem także argumenty  
o charakterze praktycznym. Prawo należy interpretować zawsze, i jest to teza 
o dużym stopniu zasadności. Może zmienić się kontekst historyczny, społecz-
ny, kulturowy, a nawet i językowy rozumienia pewnych pojęć, zatem koniecz-
ność wykładni ,,zawsze” można określić jako wymiar ,,higieniczny” . 

Co więcej, teoria ta jest koncepcją zintegrowaną z kulturą prawną RP. 
Wpisała się ona w pewien wzorzec pojmowania interpretacji ogólnie, choć-
by na poziomie dwupoziomowego rozróżnienia przepisu od normy, co wraz  
z nadaniem normatywnego charakteru przepisom pozwala odczytywać normy  
w sposób indyferentny od kształtu przepisów prawnych (Zieliński 2008, s. 314).

Podsumowując artykuł, przedstawiono w sposób wyczerpujący koncep-
cje wykładni prawa J. Wróblewskiego oraz M. Zielińskiego, zaś część synte-
tyczna referatu wskazała (za pośrednictwem literatury) mankamenty wykładni 
klasyfikacyjnej oraz opowiedziała się za derywacyjną teorią wykładni. 
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VALIDATION OR CLARIFICATION?  
A DISPUTE BETWEEN TWO CONCEPTS  

OF LAW INTERPRETATION

Summary: This article aims to present the differences between two concepts 
of interpretation of applicable law: derivational interpretation, consisting  
in the reconstruction of a normative statement, and clarification, aimed  
at semantic-intensional interpretation, based on other cognitive categories  
in the interpretation process. The author of the article points out that  
the clarification concept is less valid than the derivation concept.

Keywords: law, intepretation, epistemology, legal norm, legal system
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SYSTEM ZABEZPIECZEŃ 
SPOŁECZNYCH A WYSOKOŚĆ 

OPODATKOWANIA DOCHODU 
Z PRACY OSÓB FIZYCZNYCH 

W FINLANDII W ŚWIETLE 
EKONOMII KONSTYTUCYJNEJ

Streszczenie: W rozdziale przedstawiono obowiązujący system zabezpieczeń 
społecznych w Finlandii oraz omówiono opodatkowanie dochodów z pracy 
osób fizycznych. Ramami teoretycznymi pracy jest teoria ekonomii konsty-
tucyjnej, czyli Teoria Wyboru Publicznego rozwijana przez szkołę z Virginii, 
zapoczątkowana przez J.M. Buchanana. Na przestrzeni pracy szczegółowo 
omówiono rodzaje świadczeń przysługujące obywatelom Finlandii, opisa-
no również kryteria, a więc wiek i sytuacje życiowe uprawniające do wspo-
mnianych świadczeń. W rozdziale autor przybliży również stawki podatkowe  
i rodzaje podatków powiązanych z pracą w Finlandii, przedstawiono rów-
nież kogo i w jakich okolicznościach dane stawki obowiązują, które składki  
są obowiązkowe, a które dobrowolne. Na zakończenie wykazano koherentność 
i spójność istniejącego w Finlandii systemu, którego uczestnikami są nie tylko 
obywatele, ale wszyscy mieszkańcy (a w szczególności pracujący) tego kraju.

Słowa kluczowe: ubezpieczenia społeczne, Finlandia, ekonomia konstytucyj-
na, system zabezpieczeń społecznych

WPROWADZENIE

Prawo do świadczeń socjalnych dla obywateli Finlandii wynikają wprost 
z §19 Konstytucji Republiki Finlandii, który brzmi:
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Prawo do bezpieczeństwa socjalnego
Każdy, kto nie jest w stanie zapewnić sobie środków potrzebnych do godnego 
życia, ma prawo do uzyskania niezbędnych środków i opieki. Ustawa gwa-
rantuje prawo do uzyskania podstawowych środków utrzymania w wypadku 
bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy i podeszłego wieku, jak również 
w wypadku narodzin dziecka i utraty żywiciela. Władze publiczne zapewniają 
każdemu, na zasadach określonych w ustawie, wystarczające świadczenia so-
cjalne, chorobowe i usługi medyczne, jak również dbają o zdrowie ludności. 
Władze publiczne wspierają też rodzinę i inne osoby odpowiedzialne za opiekę 
nad dziećmi, tak by miały możliwość zapewnienia dzieciom dobrobytu i in-
dywidualnych warunków dorastania. Władze publiczne troszczą się o prawo 
każdego do mieszkania i możliwości samodzielnego zapewnienia sobie miejsca 
do zamieszkania. (Konstytucja Republiki Finlandii, 2003, s. 5).

Nie ulega więc wątpliwości, że skoro najważniejszy dokument prawny  
w państwie gwarantuje świadczenia społeczne, musi być on z czegoś finan-
sowany. Jak wskazuje Ministerstwo Spraw Społecznych i Zdrowia, na utrzy-
manie systemu przeznaczane są środki z podatków i składek związanych  
z zatrudnieniem (Characteristics of the social security…, 2013, s. 11). Finlan-
dia znana jest z progresywnego opodatkowania dochodu (Elshani i in., 2018,  
s. 4), najniższej korupcji na świecie 1, wysokiego poziomu rozwoju gospo-
darczego i wysokiego PKB per capita2 Celem artykułu jest analiza jednego 
ze źródeł finansowania pomocy socjalnej, jakim są podatki dochodowe oraz 
analiza dystrybucji tych środków poprzez zapewnianie obywatelom Finlan-
dii systemu zabezpieczenia społecznego. Rozbudowany system zabezpiecze-
nia społecznego wymaga rozbudowanego systemu opodatkowania pracy, za-
tem jak wygląda opodatkowanie dochodu osób prywatnych oraz jakie usługi 
świadczy system opieki społecznej w Finlandii? Czy Teoria Wyboru Publicz-
nego ma zastosowanie w analizie zależności między systemem zabezpieczeń 
społecznych i wysokością opodatkowania osób fizycznych w Finlandii? Na tak 
postawione pytania autor postara się odpowiedzieć w dalszych częściach pracy. 

TŁO TEORETYCZNE

Teoria Wyboru Publicznego, początkowo opracowana przez Jamesa 
McGilla Buchanana, a następnie rozwijana przez szkołę z Virginii, dostar-
cza ram teoretycznych analizy systemów zinstytucjonalizowanych (jak sys-
tem Finlandii), opartych na kontraktach społecznych – konstytucji (stąd też 

1 Witryna Transparency International: https://www.transparency.org/en/cpi/2021 [dostęp: 
30.10.2022]
2 37280 EUR w 2021 za: Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_08_10/
default/table?lang=en [dostęp 30.10.2022]
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jedna z nazw tej teorii – ekonomia konstytucyjna). Według tej teorii akto-
rami na rynku są nie tylko podmioty prywatne (w momencie głosowania 
traktowani jako wyborcy), ale również politycy i biurokraci. Rolą polityków 
(rządzących) jest dostarczanie usług publicznych, w zamian za co utrzymu-
ją się u władzy (ich celem jest jak najdłuższe panowanie), celem biurokra-
tów natomiast jest maksymalizacja dochodów budżetowych, ponieważ jest  
to źródło ich utrzymania, a ich rola to zapewnianie usług dostarczanych przez 
polityków. Osoby fizyczne, podobnie jak konsumenci w analogii do teorii 
rynku konkurencyjnego, poprzez głosowania (w wyborach) mogą zmieniać 
rządzących, a ze swoich podatków finansują instytucje państwowe – z któ-
rych oczekują czerpać korzyści.

Dobrami publicznymi w niniejszym tekście będą świadczenia socjalne  
w Finlandii, gdyż są do dobra dostępne każdemu obywatelowi Republiki 
(co zapewnia konstytucja). Źródłem finansowania natomiast będą podatki 
dochodowe. Główne koncepcje teoretyczne wykorzystane w tym artykule  
to Teoria popytu na dobra publiczne i Teoria Podaży Dóbr publicznych  
(Buchanan 1975, s. 386-389).

Teoria popytu na dobra publiczne

Jest to teoria zaczerpnięta od Samuelsona (1954, s. 387-389), a więc 
czym jest dobro publiczne? Jest to dobro dające poszczególnym osobom uży-
teczność, ale nikt nie jest wyłączony z korzyści wynikających z jego użytkowa-
nia oraz może być używane przez wielu aktorów gospodarczych a zwiększe-
nie ilości tego dobra nie eliminuje i nie pomniejsza możliwości korzystania 
z tego dobra. A więc koszty transakcyjne na dobra publiczne są zerowe oraz 
nie występuje proces konkurencji w dostępie do dobra. Klasyczne podejście 
ekonomii mówi, że korzyści z handlu są wyczerpane, kiedy wszystkie zyski  
z handlu są wyczerpane, zatem w zerowych warunkach kosztów transakcyj-
nych, w tym kosztów targowania się, możliwe jest jednomyślne porozumienie 
się co do krańcowego podziału dóbr publicznych, które mają być zakupione  
z podatków, co do których możliwe jest zastosowanie tej samej zasady o jed-
nomyślnym krańcowym ich podziale.

Teoria podaży dóbr publicznych

Wywodzi się z Ekonomicznej Teorii Demokracji Anthonego Downsa 
(1957, s. 70). Istnieje konkurencja między partiami politycznymi, analogiczna 
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do konkurencji między firmami w przemyśle czy po prostu na rynku. Dąże-
niem partii jest natomiast maksymalizacja głosów, a nie jak dla firm maksy-
malizacja zysków. Zatem skoro istnieje popyt na dobra publiczne, zdefiniowa-
ny wcześniej, to właśnie aparat państwowy, za pomocą egoistycznie dążących 
do awansu biurokratów czy reelekcji polityków, dostarcza wyborcom, bądź 
inaczej podatnikom dóbr publicznych. Często sam wychodzi z inicjatywą i 
proponuje nowe dobra. Innymi słowy zachowuje się tak samo jak firma, różni 
się od niej źródłem finansowania i charakterem dostarczanych dóbr, które ze 
swojej natury są inkluzywne.

Teoria optymalnego opodatkowania

Teoria ta warunkuje zasady wskazujące na potrzebę rekompensowania 
poniesionych kosztów (płaconych podatków) w zamian za dobra publiczne. 
Buchanan (1976, s. 17-29) krytykował najpopularniejszą Teorię Optymalne-
go Opodatkowania Mirrleesa (1976, s. 175-208), gdyż proponowana przez 
niego zasada korzyści nie uwzględniała strony wydatkowej budżetu. Kolej-
ną wprowadzoną przez niego innowacją było zauważenie, że skoro systemy 
podatkowe pełnią funkcję redystrybucyjną, to występują także koszty poli-
tyczne, gdyż wszystkie grupy starają się o jak największe wpływy i jak najniż-
sze koszty transferów społecznych. Za Hayekiem powtarza, że progresywne 
opodatkowanie nie dostarcza zasady mówiącej jakie powinno być względne 
obciążenie różnych osób i postuluje opodatkowanie proporcjonalne. Jest to o 
tyle ciekawe dla niniejszego tekstu, że opodatkowanie pracy w Finlandii jest 
progresywne.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU  
ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W FINLANDII

Fiński system zabezpieczeń społecznych zapewnia kompleksowe wspar-
cie ochrony zdrowia i opieki społecznej dla każdego obywatela, bez względu 
na wiek. Jego celem jest promowanie i zaangażowanie ludzi w rozwój spo-
łecznie zrównoważonego społeczeństwa. Główną instytucją odpowiedzialną 
za ten system jest Ministerstwo Spraw Społecznych i Zdrowia (ang. MSAH), 
do jej obowiązków należy implementacja polityki rządu dotycząca polityki 
społecznej, przygotowywanie rozwiązań legislacyjnych oraz rozwój systemu 
zabezpieczeń społecznych. Lokalne oddziały posiadają dużą autonomię w fiń-
skim systemie, w zakresie organizowania zabezpieczeń socjalnych i świadczeń 
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ochrony zdrowia. Kolejną dużą instytucją jest fiński Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych (fin. Kela), jego obowiązkiem jest administrowanie systemem świad-
czeń społecznych, a zatem zasiłkami dla bezrobotnych, zasiłkami chorobowy-
mi, emeryturami, świadczeniami emerytalno-rentowymi, świadczeniami dla 
poborowych3 , zasiłkami mieszkaniowymi, zasiłkami dla niepełnosprawnych 
oraz świadczeniami dla osób opiekującymi się osobami niepełnosprawnymi, 
emerytami i rencistami (Characteristics of the social security…, 2013, s. 6). 

Publiczna ochrona zdrowia

Odpowiedzialne za wdrażanie usług z zakresu ochrony zdrowia są przede 
wszystkim władze lokalne, to one zapewniają dostęp do podstawowej i spe-
cjalistycznej opieki zdrowotnej przez odpowiednie ośrodki i szpitale. Pacjent 
może wybierać miejsce opieki zdrowotnej oraz zakres współpracy z między 
władzami lokalnymi w zakresie organizowania opieki zdrowotnej. Niemniej 
jednak usługi świadczone w każdym regionie obejmować muszą wszystkie 
aspekty podstawowej opieki zdrowotnej, a zatem porady i badania lekarskie, 
leczenie, opiekę nad zdrowiem psychicznym, transport pacjentów, opiekę 
stomatologiczną, kliniki i poradnie dla dzieci, opiekę zdrowotną w szkołach 
oraz miejscach pracy, badania przesiewowe i masowe, a także częściowe za-
pewnienie rehabilitacji. Ośrodki zdrowia zazwyczaj pobierają opłatę za wizytę, 
ustalaną przez władze lokalne. W niektórych oddziałach może być pobierana 
opłata za krótkoterminową opiekę w szpitalu – istnieje jednak górna granica 
opłat, po przekroczeniu której świadczenia są bezpłatne. Dla pacjentów dłu-
goterminowych świadczenia uzależnione są od wysokości dochodu.

Świadczenia chorobowe

Obowiązują dwa świadczenia chorobowe: ubezpieczenie kosztów lecze-
nia i dzienny zasiłek chorobowy4. Ubezpieczenie kosztów leczenie obejmuje 
leczenie ambulatoryjne, koszty podróży związane z chorobą oraz koszty lecze-
nia w sektorze prywatnym. Istnieje podział na kategorie leków na receptę w 
zakresie wysokości zwrotu jego kosztów oraz co roku ustalany jest limit kosz-
tów leków dla pacjentów, po przekroczeniu którego pacjent płaci 1,50 euro 
za lek a reszta jest refundowana. Pokrywana jest część kosztów związanych z 

3 W Finlandii obowiązuje obowiązkowa służba wojskowa.
4 Tłumaczenie własne.
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transportem i podróżą pacjenta, oraz częściowo zwracane są koszty prywat-
nych wizyt u lekarza czy dentysty. Dzienny zasiłek chorobowy natomiast 
najczęściej wypłacany jest w formie rekompensaty dla pracodawców (w przy-
padku, gdy pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie w czasie zwol-
nienia lekarskiego), aby do tego doszło chory musi być minimalnie 3 miesiące 
zatrudniony przed zachorowaniem oraz musi zostać uznanym za niezdolnego 
do pracy z powodów medycznych. Zasiłek jest zazwyczaj określany jako pe-
wien procent zadeklowanego dochodu w okresie 6 miesięcy poprzedzających 
zdarzenie. W przypadku braku zatrudnienia wypłacany jest minimalny zasiłek 
dzienny, jeżeli ubezpieczony jest niezdolny do pracy powyżej 55 dni.

Rehabilitacje

Koszty rehabilitacji zwracane są w całości, a koszty dojazdu refundowane 
(za wyjątkiem wkładu własnego ubezpieczonego). Świadczenie rehabilitacyjne 
wypłacane jest za okres rehabilitacji, jeżeli celem rehabilitacji jest umożliwie-
nie danej osobie utrzymanie czynnego zatrudnienia, powrotu do pracy lub 
wejście na rynek pracy (Characteristics of the social security…, 2013, s. 13-14). 

Zasiłki opiekuńcze i renty

Wyróżnia się trzy podstawowe zasiłki: zasiłek dla osób do 16 roku życia, 
zasiłek z tytułu niepełnosprawności oraz dodatek pielęgnacyjny dla emerytów. 
Pierwszy z nich wypłacany jest na dziecko, które z powodu choroby bądź 
upośledzenia trwającego co najmniej 6 miesięcy wymaga opieki i rehabilitacji 
obciążającej finansowo lub w inny sposób. Następny, zasiłek z tytułu niepeł-
nosprawności, wypłacany jest osobom powyżej 16 roku życia w celu radzenia 
sobie w życiu codziennym, w życiu i w nauce. Ostatni, dodatek pielęgnacyjny 
dla emerytów, ma na celu zrekompensowanie emerytom dodatkowych kosz-
tów opieki spowodowanych chorobą lub niepełnosprawnością.

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne przysługują rodzicom, którzy przez co najmniej 
180 dni przed porodem mieszkali w Finlandii. Mają one na celu zapewnie-
nie dzieciom bezpiecznego środowiska dorastania, a rodzicom materialnego  
i psychicznego przygotowania do wychowania dzieci. Pierwszym świadcze-
niem jest zasiłek macierzyński podczas urlopu macierzyńskiego, wypłacany 
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jest maksymalnie za pierwsze 105 dni, matki mogą przejść na urlop macierzyń-
ski maksymalnie 50 a minimalnie 30 dni przed porodem. Jeżeli pracodawcy 
wypłacają wynagrodzenie matkom przebywającym na urlopie macierzyńskim, 
zasiłek wypłacany jest im zamiast matkom bezpośrednio. Kolejnym świadcze-
niem jest zasiłek ojcowski podczas urlopu ojcowskiego, wypłacany jest do 54 
dni, prawo do urlopu mają nie tylko formalni mężowie rodzących kobiet, ale 
także ojcowie adopcyjni oraz osoby pozostające w zarejestrowanym związku 
partnerskim, niezależnie od płci. Następnym dostępnym świadczeniem jest 
zasiłek rodzicielski w trakcie urlopu rodzicielskiego, może trwać maksymalnie 
do 158 dni po urlopie macierzyńskim, oboje rodziców nie mogą jednocześnie 
przybywać na urlopie macierzyńskim z wyjątkiem porodów mnogich, wtedy 
też okres wypłaty zasiłku wydłuża się o 60 dni roboczych na każde dziecko. 
Kolejnym świadczeniem jest zasiłek macierzyński, można go pobierać w for-
mie pieniężnej lub w formie pakietu macierzyńskiego (w którym znajdują się 
ubrania i inne przydatne dla dziecka przedmioty). Następnym świadczeniem 
jest zasiłek na dziecko, wypłacany na każde dziecko do 17 roku życia. Istnieje 
także zasiłek na opiekę domową nad dzieckiem i zasiłek na prywatną opie-
kę dzienną, po zakończeniu urlopu rodzicielskiego rodzice mogą skorzystać  
z tego świadczenia w celu opieki nad dzieckiem do lat trzech (z pełnym za-
bezpieczeniem zatrudnienia), jednakże obydwoje rodziców nie mogą jedno-
cześnie korzystać z tego świadczenia w pełnym wymiarze godzin. Ostatnim 
świadczeniem z tej grupy jest zasiłek alimentacyjny, jest wypłacany przez 
władze lokalne, jeżeli dziecko poniżej 18 roku życia nie otrzymuje wystarcza-
jącego utrzymania od obojga rodziców, dziecko otrzymuje do niego prawo, 
kiedy matka lub ojciec nie płacą swojej części na utrzymanie dziecka, a także 
przysługuje dziecku spoza małżeństwa w przypadku braku ustalenia ojcostwa, 
przysługuje również dziecku przysposobionemu przez rodzica adopcyjnego 
(Characteristics of the social security…, 2013, s. 15-16).

Świadczenia w przypadkach wypadków przemysłowych

Pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia pracownikom opieki zdro-
wotnej, a osoby prowadzące własną działalność mogą zrobić to dobrowolnie. 
Odbywa się to poprzez wykupienie pracownikom usług w zakresie medycy-
ny pracy w lokalnych placówkach zdrowia lub u prywatnych usługodawców. 
Ustawowo zapewnione są również ubezpieczenia wypadkowe, upoważniające 
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do odszkodowa-
nia za straty finansowe spowodowane wypadkiem przy pracy lub chorobą 
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zawodową. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mogą dobro-
wolnie dołączyć do tego ubezpieczenia.  Ubezpieczenie to zapewnia odszkodo-
wanie za niezbędne leczenie oraz utratę zarobków, w przypadku krótkotrwałej 
niezdolności do pracy przysługuje zasiłek dzienny (w wysokości zależnej od 
wysokości wynagrodzenia pracownika), natomiast przedłużająca się niezdol-
ność do pracy może skutkować uzyskaniem prawa do renty z tytułu wypad-
ku przy pracy (w wysokości 85% wynagrodzenia pracownika, a po 65 roku 
życia spada do 70%). W przypadku częściowej niezdolności do pracy może 
przysługiwać zasiłek lub renta częściowa. Renta inwalidzka wypłacana jest w 
przypadku trwałej niezdolności do pracy. Prawie wszyscy pracownicy są rów-
nież objęci grupowymi ubezpieczeniami na życie, zwroty z tytułu grupowe-
go ubezpieczenia na życie wypłacane są jednorazowo małżonkowi i dzieciom 
zmarłego (w tym uczącym się do 21 roku życia) (Characteristics of the social 
security…, 2013, s. 17-19).

Emerytury

W Finlandii istnieją równolegle dwa systemy emerytalne: emerytura kra-
jowa uzupełniona o emeryturę gwarantowaną oraz emerytura powiązana z za-
robkami. Emerytura krajowa przysługuje osobom, które w przypadku emery-
tur uzależnionych od zarobków otrzymywałyby emeryturę bardzo niską lub 
żadną. Emerytura gwarantowana w Finlandii na moment pisania tego arty-
kułu wynosi 885,635 EUR miesięcznie. Emerytury uzależnione od zarobków 
są obliczane na podstawie rocznych zarobków, w przypadku osób prowadzą-
cych własną działalność gospodarczą na podstawie rocznych ubezpieczonych 
zarobków i narastają w zależności od wieku w następujących procentach: 
18-52 lata: 1,5%, 53-62 lata: 1,9%, 63-67 lat: 4,5%. Możliwe jest elastyczne 
przejście na emeryturę pomiędzy 63 a 68 rokiem życia, jednakże, jeżeli oso-
ba pracuje podczas otrzymywania emerytury to emerytura narasta o 1,5% 
wysokości dochodu z pracy. Emerytura jest również naliczana od zarobków  
w oparciu o świadczenia socjalne związane z zarobkami oraz jest naliczana za 
okres studiów i okres opieki nad dzieckiem do lat 3. Warunkiem uzyskania 
prawa do pełnej emerytury jest zamieszkiwanie w Finlandii przez co naj-
mniej 40 lat. Dodatkowym świadczeniem w zakresie emerytur może być ren-
ta rodzinna. Renta rodzinna wypłacana jest w przypadku śmierci żywiciela 

5 Witryna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Republiki Finlandii: https://www.kela.fi/ 
guarantee-pension [dostęp: 29.10.2022].
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rodziny, wypłacana jest ona z obydwu filarów emerytalnych omówionych 
wcześniej. Istnieje jeszcze (choć jest stopniowo wycofywana) renta dla bez-
robotnych, dla osób, które stały się bezrobotne i nie osiągnęły wieku eme-
rytalnego, wypłacana jest jedynie osobom urodzonym przed 1950 rokiem  
i w wieku 65 lat przekształcana jest w emeryturę krajową. Dla osób uro-
dzonych od 1954 roku wzwyż możliwe jest skorzystanie ze wcześniejszego 
świadczenia emerytalnego, najwcześniej w wieku 61 lat. Ostatnim świadcze-
niem z tej grupy są tak zwane podwyżki dla dzieci, wnioskodawcy są upraw-
nieni do powiększenia swojej emerytury, jeżeli w ich gospodarstwie domo-
wym mieszka dziecko, świadczenie rośnie wraz z ilością dzieci (Characteristics  
of the social security…, 2013, s.19-24).

Świadczenia dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje bezrobotnym poszukującym pracy 
w wieku od 17 do 64 lat, którzy w okresie 28 miesięcy poprzedzającym rozpo-
częcie bezrobocia, byli zatrudnieni przez co najmniej 43 tygodnie. Wypłaca-
ny jest w formie zryczałtowanego świadczenia dziennego przez okres 500 dni, 
członkostwo w funduszu dla bezrobotnych jest dobrowolne (a to z niego wy-
płacane są środki w przypadku bezrobocia), wysokość zasiłku obliczana jest na 
podstawie wynagradzania za 10 miesięcy poprzedzających bezrobocie. Zasiłek 
przysługuje też samozatrudnionym, jeżeli przez 24 miesiące z 48 poprzedza-
jących bezrobocie byli członkami funduszu dla bezrobotnych. Stawka zasiłku 
może ulec zwiększeniu, jeżeli bezrobocie nastąpiło z powodów biznesowych lub 
produkcyjnych. Istnieje także subsydium rynku pracy6, które przysługuje oso-
bom nie spełniającym wymogów do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych, 
lub osobom będącym dłużej niż 500 dni na zasiłku dla bezrobotnych (przy-
sługuje na nieokreśloną długość czasu). Ostatnim świadczeniem w tej grupie 
jest wydłużone świadczenie dla bezrobotnych, obejmuje osoby niedługo przed 
emeryturą, spełniające warunki świadczenia dla bezrobotnych, ale będące bez 
pracy ponad 500 dni (Characteristics of the social security…, 2013, s.24-26).

Zasiłki mieszkaniowe

Ogólny zasiłek mieszkaniowy przysługuje gospodarstwom domowym  
o niskich dochodach, a jego wysokość zależy od dochodów mieszkańców,  

6 Tłumaczenie własne.
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powierzchni mieszkania oraz kosztów utrzymania. Dodatek mieszkaniowy 
dla emerytów, przysługuje osobom pobierającym emeryturę na terytorium 
Finlandii, a jego wysokość zależy od dochodów, relacji rodzinnych oraz ro-
dzaju posesji. Istnieje także dodatek mieszkaniowy dla studentów, którzy nie 
posiadają dzieci i wynajmują lub współ-wynajmują powierzchnię mieszkanio-
wą. W przypadku posiadania dzieci mogą ubiegać się o ogólny zasiłek miesz-
kaniowy. Ostatnim świadczeniem w tej grupie jest pomoc mieszkaniowa 
dla poborowych7, który mogą otrzymywać osobiście lub przekazać rodzinie  
w czasie odbywania obowiązkowej służby wojskowej.

Pomoc społeczna

Władze lokalne zobowiązane są do regulowania wysokości oraz kryteriów 
ubiegania się o dodatkową pomoc materialną, kiedy dochody gospodarstwa 
domowego nie wystarczają na pokrycie niezbędnych kosztów i codziennych 
wydatków. Dzieli się ją na trzy kategorie: podstawową, uzupełniającą i pre-
wencyjną (której celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i długo-
trwałemu uzależnieniu od pomocy społecznej) (Characteristics of the social 
security…, 2013, s.26).

Polskiego czytelnika zaciekawić może fakt tak dużego pola do nadużyć, 
jak zauważa Kaczmarek (2014), który po przeprowadzeniu analizy porów-
nawczej Polskiego i Fińskiego sytemu ubezpieczeń społecznych, doszedł do 
wniosku, że społeczeństwo fińskie jest mniej skore do nadużyć socjalnych 
(Kaczmarek 2014, s. 7) oraz że jest to dojrzałe społeczeństwo obywatelskie  
o jednym z najniższych wskaźników korupcji8.

STAWKI I SYSTEM OPODATKOWANIA PRACY  
W FINLANDII

W fińskim systemie podatkowym dochody z pracy i dochody kapitałowe 
opodatkowane są oddzielne. Na potrzeby niniejszej pracy omówione zostanie 
opodatkowanie dochodów z pracy, do których zalicza się: pensje, część docho-
du przedsiębiorców określanych jako dochód z pracy, emerytury, świadczenia 
socjalne podlegające opodatkowaniu (np. zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki 
chorobowe i rodzicielskie, omówione w poprzednim rozdziale). W oparciu 

7 Tłumaczenie własne.
8 Witryna Transparency International: https://www.transparency.org/en/cpi/2021 [dostęp: 
30.10.2022].
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o dochód brutto, dochód ulega opodatkowaniu zarówno państwowemu  
jak i komunalnemu. 

Państwowy podatek dochodowy

Stawka podatkowa w ramach opodatkowania państwowego jest progre-
sywna. Obowiązuje każdego uzyskującego dochód na terenie całego kraju. 
Aktualne (stan na 30.10.2022) stawki obowiązujące podatników w Finlandii 
przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1. Stawki podatku państwowego w Finlandii

Dochód do opodatkowania, EUR Podatek od części dochodu powyżej 
dolnej granicy, %

19 200–28 700 6

28 700–47 300 17,25

47 300–82 900 21,25

82 900– 31,25

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa o podatku dochodowym (Finlandia), 
30.12.1992/1535, tłumaczenie własne

Podatek komunalny

Każda gmina jest zobligowana, aby corocznie ustalać stawkę podatku 
komunalnego obowiązującego na jej terytorium, w 2022 stawki te wahały się 
od 16,5% do 23,5%9 w zależności od gminy i średnio wynosiły 21%.

Podatek kościelny

Członkowie największych wspólnot kościelnych w Finlandii, a więc Ko-
ścioła Ewangelicko-Luterańskiego i Kościoła Prawosławnego podlegają opo-
datkowaniu kościelnemu. Każda parafia corocznie ustala stawkę podatkową, 
w 2022 wahały się one od 1,0% do 2,1%10, co ciekawe średnia dla Kościoła 
Ewangelicko-Luterańskiego wynosi 1,69% (odchylenie standardowe 0,198), 
a dla Kościoła Prawosławnego 1,93% (odchylenie standardowe 0,120),  
 

9 Witryna Administracji Podatkowej Republiki Finlandii: https://vero.fi/syventavat-vero 
-ohjeet/paatokset/47465/kuntien-ja-seurakuntien-tuloveroprosentit-vuonna-2022/ [dostęp: 
30.10.2022].
10 Tamże.
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tak więc różnica między średnimi wynosiła 0,239 i w 95% przedziale ufności 
[0,265; 0,213] była istotna statystycznie (t(616)=-18,17, p<0,001).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Odprowadzania jest do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Finlandii 
(fin. Kela), składa się z wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne i na ubezpieczenie 
od dochodu. W 2022 składka zdrowotna wynosiła 0,53% dochodu podle-
gającego opodatkowaniu w podatkach komunalnych, dodatkowo składka na 
ubezpieczenie chorobowe w wysokości 1,18% była pobierana od pracowni-
ków zarabiających ponad 15128 EUR rocznie.

Inne składki związane z wynagrodzeniem

Są to między innymi składki na ubezpieczenie od bezrobocia oraz skład-
ki emerytalne, w 2022 składka na ubezpieczenie od bezrobocia wynosiła 
1,5%, a składka na ubezpieczenie emerytalne 7,15% albo 8,65% (dla osób 
w wieku 53-62 lata)11. Składki te naliczane są w oparciu o dochód brutto,  
tak więc można je odliczyć od dalszego opodatkowania. 

WNIOSKI

W poprzednich rozdziałach opisano świadczenia przysługujące miesz-
kańcom Finlandii, zwrócić należy uwagę, że w celu ubiegania się o niektóre 
świadczenia wnioskodawca nie musi być obywatelem Finlandii (jak na przy-
kład świadczenia rodzinne, wystarczy być na terytorium Finlandii przez 180 
dni przed zajściem w ciążę). Jednakże prawo podatkowe obejmuje wszystkich 
świadczących pracę na terytorium Republiki, zatem należy określić spójnym 
jednoczesną możliwość korzystania z części świadczeń dostępnych w fińskim 
systemie zabezpieczenia społecznego. Nie ulega więc wątpliwości, że system 
ten zapewnia podaż dóbr publicznych, których bezpośrednim przejawem  
są opisane w pracy świadczenia i zasiłki. Także pośrednio dostarczane są do-
bra niematerialne takie jak poczucie bezpieczeństwa zapewniane przez insty-
tucje państwowe – związane ze świadomością objętych fińskim systemem,  
że w razie różnych sytuacji życiowych przygotowane są dla nich rozwiązania 

11 Witryna Administracji Podatkowej Republiki Finlandii: https://www.vero.fi/en/individu 
als/tax-cards-and-tax-returns/prepayments-individual/basis-for-2020-prepayments/ [dostęp: 
30.10.2022].
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zapewniające im byt, pomoc i ewentualne leczenie. Popyt w tym wypadku jest 
stały i ciężki do oszacowania, gdyż nie wiadomo które świadczenia i usługi sys-
temu zdrowia będą w danym miejscu i czasie najbardziej potrzebne. Rozwiąza-
niem systemowym w Finlandii tego problemu jest autonomia lokalnych władz  
i jednostek w zakresie nie tylko wysokości pobieranych podatków, ale rów-
nież w sposobie dostarczania pomocy i zasiłków osobom potrzebującym.  
Na podstawie zaprezentowanych w poprzednich rozdziałach danych nie moż-
na jednoznacznie określić, czy opodatkowanie w Finlandii jest optymalne, 
choć można posunąć się do konkluzji, że skoro jego stawki są co roku zmie-
niane, oraz skoro występuje rejonizacja to system fiński stara się do optymali-
zacji doprowadzić.

PODSUMOWANIE

Zgodnie z przedstawioną na początku pracy teorią ekonomii konstytu-
cyjnej, a w szczególności dwoma jej wymienionymi teoriami szczególnymi, 
a więc teorią popytu na dobra publiczne i teorią podaży dóbr publicznych, 
system zabezpieczenia społecznego w Finlandii dostarcza kompleksowych 
usług. W szczególności dotyczy to rozwiązań z zakresu: publicznej ochrony 
zdrowia, rehabilitacji, świadczeń chorobowych, zasiłków opiekuńczych, rent, 
świadczeń rodzinnych, świadczeń w przypadku wypadków przemysłowych, 
emerytur, świadczeń dla bezrobotnych, zasiłków mieszkaniowych i pomocy 
społecznej. Również system opodatkowania dochodów z pracy jest rozbudo-
wany, a składa się z: państwowego podatku dochodowego, podatku komu-
nalnego, podatku kościelnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki 
na ubezpieczenie bezrobotne i składki emerytalnej. Rozwiązania w Finlandii 
mają zarówno charakter powszechny (obowiązuje na terenie całego kraju) jak 
i zdecentralizowany (cześć stawek ustalana jest lokalnie, a władze i oddziały 
lokalne mają dużą autonomię w sposobie realizowania swoich zadań i dosto-
sowywaniu ich do miejscowych potrzeb). 
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THE SOCIAL SECURITY SYSTEM  
AND THE LEVEL OF TAXATION OF INDIVIDUAL WORK 

INCOME IN FINLAND IN THE LIGHT  
OF THE CONSTITUTIONAL ECONOMY

Summary: The chapter presents the current social security system in Finland 
and discusses the taxation of labour income of individuals. The theoretical  
framework of the thesis is the theory of constitutional economics, namely  
the Public Choice Theory developed by the Virginia school, pioneered  
by J.M. Buchanan. Over the course of the work, not only the types of benefits 
to which Finnish citizens are entitled are discussed in detail, but also the crite-
ria - that is, the age and living situations that qualify for the above-mentioned 
benefits. In the chapter, the author also takes a closer look at the tax rates 
and types of work-related taxes in Finland, as well as who and under what 
circumstances the rates apply, which contributions are compulsory and which  
are voluntary. At the end, the coherence and consistency of the existing system 
in Finland is demonstrated, the participants of which are not only the citizens, 
but all residents (and especially the working population) of the country.

Keywords: social security, Finland, constitutional economics, social security 
system
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UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

WALMART INC. IN TERMS  
OF THE BUSINESS RISK FACTORS- 
AN AMERICAN MULTINATIONAL 

RETAIL CORPORATION.  
THE CRUCIAL MATTERS

Summary: The aim of the paper is the assessment of Walmart Inc. in terms 
of the selected business risk factors. The following research problems were 
put forward: What is the diversification of Walmart Inc. in terms of the se-
lected business risk factors?; Which of the researched aspects of Walmart Inc.  
in terms of the selected  business risk factors have the highest, middle and 
the lowest level in the researched time scope? In the theoretical part of the 
paper were depicted the following issues: the characteristics of  risk in the 
literature. In the studies were carried out: documentation, statistical, compar-
ative, dynamics analysis. The discussion shows that the idea of risk is growing  
in significance in today’s highly volatile corporate climate, which is governed 
by global trends and an ever-increasing degree of uncertainty. The economic, 
social, and political climate, as well as shifts in customer spending, unexpected 
rival activities, and quirks in entrepreneurial incentives, all play a role in the 
daily strategic choices that company owners must make. The inference process 
took place in the deductive way.

Keywords: Walmart Inc., risk, risk factors, business  

INTRODUCTION

Because uncertainty is built into every aspect of human economic activi-
ty, organizations have made risk management a top priority and even a trend. 
Jordan, (2013), Pickett, (2005), Tepman, (2002), Stulz, (2003) are just  
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a few of the academics who have given close attention to the topic of risk man-
agement in business during the last several decades. The authors claim that 
risk management is essential to the success of every firm, but that current risk 
assessment techniques are poorly understood by both corporate leaders and 
workers. Because risk management is a relatively new field of activity, particu-
larly in small and medium-sized firms, a lack of understanding is the primary 
source of this occurrence. In the ever-changing and unpredictable business 
world, there is always the risk of a wide range of losses. Small and medi-
um-sized enterprises (SMEs) are especially at risk because they often lack the 
financial and human resources that, should they be lost, would allow them to 
offset their financial losses and maybe escape bankruptcy. Risk management, 
as stated by Skipper and Kwon (2007), boosts a company’s competitiveness 
by decreasing the cost of financing risk and capital expenses and minimizing 
long-term financial instability. In addition, from a macroeconomic perspec-
tive, better risk management might lead to fewer bankruptcies, which would 
improve access to financing, boost business activity, and benefit the economy 
as a whole (Falkner and Hiebl, 2015).

While it’s fair to say that there are a number of academic works dedicated 
to the subject of general business risk management, there is a dearth of con-
sistent studies or research on risk mitigation instruments that are or should 
be used in the SME business risk management process and that could be 
applied to small and medium-sized trading and manufacturing businesses. It 
was found that theoretical generalizations are needed for gathering, analyzing, 
and describing knowledge and information on SME risk management, in-
struments employed, and their application. This calls for analyzing and evalu-
ating SME behavior in business risk management, which, if put into practice, 
could be used to ascertain which risk management instruments reduce the 
probability of business risk in SMEs in trading and manufacturing sectors 
and allow them to maintain a profitable business (William, 2000, in Bakare, 
2009).

Research questions

The paper regards the selected aspects of the Walmart Inc. in terms of the 
selected business risk factors. The fundamental aim of the paper is the assess-
ment of Walmart Inc. in terms of the selected business risk factors. 
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The author presents the following research problems: 

1. What is the diversification of Walmart Inc. in terms of the selected busi-
ness risk factors?; 

2. Which of the researched aspects of Walmart Inc. in terms of the select-
ed  business risk factors have the highest, middle and the lowest level  
in the researched time scope?

Research Methods

The theoretical part of the paper has depicted the characteristics  
of  risk in the literature. The studies are carried out within the documen-
tation, statistical, comparative, and dynamics analysis. The results showed 
that the research aspects of Walmart Inc. in terms of the selected business 
risk factors have different tendencies. The paper was prepared based on print,  
digital and electronic sources: reports, databases, books, textbooks, academ-
ic and trade journals, and scientific papers. The inference process took place 
in a deductive way.

Theoretical Analysis

RISK TERM CLASSIFICATION

Risk is an important idea in many scientific fields, but no one agrees 
on how to define and understand it (Aven, 2011). Some of the definitions 
are based on probabilities, some on expected values, some on uncertain-
ty, and others on goals. Some authors see risk as subjective and epistemic,  
depending on what they know, while others see it as aleatoric, because  
of the probabilistic nature of certain parameters, and still others say that 
risk has an ontological status that is independent of the person judging it.  
The problem hasn’t been solved in a way that makes sense. On the one hand, 
this makes it harder to manage risks and make progress in the field, but on the 
other hand, there may be good reasons for this. Certain fields, like medicine 
and engineering, will always need different methods, procedures, and models 
of risk. But the question still stands as to whether these areas should have 
such different ideas about risk and uncertainty when the problem they are 
trying to solve is basically the same: coming up with a concept that describes 
the activity of a system that leads to results that are different from what was 
expected, wanted, or planned, or from what the system’s goals are. Since the 
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meaning of risk changes depending on the situation and how people see it, 
the word “risk” needs to be defined clearly. How can we talk about something 
if we don’t know what it is? We'll now give an overview of key definitions in 
order of when they were first used:

1. To quantify the potential for and severity of potential negative out-
comes, we talk about risk (Lawrence, 1976)

2. Where si is the set of possible outcomes, pi is the probability of that 
outcome occurring, and ciis the consequence of that outcome I = 1, 
2,..., N), then risk is equal to (si, pi, ci)  (Kaplan and Garrick, 1981)

3. Multiplying likelihood by potential impact yields risk (Wilson and 
Crouch, 1982).

4. Outcome, probability, importance, causative situation, and impact-
ed population are the five building blocks of risk (Kumamoto and 
Henley, 1996).

5. When anything of value to people is at stake in a circumstance where 
the conclusion is unknown, such situation is fraught with risk (Rosa, 
1998).

6. When anything is at risk, both the severity of the possible accident 
and the likelihood of the incident are expressed (MIL-STD-882D, 
2000).

7. Probability and severity of repercussions are what make up risk. 
(Risk Management Vocabulary, 2002).

8. The term “risk” refers to the unpredictability of an action’s effects on 
anything of human worth (IRGC, 2005).

9. Threat equals likely loss (Campbell, 2005).
10. Worker health and safety risks include the possibility of injury, ill-

ness, or other negative health outcomes as a result of exposure to 
potential dangers on the job (Law on Safety and Health at Work, 
2005).

11. The term “risk” is used to describe the potential for adverse events to 
occur and the potential seriousness of the resulting outcomes when 
such occurrences pertain to anything of human worth (Aven and 
Renn, 2009).

12. In other words, risk is the impact of ambiguity on goals (ISO, 2009).

For any economic event to happen, its possible causes must be correct-
ly identified. Risk identification should be an ongoing process that looks  
at many different parts and areas of an entity’s overall activities. When this  
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is done right, a full list of all the possible types of risk that are important from 
the point of view of an entity’s unique nature and how it works can be made 
(Rogowski and Michalczewski, 2005; Khattab, 2011). There are different 
kinds of risks that businesses face (Chapek, 2015). But you should pay spe-
cial attention to the way Jajuga (Jajuga, 2008) categorizes the different types  
of financial risk, which are the things that have a financial effect on a business. 
These are some of them: 

1. Market risk is caused by changes in prices on financial markets and 
other markets that are related to them, like the commodity market. 
Exchange rate risk, interest rate risk, stock price risk, commodity 
price risk, real estate price risk, and property price risk are all exam-
ples of market risk.

2. Credit risk is found by looking at the following things: 
 a) Credit risk in a broad sense: default risk, creditworthiness risk. 
 b) Types of credit risk: borrower risk or issuer risk, counterparty risk.
3. Liquidity risk: the possibility of turning assets into cash quickly and 

at a fixed price, solvency risk, and liquidity risk related to financial 
market transactions. 

4. Legal risk; 
5. Commercial risk; 
6. Event risk; 
7. Model risk. 

Analysts talk a lot about whether or not risk information should  
be included in financial statements. They point out that there are no laws that 
require businesses to include this information (Sikacz, 2014).

Quantitative Analysis

ANALYSIS AND RESULTS OF THE RESEARCH

The research is carried out within the structure, statistical, compara-
tive, dynamics, and documentation analysis. The time scope of the study 
is 2022, but in some issues that was broadened. The results of the carried 
out research present important modifications between the research variables  
in the given analyzed areas.  The authors take into consideration such risk 
factors of the Walmart as: market, interest rate, foreign currency, invest-
ment, strategic, operational, financial, legal, tax, regulatory, compliance, 
reputational and other risks.
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Walmart company, results of operations, financial condition, and liquid-
ity might be substantially and adversely affected by the risks outlined below in 
ways that company may or may not be able to properly forecast. Walmart is 
vulnerable to risks similar to those faced by all businesses in the United States 
and across the world.  

In terms of the market risks, Walmart Inc. is vulnerable to market risks 
such as fluctuations in interest rates, currency exchange rates, and the fair 
value of certain stock assets, in addition to the risks inherent to its business. 
For each of the Walmart Inc.’s instruments that is susceptible to market risk, 
enterprise has provided an analysis based on a hypothetical scenario intended 
to calibrate possible risk. The impact of a change in one assumption is deter-
mined independently of the other assumptions. However, in practice, a shift 
in one variable might create a shift in another, which can amplify or attenuate 
the impact on other variables (Reuters, 2022).

In the context of the interest rate risk, since the company has both short- 
and long-term debt, it is vulnerable to fluctuations in interest rates. Through 
interest rate swaps and careful management of its mix of fixed and variable 
rate debt, Walmart Inc. is able to mitigate some of the risk associated with 
fluctuating interest rates. As a result of changes in market interest rates, the 
net fair value of its interest rate swaps fell by $0.2 billion during fiscal 2022 
(Tab. 1.). The cash flows exchanged between the parties under the contracts 
are determined by the notional amounts (Infrontanalytics, 2022). 

Including the impact of commercial paper and interest rate swaps, as 
of January 31, 2022, variable rate borrowings amounted to 22% of its total 
short-term and long-term debt. If there was a shift of 100 basis points in 
market rates on January 31, 2022, its annual interest expenses would vary by 
almost $0.1 billion.

In respect to the foreign currency risk, the company long-term debt is de-
nominated in foreign currencies, and the value of its international assets and 
activities exposes the company to the risk of currency exchange rate swings. 
The net loss of $0.6 billion in the currency translation and other category of 
cumulative other comprehensive loss was the consequence of fluctuations in 
currency exchange rates and the accompanying effect on the translation of 
the balance sheets during fiscal 2022. Currency swaps allows the enterprise 
to mitigate some of the risk associated with dealing with foreign exchange. 
As of both January 31st, 2022 and January 31st, 2021, the aggregate fair 
value of these swaps was a liability of $1 billion. The fair value of these swaps 
shifted as a result of movements in currency markets, especially as a result  
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of the strengthening of the U.S. dollar compared to several other currencies 
in fiscal year 2022. Value of the swaps would have changed by $1.0 billion  
if the US dollar had weakened by 10% against all currencies underlying them. 
The value of these swaps would have changed by $40 million if the underlying 
interest rates had fluctuated by 10% from the market rates in effect as of Janu-
ary 31, 2022. For the purpose of hedging the acquisition and payment of pur-
chase obligations denominated in non-functional currencies, the company 
also engage into small foreign currency forward contracts in certain countries 
(Harvard Business School, 2022). 

Table 1. Quantitative disclosures about market risk in fiscal 2023-2027

Expected Maturity Date

(Amounts in millions) Fiscal 
2023

Fiscal 
2024

Fiscal 
2025

Fiscal 
2026

Fiscal 
2027

Liabilities, Short-term borrowings:  
Variable rate (in $)

410 - - - -

Liabilities, Short-term borrowings:  
Weighted-average interest rate (in %)

2,9 - - - -

Long-term debt: Fixed rate (in $) 2,803 4,224 3,565 857 2,757

Long-term debt:  
Weighted-average interest rate (in %)

1,7 3,2 2,9 3,6 2

Interest rate derivatives (Interest rate swaps):  
Fixed to variable (in %)

- 1,75 1,5 - -

Interest rate derivatives (Interest rate swaps): 
Weighted-average pay rate (in %)

- 0,7 1,4 - -

Interest rate derivatives (Interest rate swaps): 
Weighted-average receive rate (in %)

- 2,6 3,3 - -

Source: Own elaboration on the basis of the Stock Analysis on Net (2022) and Macrotrends 
(2022)

In view of the investment risk, it for company comes mostly from fluc-
tuations in the value of its easily ascertainable equities holdings. In fiscal 2022,  
a loss of $2.4 billion was reported as a consequence of the change in fair val-
ue because of the net declines in the stock price of such equity assets, which  
is recognized under other gains and losses. Company has $11.9 billion  
in fair value equity investments as of January 31, 2022. On January 31, 2022, 
the fair value of such assets would have changed by around $1.2 billion if the 
stock price had hypothetically moved by 10% (Macroaxis, 2022).

With regard to the strategic risks, company’s market position, net sales, 
and financial performance might be significantly harmed if the company 
fail to effectively implement its omni-channel strategy and absorb the costs 
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associated with its investments in eCommerce and technology. Customers 
have become more used to and comfortable with online buying, and the re-
tail industry as a whole is undergoing fast change. Therefore, more and more 
shoppers are turning to digital platforms to make purchases at retail stores 
and wholesale warehouses, and this trend is expected to continue to gain 
steam. Investments in eCommerce, technology, talent, supply chain automa-
tion, acquisitions, joint ventures, store remodels, and other customer initia-
tives may not be sufficient or effective to sustainably expand the enterprise’s 
eCommerce business, boost comparable sales, maintain or expand its over-
all market position, or otherwise mitigate the impact on its business growth  
of a moderated pace of new store and club openings (Investors, 2022). 

Walmart’s ability to continue developing and delivering an omni-chan-
nel shopping experience and interconnected ecosystem for the compa-
ny’s customers will have a significant impact on the success of this strategy,  
as it will strengthen its relationships with customers across all of its busi-
nesses and partnerships and contribute to the momentum of its flywheel 
approach. Failure to successfully execute on individual components of this 
flywheel strategy may have a negative impact on its market position, net sales, 
and financial performance and may also result in impairment charges to in-
tangible assets or other long-lived assets due to the interconnected nature of 
the strategy’s components and the increasing allocation of capital expendi-
tures focused on these initiatives. Additionally, an increase in online grocery 
sales and other forms of e-commerce could reduce foot traffic in company’s 
stores and clubs, which in turn could reduce its sales within Walmart’s stores 
and clubs and materially adversely affect company’s financial performance  
as a result of fewer opportunities for cross-store or cross-club sales of mer-
chandise. In addition, the short-term financial performance will be negatively 
impacted by the cost of certain investments in eCommerce, technology, tal-
ent, and automation, including any operating losses incurred, and the long-
term financial performance may be negatively impacted by a failure to realize 
the benefits of these investments (Finance Yahoo, 2022).

As concerns the operational risks, it is difficult to forecast how  
the COVID-19 pandemic may affect company’s operations, financial situa-
tion, or results of operations, and the Walmart may not be able to maintain 
its current pace of revenue growth going forward. Because of the possibility 
of a jump in infection rates or future mutations, variations, or related strains 
of the virus, the consequences of the COVID-19 pandemic remain extremely 
uncertain and volatile. It has become clear in recent years that the pandemic 
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has had far-reaching and varying effects on a variety of business operations, 
product demand, in-stock positions, costs of doing business, access to inven-
tory, supply chain operations, the scope and duration of efforts to contain the 
virus (including travel bans and restrictions, quarantines, shelter-in-place or-
ders, business and government shutdowns, and other restrictions on retailers), 
and company’s ability to preemptively stock inventory. During the course of 
the COVID-19 epidemic, consumer behavior shifted drastically (Finra, 2022). 

Consumer demand for specific items may vary and customer behavior 
may alter if illnesses return or if new mutations, variations, or related strains 
of the virus become widespread, testing its ability to forecast and/or modify 
inventory levels to fulfill that demand. These variables may affect inventory 
levels in the future by increasing the likelihood of out-of-stock situations and/
or causing delivery delays for certain items. Other factors and unknowns in-
clude, but are not limited to: the severity and length of the pandemic, includ-
ing whether there are more outbreaks or spikes in the number of COVID-19 
cases, future mutations or related strains of the virus in areas where company 
and its suppliers operate; increased operational costs that come with running 
a business during a global pandemic; and changing macroeconomic factors, 
such as general economic uncertainty and unemployment rates. These risks 
and their effects are hard to predict, and if they happen, they could mess up 
its operations and hurt its finances. The COVID-19 pandemic has caused 
enterprise’s sales to grow faster than they would have in the past, especially in 
its eCommerce business (Columbusceo, 2022).

In respect to the financial risks, the company’s financial results fall 
short of market expectations, its stock price and volatility might take a hit.  
The market’s strong expectations for its future operational outcomes are re-
flected in the price of its shares. The market price of its stock may decrease  
if the enterprise fails to meet or is  delayed in meeting these expectations, 
which include its consolidated net sales, consolidated operating income, 
capital expenditures, comparable store and club sales growth rates, eCom-
merce growth rates, gross margin, earnings, and adjusted earnings per share. 
Changes in exchange rates might have a significant negative impact on com-
pany’s consolidated financial position and its reported results of operations. 
When doing business outside of the United States, Walmart often deal  
in the currency of that country. Walmart’s consolidated financial statements 
are prepared in U.S. dollars, therefore company must convert the local cur-
rency amounts of its assets, liabilities, net sales, other revenues, and costs from  
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its international businesses into U.S. dollars using the prevailing exchange 
rates (Eurofinance, 2022). 

Walmart reported losses in recent years may be traced in part to negative 
variations in currency exchange rates. As a consequence of such translations, 
fluctuations in currency exchange rates from one period to the next that are 
unfavorable to the company may also result in company’s consolidated finan-
cial statements reflecting significant adverse period-over-period changes in its 
financial performance or reflecting a period-over-period improvement in its 
financial performance that is not as robust as it would be if there were no 
such fluctuations in the currency exchange rates. Both of these outcomes are 
possible. These unfavorable swings in currency exchange rates will have a neg-
ative impact on the reported performance of Walmart International operating 
segment, which will in turn have a negative impact on company’s reported 
consolidated results of operations (CNBC, 2022). 

Walmart could use a currency other than the one used in the nation in 
which the items are going to be sold in order to pay for the things that enter-
prise buys to resell in its many shops and membership clubs located all over 
the globe. When company must acquire the currency to pay for such products 
and the exchange rates for the payment currency fluctuate in a manner that is 
unfavorable to it, company’s cost of sales may increase, and company may be 
unable or unwilling to change the prices at which company sell those goods 
to address that increase in company’s costs, which will have a corresponding-
ly negative effect on Walmart’s gross profit. This will have an adverse effect 
on its gross profit. As a consequence of this, unfavorable shifts in the value  
of currencies against one another have had and may continue to have a nega-
tive impact on its overall business performance (Finbox, 2022).

On the topic of the legal, tax, regulatory, compliance, reputational and 
other risks it should be add that because of the global nature of the compa-
ny’s activities, Walmart is vulnerable to legislative, judicial, accounting, legal, 
regulatory, tax, political, and economic risks and situations unique to the 
nations and areas in which the enterprise does the business. Walmart’s retail 
operations spans the globe, with locations in Africa, Canada, Central America, 
Chile, China, India, and Mexico in addition to the United States. About 18 
percent of Walmart’s total net revenues in fiscal 2022 came from its inter-
national businesses. Walmart’s international businesses in many nations im-
port products and services from abroad. Numerous circumstances, many of 
which are beyond its control, might compromise its future operational perfor-
mance in certain nations. Political factors, including political instability; local 
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and global economic conditions; legal and regulatory constraints, including  
regulation of product and service offerings and regulatory restrictions  
(such as foreign ownership restrictions) on eCommerce and retail operations 
in international markets like India; restrictive governmental actions, includ-
ing trade protection measures; antitrust and competition law regulatory mat-
ters (sui generis); and technological developments all play a role. High infla-
tion or currency depreciation in several of the nations where the enterprise 
does business may hurt its bottom line if they happened again (Global Risk 
Management Institute, 2022). 

Foreign trade, monetary and fiscal policies of the United States and 
other countries, laws, regulations and other activities of foreign governments, 
agencies and similar organizations, and the risks associated with having nu-
merous facilities located in countries that have historically been less stable 
than the United States, are all factors that may impact its international op-
erations. There are additional risks associated with its worldwide activities, 
such as the expenses and challenges of operating overseas operations, unfavor-
able tax effects, and greater difficulty in enforcing intellectual property rights  
in countries other than the United States. It may be challenging to do busi-
ness in a number of sovereign countries owing to variations in culture, laws, 
and regulations, which can amplify the different risks inherent in conducting 
business in the United States. There is a possibility that its overseas affiliates, 
contractors, or agents would violate U.S. and foreign laws and regulations 
applicable to the company, such as the Foreign Corrupt Practices Act, while 
doing business in countries in which the Walmart has a presence. The com-
pany has a worldwide anti-corruption compliance program and a worldwide 
policy that forbids such corporate activities. Notwithstanding, the enterprise 
is still vulnerable to the possibility that one or more of its associates, con-
tractors, or agents will engage in business practices that are prohibited by 
its policies, circumvent its compliance programs, and in doing so violate 
such U.S. laws and regulations or the laws and regulations of other countries.  
This includes those based in or from countries where such practices may be 
customary. Even though such actions are forbidden by its internal standards, 
they nonetheless could damage the company, finances, and reputation if they 
are discovered (TipRanks, 2022).
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CONCLUSIONS

Several meanings exist for the term “risk” but they all boil down to the 
same thing: the possibility of something negative happening in the future that 
might derail the company’s plans. By recognizing and controlling the factors 
that pose risks, as well as the potential for adverse outcomes, risk manage-
ment aims to make a business more resilient. Depending on the nature of the 
risk, many techniques may be used to quantify it. There are advantages and 
disadvantages to using any one particular approach. Thus, the best approach 
for predicting risk should be chosen, allowing decision-makers to zero in on 
the causes of risk and take measures to mitigate or avoid it. Although there  
are a number of quantitative tools for assessing risk, experience and gut in-
stinct continue to form the basis of the most common approach. Based on 
the results of the research, it was determined that most managers rely large-
ly on their expertise to deal with risk, and that they do so by attempting  
to avoid scenarios that might lead to dangerous situations and distract the 
business from accomplishing its objectives. From an implementation stand-
point, the research revealed the failure to prioritize risks and the use of con-
fusing indicators both suggest a lack of knowledge in the ways of measuring 
and assessing risk. More attention and resources should be allocated to risk 
management. Because the enterprise and the people it serves might suffer  
if it overly prioritizes safety at the expense of taking calculated risks. Sup-
port programs and training seminars that provide workers with the expertise  
to recognize and mitigate risk are two ways to raise interest or awareness. 
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WALMART INC. POD WZGLĘDEM CZYNNIKÓW 
RYZYKA BIZNESOWEGO- AMERYKAŃSKA 

MIĘDZYNARODOWA KORPORACJA HANDLOWA. 
ISTOTNE ASPEKTY

Streszczenie: Celem artykułu jest ocena firmy Walmart Inc. pod kątem wy-
branych czynników ryzyka biznesowego. Postawiono następujące problemy 
badawcze: Jaka jest dywersyfikacja Walmart Inc. pod kątem wybranych czyn-
ników ryzyka biznesowego?; Które z badanych aspektów Walmart Inc. pod 
względem wybranych czynników ryzyka biznesowego mają najwyższy, średni 
i najniższy poziom w badanym przedziale czasowym? W części teoretycznej 
pracy przedstawiono różne podejścia do zagadnienia ryzyka. W badaniach 
przeprowadzono: analizę dokumentacji, statystyczną, porównawczą, dynami-
ki. Z dyskusji wynika, że pojęcie ryzyka nabiera coraz większego znaczenia w 
dzisiejszym wysoce zmiennym klimacie korporacyjnym, którym rządzą świato-
we trendy i stale rosnący stopień niepewności. Klimat gospodarczy, społeczny  
i polityczny, a także zmiany w wydatkach klientów, nieoczekiwane działania 
rywali i dywersyfikacja w zachętach dla przedsiębiorców, odgrywają rolę w co-
dziennych strategicznych wyborach, których muszą dokonywać właściciele 
firm. Proces wnioskowania przebiegał w sposób dedukcyjny.

Słowa kluczowe: Walmart Inc., ryzyko, czynniki ryzyka, biznes
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PFIZER INC.-  
AN AMERICAN MULTINATIONAL 

PHARMACEUTICAL AND 
BIOTECHNOLOGY CORPORATION: 

BUSINESS, INDUSTRY AND 
OPERATIONS RISK DETERMINANTS

Summary: The aim of the paper is the assessment of the Pfizer Inc. in terms  
of the chosen corporation’s risk determinants within business, industry and 
operations. The following research problems were put forward: What is the 
diversification of Pfizer Inc. in terms of the chosen corporation’s risk deter-
minants within business, industry and operations?; Which of the researched 
aspects of Pfizer Inc. in terms of the chosen corporation’s risk determinants 
within business, industry and operations have the highest, middle and the 
lowest level in the researched time scope? In the theoretical part of the paper  
was depicted the impact of COVID-19 on Pfizer’s business and operations. 
In the studies were carried out: documentation, statistical, comparative, dy-
namics analysis.  The corporation warns shareholders that laws in the health-
care sector in the United States are not just strict but are also subject to rapid 
revision. Pharmaceutical giant Pfizer warns that reforms to the healthcare sys-
tem in the United States, including those that aim to alter the way healthcare 
is paid for or delivered, may have far-reaching consequences for its bottom 
line. The corporation warns that cuts in government programs like Medicare 
and Medicaid might have a negative effect on product payments and overall 
business performance. Pfizer also expresses concern that its U.S. operations 
may be harmed if rival prescription medications were allowed into the country 
from other countries. The inference process took place in the deductive way.

Keywords: Pfizer Inc., risk determinants, pharmaceutical corporation, bio-
technology corporation 
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INTRODUCTION

Research is at the heart of Pfizer Inc.’s worldwide biopharmaceutical 
business. Through the research, development, manufacturing, marketing, sale, 
and distribution of biopharmaceutical products around the globe, enterprise 
aims to provide treatments that dramatically improve the quality of people’s 
lives. Company operates in both established and developing markets to find 
better ways of preventing, diagnosing, treating, and ultimately curing some of 
the world’s most dreaded illnesses. To ensure that people all around the globe 
have access to quality healthcare at a price they can afford, company works  
in tandem with other healthcare professionals, governments, and communi-
ties (Britannica, 2023; Pitchbook, 2023). 

The creation and sale of biopharmaceutical products accounts for the 
bulk of Pfizer’s earnings. By enhancing disease treatment, boosting health, 
wellbeing, and productivity, and decreasing the need for supplementary med-
ical services like visits to the emergency department or hospitalization, compa-
ny thinks its medicines and vaccines deliver considerable value for healthcare 
providers and patients. When it comes to illness prevention and treatment, 
company believes that better communication and collaboration between pa-
tients, doctors, and insurers is essential to achieving optimal results. Within 
the present legal and price frameworks, Pfizer aims to increase patient access 
and assess the efficacy of its pricing arrangements and contractual strategies 
with payers to mitigate any negative effect on its revenues. Enterprise op-
erates internationally and export its wares to over 125 countries. Company 
commercial structure takes into account the fact that the demographics and 
developing economic strength of the fastest-growing emerging markets are 
increasingly resembling the profile seen inside established countries. A grow-
ing urban population and middle class in developing countries may be good 
news for its business. Pfizer’s $51.5 billion in 2021 sales came mostly from its 
international activities, accounting for 63% of its overall revenue. Overseas 
sales of over $500 million were achieved in 21 countries in 2021, 8 countries 
in 2020, and 10 countries in 2019, with the rise in the number of countries 
in 2021 being driven largely by Comirnaty/BNT162b2. In 2021, Japan was 
its most important international market outside of the United States in terms 
of overall revenue (Drugwatch, 2023; Business-Standard, 2023; Bluff, 2019). 
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Research questions

The paper regards the selected aspects of the Pfizer Inc. in terms of the 
chosen corporation’s risk determinants within business, industry and opera-
tions. The fundamental aim of the paper is the assessment of the Pfizer Inc.  
in terms of the chosen corporation’s risk determinants within business, indus-
try and operations. 

The authors present the following research problems: 

1. What is the diversification of Pfizer Inc. in terms of the chosen corpo-
ration’s risk determinants within business, industry and operations?; 

2. Which of the researched aspects of Pfizer Inc. in terms of the chosen 
corporation’s risk determinants within business, industry and opera-
tions have the highest, middle and the lowest level in the researched 
time scope?

Research Methods

The theoretical part of the paper has depicted the impact of COVID-19 
on Pfizer’s business and operations. The studies are carried out within the 
documentation, statistical, comparative, and dynamics analysis. The results 
showed that the research aspects of Pfizer Inc. in terms of the chosen corpora-
tion’s risk determinants within business, industry and operations has different 
tendencies. The paper was prepared based on print, digital and electronic 
sources: reports, databases, books, textbooks, academic and trade journals, 
and scientific papers. The inference process took place in a deductive way.

Theoretical Analysis

IMPACT OF COVID-19  
ON PFIZER’S BUSINESS AND OPERATIONS

To aid in operational planning and financial projections, Pfizer has made 
assumptions about the pandemic’s duration, severity, and global macroeco-
nomic impact, as well as the availability of the COVID-19 vaccine and oral 
COVID-19 treatment contracts, both of which are subject to change based 
on its ongoing monitoring and assessment. Due of the unpredictability of 
future events, company is unable to correctly forecast the amount to which 
the pandemic will harm its company, operations, financial condition, or 
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results. Pfizer’s worldwide commercial, manufacturing, research and develop-
ment, and corporate supporting departments are all receiving its undivided 
attention as it adopts actions targeted at reducing concerns wherever feasible.  
The pandemic has had a wide-ranging effect on its company outside of the 
launch of Comirnaty/BNT162b2 and Paxlovid. The pandemic of 2021 has 
various effects on the items in its portfolio. Disruptions to healthcare activities 
due to COVID-19, such as the priority of primary and booster vaccination 
campaigns for COVID-19, had an effect on several of company’s vaccines, 
such as the Prevnar series (KHN, 2023; Leaver and Reader, 2016).

Postponement of elective and diagnostic operations owing to COVID-19 
persisted in 2021 for certain products like Vyndaqel/Vyndamax, although 
this trend may abate in 2022 if COVID-19 vaccine and booster rates contin-
ue to rise and/or if COVID-19 cases decrease. In contrast, Ibrance and other 
products showed rising demand in 2021 as foreign markets began to recover 
from the setbacks brought on by the COVID-19 pandemic. Enterprise con-
tinues to monitor and analyse epidemiological data to influence in-person 
interactions with healthcare experts and to help maintain the safety of its 
employees, customers, and communities, and it saw a return to pre-pandemic 
engagement levels in 2021. Company is pursuing a mixed strategy of on-
line and in-person interactions with clients since Pfizer knows that’s what  
it want. To better connect healthcare professionals and consumers with urgent-
ly needed education and information during the epidemic, company scaled 
up its remote interaction and otherwise reworked its promotional platform. 
However, some employees in the PGS and WRDM organizations must re-
main on-site and are subject to stringent protocols designed to reduce the risk  
of transmission, while the vast majority of its employees who can perform 
their job functions outside of its facilities continue to work remotely during 
this interim period (Reuters, 2023; Hanggraeni et al., 2019; Kaassis and Badri, 
2018; Clinicallab, 2023; Ferreira de Araújo Lima et al., 2020).

Quantitative Analysis

ANALYSIS AND RESULTS OF THE RESEARCH

The research is carried out within the structure, statistical, compara-
tive, dynamics, and documentation analysis. The time scope of the study is 
2022, but in some issues that was extended. The results of the carried-out 
research present important modifications between the research variables in 
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the given analysed areas.  The authors take into consideration such risk factors  
of the Pfizer Inc. as risks related to company’s business, industry and operations.

In respect of the managed care trends, health plans and other managed 
care organizations, such as pharmacy benefit managers (PBMs), have kept up 
their efforts to control prescription spending. Consolidation has given MCOs 
and other private third-party payers more leverage in negotiations, and both 
MCOs and governments are using formularies to rein in drug costs and boost 
uptake of certain medications, either through inclusion in the formulary  
or preferential placement within the formulary. As a result of these programs, 
patients now have a greater stake in their drug decisions and may be more 
likely to choose for generics, which tend to be less expensive. It’s possible 
that company won’t be able to get its items on formularies or get acceptable 
price for them in a timely manner, or at all. With a smaller patient popula-
tion and a higher price tag than other pharmaceutical goods, novel specialty 
pharmaceutical drugs used to treat uncommon or life-threatening disorders 
have piqued the attention of payers, who are looking for ways to rein in rising 
healthcare costs (Fierce Pharma, 2023b; The New York Times, 2023). 

The efforts of third-party payers to keep costs down are bolstered by the 
employment of additional tools, such as new-to-market blocks, exclusion lists, 
indication-based pricing, and value-based pricing/contracting. Clinical proto-
cols, prior authorization for a branded product if a generic product is available 
and requiring the patient to first fail on one or more generic products before 
permitting access to a branded medicine are all examples of utilization man-
agement tools that such payers are increasingly imposing. Private third-party 
payers in the United States are likely to exert increased price pressure as their 
market continues to consolidate and as more medications become accessible 
in generic form (Clinicallab, 2023; Reuters, 2023; Kozubíková et al., 2015).

As concerns the competitive products, the unanticipated product obso-
lescence or a decline in sales for company’s present and future goods might 
come from the introduction of competing products. Such introductions re-
main common, and a wide range of potentially competing items is in the 
works. Company is unable to foresee with any degree of certainty the launch 
of competitor treatments that treat illnesses and conditions similar to those 
addressed by company’s in-line medications and product candidates, or the 
extent to which they would disrupt the market. In addition, its branded med-
ications face stiff competition from generic drug producers, including generic 
copies of rivals’ branded treatments that lose market exclusivity. Over the 
last several years, company have faced stiff generic competition for a handful  
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of its goods. Pfizer anticipates that certain generic manufacturers in China 
will continue to provide formidable competition, which may lead to further 
price reductions and a drop in sales volume for some of its medicines. It is also 
possible that a generic competitor may enter the market for one of its patent-
ed items before the patent exclusivity period ends, either immediately or after 
a “at-risk” launch (despite ongoing patent infringement action against the 
generic product) (KHN, 2023; Amnesty, 2023; Pharmaceutical-technology, 
2023; Ap News, 2023).

With regard to concentration, in 2021, nine of Pfizer’s products repre-
sented for 75% of its overall sales, each with over $1 billion in direct prod-
uct and/or alliance revenues. Comirnaty/BNT162b2 was very important  
to company in 2021, contributing 45 percent to its overall income. The loss 
of patent protection (if applicable), changes in prescription or vaccination 
growth rates, material product liability litigation, unexpected side effects  
or safety concerns, regulatory proceedings, negative publicity affecting doc-
tor or patient confidence, competition from existing competitive products, 
changes in labelling, pricing, access pressures, supply shortages, or the in-
troduction of a new, more effective product could have a material adverse 
effect on its business. Patents covering a number of its best-selling goods are,  
or have been, the subject of ongoing legal challenges, and many of its prod-
ucts have faced patent-based expirations or loss of regulatory exclusivity  
in certain areas in the previous few years (Moody’s Analytics, 2023; Bloomberg, 
2023; CNN Business, 2023; Forbes, 2023).

As regards the research and development, for company to thrive in the 
long run, it needs to constantly find ways to expand its product line via re-
search and innovation. Over time, it needs to replace company’s product lines 
to make up for revenue losses when goods lose exclusivity or market share 
and to allow for profitability growth, largely via internal R&D or through 
partnerships, acquisitions, JVs, licensing, and other agreements. Finding and 
developing new goods (or novel uses for current products) to meet unmet 
medical needs and get reimbursement from payers is crucial to company’s 
growth. However, it is still difficult to achieve growth in the now while both 
investing in the future and returning value to shareholders. The number  
of candidates company is able to support and the long-term viability  
of the R&D portfolio may be affected by the continuing high costs of prod-
uct development and the regulatory requirements in several therapeutic areas 
(Figure1.). If a medicine or vaccine candidate is approved by regulators, deci-
sions taken early in the development process may have a significant influence 
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on the marketing strategy and payer reimbursement possibilities (Fierce 
Healthcare, 2023; Statista, 2023a; Chamber of Commerce of Eastern Con-
necticut, 2023; Investopedia, 2023; Jensen Investment Management, 2023; 
Reliableplant, 2023; Columbia University Irving Medical Center, 2023; 
Macrotrends, 2023; PharmaNewsIntel, 2023; Kayes et al., 2007).

Figure 1: Pfizer’s (PFE) main risk factors distribution-overview Q3, 2022

Source: Own elaboration on the basis of Tipranks (2023)

As for the global operations, since company conducts business on a glob-
al scale, it may be vulnerable to the effects of changes in exchange rates, capital 
and exchange controls, the global economy (including inflation), expropria-
tion and other restrictive government actions, modifications to intellectual 
property legal protections and remedies, trade regulations, tax laws and regu-
lations, and procedures and actions affecting the approval, production, pric-
ing, marketing, reimbursement, and access to company’s products (Figure 1.). 
Health care budgets may be small or non-existent in certain developing mar-
kets, making them especially susceptible to economic and political turmoil 
(Harvard School of Public Health, 2023; William Davidson Institute, 2023; 
Belas et al., 2019a; Doff, 2008). 

Enterprise’s plan for expansion in developing countries may not succeed 
for these and other reasons, and growth rates in these regions may not be sus-
tainable. Negative pricing pressure may occur in markets when governments 
have an active role in determining prices, access requirements (for example, 
via health technology evaluations), or other measures of cost control due to 
government finance and economic constraints (Table 1.). Company is keep-
ing an eye on the state of international commerce, as well as any prospective 
trade wars or barriers that might have an effect on its operations (Global Risk 
Management Institute, 2023; Pharmtech, 2023).
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Table 1. Pfizer’s (PFE) risk factors by the risk area-overview Q3, 2022
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Source: Own elaboration on the basis of Tipranks (2023)

For example, if trade restrictions or tariffs dampen global economic ac-
tivity, it could see a drop in sales, an increase in costs, greater volatility in 
foreign exchange rates, a decrease in the value of its financial assets and pen-
sion plan investments, increases in its pension funding obligations, greater 
government efforts to rein in costs, and delays or failures in the performance  
of customers, suppliers, and other third parties on whom company may de-
pend for the performance of its business. Company deals with over a hundred 
different currencies and operate in a wide variety of nations (Table 1.). Pfiz-
er’s revenues, expenditures, and expenses, as well as its financial projections, 
may be affected by fluctuations in the value of those currencies compared  
to the U.S. dollar or by significant inflation in those countries. Pfizer overseas 
net assets and a significant amount of its income and expenditures are vul-
nerable to fluctuations in the exchange rate. Including 29% from Europe and 
19% from China, Japan, and the rest of Asia, overseas operations accounted 
for 63% of its total sales in 2021. There is no way to know how future fluc-
tuations in currency rates or economic circumstances may affect its company,  
financial performance, or financial situation. Company’s interest-bearing as-
sets, as well as its borrowing, pension benefit, and postretirement benefit lia-
bilities, are vulnerable to fluctuations in interest and currency rates. 
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As far product manufacturing, sales and marketing risks, it should be 
mentioned that regulatory actions, shutdowns, work stoppages or strikes, ap-
proval delays, withdrawals, recalls, penalties, supply disruptions, shortages or 
stock-outs at Pfizer’s facilities or third-party facilities that company relies on, 
reputational harm, the impact to its facilities due to health pandemics or nat-
ural or man-made disasters, and other factors may impede or delay its supply 
chain, product manufacturing and distribution networks, sales, and market-
ing. Challenges in sourcing component materials at adequate quantities and/
or meeting appropriate quality standards across its supply network and/or 
complying with applicable regulations; inability to supply certain products 
due to voluntary product recalls (as in the case of Chantix); disruptions in 
the supply chain at company’s facilities or at a supplier or vendor. Pfizer also 
uses contract manufacturers, some of whom may have problems or be unable  
to produce its items in sufficient quantity or quality (CINDE, 2023; Access 
to medicine foundation, 2023; Hudakova and Dvorsky, 2018). 

Inspections by regulatory bodies are routine in order to ensure that both its 
own and any outsourced production is following current good manufacturing 
practice (cGMP) and any other relevant regulations. If Pfizer does not follow 
the rules, it might be in trouble with the law or the government, which could 
lead to things like warning letters, production suspensions, product seizures, 
injunctions, debarment, recalls, approval delays or rejections, import bans,  
or import certification denials (Seekingalpha, 2023; Fierce Pharma, 2023a).

Concerning the collaborations and other relationships with third parties, 
the discovery, development, manufacture, and marketing of company’s prod-
ucts and product candidates, as well as the formation of joint ventures and oth-
er business development activities, all rely on the participation of third-party 
collaborators, service providers, and others. It is possible that these transac-
tions will have a negative effect on its reported profits or cash flows since they 
require company to pay out large sums of money up front in exchange for 
advantages that won’t be realized for many years. Enterprise has a significant 
reliance on external parties for a wide range of its medication research, manu-
facturing, and commercialization operations; nevertheless, enterprise does not 
have direct oversight of many of these processes (Pfizer, 2023; Fierce Pharma, 
2023a). Pfizer also use third-party service providers for things like transaction 
processing, accounting, information technology, manufacturing, clinical tri-
al recruiting and execution, clinical lab services, non-clinical research, safety 
services, integrated facilities management, and a host of other things (Thermo 
Fisher, 2023; Belas et al., 2019). 
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In the context of the counterfeit products, because of Pfizer’s stellar rep-
utation and bright future, its pharmaceuticals are often counterfeited. Poor 
manufacturing circumstances (sometimes at unlicensed, uninspected, and 
filthy places) and a lack of control of the contents of counterfeit medicines 
and vaccines constitute a serious threat to the health and safety of patients. 
Pfizer’s patients might be harmed if the company does not take steps to elim-
inate this risk. For Pfizer, this may mean a drop in revenue, product recalls, 
and even legal action if patients lose faith in the company and its medications 
and vaccines. E-rise commerce’s during the SARS and COVID-19 pandem-
ics made it much easier for consumers to acquire prescriptions and other med-
ical treatments via the internet rather than at brick-and-mortar pharmacies  
or authorized full-service internet pharmacies, contributing to the widespread 
availability of counterfeit medicines (Business Strategy Hub, 2023; Compa-
rably, 2023; Havierniková and Kordoš, 2019).

In conjunction with market risk, the Pfizer face dangers associated with 
fluctuations in foreign currencies, interest rates, and stock prices. Compa-
ny’s program to manage financial risk aims to lessen the effect of changes  
in interest and exchange rates on its profits. In order to deal with these risks,  
it uses a mix of operational strategies and financial tools. Enterprise assesses its 
exposure to fluctuations in foreign currency rates by analysing the fair values 
of its financial instrument holdings at the end of each year. In this analysis,  
if the dollar appreciated by 10% against all other currencies as of December 
31, 2021, the expected adverse impact on its net income would not be signifi-
cant under the assumption that a change in one currency’s rate relative to the 
U.S. dollar would have no effect on another currency’s rate relative to the U.S. 
dollar (CNBC, 2023; Tipranks, 2023; Infront analytics, 2023; Macroaxis, 
2023; Hasle and Refslund, 2018). 

CONCLUSIONS

Through strategic partnerships, joint ventures, equity and debt invest-
ments, strategic sales, divestitures, and mergers and acquisitions, compa-
ny wants to improve its current offerings and its pipeline of future items.  
The success of these endeavours depends on a number of factors, including 
the availability and accurate cost/benefit evaluation of appropriate opportu-
nities, competition from others seeking similar opportunities, and its ability  
to successfully identify, structure, and execute transactions, including the 
ability to satisfy closing conditions in the anticipated timeframes. Additional 
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equity or debt funding may be needed to pursue these prospects, which might 
lead to greater leverage and/or a deterioration in its credit ratings. The value of 
the debt or equity securities Pfizer purchases as all or part of the consideration 
for business development operations may vary, and may decline. Compa-
ny’s capacity to influence the management, operational choices, and policies  
of a firm in which enterprise has invested may be constrained if enterprise 
does not have control over that company (Mutezo, 2013). 

There may be risks and liabilities associated with such transactions that 
company do not find, that are not disclosed to Pfizer, or that the enterprise in-
sufficiently analyses, notwithstanding its attempts to reduce them by, among 
other things, due diligence. When appropriate, the success of any acquisition 
is contingent on its ability to integrate the acquired companies successfully 
and reap the expected advantages. For instance, company may not realize the 
cost reductions it hoped to from some of these purchases, or it might not see 
those savings in a timely manner. There is also a chance that some of these 
purchases won’t have the accretive effect expected of them, or that it won’t 
happen until much later. Loss of important workers, interruption of opera-
tions (including partnerships with third parties), and differences in standards, 
controls, processes, and policies are all possible outcomes of combining these 
companies.
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PFIZER INC. –  
AMERYKAŃSKA MIĘDZYNARODOWA KORPORACJA 

FARMACEUTYCZNA I BIOTECHNOLOGICZNA: 
DETERMINANTY RYZYKA BIZNESOWEGO, 

BRANŻOWEGO I OPERACYJNEGO

Streszczenie: Celem artykułu jest ocena firmy Pfizer Inc. pod kątem wybra-
nych uwarunkowań ryzyka korporacji w kontekście biznesu, branży i działalno-
ści. Postawiono następujące problemy badawcze: Jakie jest zdywersyfikowanie 
firmy Pfizer Inc. pod względem wybranych uwarunkowań ryzyka korporacji 
w kontekście biznesu, branży i działalności?; Które z badanych aspektów firmy 
Pfizer Inc. w kontekście biznesu, branży i działalności mają najwyższy, średni 
i najniższy poziom w badanym przedziale czasowym? W części teoretycznej ar-
tykułu przedstawiono zagadnienie wpływu COVID-19 na biznes i działalność 
firmy Pfizer. W badaniach przeprowadzono: analizę dokumentacji, statystycz-
ną, porównawczą, dynamiki. Korporacja podkreśla, że przepisy w sektorze 
opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych są nie tylko surowe, ale również 
podlegają stałemu monitorowaniu. Gigant farmaceutyczny Pfizer podnosi, że 
reformy systemu opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych, w tym te, któ-
re mają na celu zmianę sposobu płacenia lub świadczenia opieki zdrowotnej, 
mogą mieć daleko idące konsekwencje dla jego wyników finansowych. Przed-
siębiorstwo zwraca uwagę na to, że cięcia w programach rządowych, takich 
jak Medicare i Medicaid, mogą mieć negatywny wpływ na płatności za pro-
dukty i ogólne wyniki biznesowe. Pfizer wyraża również zaniepokojenie, że 
jego działalność w USA może ucierpieć, jeśli konkurencyjne leki na receptę 
zostaną wpuszczone do kraju z rynków innych państw. Proces wnioskowania 
przebiegał w sposób dedukcyjny.

Słowa kluczowe: Pfizer, determinanty ryzyka, korporacja farmaceutyczna, 
korporacja biotechnologiczna
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Sytuacja zawodowa studentów  
w kontekście współczesnego 

rynku pracy funkcjonującego 
w Polsce

Streszczenie: Studia jest to czas stawiania pierwszych kroków w zakresie wej-
ścia młodego pokolenia we współczesny rynek pracy. W ramach okoliczności 
jakimi były pandemia oraz kryzys związany z podejmowanymi krokami w celu 
jej zatrzymania, podjęto się próby poznania sytuacji zawodowej studentów we 
współczesnym rynku pracy w Polsce. Następnie na podstawie uzyskanych wy-
ników badań dokonano osacowania następujących elementów: wpływu typu 
studiów na zatrudnienie, posiadanych kompetencje zawodowe a pracy, okresu 
i typu pracy, pracy zawodowej a wynagrodzenia czy również motywacji do 
podjęcia zatrudnienia. Materiał empiryczny wykorzystany w artykule zgroma-
dzono dzięki udostępnieniu wyników badań oraz raportów przez absolwentów 
Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Słowa kluczowe: student, rynek pracy, praca, uczelnia, studia, wynagrodzenie, 
motywacja

Wstęp

Rynek pracy można sklasyfikować jako jeden z najważniejszych elemen-
tów w gospodarce każdego państwa. W ówczesnych czasach, przechodzi on 
bardzo wiele zmian, na co wpływ mają takie elementy jak: rozwój technolo-
giczny na świecie czy też pandemia COVID-19 , co znacząco spowodowało 
wprowadzanie zmian w trendach kształtujących pracę. Można do nich zakwa-
lifikować następujące elementy (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
2022, s.11-12):
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1. Wprowadzenie monitorowania w pracy hybrydowej bądź zdalnej. 
Rozwiązanie to ma być przeznaczone dla pracowników kwalifikują-
cych się do generacji Z i pokolenia Y. Jego nadrzędnym celem jest 
optymalizacja pracy zespołów działających w tej formie.

2. Większa elastyczność pracowników. Element ten spowoduje wzrost 
integracji między współpracownikami oraz wprowadzi dodatkowe 
obowiązki dla pracodawcy, w postaci umożliwienia rozwoju pra-
cowników oraz organizacji integracji, poprzez zastosowanie nowych 
metod.

3. Zwiększony rozwój technologii. Umożliwi ona zwiększenie wydaj-
ności pracownika, a także przyczyni się do zdobycia nowych kompe-
tencji zawodowych i zwiększenia wynagrodzenia.

Samo pojęcie elastyczności pracy jest określane jako: ”możliwość harmo-
nijnego połączenia pracy, obowiązków rodzinnych i życia osobistego, istot-
ne dla dobrostanu pracownika, a także jego rodziny”. Jak podaje Europejska 
Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, można wyróżnić nastę-
pujące formy zatrudnienia: dzielenie się pracownikiem, dzielenie się pracą, za-
trudnienie tymczasowe, praca dorywcza, praca zdalna, praca za talony, praca 
portfelowa, zatrudnienie społecznościowe oraz zatrudnienie wspólne. W Pol-
sce natomiast do elastycznych form zatrudnienia zalicza się: umowę termino-
wą, telepracę, zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracę nakład-
czą, prace na wezwanie, pracę w ramach umów o zlecenie, dzieło czy umowę 
agencyjną, czy także leasing pracowniczy, dzielenie pracy, pracę rotacyjną, 
świadczenie usług na zewnątrz oraz samozatrudnienie (Hildt — Ciupińska, 
Pawłowska — Cyprysiak 2019, s. 2-8).

Zmiany zachodzące we współczesnym rynku pracy sprawiają, że w szcze-
gólnej sytuacji znajdują się absolwenci studiów wyższych. Jak podaje Główny 
Urząd Statystyczny, w roku akademickim 2021/2022 można było zaobserwo-
wać tendencję wzrostową liczby studentów, jak i absolwentów w porównaniu 
do roku poprzedniego - 2020/2021 (wzrost liczby studentów o 2,9 tys. oraz 
wzrost liczby absolwentów o 3,9 tys.). Najbardziej popularnymi studiami są: 
biznes, administracja oraz prawo - 22,5% studentów oraz 24% absolwentów, 
technika, przemysł i budownictwo - 14% studentów oraz 15,7% absolwen-
tów, zdrowie i opieka społeczna - 12,8% studentów oraz 11,2% absolwentów 
i  nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja - 12,3% studentów i 10,6% 
absolwentów. Zdecydowana większość studentów podejmuje studia dzienne 
(64,3%). Również biorąc pod uwagę stopień studiów, to studia licencjackie 
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są najczęściej wybierane (61,7% przy 22,2% studiów magisterskich i 15,7% 
jednolitych magisterskich) (GUS 2022a).

Rynek pracy jest jednym z priorytetów polityki prowadzonej przez Unię 
Europejską. Od roku 1997 funkcjonuje Europejska Strategia Zatrudnienia, 
a obecnie jest ona realizowana w ramach Strategii “Europa 2020”. Jest ona 
wdrażana w czterech etapach: 1

1. Wytyczne dotyczące zatrudnienia,
2. Wspólne sprawozdanie o zatrudnieniu,
3. Krajowe programy reform,
4. Zalecenia dla poszczególnych krajów członkowskich.

Celem niniejszego artykułu jest zilustrowanie zależności pomiędzy zdo-
bytym zatrudnieniem, zgodnym z wykształceniem danego studenta, a dodat-
kową działalnością, poszerzającą kompetencje kandydata oraz innymi działa-
niami podejmowanym,i przez studentów na rynku pracy. Jako tezę badawczą 
przyjęto stwierdzenie, ze obecność studenta na rynku pracy w czasie studiów 
pozwala na lepsze ich funkcjonowanie po zakończeniu edukacji wyższej.

Rynek pracy w Polsce —  
podstawowa charakterystyka

Krajowy rynek pracy to istotny element w gospodarce narodowej. Samo 
pojęcie “gospodarka” można zdefiniować jako “skomplikowaną strukturę 
składającą się z całego szeregu segmentów, które łączą różnego rodzaju rela-
cje, związki i zachodzące między nimi procesy”. Rynek z kolei jest to miejsce, 
gdzie odbywają się transakcje kupna i sprzedaży danego produktu. Rynek pra-
cy definiujemy następująco: “jest to miejsce dokonywania transakcji wymia-
ny usług pracy pomiędzy pracodawcami a pracownikami oraz ustalania ceny 
tych usług, ale również rozmiarów i warunków wymiany”. W prowadzonych 
analizach i badaniach empirycznych brak jest określenia minimalnego wie-
ku osób młodych. Polskie prawodawstwo przyjmuje, ze osoba do 18 roku 
życia ma obowiązek kształcenia, co wiąże się z brakiem możliwości podjęcia 
pracy. Część absolwentów szkół średnich nadal kontynuuje edukacje w szko-
łach wyższych, tym samym po raz pierwszy stają się uczestnikami krajowego 
rynku pracy. Maksymalny wiek osób młodych jest według literatury z kolei  
 

1 Europejska strategia zatrudnienia, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=101 
(dostęp 11.10.2022).
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przyjmowany na 29 rok życia. Osoby wykraczające za ten przedział wiekowy 
są uważane za silne jednostki na rynku pracy (Dębek 2016, s. 14-15).

Polska jest krajem, o powierzchni równej 312 696 km2, zajmując tym 
samym 9 miejsce w Europie oraz 70 na świecie.2 Od roku 2000 obserwuje się 
powolny spadek liczby ludności. W roku 2010 kraj zamieszkiwało 37 774 tys., 
co oznacza spadek o 880 tys. osób.3 Analizując krajowy rynek pracy, należy 
powołać się na Produkt Krajowy Brutto (PKB), jako wskaźnik określający ak-
tywność gospodarczą i możliwości rozwojowe kraju. W I kwartale roku 2022 
wynosił on 685 625 milionów złotych, co daje wzrost o 5,3% w stosunku  
do roku poprzedniego (GUS 2022b, s.35-40).

Jednym z ważniejszych wskaźników opisujących rynek pracy jest stopa 
bezrobocia. W Polsce wyniosła ona w sierpniu 2022 roku 4,8% i była mniej-
sza o 1% w stosunku do roku poprzedniego. Analizując rok 2022 roku od 
stycznia obserwuje się spadek wartości stopy bezrobocia (w styczniu wynosiła 
ona 5,5%, natomiast w lipcu już tylko 4,9%).4 Istotną kwestią jest również 
liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących w danym kraju. Jest ona 
mierzona według rejestru REGON. Jak wynika z najnowszych danych Głów-
nego Urzędu Statystycznego z lipca 2022, obserwuje się spadek liczby nowo 
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (31 051 nowo zarejestrowanych 
podmiotów, 13683 wyrejestrowanych oraz 610 778 podmiotów z zawieszoną 
działalnością). Analizując natomiast sekcję PKD, najwięcej zarejestrowanych 
podmiotów jest z następujących działów: budownictwo, handel oraz informa-
cja i komunikacja. Również najwięcej firm wyrejestrowało się z tych branż5.

O trudnej sytuacji na rynku pracy świadczy przede wszystkim fakt, ze 
nadal to ludzie młodzi mają problem ze znalezieniem pracy. W I półroczu 
2022 roku to osoby w wieku 35-44 były najliczniejszą grupą (aż 215,7 tys., 
co daje 26,4% liczby wszystkich bezrobotnych). Następnie są to osoby w wie-
ku 25-34 (25,5%), 45-54 (20,1%), powyżej 55 roku życia (17,6%) oraz w 

2 https://web.archive.org/web/20140209041128/https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/rankorder/2147rank.html#pl (dostęp 12.10.2022).
3 GUS: Rocznik Demograficzny 2009, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rocz 
nik_demograficzny_2009.pdf (dostęp 12.10.2022)
4 GUS: Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990-2022, https://stat.gov.pl/obszary 

-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-la 
tach-1990-2022,4,1.html (dostęp 12.10.2022)
5 GUS: Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON -  
lipiec 2022, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/
zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-wpi 
sanych-do-rejestru-regon-lipiec-2022,8,29.html (dostęp 12.10.2022).
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przedziale wiekowym 18-24 (10,4%).6 Biorąc pod uwagę cechę statystyczną, 
jaką jest staż pracy, największy odsetek stanowią osoby posiadające od 1 do 5 
lat doświadczenia zawodowego (aż 24,9%). Następnie są to osoby ze stażem 
do 1 roku (20,5%), od 3 do 10 lat (16,0%), od 10 do 20 lat (14,9%), osoby 
bez doświadczenia (13,3%), z doświadczeniem zawodowym od 20 do 30 lat 
(7,6%) oraz powyżej 30 lat (2,8%).7

Ważnym wskaźnikiem ilustrującym sytuacje poszczególnych jednostek 
na rynku pracy jest poziom zatrudnienia. W I półroczu 2022 roku najlicz-
niejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym, 
podstawowym i niepełnym podstawowym (27,1%) oraz zasadniczym zawo-
dowym (23,8%). Ponad połowa bezrobotnych nie posiadała wykształcenia 
średniego. Z kolei najmniejszą liczbę bezrobotnych stanowią osoby z wy-
kształceniem średnim ogólnokształcącym (12,2%).8 Analizując krajowy rynek 
pracy, ważne jest poznanie poziomu aktywności zawodowej jednostek. Bada-
nie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), prowadzone przez Główny 
Urząd Statystyczny, określa poziom aktywności zawodowej, z uwzględnie-
niem osób pracujących i bezrobotnych w wieku 15 lat i więcej. W IV kwar-
tale 2021 roku współczynnik aktywności zawodowej w Polsce wynosił 58%  
(na każde 100 osób powyżej 15 roku życia, 58 było aktywnych zawodo-
wo). Miernikiem poziomu zatrudnienia jest wskaźnik zatrudnienia, który 
prezentuje udział pracujących w liczbie ludności w wieku 15 lat i powyżej.  
W IV kwartale 2021 roku wyniósł on 56,3%. Wśród pracujących jak i bezro-
botnych było więcej osób (53,3% bezrobotnych i 54,7% pracujących). Anali-
zując miejsce zamieszkania, 55,9% bezrobotnych stanowią mieszkańcy miast.9

Metodologia badania

Badania empiryczne zostały przeprowadzone przez absolwentów Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, będących członkami sekcji Rynku Pracy i Kre-
owania Kariery Koła Naukowego Ekonomistów “Interkreator” - D.Czubę  
 

6 GUS: Bezrobocie rejestrowane 1-2 kwartał 2022 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematycz 
ne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobocie-rejestrowane-2-kwartal-2022-roku,3,51.
html (dostęp 12.10.2022), s.11.
7 Ibidem, s. 25
8 Ibidem, s. 23
9 GUS: Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (wyniki wstępne BAEL), Warszawa 2022, 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo 

-wg-bael/pracujacy-bezrobotni-i-bierni-zawodowo-wyniki-wstepne-bael-w-czwartym-kwarta 
le-2021-r-,12,50.html (dostęp 12.10.2022).
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i P. Stachurę. Swym zasięgiem objęły one studentów oraz absolwentów szkół 
wyższych w Polsce (Czuba, Stachura 2022).

Badanie przeprowadzono we wrześniu 2022 roku, z wykorzystaniem me-
tody obserwacji oraz ankiet w formie elektronicznej, umieszczanych na forach 
internetowych. Kwestionariusz ankiety składał się z następujących części:  typ 
studiów, student na rynku pracy, okres pracy, praca zgodna z wykształceniem, 
praca niezgodna z wykształceniem, praktyki/staże, zarobki, motywacja do pra-
cy oraz metryczka.

Pierwsza część kwestionariusza dotyczyła określenia rodzaju studiów, 
ich formy oraz stopnia. Blok zagadnień w tej części rozpoczynało pytanie 
o typ kierunku. Respondenci byli proszeni o wybranie odpowiedniego ro-
dzaju studiów zgodnego z kierunkiem podejmowanych przez nich na pol-
skich uczelniach, a w przypadku studiowania na dwóch kierunkach, wyboru 
priorytetowego kierunku. Kolejne pytanie dotyczyło wyboru, czy są to stu-
dia dzienne — od poniedziałku do piątku, czy też zaoczne — w weekendy. 
Ostatnie zagadnienie w tej części dotyczyło wyboru stopnia studiów pomiędzy 
studiami licencjackimi, inżynierskimi, magisterskimi, doktoranckimi, a także 
podyplomowymi.

W drugiej sekcji pytań w ankiecie respondent określa swoją pozycję na 
rynku pracy. Dotyczy ona ukończenia kursów, korzystania z usług Powiato-
wych Urzędów Pracy, a także informacji o samej pracy. Ankietowani mieli 
wskazać najczęstszą formę poszukiwania pracy, przyczyny jej podjęcia, formę 
w jakiej jest realizowana, na jakim obszarze oraz jaki wymiar godzinowy obej-
muje ona. W tej części badania także była poruszana kwestia pierwszej pra-
cy zawodowej. Respondenci zostali zapytani, czy aktualna praca jest pierwszą 
przez nich podjętą w ich zawodowej karierze, czy jednak jest to już kolejny etat.

Następna część ankiety dotyczy określeniu przez respondenta, czy aktu-
alnie wykonywana przez niego praca jest zgodna z jego wykształceniem czy 
też nie. Ankietowani również mieli możliwość wyboru odbywania stażu bądź 
praktyki zawodowej. Następnie respondent odpowiadał na trzy pytania doty-
czące długości pracy, jej odpłatności oraz trudności znalezienia. Autorzy ba-
dania rozdzielili respondentów na trzy grupy (odbywających staz, pracujących 
w zawodzie i niepracujących w nim), tworząc trzy osobne sekcje dla każdej  
z tych grup.

Istotną częścią badania w formie ankiety internetowej było zbadanie 
wynagrodzenia studentów i absolwentów szkół wyższych. W tej sekcji pyta-
no o pułap obecnych i wymarzonych wynagrodzeń (od kwoty do 500 zł do 
kwoty 2001 zł i więcej). Kolejne pytanie dotyczyło innych źródeł utrzymania. 
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Respondenci byli proszeni o wskazanie takich dochodów jak pieniądze  
od rodziców, znajomych, stypendium, pożyczka studencka czy też oszczęd-
ności i dochody dorywcze. Istotnie ważnym było też odpowiedzenie przez ba-
danych na pytanie: “Czy pieniądze zarobione w obecnie wykonywanej pracy 
są dla ciebie wystarczające?”. Zbadano również kwestię motywacji studentów  
i absolwentów do podjęcia zatrudnienia.

Ostatnim elementem kwestionariusza jest metryczka. Obejmuje ona 
zbiór zmiennych niezależnych, charakteryzujących respondentów, tj. Płeć, 
wiek i miejsce zamieszkania. Zebrany materiał empiryczny został opracowa-
ny przy pomocy arkusza kalkulacyjnego Excel. Wyrażając ilościowo uzyskane 
rezultaty badań posługiwano się wielkościami relatywnymi (procentowymi). 
Analizę porównawczą przeprowadzono przy pomocy tabel i wykres na pod-
stawie danych udostępnionych przez twórców niniejszego raportu, wymienia-
nych na początku tej części artykułu.

Wyniki badań10

Badanie wśród studentów i absolwentów szkół wyższych przeprowadzo-
no metodą badania w formie ankiety internetowej. Została ona umieszczona 
na forach internetowych. Uzyskano w ten sposób, po weryfikacji 101 kom-
pletnych kwestionariuszy. Ich struktura została przedstawiona w tabeli 1.

Tabela 1. Struktura respondentów (%,; n=101)

Płeć

Kobieta 61,4
Mężczyzna 38,6

Wiek

18-22 44,6
23-25 30,7
26-28 13,9
29 i więcej 10,9

Miejsce zamieszkania

Wieś 30,7
Miasto do 50 tys. 22,8
Miasto powyżej 500 tys. 21,8
Miasto od 50 do 150 tys. 13,9
Miasto od 150 do 500 tys. 10,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie Czuba, Stachura 2022.

10 Ibidem.
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Analiza danych opisujących respondentów pokazała, że ponad połowa 
badanej grupy to kobiety. Co trzeci badany to mieszkaniec wsi, a jedynie 
10,9% pochodziła z miasta od 150 do 500 tys. mieszkańców. Niemal połowę 
respondentów tworzyły osoby mieszkające w miastach do 50 tys. mieszkań-
ców (22,8%) i miast powyżej 500 tys. mieszkańców (21,8%). 13,9% badanej 
populacji to jednostki z miast od 50 do 150 tys. mieszkańców. Dominowały 
osoby w wieku 18-22, jednak co trzeci respondent był w wieku 23-25. Ponad 
13% badanych to jednostki w wieku 26-28. Tylko 10,9% określiło swój wiek 
jako 29 i więcej. 

Kwestionariusz rozpoczynały pytania dotyczące podjętych studiów. 
Odnosiły się one do formy studiów, stopnia oraz rodzaju. Uzyskane wyniki 
przedstawiono w tabeli 2 wykorzystując do prezentacji dane z przeprowadzo-
nego badania.

Tabela 2. Struktura studiów podjętych przez badanych (%,; n=101)

Rodzaj studiów Ekonomiczne i prawne 28,7

Humanistyczne i artystyczne 16,8

Techniczne i informatyczne 14,9

Medyczne i farmaceutyczne 10,9

Pedagogiczne 10,9

Przyrodnicze 9,9

Rolnicze 5,9

Społeczne 2,0

Forma studiów Stacjonarne 65,3

Niestacjonarne 34,7

Tryb studiów Magisterskie 45,5

Licencjackie 32,7

Inżynierskie 10,9

Doktoranckie 7,9

Podyplomowe 3,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie Czuba, Stachura 2022.
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Analiza wyników badań dotyczących studiów wyższych ukazała w każ-
dej analizowanej zmiennej znaczną rozbieżność pomiędzy wynikiem najwięk-
szym a najmniejszym. W przypadku rodzaju studiów to zdecydowanie studia 
ekonomiczno-prawnicze cieszą się największą popularnością wśród badanych 
(aż 28,7%). Także duży odsetek respondentów wybrało studia humanistycz-
no-artystyczne (16,8%) oraz techniczno-informatyczne (14,9%). Na następ-
nych pozycjach są studia medyczno-famraceutyczne (10,9%), pedagogiczne 
(10,9%), przyrodnicze (9,9%), rolnicze (5,9%) oraz społeczne (2,0%). 

Spośród form studiów to studia stacjonarne cieszą się większym zaintere-
sowaniem wśród badanych respondentów (aż 65,3% przy 34,7% responden-
tów studiujących w trybie niestacjonarnym). Analizując tryb studiów, można 
zauważyć, ze prawie połowa respondentów to studenci bądź absolwenci stu-
diów magisterskich. Co trzecia osoba natomiast jest na studiach licencjackich. 
Pozostałe formy cieszą się mniejszą popularnością, uzyskując odpowiednio 
wartości 10,9% dla studiów inżynierskich, 7,9% dla studiów doktoranckich 
oraz 3,0% dla studiów podyplomowych.

W kolejnej części realizowanego badania respondenci zostali zapytani  
o ich pierwsze doświadczenia związane z podniesieniem kwalifikacji zawodo-
wych, korzystania z Powiatowego Urzędu Pracy oraz ich pierwszej pracy. Moż-
na tu zauważyć istotne tendencje kreowane wśród osób młodych (Tabela 3).

Tabela 3 - Wpływ szkoleń i kursów oraz usług pracy na podjęcie zatrudnienia przez 
respondentów (%,; n=101)

Odbyty kurs/szkolenie Tak 45,5

Nie 27,7

Nie, ale chciałbym/chciałabym 26,7

Korzystanie z usług Biura Pracy Tak 81,2

Nie 18,8

Aktualna praca jako pierwsze 
zatrudnienie

Tak 57,4

Nie 42,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie Czuba, Stachura 2022.
 
Badani w zdecydowanej większości korzystają z usług Powiatowych 

Urzędów Pracy (aż 81,2%). Analizując cechę, jaką jest korzystanie z kursów 
i szkoleń przez absolwentów i studentów, można stwierdzić, iż zdecydowa-
na większość nigdy nie brała udziału w tej formie zwiększenia kompetencji 
zawodowych. Jednak aż 26,7% wszystkich ankietowanych jest zaintereso-
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wana udziałem w przyszłości. 27,7% natomiast nie korzystała i nie ma tego  
w planach w przyszłości. Natomiast 45,5% studentów i absolwentów posiada 
chociaż jeden ukończony kurs bądź szkolenie. Respondenci zostali również 
zapytani o ich pierwsze zatrudnienie. Większość z nich (57,4%) twierdzi,  
że aktualna praca, to ich pierwsze doświadczenie na rynku pracy. Dla 42,6% 
aktualna praca jest już kolejnym podejmowanym przez nich zatrudnieniem.

Natomiast analizując formy poszukiwania pracy przez grupę badawczą, 
zauważono, iż badani najczęściej poszukiwali pracy na platformach OLX 
(65,3%) i Pracuj.pl (54,4%) (Wykres 1). Interesujące jest to, że dużą po-
pularnością wśród respondentów cieszyła się platforma LinkedIn. Az 29,7% 
studentów i absolwentów zadeklarowało korzystanie z niej w celu znalezienia 
pracy. Na następnych pozycjach badani umieścili: stronę Praca.pl (25,7%), 
lokalne platformy ogłoszeniowe (19,8%), Indeed (18,8%), Gowork (9,9%) 
oraz inne formy poszukiwania pracy (7,9%).

Wykres 1 - Formy poszukiwania pracy przez respondentów (%,; n=101)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Czuba, Stachura 2022.

W kolejnym pytaniu respondenci zostali poproszeni o wskazanie przy-
czyn podjęcia zatrudnienia. Wśród opcji do wyboru mieli wynagrodzenie, 
możliwości rozwoju, elastyczny czas pracy, lokalizację, znajomych i przyjaciół 
oraz inne przyczyny. Wyniki zostały przedstawione na wykresie 2.
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Wykres 2 - Przyczyny podjęcia zatrudnienia przez ankietowanych (%,; n=101)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Czuba, Stachura 2022.

Analiza wykresu 2 pokazała istotną przewagę wynagrodzenia nad inny-
mi przyczynami podjęcia pracy. Aż 67,3% zadeklarowało jego istotność jako 
przyczyny zatrudnienia. Respondenci w podobnym stopniu wskazywali moż-
liwości rozwoju, elastyczny czas pracy oraz lokalizację jako elementy istot-
ne do udziału jednostki w rynku pracy (odpowiednio 33,7%, 31,7% oraz 
30,7%). Najmniej prawdopodobnymi cechami mającymi wpływ na podjęcie 
pracy jest według grupy badawczej obecność przyjaciół i znajomych (13,9%) 
oraz inne przyczyny (5,0%).

Tabela 4 - Struktura pracy badanej populacji (%,; n=101)

Forma zatrudnienia
Stacjonarna 90,1
Zdalna 6,9
Inna 3,0

Obszar
W Polsce 96,0
Poza obszarem Polski 4,0

Wymiar godzinowy
k

Na pełen etat 48,5
Dorywcza 30,7
Na ½ etatu 10,9
Na ¾ etatu 4,0

Freelancing 4,0

Inne 2,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie Czuba, Stachura 2022.



87

SYTUACJA ZAWODOWA STUDENTÓW...

Także istotna na krajowym rynku pracy jest forma zatrudnienia, obszar, 
na którym jest realizowany towar, jakim jest praca oraz czas, jaki jest poświę-
cany na wykonywanie danych czynności zawodowych. Procentowy rozkład 
odpowiedzi został zaprezentowany w Tabeli 4.

Analizując pracę pod względem formy zatrudnienia, zdecydowana więk-
szość badanych (aż 90,1%) pracuje stacjonarnie. Mimo pandemii COVID-19, 
praca zdalna nadal nie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród ludzi mło-
dych (6,9%). 3,0% respondentów z kolei preferuje inną formę zatrudnienia, 
w tym pracę hybrydową. Również taka tendencja występuje pod względem 
wyboru obszaru zatrudnienia. 96% studentów i absolwentów podejmuje pra-
cę na terenie Polski. Niewielki odsetek (4%) natomiast pracuje za granicą. 
Prawie połowa grupy badawczej (48,5%) pracuje na pełen etat. Dużą popu-
larnością (aż 30,7%) cieszy się wśród studentów praca dorywcza. Co 10 re-
spondent natomiast preferuje pracę na ½ etatu. Pozostałe wymiary pracy nie 
cieszą się zbyt dużą popularnością wśród badanych i są podejmowane odpo-
wiednio: 4% - na ¾ etatu oraz na freelancing, oraz 2% na inny wymiar pracy.

Najważniejszą częścią przeprowadzonego badania było zbadanie pracy 
studentów i absolwentów pod względem zatrudnienia zgodnego z ukończo-
nym wykształceniem. Jak można zauważyć na poniższym wykresie 3, respon-
denci odpowiadali na pytanie, czy pracują w branży zgodnej z wykształceniem. 
Również osobną opcją był wybór praktyki bądź stażu zawodowego. 

Wykres 3 - Forma pracy respondentów (%,; n=101)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Czuba, Stachura 2022.
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Jak można zauważyć,największa liczba respondentów (42,6%) to oso-
by pracujące w branży niezgodnej z wykształceniem. Nieco mniej badanych 
deklaruje że jego praca jest zgodna z wykształceniem (40,6%). 11,9% z kolei 
odbywa praktykę lub staż zawodowy. 5% badanej populacji nie zgadza się  
z żadnym z tych stwierdzeń wskazując inną formę.

Natomiast analizując długość, płatność i znalezienie pracy w zależności 
od rodzaju pracy można zauważyć, że absolwenci zatrudnieni w pracy zgodnej 
z wykształceniem są w największej części zatrudnieni w okresie od 7 do 12 
miesięcy, wykonują pracę płatną oraz znalezienie pracy było trudne. Z ko-
lei respondenci realizujący pracę niezgodną z wykształceniem w największym 
stopniu pracują ponad 2 lata i jest to praca płatna. Staż czy praktykę z kolei 
ankieterzy najczęściej realizują w zakresie czasowym od miesiąca do 3 miesię-
cy, jest to w większości praca płatna i łatwa do znalezienia (Tabela 5).

Tabela 5 - Długość, płatność i znalezienie pracy przez respondentów w zależności od rodzaju 
pracy (%,; n=101)

Cecha Praca zgodna  
z wykształceniem

Praca niezgodna 
z wykształceniem

Praktyka/
staż

Długość 
Pracy

Do 1 miesiąca 7,3 10,4 33,3

1-3 miesiące 14,6 20,8 50,0

4-6 miesięcy 17,1 16,7 16,7

7-12 miesięcy 22,0 6,3 0,0

Od roku do 2 lat 19,5 14,6 0,0

Powyżej 2 lat 19,5 31,3 0,0

Płatność 
pracy

Płatna 97,6 97,7 75,0

Bezpłatna 0,4 0,1 25,0

Znalezienie 
pracy

Trudne 63,4% 47,9% 41,7%

Łatwe 36,6% 52,1% 58,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Czuba, Stachura 2022.

Długość pracy, jako pierwsza badana cecha, dla jednostek zatrudnionych 
w pracy przyjmowała największą wartość dla okresu 7-12 miesięcy (22%), na-
stępnie dla okresu od roku do 2 lat i powyżej 2 lat (19,5% dla obydwóch 
okresów). 17,1% respondentów twierdzi, że pracuje od 4 do 6 miesięcy, 
14,6% wskazuję na okres 1-3 miesiące, a 7,3% jest zatrudnionych poniżej 
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1 miesiąca. Zdecydowanie inaczej struktura ta przedstawia się dla badanych 
zatrudnionych w pracy niezgodnej z zatrudnieniem. Prawie co 3 ankietowa-
ny pracuje w aktualnej pracy więcej niż 2 lata. Co drugi respondent podjął 
natomiast zatrudnienie stosunkowo niedawno - od 1 miesiąca do 3 miesię-
cy. Następne wartości przypadają na: 4-6 miesięcy (16,7%), od roku do 2 
lat (14,6%), do jednego miesiąca (10,4%) oraz od 7 do 12 miesięcy (6,3%).  
W przypadku stażu bądź praktyk zawodowych połowa grupy badawczej pra-
cuje w okresie 1-3 miesięcy, co trzeci respondent mniej niż miesiąc, a 16,7% 
w czasie 4-6 miesięcy. Żaden z ankietowanych w tej grupie nie pracował  
w czasie od 7 miesięcy do okresu powyżej 2 lat.

Istotnym elementem badanym w realizowanym badaniu naukowym 
było określenie płatności pracy. W każdej analizowanej sytuacji to zdecydo-
wana większość respondentów podejmowała płatne zatrudnienie. W pracy 
zgodnej z wykształceniem jest to 97,6% badanych, w pracy niezgodnej z wy-
kształceniem 97,7% a w stażu bądź praktykach zawodowych 75,0% badanej 
populacji. 

Respondenci także w przeprowadzonym badaniu wskazywali stopień 
znalezienia pracy. W analizowanych danych można zauważyć różne tendencje 
w zależności od rodzaju pracy. Ankietowani zatrudnieni w zawodzie zgodnym 
z wykształceniem wskazywali w zdecydowanej większości trudność w znale-
zieniu pracy (63,4% przy 36,6% twierdzącym że pracę w zawodzie zgodnym 
z wykształceniem jest znaleźć łatwo). Jednostki zatrudnione w pracy niezgod-
nej z zawodem w 52,1% twierdzą, że pracę było znaleźć łatwo. Przeciwnego 
zdanie jest 47,9% ankietowanych w tej kategorii. Taka sama tendencja wystę-
puje w przypadku respondentów będących na stażu bądź praktyce zawodowej 
(58,3% ankietowanych nie miało trudności w odnalezieniu stażu, a 41,7% 
napotkało problemy).

Tabela 6 - Wynagrodzenie badanej populacji (%,; n=101)
Aktualne wynagrodzenie Wymarzone wynagrodzenie

Do 500 zł 5,0 1,0
501-1000 zł 5,0 3,0
1001-2000 zł 31,7 7,9
2001 zł i więcej 43,6 78,2
Odnowa odpowiedzi 14,9 9,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie Czuba, Stachura 2022.

Istotnym aspektem w wykonywanej pracy przez każdą jednostkę jest wy-
nagrodzenie, jakie jest wypłacane za jej zrealizowanie. W przeprowadzonym 
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badaniu naukowym zapytano respondentów o aktualne i wymarzone wyna-
grodzenie, a wyniki zostały przedstawione w Tabeli 6.

Większość ankietowanych deklaruje, że obecnie zarabia kwotę 2001 zł  
i więcej (43,6%). Co trzeci respondent z kolei otrzymuje za wykonywaną 
pracę kwotę 1001 zł - 2000 zł. 14,9 % odmówiło udzielenia odpowiedzi na 
to pytanie. Z kolei 5,0% badanej grupy określa swoje zarobki w przedziałach: 
do 500 zł oraz od 501 zł do 1000 zł.

Dla zdecydowanej większości ankietowanych (aż 78,2%) wymarzona 
kwota za wykonywaną pracę to 2001 zł i więcej. Na kolejnych pozycjach są 
następujące kwoty: odmowa odpowiedzi (9,9%), 1001zł - 2000 zł (7,9%), 
501 zł - 1000 zł (3,0%) oraz do 500 zł (1,0%).

W zrealizowanym kwestionariuszu również spytano grupę badawczą  
o ich opinie względem ich aktualnych zarobków. Zdecydowanie najwięcej 
respondentów udzieliło odpowiedzi nie, tym samym stwierdzając niezadowo-
lenie z osiąganych dochodów z tytułu wykonywanej pracy (43.6%). 28,7%  
z kolei prezentowało przeciwną podstawę. Duża część badanych nie mogła 
jednoznacznie stwierdzić swojego zadowolenia z osiąganego dochodu w ra-
mach wykonywanej pracy (27,7%) (Wykres 4). 

Wykres 4 - Zadowolenie respondentów z osiąganych zarobków (%,; n=101)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Czuba, Stachura 2022.

Obecność studenta na rynku pracy umożliwia zdobycie doświadcze-
nia zawodowego oraz odpowiedniego kapitału niezbędnego do realizowania 
potrzeb w czasie edukacji w szkołach wyższych. Jednak istnieją także inne, 
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alternatywne źródła dochodów. W zrealizowanym badaniu zapytano absol-
wentów i studentów o te źródła, wśród których można było wskazać pienią-
dze od rodziców, znajomych, stypendium, pożyczke studencką oraz dochody 
dorywcze i dochody. Struktura tych dochodów została zaprezentowana na 
Wykresie 5.

Wykres 5 - Inne dochody respondentów (%,; n=101)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Czuba, Stachura 2022.

Jak można zauważyć, zdecydowana większość dochodów to dochody do-
rywcze i oszczędności (aż 78,2%). Drugą najpopularniejszą opcją było stypen-
dium. Korzystanie z tej formy dochody zadeklarowało 41,6% badanej popu-
lacji. 34,7% studentów z kolei korzysta z pomocy rodziców. Pozostałe rodzaje 
dochodów cieszą się mniejszą popularnością wśród badanych. 8,9% korzysta 
z pożyczki studenckiej, 5,0% deklaruje, że posiada inne formy dochodów,  
a 1% pożycza pieniądze od znajomych.

Ostatnim, ale jakże istotnym elementem w realizowanym kwestiona-
riuszu jest poznanie głównych cech motywujących studentów do wejścia na 
rynek pracy przez znalezienie zatrudnienia. Przeprowadzając badanie, jego 
autorzy wśród opcji umożliwili respondentów wybór pieniędzy jako motywa-
tora do podjęcia pracy, zdobycia doświadczenia zawodowego, zawarcia znajo-
mości, pracy z przyczyny posiadania dużej ilości wolnego czasu oraz istotności 
wszystkich wyżej wymienionych elementów. Szczegółowe wyniki zostały ze-
stawione na Wykresie 6.
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Wykres 6 - Cechy motywujące respondentów do podjęcia zatrudnienia (%,; n=101)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Czuba, Stachura 2022.

Najwięcej respondentów wskazało istotność każdej cechy jako moty-
watora do podjęcia pracy (39,6%). Nieco mniejsza liczba ankietowanych 
wskazuje na pieniądze jako przyczynę pracy (36,6%). Istotność zdobytego 
doświadczenia dostrzega jedynie 15,8% studentów bądź też absolwentów stu-
diów wyższych. Najmniejszą popularnością cieszą się następujące cechy: za-
warcie nowych znajomości oraz duża ilość wolnego wartość. Opcję tę wybrało 
po 4,0% respondentów. 

Zakończenie

Zestawienie wyników badań przeprowadzonych przez absolwentów Uni-
wersytetu Rzeszowskiego i członków sekcji Rynku Pracy i Kreowania Kariery 
Zawodowej Koła Naukowego Ekonomistów "Interkreator", wskazuje znajo-
mość rynku pracy przez studentów i absolwentów studiów wyższych. Badani 
w zdecydowanej większości deklarowali się jako studenci lub absolwenci stu-
diów stacjonarnych oraz studiów II stopnia.

Mimo braku odbycia przez większość badanej populacji kursu lub szko-
lenia zawodowego korzystali oni z usług Powiatowych Urzędów Pracy. Dla 
większości respondentów aktualnie podjęta praca jest pierwszym zdobytym 
doświadczeniem na rynku pracy. Zdecydowanie większa część badanym wska-
zywała portale OLX oraz Pracuj.pl jako formy szukania pracy zarobkowej.
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Wyniki analizy przyczyn podjęcia zatrudnienia wskazywały, ze to wyna-
grodzenie, możliwości rozwoju i elastyczny czas pracy są najczęstszymi bodź-
cami podjęcia pracy proponowanej przez pracodawcę. Mimo wprowadzenia 
pracy zdalnej w czasie pandemii COVID-19 wśród studentów i absolwentów 
studiów wyższych, to nadal forma stacjonarna cieszy się największą popular-
nością. Również większość badanej populacji podjęła pracę w Polsce, a stu-
denci zdecydowanie preferują pracę dorywczą bądź na pełen etat.

Jak wykazały przeprowadzone badania praca zgodna z wykształceniem 
oraz niezgodna z nim cieszą się podobną popularnością wśród studentów. Ba-
dani w zależności od rodzaju pracy wskazują różną długość jej odbywania. 
Jednak większość z nich w każdej grupie podjęła pracę płatną. Istotną tenden-
cję można zauważyć w przypadku stopnia znalezienia pracy — trudniej jest 
znaleźć pracę zgodną z wykształceniem niż sprzeczną z nim.

Istotnym elementem dla każdego pracownika jest wynagrodzenie. Zde-
cydowana większość respondentów zarabia kwotę od 1000 zł do 2001 zł  
i więcej. Az ¾ ankietowanych chce zarobków w ramach pracy powyżej kwoty 
2001 zł. Zdecydowana większość badanej grupy nie przejawia zadowolenia  
z otrzymanej kwoty, a do innych źródeł kapitału według większości studen-
tów zalicza się oszczędności i dochody dorywcze, stypendium oraz pieniądze 
od rodziców.

Ostatnim aspektem badanym przez autorów przeprowadzonej ankiety 
było sprawdzenie bodźców wpływających na motywacje pracownika. Jak wy-
nika z przeprowadzonej analizy pozyskanych danych statystycznych, do przy-
czyn studenci w większości zaliczają wynagrodzenie oraz zdobyte doświad-
czenie. Jednak to wszystkie opcje dostępne w tym pytanie (wynagrodzenie, 
doświadczenie, znajomości oraz wolny czas) były najczęściej wybieraną odpo-
wiedzią przez respondentów.

Reasumując, obecność studenta na rynku pracy umożliwia nabycie 
pierwszego doświadczenia zawodowego. Studenci, zwłaszcza studiów stacjo-
narnych często łączą naukę z pracą, tym samym nabywając kompetencji zawo-
dowych. Wykorzystują oni ten okres w swoich życiu na podejmowanie form 
współpracy z pracodawcą w formie staż czy praktyk zawodowych. Obecnie 
studenci pracujący, mają większą szansę na znalezienie pracy po ukończeniu 
edukacji na poziomie wyższym. Istotnie również wpływa to na zdobycie kapi-
tału niezbędnego do utrzymania się oraz zdobyciu znajomości, bardzo istot-
nych w dzisiejszych realiach panujących na rynku pracy.
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Professional situation of students  
in the context of the modern labour market 

functioning in Poland

Summary: Studies are the time of taking the first steps in the entry of the 
young generation into the modern labor market. The events of the pandemic 
and the crisis related to the steps taken to stop it. As part of these circumstanc-
es, an attempt was made to learn about the professional situation of students in 
the contemporary labor market in Poland. Then, on the basis of the obtained 
research results, the following elements were cornered: the impact of the type 
of studies on employment, professional competences and work, the period and 
type of work, professional work and remuneration or motivation to take up 
employment. The empirical material used in the article was collected thanks 
to the sharing of research results and reports by graduates of the University of 
Rzeszów.

Keywords: student, labor market, work, university, studies, salary, motivation




