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PRZEDMOWA

Niniejszy tom otwiera rozdział Tomasza Kawy pt. Administracja tereno-
wa w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Cel tekstu stanowi analiza przemian 
zachodzących w administracji terenowej czasów PRL i jej formowania w la-
tach 1944-1950 oraz po reformie z 1950 roku. W następnym rozdziale au-
torka Ewelina Konarska-Michalczyk podjęła się przedstawienia podobieństw 
i różnic w podejściu do zasobów ludzkich w jednostkach sektora prywatne-
go i publicznego oraz przedstawienia aktualnych trendów w tym zakresie.  
Kolejny rozdział dotyczy problematyki celebrytyzacji polityki w wyborach  
w Polsce i na świecie. Po dokonaniu przeglądu definicji omawianego zjawiska, 
przedstawiono rodzaje celebrytów politycznych oraz charakteryzowane je na 
konkretnych przykładach. Następnie Katarzyna Klocek przybliżyła kilka wy-
branych typów timesharingu w różnych systemach prawnych – w państwach 
Unii Europejskiej oraz w systemie anglo-amerykańskim (przede wszystkim 
w Stanach Zjednoczonych). Marcelina Słaba-Wiącek oraz Bożena Zygmunt, 
w rozdziale zatytułowanym Planowanie strategiczne działalności gospodarczej 
w okresie niepewności i ryzyka spowodowane wystąpieniem COVID-19 na przy-
kładzie KGHM S.A. i Atende S.A., podjęły się charakterystyki wskazanego  
w tytule zagadnienia, na przykładzie dwóch przedsiębiorstw, które w ramach 
swojej działalności poradziły sobie z trwającą pandemią oraz pomimo zmian 
społeczno-gospodarczych w Polsce i na świecie. W rozdziale zamykającym ni-
niejszy tom podjęta została problematyka przestępstw (post)pandemicznych. 
Nadrzędny cel tekstu stanowi ukazanie, jak duże znaczenie, w dobie pandemii 
i postpandemii, ma obowiązujące prawo karne, względem nowopowstałych 
form przestępczości oraz innych zjawisk o charakterze kryminologicznym. 

W imieniu komitetu redakcyjnego chcielibyśmy przekazać szczegól-
ne słowa uznania recenzentom rozdziałów i podziękować za poświęcony 
czas i wszystkie cenne uwagi, które wpłynęły na wysoką wartość mery-
toryczną tomu.
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PRZEDMOWA

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja naukowa, która jest efektem pra-
cy wielu autorów, będzie stanowić przyczynę do dyskusji, jak również do dal-
szych badań naukowych.

REDAKCJA NAUKOWA:

mgr Małgorzata Budnik-Minierska,  
Dawid Kobylański,  

dr inż. Rafał Śpiewak
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UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

ADMINISTRACJA TERENOWA 
W POLSKIEJ RZECZPOSPOLITEJ 

LUDOWEJ

Streszczenie: Celem artykułu jest przeanalizowanie przemian zachodzących 
w administracji terenowej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Przybliżony 
został podział terytorialny w kraju przed reformą z 1975 r. i zmiany wówczas 
wprowadzone. Była to niezwykle istotna kwestia w tamtym czasie ze względu 
na ukształtowanie i funkcjonowanie administracji terenowej. Ponadto poru-
szona została sprawa formowania się administracji terenowej w latach 1944-
1950 i po reformie z 1950 r. Nie wszystkie organy administracji terenowej 
wchodziły w skład jednolitej struktury organizacyjnej. Wiele z nich było wyłą-
czonych, co również zostało wyjaśnione w artykule.

Słowa kluczowe: administracja terenowa, Polska Rzeczpospolita Ludowa, 
rady narodowe, samorząd terytorialny

WPROWADZENIE

Administracja terenowa w PRL (Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej) prze-
chodziła szereg reform, które powodowały zmiany w jej funkcjonowaniu  
i strukturze. Można powiedzieć, że zachodziły nieustanne przekształcenia  
w podziale administracyjnym, które miały gwarantować prawidłowy rozwój  
i bezpieczeństwo państwa. W latach 1944-1946 ukształtowany został trój-
stopniowy podział terytorialny oraz powołano 14 województw. Taki stan 
został zachowany do 1950 r. W kolejnych latach wprowadzano nowe woje-
wództwa, aż do 1975 r., gdzie ich liczba wyniosła 49. Przebudowa administra-
cji terenowej trwała w najlepsze, czego przykładem może być wprowadzenie  
w 1954 r. gromadzkich rad narodowych w miejsce istniejących wówczas gmin 



10

TOMASZ KAWA

i gromad. Lata 1972-1975 były istotne z punktu widzenia wprowadzonych 
organów jednoosobowych oraz dwustopniowego podziału administracyjnego, 
likwidując przy tym powiaty. Zwrócono również uwagę na rady narodowe, 
które powstały na szczeblu wojewódzkim, powiatowym, miejskim i gminnym. 

PODZIAŁ TERYTORIALNY W LATACH 1944-1975

Wraz z zakończeniem II wojny światowej, przebieg granic państwa pol-
skiego rysował się według postanowień ustalanych przez państwa koalicji an-
tyhitlerowskiej. Polskie władze państwowe na uchodźstwie nie zostały włą-
czone do jakichkolwiek ustaleń. Podczas trwania okresu powojennego, dało 
się zauważyć, że przywódcy państw Zachodu aprobowali koncepcję Związku 
Radzieckiego, który przedstawiał kryterium etniczne, jako główny argument 
wyznaczenia granicy pomiędzy Polską, a ZSRR (Związkiem Socjalistycz-
nych Republik Radziecki). W rezultacie, przebieg nowej granicy miał się 
kształtować według linii Curzona, co było niekorzystne dla naszego państwa  
ze względu na odebranie wschodniej części kraju. Zarazem zachodnia granica 
miała zostać przesunięta na Odrę i Morze Bałtyckie, wliczając do tego Gdańsk 
i południową część Prus Wschodnich (Witkowski 2007, s. 405).

Na konferencji w Jałcie, która odbyła się w lutym 1945 r., zdecydowa-
no odnośnie granicy wschodniej, że będzie ona przebiegać na linii Curzona  
z dodatkowym rozszerzeniem o 5-8 km na korzyść Polski, natomiast część za-
chodnia i północna naszego kraju zostanie znacząco powiększona terytorialnie. 
Na przełomie lipca i sierpnia 1945 r. odbyła się konferencja poczdamska na 
której ostatecznie została ustalona zachodnia granica naszego kraju. Wielka 
trójka, jaką byli Józef Stalin, Franklin D. Roosevelt i Winston Churchill, usta-
liła, że Polska otrzyma „administrację” nad obszarem Odry i Nysy Łużyckiej, 
Wolnego Miasta Gdańsk oraz częścią Prus Wschodnich. Zarazem podjęto de-
cyzję o wysiedlaniu ludności niemieckiej do Niemiec (Witkowski 2007, s. 406).

Końcowa akceptacja dotycząca przebiegu zachodniej granicy, została 
podpisana 14 listopada 1990 r. przez Polskę i zjednoczone Niemcy. Warto 
dodać, że wcześniejsze potwierdzenie tej granicy nastąpiło 6 lipca 1950 r. 
przez NRD (Niemiecką Republikę Ludową), a 14 listopada 1970 r. przez 
RFN (Republikę Federalną Niemiec) - (Witkowski 2007, s. 406).
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Rysunek 1. Terytorium państwa z dnia 7 lipca 1945 r.

Źródło: Witkowski 2007, s. 406

Przebieg granicy wschodniej i zachodniej naszego kraju został definityw-
nie ustalony w umowie polsko-radzieckiej z dnia 16 sierpnia 1945 r. Artykuł 
2 tej umowy stanowił, że granica będzie przebiegać wzdłuż linii (Witkowski 
2007, s. 406): „od punktu, położonego około 0,6 kilometra na południowy 
zachód od źródła rzeki San, na północny wschód w kierunku źródła rzeki 
San i dalej z biegiem rzeki San środkiem jej nurtu do punktu, położonego na 
południe od miejscowości Solina, dalej na wschód od Przemyśla, na zachód 
od Rawy Ruskiej do rzeki Sołokija, stąd wzdłuż rzeki Sołokija i rzeki Bug na 
Niemirów -Jałówkę, pozostawiając po stronie polskiej, wymienioną w arty-
kule pierwszym część obszaru Puszczy Białowieskiej i stąd do zbiegu granic 
Rzeczypospolitej Polskiej, Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej  
i Prus Wschodnich, pozostawiając Grodno po stronie ZSRR”1.

W 1947 r. podpisane zostało porozumienie z Czechosłowacją odnośnie 
przebiegu granicy z Polską w południowej części. Zawierało ono zapisy, które 
zostały zawarte na konferencji w Poczdamie. W późniejszym okresie doszło 
do sporów odnośnie okolic Cieszyna i Kłodzka, lecz układ zawarty w czerwcu 

1 Umowa o polsko-radzieckiej granicy państwowej (Dz.U.47.35.167).
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1958 r. rozwiązał te kwestie i definitywnie ukształtował tą część granicy. Mia-
ła ona przebiegać na łańcuchu Karpat Środkowych, co dawało jej naturalny 
charakter (Witkowski 2007, s. 407).

W 1951 r. doszło do wymiany obszarów o powierzchni ok. 480 km2. 
Nastąpiło to w wyniku przemian na granicy wschodniej. ZSRR otrzymał ob-
szary znajdujące się w okolicy miasta Bełz, gdzie dominowały surowce węgla 
i gazu ziemnego. Natomiast Polska objęła w posiadanie tereny znajdujące się 
na południu od Przemyśla wraz z miejscowością Ustrzyki Dolne (Witkowski 
2007, s. 407).

Powierzchnia Polski po zakończeniu II wojny światowej wynosi-
ła 312,5 tys. km2 i w porównaniu do 31.08.1939 r. została pomniejszona  
o 77 tys. km2. Zmianie uległa także liczba mieszkańców, która w 1939 r. wy-
niosła 35,1 mln, natomiast w 1946 r. zmniejszyła się do 24 mln obywateli. 
Polska po zaistniałych przemianach stopniowo stawała się państwem ukształ-
towanym geograficznie, wyznaniowo i etnicznie (Maciejewski 2013, s. 344). 

Po II wojnie światowej, zachowany został trójstopniowy podział admini-
stracyjny na (Witkowski 2007, s. 407):

1. gminy/miasta,
2. powiaty,
3. województwa.

Taki stan rzeczy wynikał z tego, że podejmowano działania, aby Pol-
ska jako kraj, który znalazł się w nowej rzeczywistości powojennej, posiadał 
fundament w postaci podziału terytorialnego, jako niezmiennego elementu 
systemu państwa. Ważną kwestią było również wzorowanie się na systemie 
państwowym, który występował w II Rzeczypospolitej. Ponadto Polska mu-
siała uporać się z problemem usunięcia podziałów okupacyjnych i wdrożyć 
nowy podział na ziemiach przyznanych naszemu krajowi, który wzorowany 
był na modelu stworzonym na pozostałych obszarach naszego państwa (Wit-
kowski 2007, s. 407).

KRN (Krajowa Rada Narodowa) uchwałą z dnia 1 stycznia 1944 r. 
dopasowała struktury terenowych organów, jakimi były rady narodowe do 
trójstopniowego podziału administracyjnego. Natomiast dekret PKWN 
(Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego) z dnia 21 sierpnia 1944 r.,  
o trybie powoływania władz administracji ogólnej I i II instancji, likwidował 
podział okupacyjny i reaktywował wzorzec trójstopniowego podziału 
administracyjnego, odnosząc się do niego, jako do modelu okresowego 
(Witkowski 2007, s. 407).
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W Polsce z biegiem lat sukcesywnie budowano podział administracyjno-
-terytorialny poprzez tworzenie nowych województw. W latach 1944-1945 
reaktywowano województwa (Kornaś 2003, s. 134):

1. warszawskie,
2. białostockie,
3. poznańskie,
4. kieleckie,
5. krakowskie,
6. łódzkie,
7. lubelskie,
8. pomorskie 

oraz śląskie, którego tego autonomie cofnięto w maju 1945 r. Następnie w 
1945 r. utworzono województwa (Kornaś 2007, s. 134):

1. rzeszowskie,
2. gdańskie.

W 1946 r. powołano następujące województwa (Kornaś 2003, s. 134):

1. szczecińskie,
2. olsztyńskie,
3. wrocławskie.

Na przestrzeni lat 1944-1946 podjęto działania, które przyczyniły się do 
powstania 14 województw. Podział ten zachował się do 1950 r. W efekcie, 
państwo polskie ukształtowało trójstopniowy podział terytorialny, włączając 
gromady, jako jednostki pomocnicze. Miasta Warszawa i Łódź były wyodręb-
nione i posiadały podział na dzielnice (Witkowski 2007, s. 409).

Ustawa z dnia 28 czerwca 1950 r. o zmianach podziału administracyjne-
go Państwa, wprowadziła dodatkowe 3 województwa (Kornaś 2003, s. 134):

1. zielonogórskie,
2. opolskie,
3. koszalińskie.

W wyniku tego, istniało już 5 miast wydzielonych oraz 17 województw. 
Nazwy niektórych z nich uległy zmodyfikowaniu: województwo śląskie na 
katowickie, natomiast pomorskie na bydgoskie (Maciejewski 2013, s. 347).
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Rysunek 2. Podział administracyjny z 1946 r.

Źródło: Witkowski 2007, s. 409

Kwestie dotyczące kontynuacji trójstopniowego podziału władzy wpro-
wadzała ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału ad-
ministracyjnego Państwa. Ujęto w niej także istotną kwestię dotyczącą unie-
ważnienia prawa w sferze przemian terytorialnych, które obowiązywało przed 
wybuchem wojny. W zamian za to wdrożono zasady proceduralne. Warto 
przy tym zaznaczyć, że Konstytucja PRL nadała moc prawną trójstopniowe-
mu podziałowi terytorialnemu (Witkowski 2007, s. 409).

W 1954 r. dokonano fundamentalnych przemian odnoszących się do 
terytorium wsi. Gromady zastąpiły funkcjonujące do tamtej pory gminy, jako 
całkowicie inna jednostka terytorialna. W efekcie zniesiono 3001 gmin, jak 
również gromad starego rodzaju, a w zamian za to powstało 8789 gromad. 
Były one statystycznie 3-krotnie mniejsze od zlikwidowanych gmin. Takie 
zmiany miały swoje uzasadnienie w tym, że próbowano zacieśnić relacje rzą-
dzących z obywatelami oraz przekształcić ustrój wsi z racji przemian w ad-
ministracji terenowej. Gromady miały być także jednostkami, które zostaną 



15

ADMINISTRACJA TERENOWA W POLSKIEJ RZECZPOSPOLITEJ LUDOWEJ

włączone w proces kolektywizacji wsi, a ich teren miał być spójny z obszarem 
działalności spółdzielni produkcyjnej. Jednakże spółdzielnie te, funkcjono-
wały do 1956 r., a po tym roku przestały istnieć. Niekorzystnym aspektem 
gromad była ich słabość gospodarcza, niekompetentność wielu pracowników 
administracyjnych oraz nieposiadanie przez gromady wielu uprawnień, które 
w większości zostały przekazane do jednostek szczebla powiatowego (Witkow-
ski 2007, s. 410).

Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o osiedlach i radach narodowych 
osiedli, dawała możliwość zakładania osiedli robotniczych, uzdrowiskowych  
i rybackich, które powstawały dzięki Radzie Ministrów2. Miały być one kolej-
ną jednostką podziału administracyjnego (Witkowski 2007, s. 410). 

Reasumując dotychczasowe rozważania, uformowany podział terytorium 
państwa polskiego w latach 50-tych trwał do lat 1972-1975, w których to na-
stąpiły zmiany. Polska składała się z 17 województw oraz 5 miast wydzielonych, 
którymi były: Łódź, Warszawa i od 1 stycznia 1957 r. – Wrocław, Kraków 
oraz Poznań. Na pierwszy dzień 1974 r. istniało 391 powiatów, wliczając do 
tego 74 miasta, które były samodzielnymi powiatami. Natomiast 755 miast 
nie było na prawach powiatu. Ilość gromad przypadająca na 1972 r. sięgała 
ok. 4200 (Witkowski 2007, s. 410). 

Główne zmiany obowiązującego podziału administracyjnego kraju prze-
prowadzono ustawami z 1972 r. i 1975 r. Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. 
o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, znosiła gromady 
i tworzyła gminy jako jednostki podziału terytorialnego. Wprowadzono 2365 
gmin na obszarach wiejskich, które będąc najniższymi jednostkami w hierar-
chii podziału administracyjnego, dotrwały aż dnia dzisiejszego. Ustawa ta li-
kwidowała także osiedla, które zostały wprowadzone w poczet gmin lub miast. 
Powstały również sołectwa w liczbie ok. 40 000, jako jednostki pomocnicze 
gminy (Witkowski 2007, s. 411).

2 Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o osiedlach i radach narodowych osiedli (Dz.U. 1954  
nr 43 poz. 192).
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Rysunek 3. Podział administracyjny w latach 1950-1975

Źródło: Witkowski 2007, s. 412

Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administra-
cyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, wprowadziła 
radykalne przemiany, które w głównej mierze dotyczyły likwidacji istniejące-
go trójstopniowego podziału administracyjnego i wprowadzenia dwustopnio-
wego. Zlikwidowano również województwa i powiaty (włącznie z miastami 
niebędącymi na prawach powiatu) oraz dzielnice w mieście Szczecin, Gdańsk 
i Poznań. Zastąpiono je 49 nowymi województwami, w skład których wcho-
dziły 3 województwa miejskie (Witkowski 2007, s. 412).

Dwustopniowy podział administracyjny miał na celu usprawnienie  
i dopasowanie podziału znajdującego się na wyższych szczeblach do tego zre-
alizowanego w 1972 r. na szczeblu gminy. W ten sposób urzeczywistniano 
koncepcję centralizmu (Witkowski 2007, s. 412).
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Rysunek 4. Podział terytorialny na dzień 01.06.1976 r.

Źródło: Witkowski 2007, s. 411

Zniesienie powiatów i znaczący wzrost liczby województw, spowodowało 
rozszerzenie podziałów specjalnych do realizacji zadań przez organy państwo-
we o uprawnieniach wyspecjalizowanych (Witkowski 2007, s. 412). Szacuje 
się, że statystycznie w każdym województwie w połowie lat 80-tych działało 
od 35 do 40 rejonów o różnorodnym charakterze, takich jak (Wierzbowski 
2013, s. 194):

1. zatrudnienia,
2. ubezpieczeń społecznych,
3. notarialnych,
4. dróg publicznych,
5. gospodarki komunalnej,
6. sądowych,
7. dróg skarbowych
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oraz różnych spółdzielni, czy organizacji (Wierzbowski 2013, s.194). Dodat-
kowo istniały także podziały ponadwojewódzkie, do których należy zaliczyć 
(Witkowski 2007, s. 413):

1. okręgi dyrekcji gospodarki wodnej,
2. okręgi zarządów lasów państwowych,
3. okręgi dyrekcji dróg publicznych,
4. okręgi kolei państwowych,
5. okręgi stacji chemiczno-rolniczych.

Dwustopniowy podział administracyjny trwał do 1998 r., w którym to, 
reaktywowano trójstopniowy podział administracyjny.

Rysunek 5. Przemiany terytorium państwa polskiego - od 1018 r., aż po 1945 r.

Źródło: Witkowski 2007, s. 412

DUALIZM W LATACH 1944-1950

Opierając się na modelu radzieckim oraz konstytucji marcowej, rządzący 
dążyli do powstania całkiem nowego aparatu organów zarządzających admi-
nistracją terenową (Maciejewski 2013, s. 347). Efektem tego było przyjęcie 
Statusu Tymczasowego Rad Narodowych w dniu 1 stycznia 1944 r. przez 
KRN. Rady narodowe miały występować we wszystkich jednostkach podziału 
administracyjnego tj. miastach, gminach, powiatach i województwach. Jed-
nakże radni, którzy wchodzili w skład rad narodowych, nie zostawali nimi 
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poprzez wybory, lecz dzięki delegaturze partii i organizacji politycznych  
(Nowacka 2003, s. 13). W Manifeście Lipcowym zawarto ważną kwestię do-
tyczącą tego, że PKWN będzie rządził poprzez rady narodowe występujące 
na szczeblu miejskim, gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Podstawowe 
kompetencje rad określiła ustawa z dnia 11 września 1944 r. o organizacji  
i zakresie działania rad narodowych. Miały być one przejściowymi organami 
o charakterze ustawodawczym i samorządowym. Organami rad miały zosta-
wać prezydia, które składałyby się z członków wyłanianych spośród własnego 
otoczenia (Witkowski 2007, s. 422).

Z planu o radach narodowych zrezygnowano pod koniec 1944 r. (J. Ma-
lec, D. Malec 2003, s. 202). Jedną z głównych przyczyn było niezadowolenie 
społeczeństwa, które uważało, że rady narodowe nie zdołają sprostać w swych 
działaniach podczas odbudowy państwa polskiego, które w swych strukturach 
odznaczało się znaczącym skomplikowaniem. Głównie podnoszono kwestię 
tego, że na ważnych stanowiskach zasiadali ludzie niekompetentni, wyłonieni 
za sprawą znajomości partyjnych. Ponadto rady narodowe uważano za narzu-
cone przez system radziecki, co nie było dla nich korzystne. W 1950 r. rady 
narodowe ponownie zaistniały podczas przekształceń administracji terenowej, 
w której to stały się kluczowym elementem (Witkowski 2007, s. 423).

Administracja rządowa i samorządowa, która obowiązywała w okresie 
międzywojennym została przywrócona w 1944 r. następującymi aktami praw-
nymi PKWN (Witkowski 2007, s. 423):

1. Dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia  
21 sierpnia 1944 r. o trybie powołania władz administracji ogólnej 
I-ej i II-ej instancji,

2. Dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 
23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu 
terytorialnego.

Efektem zaistniałych zmian w 1944 r. było powstanie dualizmu admini-
stracyjnego i władzy samorządowej. Cechą charakterystyczną stało się struk-
turalne znajdowanie się obok siebie pionów administracji rządowej, admi-
nistracji samorządowej i rad narodowych (J. Malec, D. Malec 2003, s. 202). 
Organami władzy wykonawczej rad narodowych na poszczególnych szcze-
blach byli (Maciejewski 2013, s. 348):

1) wojewodowie w wydziałach wojewódzkich,
2) starostowie w wydziałach powiatowych,
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3) wójtowie w zarządach gmin,
4) prezydenci lub burmistrzowie w zarządach miast.

Oprócz wojewody i starosty, rady narodowe wybierały członków wydzia-
łów i zarządów. Wprowadzone przepisy doprowadzały do identyfikowania 
rad narodowych z samorządem terytorialnym. Rady narodowe miały być tak-
że pomocne w planie reorganizacji społecznej. Ponadto oprócz kompetencji 
odnoszących się do występowania w imieniu konkretnej jednostki samorządu 
terytorialnego, posiadały moc prawną do kontroli społecznej wobec każdych 
organów administracji państwowej na obszarze funkcjonowania danej rady 
narodowej oraz do wpływania na mianowanie i dymisjonowanie organów ad-
ministracji ogólnej (Witkowski 2007, s. 423-424).

Organami rad narodowych zostały prezydia, których kompetencje do-
tyczyły nadzoru oraz komisje stałe i nadzwyczajne, tworzone na skutek za-
istniałych wydarzeń/potrzeb. Do 1954 r. osoby wchodzące w skład rad na-
rodowych nie były wybierane w wyborach, gdyż uzyskiwali oni członkostwo 
dzięki określonym organizacjom społecznym oraz politycznym. Dodatkowo 
rady narodowe mogły dobierać członków do swojego grona wedle kryterium 
zasług. Praktykowane również było to, że rady znajdujące na niższych szcze-
blach kierowały swoich reprezentantów do rad znajdujących się na szczeblach 
wyższych (J. Malec, D. Malec 2003, s. 203).

Sprawowanie inspekcji wobec organów wykonawczych samorządu po-
siadały (Kornaś 2003, s. 135):

1. rady narodowe,
2. organy wykonawcze samorządu wyższego szczebla,
3. organy administracji rządowej.

Ponadto organy wykonawcze były poddawane kontroli przez rady naro-
dowe wyższego szczebla, które miały w swych kompetencjach wstrzymywanie 
uchwał w razie ich niezgodności z ustawodawstwem lub/i działaniami KRN 
oraz brakiem celowości (J. Malec, D. Malec 2003, s. 204).

Kompetencje rad narodowych wyłamywały się z tradycyjnego schema-
tu działalności samorządu terytorialnego. Stało się tak, dzięki wprowadzeniu 
noweli do ustawy wrześniowej z dnia 3 stycznia 1946 r. Zadania dotyczyły 
opracowywania planów działalności publicznej oraz nadzoru nad organami 
wykonawczymi – rządowymi i samorządowymi. Za sprawą tego, rady naro-
dowe były organami terenowymi o charakterze reprezentatywnym, posiadają-
cymi uprawnienia uchwałodawcze. W efekcie, obóz rządzący mógł sprawować  
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nadzór nad każdym ogniwem administracji terenowej, samorządowej oraz 
rządowej (Witkowski 2007, s. 425).

Jednocześnie wprowadzona nowela dawała możliwość poszerzenia kon-
troli nad funkcjonowaniem rad, którą pełniły prezydia stopnia wyższego. Każ-
da rada terenowa była podporządkowana Krajowej Radzie Narodowej, a od 
1945 r. – Prezydium KRN (Witkowski 2007, s. 425).

Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 21 sierpnia 
1944 r. o trybie powołania władz administracji ogólnej I-ej i II-ej instancji, 
wprowadzał następujące terenowe organy administracji rządowej (J. Malec,  
D. Malec 2003, s. 202-203):

1. wojewodów w województwach,
2. starostów w powiatach,
3. wójtów w gminach,
4. prezydentów w większych miastach,
5. burmistrzów w mniejszych miastach.

Instytucjami doradczymi dla wojewodów były urzędy wojewódzkie, 
natomiast dla starostów zostały nimi starostwa powiatowe. Na początku 
wojewodów nominował PKWN, a w późniejszym czasie Rada Ministrów  
w oparciu o wniosek ministra administracji publicznej i zasięgniętą opinię 
wojewódzkiej rady narodowej. Natomiast starostę nominował kierownik Re-
sortu Administracji Publicznej po zaopiniowaniu przez powiatową radę naro-
dową. Wojewodowie byli podporządkowani (Witkowski 2007, s. 425):

1. ministrowi administracji publicznej w kwestiach organizacyjnych  
i służbowych,

2. odpowiednim ministrom - rzeczowo, w zależności od kategorii 
sprawy.

W porównaniu do II Rzeczpospolitej Polskiej nastąpiły przemiany na 
płaszczyźnie zakresu obowiązków wojewodów i starostów. Utracili oni charak-
ter polityczny. Natomiast Milicja Obywatelska została usunięta ze sfery działal-
ności administracji publicznej, jak również zrezygnowano z nadzoru nad pu-
blikacjami i wydawnictwami. Z radami narodowymi zostały powiązane urzędy 
wojewodów i starostów. Rady te mogły (J. Malec, D. Malec 2003, s. 203):

1. opiniować odnośnie nominacji poszczególnych osób na te urzędy,
2. żądać ich dymisji.
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Wojewodowie oraz starostowie byli podporządkowani radom narodo-
wym w sprawach zaistniałych problemów samorządu terytorialnego, a kon-
trola społeczna była pełniona przez prezydia rad narodowych wobec tych 
dwóch urzędów (Witkowski 2007, s. 425).

Sukcesywne przemiany w administracji terytorialnej zaczęły następować 
na ziemiach odzyskanych w części północnej i zachodniej. Obszary te zostały 
wyłączone z uprawnień Ministerstwa Administracji Publicznej, a w listopa-
dzie 1945 r. powierzone zostały Ministerstwu Ziem Odzyskanych. Organami 
administracji rządowej na wymienionych terenach byli okręgowi pełnomoc-
nicy rządu, którzy posiadali bardzo szeroki zakres uprawnień. Od 1945 r., za-
częto ich nazywać starostami i wojewodami. Rady narodowe ukształtowały się 
nieco później, ze względu na niewielką liczbę mieszkańców na tych obszarach 
(Witkowski 2007, s. 425).

REFORMA Z 1950 ROKU

Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej wła-
dzy państwowej wdrożyła zmiany w systemie administracji terenowej (Dol-
nicki 2012, s. 52). Likwidowała ona (Maciejewski 2013, s. 348):

1. organy administracji ogólnej zespolonej:
• wydziały wojewódzkie,
• wydziały powiatowe,
• wojewodów,
• starostów,
• wójtów,

2. większość urzędów terenowych administracji niezespolonej – m.in.: 
• urząd administracji finansowej, 
• urząd administracji pracy, 
• urząd administracji szkolnej,

3. organy samorządu terytorialnego.

Ich kompetencje przejęły rady narodowe (J. Malec, D. Malec 2003, s. 206).
Tym samym, zniesiony został dualizm administracji terenowej, a w jego 

miejsce wprowadzono administrację jednolitą, która istniała w krajach so-
cjalistycznych. Zaczerpnięty wzorzec radziecki zakładał, że władza zostanie 
skupiona w rządach rad narodowych. Były one jednolitymi organami władzy 
państwowej w (Witkowski 2007, s. 427):
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1. województwach,
2. powiatach,
3. gminach,
4. miastach,
5. dzielnicach większych miast.

Rady narodowe zostały zwierzchnim organem wobec prezydium, które 
stało się jej organem o charakterze wykonawczym i zarządzającym oraz orga-
nem administracji państwowej. Przewodniczący zarządzał działaniami prezy-
dium, które zostało podzielone na wydziały zajmujące się sprawami rad naro-
dowych w konkretnych dziedzinach. Na instytucje pomocnicze rad, zostały 
powołane komisje (Witkowski 2007, s. 427).

Charakterystyczną cechą było podwójne podporządkowanie rad narodo-
wych. Dzieliło się ono na (Maciejewski 2013, s. 348):

1. pionowe – organy niższego szczebla były podporządkowane orga-
nom wyższego szczebla,

2. poziome – organy wykonawcze były podporządkowane organom 
uchwałodawczym.

Rada Państwa pełniła zwierzchnią kontrolę nad radami.
Do celów rad należało (J. Malec, D. Malec 2003, s. 207):

1. uchwalanie i planowanie budżetów terenowych,
2. sprawowanie kontroli nad ich realizacją,
3. zarządzanie działalnością społeczną, gospodarczą oraz kulturową,
4. zabezpieczenie porządku publicznego,
5. ochrona mienia społecznego,
6. stanie na straży praw obywatelskich,
7. wspólne działanie na rzecz obrony kraju.

Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyj-
nego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, wprowadzała w miejsce 
istniejących gmin i gromad, całkiem nowe gromady. W nich miały być po-
wołane gromadzkie rady narodowe. Ustawa dawała także możliwość tworze-
nia „wsi ustawowych”, które miały być jednostkami podziału pomocnicze-
go. Nowo powstałe gromady były znacznie mniejsze od zastąpionych gmin 
(J. Malec, D. Malec 2003, s. 207).

Zmiany w radach narodowych wprowadziła ustawa z dnia 25 stycz-
nia 1958 r. o radach narodowych. Poszerzała ona zakres uprawnień rad na-
rodowych, dając im większy stopień samodzielności. Ustawa spowodowała,  
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że rady w powiatach i należące do nich organy o charakterze wykonawczym  
i zarządzającym, stały się podstawowym szczeblem w układzie rad narodowych. 
Miało to rozpocząć decentralizację zadań. Jednoczenie ustawa ta, wzmocniła 
znaczenie rad narodowych, oddając im wszystkie sprawy, które nie przyna-
leżały w tamtym okresie do podległych organów (Witkowski 2007, s. 428).

Jednocześnie należy zauważyć, że prezydium rady narodowej wzmocniło 
swoją pozycję, realizując swoje funkcje o charakterze wykonawczym i zarzą-
dzającym oraz organu administracji. W sprawach zaliczanych do rad naro-
dowych, oprócz przewodniczącego prezydium, to wydziały z kierownikami 
stojącymi na ich czele, były terenowymi organami administracji państwowej. 
Było to pomocą dla prezydiów rad na płaszczyźnie decydowania w sprawach 
indywidualnych. Reaktywowany został urząd sołtysa, który uległ likwidacji 
w 1954 r. (Witkowski 2007, s. 428). Kolejne zmiany dostarczyła ustawa  
z dnia 28 czerwca 1963 r. o zmianie ustawy o radach narodowych, któ-
ra jeszcze bardziej podniosła status rad narodowych względem ich wydzia-
łów oraz zagwarantowała ochronę prawną odnośnie ich pełnionego mandatu  
(J. Malec, D. Malec 2003, s. 208).

ADMINISTRACJA PO REFORMIE W LATACH 1972-1975

Rady Narodowe dalej pełniły funkcje terytorialnego organu władzy pań-
stwowej, będąc równocześnie podstawowym ogniwem samorządu społeczne-
go. Stosowanie nowego pojęcia, jakim był samorząd społeczny, miało na celu 
odróżnić samorząd socjalistyczny od samorządu terytorialnego występującego 
w przeszłości. Ten drugi cały czas był krytykowany (J. Malec, D. Malec 2003, 
s. 209). Pod pojęciem samorządu społecznego rozumiano prawo pewnej spo-
łeczności do wyboru własnej reprezentacji oraz samodzielność, która została 
jej przyznana do rozstrzygania własnych spraw. Ustawa o utworzeniu gmin 
i zmianie ustawy o radach narodowych rozszerzała ponadto uprawnienia ad-
ministracyjne organów gminnych. Od tego czasu funkcjonowały one, jako 
organ I instancji w wielu sprawach administracyjnych, które przejęły od orga-
nów powiatowych. Reforma ta doprowadziła do przebudowy całej państwo-
wej administracji terenowej (Witkowski 2007, s. 430). 

Kluczowe dla przemian było wejście w życie ustawy z dnia 22 listopa-
da 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych. Zasady organizacyjne 
rad narodowych, które określone zostały w ustawie z 1972 r. o utworzeniu 
gmin, rozszerzono na wszystkie pozostałe jednostki terytorialne. Rady na-
rodowe funkcjonujące na wszystkich szczeblach administracji stawały się 
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państwowymi organami terenowymi oraz podstawowym organem samorządu 
społecznego. Prezydia rad narodowych znajdujące się na wyższym szczeblu, 
podobnie jak prezydia rad gminnych, utraciły cechy organów administracji 
państwowej, stając się organami wewnętrznymi rad. Ich zadania polegały  
na organizacji pracy rady i jej komisji. Ponadto pełniły funkcje przedstawiciel-
skie (Witkowski 2007, s. 430). 

Na Konferencji Krajowej PZPR (Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czej), która odbyła się w 1973 r. ustalono, że na stanowiska przewodniczących 
rad i prezydiów rad będzie wybierany I sekretarz danego komitetu partyjnego. 
Służyło to zapewnieniu odpowiedniej realizacji przewodniej roli PZPR w tere-
nowej działalności organów państwowych. Ponadto miało podnieść autorytet 
rady oraz prezydium rady, umocnić ich nadrzędną pozycje wobec pozostałych 
terenowych organów administracji państwowej (J. Malec, D. Malec 2003,  
s. 210). Jednoosobowymi organami państwowymi w terenie, zgodnie z usta-
wą z 1973 r. byli (Witkowski 2007, s. 431): 

1. wojewoda,
2. prezydent miasta - liczącego ponad 100 tys. mieszkańców lub będą-

cego siedzibą wojewódzkiej rady narodowej, 
3. naczelnik miasta - liczącego do 100 tys. mieszkańców,
4. naczelnik powiatu,
5. naczelnik gminy,
6. naczelnik dzielnicy.

Prezes Rady Ministrów nominował wojewodów, prezydentów miast, 
naczelników miast i powiatów. Wojewoda po zasięgnięciu opinii danej rady 
narodowej mianował naczelnika gminy oraz dzielnicy. Dzięki temu w kon-
kretnej jednostce terytorialnej funkcjonował tylko jeden organ administracyj-
ny, a działające dotąd wydziały zmieniły się w jego aparat pomocniczy, któ-
ry swoją działalność pełnił w ramach właściwego urzędu. Terenowe organy 
administracyjne podlegały poziomo odpowiednim radom, które decydowały  
o kierunkach ich działalności, sprawowały nad nimi kontrolę i wydawały opi-
nie dotyczące kandydatów na dane stanowiska. Z kolei pionowo podlegały 
utworzonemu w 1975 r. urzędowi ministra administracji, gospodarki tereno-
wej i środowiska (Witkowski 2007, s. 431).
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Rysunek 6. Struktura organizacyjna organów państwowych w 1974 r.

Źródło: Witkowski 2007, s. 428

W 1975 r. wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny,  
co było ostatnim etapem reform przeprowadzanych w latach 1972-1975.  
Na poziomie województw oraz gmin, rady narodowe dalej pełniły funkcje 
organów administracji państwowej oraz samorządu społecznego. Tereno-
wymi organami administracyjnymi na szczeblu wojewódzkim byli wojewo-
dowie oraz prezydenci miast posiadający stopień wojewódzki, a na szcze-
blu podstawowym -  prezydenci miast, naczelnicy miast, gmin i dzielnic. 
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Organy terenowe spełniały nie tylko funkcje organów administracji państwo-
wej, ale również organów wykonawczych oraz zarządzających rady narodowej,  
a organy administracyjne na szczeblu wojewódzkim stały się przedstawiciela-
mi terenowymi rządu. Przedstawione reformy lat 70-tych nie spowodowały 
umocnienia pozycji rad narodowych. Wprowadzona w 1975 r. nowa struk-
tura organizacji administracji terytorialnej spowodowała wręcz ograniczenie 
samodzielności rad narodowych (Witkowski 2007, s. 431). Skutkiem refor-
my było zreorganizowanie 17 województw oraz 5 miast wydzielonych z wo-
jewództw i powstanie 49 nowych województw, 810 miast oraz 2327 gmin. 
Zlikwidowano powiaty, a także zrezygnowano z istniejącego dotąd podziału 
na miasta będące powiatami i miasta nimi niebędące (Nowacka 2003, s. 30).

TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI 
NIEPODPORZĄDKOWANE RADOM NARODOWYM

Rady narodowe i jej organy nie obejmowały swoim bezpośrednim zakre-
sem działania całej administracji państwowej. Niektóre dziedziny specjalne 
posiadały organy terenowe, które nie wchodziły w strukturę organizacyjną rad 
narodowych. Były one pionowo podporządkowane odpowiednim ministrom 
lub kierownikom samodzielnych urzędów centralnych (Witkowski 2007,  
s. 432). Do głównych powodów utworzenia administracji specjalnej należała 
(Witkowski 2007, s. 433):

1. konieczność stworzenia ściśle scentralizowanego kierownictwa 
z uwagi na charakter pełnionych zadań np. w zakresie bezpie-
czeństwa wewnętrznego lub obrony państwa,

2. niemożność włączenia niektórych dziedzin administracji pań-
stwowej w struktury organizacyjne rad narodowych np. admi-
nistracja morska, kolejowa lub górnicza,

3. wąska specjalizacja techniczna np. administracja miar lub 
probiercza.

Najważniejsze organy administracji specjalnej to (Witkowski 2007, s. 433):

1. administracja obrony narodowej – dowództwo nad okrętami 
wojskowymi,

2. wymiar sprawiedliwości – sądy,
3. terenowe oddziały Prokuratury PRL,
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4. urzędy na szczeblu wojewódzkim kontrolujące prasę, publikacje  
i widowiska, które podlegały Głównemu Urzędowi Kontroli Prasy, 
Publikacji i Widowiska,

5. administracja morska – urzędy morskie podlegające ministrowi 
żeglugi,

6. administracja górnicza podlegająca Wyższemu Urzędowi 
Górniczemu,

7. urzędy probiercze oraz urzędy miar podlegające Głównemu Urzędo-
wi Probierczemu i Głównemu Urzędowi Miar,

8. administracja celna,
9. administracja kolejowa, łączności oraz dróg wodnych,
10. inspektoraty handlowe na szczeblu wojewódzkim.

Organy administracji specjalnej pomimo tego, że były wyłączone  
ze struktur organizacyjnych rad narodowych, dalej pozostawały pod ich wpły-
wami. Rady narodowe posiadały prawo do przeprowadzania kontroli spo-
łecznej z działalności administracji specjalnej, koordynowania jej działalności 
przez pryzmat zmierzeń innych organów działających na terenie rady oraz 
pośredniego kierowania działalnością w wyniku odpowiednich kompetencji, 
które przysługiwały organom wchodzącym w skład systemu organów rad na-
rodowych np. decydowanie w sprawie lokalizacji danej inwestycji (Witkowski 
2007, s. 433).

PODSUMOWANIE

Administracja terenowa w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przecho-
dziła szereg reform, co miało przyczynić się do pozytywnego rozwoju pań-
stwa. Na początku zachowano trójstopniowy podział administracyjny, który 
miał być fundamentem w przeprowadzaniu zmian. Od roku 1944 do roku 
1975 sukcesywnie budowano podział administracyjno-terytorialny za spra-
wą wprowadzania województw, których w efekcie finalnym powstało 49. 
Ze względu na ich dużą liczbę, wprowadzono w 1975 r. dwustopniowy po-
dział administracyjny, likwidujący powiaty. Tym samym realizowano kon-
cepcję centralizmu.

W 1950 r. bardzo ważnym elementem było wprowadzenie rad naro-
dowych będących organami terenowymi o charakterze reprezentatywnym, 
posiadającymi uprawnienia uchwałodawcze. Istotność ich istnienia przeja-
wiała się w tym, że działania rad były nadzorowane przez komitety PPR,  
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a w późniejszych latach PZPR, które mogły podejmować lub akceptować 
zasadnicze decyzje programowe i personalne.

Zmiany podziału terytorialnego mające na celu centralizację władzy 
doprowadziły do wymazania z pionu administracyjnego części „społecznej”. 
Władze centralne dążyły do tego, aby trzymać wszystko we „własnej garści”  
i mieć kontrolę nad każdą działalnością/aktywnością obywatelską. Istotnie, 
powstały mechanizm wzorowany „w duchu” wschodnich sąsiadów (ZSRR) 
miał dawać rządzącym poczucie panowania nad wszystkim, a wprowadzane 
reformy administracji terenowej sukcesywnie przyczyniały się do uskutecznia-
nia tych planów.
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FIELD ADMINISTRATION  
IN THE POLISH PEOPLE'S REPUBLIC

Abstract: The aim of the article is to analyze the changes taking place in the 
field administration in the Polish People's Republic. The territorial division 
of the country before the reform of 1975 and the changes introduced at that 
time was presented. It was an extremely important issue at that time due  
to the formation and functioning of fieldadministration. Moreover, the issue 
of the formation of local administration in the years 1944-1950 and after  
the reform of 1950 was raised. Not all field administrations were part  
of a unified organizational structure. Many of them were excluded, which  
is also explained in the article.

Keywords: field admiistration, Polish People's Republic, national council, lo-
cal goverment
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PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE 
W PODEJŚCIU DO ZASOBÓW 

LUDZKICH W JEDNOSTKACH 
BIZNESOWYCH I ADMINISTRACJI 

PUBLICZNEJ

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie podobieństw różnic w podej-
ściu do zasobów ludzkich w jednostkach sektora prywatnego oraz publicznego 
oraz przedstawienie aktualnych trendów z tego zakresu. Wiedza o bieżących 
oczekiwaniach pracowników oraz stosowanych metodach reagowania na nie, 
może zapewnić równowagę na rynku pracy oraz przyczynić się do satysfakcji 
zarówno pracowników jak i pracodawców w każdym z sektorów. 

Słowa kluczowe: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Sektor prywatny, sektor 
publiczny, biznes, administracja, „home-office”

WPROWADZENIE 

Rynek pracy oraz podejście pracodawcy do pracownika, jak również 
oczekiwania pracownika wobec pracodawcy ewaluują, zmieniają się adekwat-
nie do sytuacji w gospodarce i społeczeństwie. Panujący przed 2020 r. rynek 
pracownika spowodował, iż pracodawca, chcąc zdobyć i utrzymać pracow-
nika musiał o niego zadbać, sprawić że praca  w firmie będzie atrakcyjna nie 
tylko pod względem finansowym, ale też niematerialnym. Zarówno w sek-
torze prywatnym, jak i publicznym zaistniała potrzeba wprowadzenia stra-
tegii mających na celu przyciągnięcie i utrzymanie kadry poprzez działania 
budujące pozytywny wizerunek firmy jako organizacji dbającej o pracowni-
ka oraz społecznie odpowiedzialnej. Tak było do czasu nadejścia pandemii, 
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która przeorganizowała sektor HR oraz cały rynek pracy. Dotychczas sto-
sowane metody z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi muszą zmienione,  
gdy w grę wchodzi najwyższa stawka jaką jest zdrowie i życie pracownika  
oraz jego rodziny.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI  
W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRYWATNYCH  
ORAZ PUBLICZNYCH 

Organizacja może umiejętnie zarządzać pracownikami, ich zachowania-
mi oraz predyspozycjami tylko wtedy gdy posiada i wdraża strategie związane 
z zarządzaniem zasobami ludzkimi (Harasim, 2013, s.11).

W firmach dużych sektora prywatnego, zauważyć można istnienie sta-
nowiska menedżera HR lub nawet całych działów HR. W dużych firmach 
struktury HR są o wiele bardziej skomplikowane i złożone. Działy mogą li-
czyć nawet kilkadziesiąt osób, a każda z nich jest specjalistą w jednej wąskiej 
dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Pozycja osoby pełniącej funkcję 
menedżera HR/dyrektora personalnego w strukturach organizacyjnych tych-
że stanowisk jest bardzo wysoka. To od nich w dużej mierze zależy stopnień 
opracowania i wdrożenia w firmie strategii związanej z ZZL (Winnicka-Wejs, 
Sokolińska, Kawa, 2019, s. 6-18).

W małych i średnich przedsiębiorstwach zazwyczaj dział personalny lub 
zewnętrzny dostawca usług w ramach outsourcingu realizuje najczęściej tylko 
tzw. „twardy HR”, w tym m.in.: planowanie, rozliczanie czasu pracy, prowa-
dzenie akt osobowych, rozliczanie oraz wypłatę wynagrodzeń. W firmach tych 
zdecydowanie najważniejszą rolą działu personalnego jest obsługa administra-
cyjna. Natomiast w jednoosobowej działalności gospodarczej dział personalny 
praktycznie nie istnieje, właściciele sami zajmują się obsługą pracowników 
i zarządzaniem ich zasobami, lub korzystają z firm zewnętrznych  w ramach 
outsourcingu (Winnicka-Wejs, Sokolińska, Kawa, 2019, s. 14).

Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach administracji publicznej 
znacznie różni się od praktyk w organizacjach komercyjnych. Jednym z de-
terminantów tego stanu jest niezwykle rozbudowany system prawny, który 
ustanawia sztywne ramy prowadzenia działań z zakresu zarządzania persone-
lem (Dąbrowska, 2014, s. 125-126). Jak wynika  z badań przeprowadzonych 
w ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego „Zarządzanie w samorzą-
dzie terytorialnym. Najlepsze praktyki” część urzędów, szczególnie te więk-
sze, osiągnęła już odpowiednio wysoki poziom, jednak w większości urzędów 



33

PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE W PODEJŚCIU DO ZASOBÓW LUDZKICH...

gminnych i powiatowych stosunkowo rzadko wykorzystuje się zasady, pro-
cedury i narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi, co rodzi problemy  
z „przejrzystością” ich funkcjonowania. Nadal w wielu jednostkach admini-
stracji publicznej dominuje podejście bardziej zorientowane na administro-
wanie kadrami, zamiast zarządzanie nimi. W wielu urzędach nie istnieją sys-
temowe rozwiązania wspierające politykę kadrową. Natomiast urzędy, które 
decydują się wdrożyć określone instrumenty zarządzania kadrami często sto-
sują je nieregularnie, a stosowane rozwiązania cechuje dość niski poziom stan-
daryzacji, co utrudnia wymianę doświadczeń oraz ocenę jakości zarządzania 
(Zarządzanie w…, 2004, s.15). 

RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA W ZARZĄDZANIU 
ZASOBAMI LUDZKIMI W SEKTORZE PRYWATNYM  
I PUBLICZNYM 

Uznając za P. Druckerem (2010, s.17), że zarządzanie nie jest zarządza-
niem tylko w biznesie, dorobek teorii i praktyki zarządzania można, a wręcz 
należy wykorzystać  w administracji publicznej. Trzeba jednak mieć na uwa-
dze, że nie wszystkie koncepcje zarządzania tworzone na potrzeby przedsię-
biorstw mogą być dopasowane do specyfiki administracji publicznej, nawet 
jeśli konkretne rozwiązania mogą być wykorzystane do rozwiązania proble-
mów administracji publicznej, to muszą być modyfikowane i dostosowywane 
do istniejących potrzeb (Rostkowski, 2012, s. 13-17).

W. Zieliński wśród głównych czynników rozróżniających jednostkę sek-
tora prywatnego i publicznego wymienia:

a. cechy składające się na specyfikę wewnętrzną:

1. Odmienność misji i celów działania. Celem działania przedsiębiorstwa 
jest przede wszystkim osiąganie zysku, natomiast administracja koncen-
truje się zwykle na: skuteczności, legalizmie i podmiotowości obywateli 
(Sidor-Rządkowska, 2018, s.80).

2. Inna motywacja pracowników do pracy. Pracownicy służby publicznej są  
w dużym stopniu motywowani przez możliwość uczestnictwa w procesie 
tworzenia polityki, często się z nią identyfikują, pragną służyć interesowi 
publicznemu i działać na rzecz sprawiedliwości społecznej, a także często 
kierują się patriotyzmem (Zieliński, 2011,  s. 30).

3. Hierarchiczna kultura organizacyjna. Rozbudowane procedury, przepaść 
dzieląca szeregowego pracownika od dyrektora – to najczęściej pojawiające 
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się wypowiedzi osób pytanych o wrażenia związane z przejściem z pracy  
w biznesie do pracy w administracji (Sidor-Rządkowska, 2018, s.81).

b. cechy składające się na specyfikę zewnętrzną:

1. Regulacje prawne. Administracja działa na podstawie zasad legalizmu 
(praworządności). Natomiast w organizacjach komercyjnych powszech-
nie stosowana jest reguła „co nie jest prawnie zabronione, jest w praktyce 
dozwolone” (Sidor-Rządkowska, 2018, s.82)

2. Zasady finansowania. W firmach biznesowych dąży się do maksymalizacji 
efektów przy jak najmniejszych nakładach, natomiast priorytetem admi-
nistracji jest wydatkowanie środków zgodnie z procedurami i przepisami 
prawa, w ramach nieprzekraczalnych limitów określonych w ustawie bu-
dżetowej (Zieliński, 2011, s. 30).

3. Specyfika rynku pracy. W administracji publicznej istnieją stanowiska, 
które nie mają swoich odpowiedników w sektorze przedsiębiorstw lub też 
specjaliści którzy ze względu na specyfikę pracy nie mogą być zatrudnieni 
z zewnątrz, a jedynie wyszkoleni  w ramach administracji. Z drugiej stro-
ny, funkcjonują w niej stanowiska podlegające powszechnym regułom 
rynku pracy, co ma wpływ na odmienne niż w biznesie rozwiązania do-
tyczące polityki wynagradzania i rozwoju pracowników (Sidor-Rządkow-
ska,2018, s.82).

4. Interesariusze. 

Analizując ofertę administracji publicznej jako pracodawcy (w porówna-
niu z organizacjami biznesowymi), warto zwrócić szczególną uwagę na takie 
czynniki, jak wysokość wynagrodzeń, bezpieczeństwo zatrudnienia oraz rów-
nowaga życia prywatnego i życia zawodowego (Rostkowski, 2012, s. 223):

a. Wysokość wynagrodzeń. 

 W firmach prywatnych, dąży się do tego, by wynagrodzenie zależało od 
posiadanych kompetencji i wartości realizowanych zadań. W jednost-
kach administracji wciąż wynagrodzenie zależy od formalnych kwali-
fikacji i stażu pracy. Może powodować poczucie niesprawiedliwości  
z wynagrodzenia zdecydowanie poniżej obowiązujących stawek rynko-
wych w przypadku osób dobrze wykształconych, które szybko pozyskują 
cenne kompetencje zawodowe i realizują zadania o najwyższym pozio-
mie skomplikowania, w porównaniu do osób realizujących proste prace  
i unikających rozwoju, ale z wieloletnim stażem pracy. 
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b. Bezpieczeństwo zatrudnienia. 
 Według Małgorzaty Sidor-Rządkowska (2018, s.82) niesłusznie uważa 

się, iż organizacje biznesowe dążą do nieustannej wymiany pracowników 
oraz że podjęcie pracy w administracji publicznej oznacza gwarancję do-
żywotniego zatrudnienia. Faktem jednak jest, że praca w administracji 
zazwyczaj oznacza stabilną karierę zawodową, co dla wielu osób stanowi 
element rozstrzygający.

c. Równowaga życia prywatnego i życia zawodowego. 
 Przyjęło się ogólne myślenie, iż praca w administracji w większym stop-

niu niż w biznesie, umożliwia osiąganie równowagi zawodowej. Jednak 
jak słusznie zauważa Christoph Demmke (2005), praca w administra-
cji publicznej ma cechy całodobowej służby, co sprzyja „przynoszeniu  
do domu” problemów z pracy, utrudniając zachowanie równowagi. 

Z badań przeprowadzonych przez M. Sidor-Rządkowską (2018, s. 82) 
wynika, że najczęściej wymienianym powodem zmiany pracy z administracji 
do biznesu jest:

• chęć osiągania wyższych zarobków;
• zmęczenie przewlekłymi procedurami towarzyszącymi wykonywa-

niu codziennych zadań;
• chęć sprawdzenia się w dynamicznym, pełnym wyzwań środowisku 

zawodowym.

Natomiast odwrotną decyzję podejmują osoby, które uważają, że praca  
w administracji jest lepsza niż w biznesie z powodu:

• większej stabilizacji zatrudnienia;
• przewidywalne godziny pracy;
• pragnienia spełniania ważnych zadań zawodowych.

Wysokość wynagrodzenia, stabilność zatrudnienia, równowaga między 
życiem zawodowym a prywatnym to ważne, lecz nie jedyne czynniki decy-
dujące o atrakcyjności pracodawcy. Elementów tych jest wiele i mają one  
w dużej mierze charakter subiektywny.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji nie jest zatem kopią roz-
wiązań wypracowanych w organizacjach sektora prywatnego. Jednak adaptuje 
je do specyfiki funkcjonowania instytucji publicznych, głównie jeśli chodzi  
o narzędzia pozyskiwania wysoko kwalifikowanych pracowników, kształtowa-
nia ścieżek karier, motywowania czy też oceny (Podgórniak-Krzykacz, Kali-
siak-Mędelska, 2016, s. 61). 
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ZMIENIAJĄCE SIĘ TENDENCJE  
W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI 

Oczekiwania pracowników w stosunku do pracodawców zmieniają się  
w zależności od okoliczności. W 2013 r. najważniejszym czynnikiem określa-
jącym atrakcyjność firm była stabilna sytuacja finansowa oraz bezpieczeństwo 
zatrudnienia. Odpowiedziało tak 72% i 70% respondentów badania przepro-
wadzonego przez Randstad Award (Employee expectations…). Tylko połowa 
badanych osób zwracała uwagę na przyjazną atmosferę  i interesującą pracę,  
a jedynie 22% za istotny czynnik uważała elastyczność w pracy (Szaban, 2016). 

Jeszcze parę lat temu to bezpieczeństwo zatrudnienia i zachowanie work-
-life balance były najważniejszymi czynnikami wpływającymi na ocenę pracy. 
Obecnie bardziej cenione jest work-life integration, jednocześnie z wyborem 
szerokiej gamy benefitów. Jak wynika  z badania przeprowadzonego w 2018 
r. przez Antal i Sodexo (Cztery osobowości…), aż 81% respondentów naj-
bardziej ceniło elastyczny czas pracy, 76% pracę zdalną, natomiast stabilne 
zatrudnienie było istotne dla 73% badanych pracowników. 

Oczekiwania te nabrały na znaczeniu po pojawieniu się pandemii. Praco-
dawców zaskoczyła nagła potrzeba dostosowania warunków pracy do niepla-
nowanej wcześniej sytuacji, co było dużym wyzwaniem zarówno pod wzglę-
dem logistycznym, technicznym, jak  i zarządczym. Jak poradziły sobie z tym 
organizacje? Można wyróżnić dwa wyraźne nurty komunikacji z pracownika-
mi: wspierający i kontrolujący. W niektórych firmach pracownicy usłyszeli od 
swoich przełożonych słowa świadczące o trosce i dbaniu o zdrowie pracow-
ników, wyraźnie zaznaczono, że w sytuacji kryzysowej najważniejsze jest ich 
zdrowie i bezpieczeństwo. Jeżeli było to możliwie, pracownicy byli zachęcani 
do pracy z domu, jednocześnie mając zapewniony odpowiedni sprzęt i narzę-
dzia do pracy on-line. Zgodnie z teorią wsparcia organizacyjnego pracownicy 
postrzegający swoje miejsce pracy jako wspierające są bardziej przychylni wo-
bec swoich organizacji i skłonni inwestować większy wysiłek w wykonywane 
zadania. Natomiast w niektórych organizacjach pracownicy zamiast wyrazu 
troski otrzymali wyłącznie wyraźne nakazy i zakazy dotyczącego tego, jak na-
leży pracować oraz w jaki sposób ich praca będzie kontrolowana. Takie po-
dejście z pewnością nie sprzyja pozytywnemu nastawieniu do firmy oraz chęci 
zaangażowania w wykonywaną pracę (Puchalska-Kamińska). 

Na pierwsze miejsce wyłania się potrzeba dobrej organizacji oraz od-
powiednich umiejętności zarządzania zespołem pracowników pozostających  
w pracy zdalnej lub hybrydowej. Nieumiejętna organizacja pracy zespołu 
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może wpłynąć na brak poczucia bezpieczeństwa pracownika, natomiast nie-
umiejętność zdalnego kierowania zespołem poprzez osobę bezpośrednio zarzą-
dzającą powoduje chaos i dezorganizację zespołu. Istotna jest jasna i czytelna 
forma przekazywanych komunikatów, aby pracownik, który pozbawiony jest 
pozostałych źródeł przekazu jak np. mowa ciała, czy nieformalne spotkania, 
wiedział jak wygląda obecna sytuacja w firmie oraz jakie są bieżące oczekiwa-
nia w stosunku do niego (Błaszkiewicz, s.9-11) . 

Aby umiejętnie zarządzać rozproszonym zespołem można zastosować 
model przywództwa na odległość tzw. trzy razy O:

- OUTCOMES – ostateczne rezultaty – czyli lider wraz z zespołem działa 
z myślą o osiągnięciu konkretnego, mierzalnego i policzalnego rezultatu. 

- OTHERS – rolą lidera jest czerpanie z potencjału zespołu. Dobieranie  
i delegowanie zadań w taki sposób, aby były wykonywane przez osoby, któ-
rym sprawią one przyjemność oraz są w sferze działania mocnych stron dane-
go pracownika. 

- OURSELVES – osoba lidera jesteś ważną częścią grupy, jednak ze-
spół tworzy każda osoba, która przynależy do grupy, bez względu na miejsce  
w strukturze organizacyjnej, gdyż wzajemna współpraca tworzy sieć naczyń 
połączonych (Eikenberry, Turmel, 2019).

Główna odpowiedzialność spoczywa na barkach lidera, który swoją 
postawą oraz zaangażowaniem promuje styl pracy zespołu rozproszonego.  
Do tego celu wykorzystuje dostępne, odpowiednie narzędzia i rozwiązania 
technologiczne oraz sam poprzez swoje działanie i zachowanie ma na innych 
pozytywny wpływ. Nadrzędną zasadą pracy z zespołem rozproszonym jest tzw. 
kontrola bez kontroli, na którą składają się K.R.O.K.I:

• Komunikacja – czyli najważniejszy, wielowymiarowy element współpra-
cy, który w zespole rozproszonym głównie opiera się na podstawowych 
kanałach sensorycznych tj. słuch oraz wzrok, który możliwy jest poprzez 
zastosowanie nowoczesnych technologii (użycie kamery podczas spo-
tkań). W zespole rozproszonym informacja powinna być przekazywana, 
przy użyciu wewnętrznego sytemu, częściej niż w tradycyjnych zespołach, 
najlepiej do wszystkich w jednym czasie. Transparentność i prostota prze-
kazu są kluczem do dobrego zrozumienia. Oprócz informacji z kategorii 

„co?” konieczne jest przedstawienie sensu i powodu działania, czyli „dla-
czego”. Kiedy zespół rozumie sens i się z nim utożsamia zadania realizo-
wane są sprawniej. Należy też mieć na uwadze, że komunikacja w zespole 
jest lepsza, a pracownik czuje się bardziej zintegrowany, gdy spotkania 
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odbywają się nie tylko na gruncie formalnym, ale też poruszają tematy 
nieformalne, szczególnie w sytuacji, gdy przed pandemią takie odbywały 
się w systemie stacjonarnym.

• Rozumienie – świadczy o dobrej komunikacji w zespole,
• Odpowiedzialność – wynika z pełnionych w zespole ról, 
• Kooperacja – mimo braku kontaktu stacjonarnego zespół nadal istnieje  

i ważna jest współpraca, budowanie relacji, więzi np. poprzez organizację 
pracy w podgrupach ,

• Indywidualne podejście – aktualnie trwa era work-life integration, pracu-
jąc zdalnie włączamy pracę w realia domowe, ważne jest wykazanie zrozu-
mienia i wsparcia dla drugiej osoby. 

Aby zachować poczucie przynależności pracownika do zespołu, praco-
dawca powinien organizować akcje, które mimo pracy zdalnej zjednoczą gru-
pę i dadzą poczucie przynależności do zespołu, do takich zaliczyć możemy 
działania z zakresu CSR jak np. akcje charytatywne prowadzone zarówno dla 
społeczności lokalnej, jaki wewnętrzne dla pracowników. Działania z zakresu 
społecznej odpowiedzialności biznesu od lat funkcjonują głównie w dużych  
i średnich firmach, jednak coraz częściej prowadzone są także przez instytucje 
z sektora publicznego np. GUS, ZUS. 

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Pracuj.pl „Zawodowy styl 
życia” w 2021 r., 58% Polaków chętniej wysyła dokumenty aplikacyjne do 
firm, które angażują się w działania CSR, jeszcze więcej, bo 59% deklaruje to 
w wypadku firm, które dają możliwość wsparcia tych działań swoim pracow-
nikom. Na fakt działań społecznie odpowiedzialnych zwracają uwagę głównie 
osoby młode, ponieważ w pewnym stopniu świadczy to o kulturze organizacji 
i jej wartościach. Firma, dla której ważne są szacunek, tolerancja, różnorod-
ność, troska o planetę i ludzi, ma większą szansę przyciągnąć uwagę kandyda-
tów. Kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji odgrywają oczywiście wyso-
kość wynagrodzenia, możliwości rozwoju czy poczucie bycia docenianym, ale 
zaangażowanie społeczne może stanowić tutaj idealne dopełnienie dla wize-
runku odpowiedzialnego pracodawcy. Ponad połowa respondentów badania 
twierdzi, że w akcje CSR częściej angażują się firmy, które przykładają dużą 
wagę do dobrego samopoczucia pracowników.

Niezależnie od sektora w jakim funkcjonuje firma, dbałość o bezpie-
czeństwo pracowników, działania ograniczające poziom stresu, a także wdra-
żanie narzędzi zwiększających elastyczność pracy to najważniejsze trendy, 
które zmienią rynek pracy w 2021 roku - wynika z raportu przygotowanego 
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przez firmę ADP. Co więcej ponad 40%. pracowników doświadczyło wzro-
stu poziomu stresu. Można zatem przypuszczać, iż poza kwestią bezpieczeń-
stwa pracodawcy powinni zwracać uwagę także na kondycję psychiczną 
swojej załogi (Leśniak, 2020).

Wszystkie te aspekty są ważne, gdyż opinia pracowników wpływa na re-
putację firmy. Wyniki badania „Percepcja wizerunku pracodawców w oczach 
kandydatów” przeprowadzonego przez Pracuj.pl w 2020 r. wskazują, że 89% 
osób poszukujących zatrudnienia zwraca uwagę na reputację firmy, a 84% na 
jakość marki oraz oferowanych przez nią usług i produktów, natomiast 82% 
respondentów przyznało, że szukało opinii o przyszłym pracodawcy. Również 
z badania przeprowadzonego przez Antal&Sodexo Benefits (Cztery osobowo-
ści…, 2019) wynika, iż pracodawca powinien prowadzić otwartą komunika-
cję z kandydatem tam, gdzie jest najczęściej aktywny, czyli on-line. Wpływa 
to na jego autentyczny wizerunek, pozwala poznać kulturę organizacji, misję  
i możliwości rozwoju kariery zawodowej. Obecność pracodawcy w mediach, 
na portalach i grupach branżowych – nie w formie obcesowej promocji, ale 
edukacji oraz działań prospołecznych – tworzą wizerunek firmy, której ogło-
szenie o pracę zainteresuje kandydata. Te działania powinny należeć do dzi-
siejszego standardu firm. Jednocześnie na wadze zyskuje komunikacja z kan-
dydatem poprzez mniej biznesowe kanały takie jak: Instagram, YouTube, 
blogi i media life-stylowe (Karina Chowaniak, 2019). 

Istotnym narzędziem budowania reputacji firmy i relacji między praco-
dawcą,  a obecnymi i przyszłymi pracownikami jest tzw. employee advocacy, 
czyli rzecznictwo pracowników, polegające na uczynieniu ich ambasadorami 
firmy lub marki. Metoda sprawdza się szczególnie w mediach społecznościo-
wych, chociaż wewnętrzni ambasadorowie mogą spełniać swoją rolę również 
w tradycyjny sposób np. w trakcie szkoleń, targów czy konferencji (Zaleska, 
2019). Badania pokazują, że szeregowi pracownicy cieszą się 8 razy większym 
zaufaniem niż dyrektorzy, również wewnątrz firmy, a treści przez nich prze-
kazywane w social mediach są cenniejsze niż na firmowej stronie. Ważne jed-
nak jest zachowanie równowagi, gdyż zbyt duża kontrola i nacisk ze strony 
kierownictwa może zniechęcić pracowników do kreatywnych działań, oraz 
negatywnie wpłynąć na autentyczność przekazywanych treści. Aby pracowni-
cy angażowali się dobrowolnie i czerpali satysfakcję, należy włączać ich w sys-
tem nagród, ale też w procesy decyzyjne, budować relację opartą na zaufaniu, 
zapewnić poczucie sprawczości i realnego wpływu na przyszłość organizacji 
(Korzyński, Mazurek, Haenlein, 2019, s. 204-212). Metoda ta jest coraz bar-
dziej popularna w firmach komercyjnych m.in. Dell, Adobe, Apsys Polska, 
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ale też zaczyna być stosowana w sektorze publicznym np. akcja „Ambasador 
Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021” proponowana pracownikom 
Głównego Urzędu Statystycznego. 

PODSUMOWANIE 

Jak wynika z analizy danych bardziej otwarte na nowe metody z zakresu 
ZZL są firmy z sektora prywatnego, szczególnie duże, zagraniczne korpora-
cje. Należy jednak zaznaczyć, iż jednostki sektora publicznego, zaczynają dbać  
o swój wizerunek. Etos skamieniałego i niedostępnego urzędu i obsługi powoli 
znika, a same jednostki i ich pracownicy starają się wychodzić naprzeciw ocze-
kiwaniom społeczeństwa oraz obecnych i potencjalnych pracowników. Coraz 
więcej instytucji prowadzi stronę internetową oraz kanały social media na por-
talach społecznościowych, a także organizuje akcje CSR. Jednak zdaje się iż, 
głównym celem tych działań jest aspekt wizerunkowy, niekoniecznie troska  
o pracowników. Kwestie pracownicze nadzoruje dział kadr, który głównie zaj-
muje się sprawami bieżącymi w oparciu o zobligowania prawne. Jak wynika  
z własnego doświadczenia pracy w instytucji administracji publicznej oraz ob-
serwacji i współpracy z innymi jednostkami sektora publicznego, nawet jeżeli 
prowadzone są działania skierowane do pracowników tj. akcje charytatywne, 
edukacyjne czy skierowane do osób niepełnosprawnych, głównie wynikają   
z obowiązku prawnego niż chęci podążania za najnowszymi trendami z zakre-
su ZZL. Nie mniej jednak w czasach pandemii jednostki administracji pu-
blicznej, tak jak biznesowe wspierają pracowników umożliwiając pracę zdalną, 
oraz przenosząc wszelkie działania edukacyjno-informacyjne online. Jest to 
bardzo ważny aspekt wpływający na poczucie bezpieczeństwa i motywujący 
pracowników do dalszej współpracy. 
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SIMILARITIES AND DIFFERENCES  
IN APPROACH TO HUMAN RESOURCES  

IN BUSINESS AND PUBLIC ADMINISTRATION UNITS

Abstract: The aim of the article is to present similarities and differen-
ces in the approach to human resources in private and public sector en-
tities and to present current trends in this field. Knowledge of current 
employee expectations and the methods used to respond to them can 
ensure balance on the labor market and contribute to the satisfaction 
of both employees and employers in each of the sector. 

Keywords: Human Resource Management, Private Sector, Public 
Sector, Business, Administration, Home-Office
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CELEBRYTYZACJA POLITYKI  
W WYBORACH  

W POLSCE I NA ŚWIECIE 

Streszczenie: Celem artykułu jest omówienie zagadnień związanych z ce-
lebrytyzacją polityczną. W tekście przytoczono różne definicje omawianego 
zjawiska, przedstawiono rodzaje celebrytów politycznych i opisano konkretne 
przykłady polityków celebrytów w Polsce i na świecie. W polityce pojawia się 
coraz więcej przykładów celebrytów, którzy wykorzystują swoją popularność 
zdobytą np. w mediach do tego, aby przyciągnąć wyborców i zdobyć władzę 
polityczną. Przedstawiona praca dostarcza nowej wiedzy dla wszystkich osób 
zainteresowanych tematyką celebrytyzacji politycznej – zarówno dla medio-
znawców, badających ten temat, jak i dla osób zajmujących się planowaniem 
kampanii wyborczych nowych aktorów politycznych.

Słowa kluczowe: celebryta polityczny, aktor polityczny, marketing polityczny 

WPROWADZENIE 

W pracy podjęto się analizy pojęcia „celebrytyzacja polityki”. W pierw-
szej części pracy przybliżono definicję celebryty politycznego oraz wskazano 
rodzaje celebrytów politycznych. Następnie omówiono celebrytyzację poli-
tyki w wyborach w Polsce i na świecie, koncentrując się na wybranych przy-
kładach. Celem pracy jest analiza sceny politycznej pod kątem występujących 
tam celebrytów politycznych, a także wskazanie cech charakterystycznych dla 
celebryty politycznego w XXI wieku. Hipoteza badawcza postawiona w pracy 
brzmi: celebryci polityczny mają istotny wpływ na kształtowanie sceny po-
litycznej. Aby udowodnić postawioną tezę, skorzystano z następującej tech-
niki badawczej – analizy materiałów źródłowych. W pracy zawarto również 
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następujące pytania badawcze: czym jest celebrytyzacja polityki?, czy celebryci 
polityczni odgrywają istotną rolę w kreowaniu polityki w Polsce i na świecie? 

Tematyka zogniskowana wokół pojęcia celebryty politycznego jest sto-
sunkowo nowym zagadnieniem badawczym, pomimo faktu, że staje się ona 
zjawiskiem wręcz powszechnym, a coraz więcej osób uważanych za celebrytów 
angażuje się w świat polityki. Celebryci polityczni zyskują coraz większą po-
pularność, a co za tym idzie siłę w kreowaniu dyskursu politycznego, dlatego 
praca może być cennym źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych te-
matyką marketingu politycznego.

ANALIZA POJĘCIA 

Rozważania na temat celebrytyzacji polityki warto zacząć od wyjaśnie-
nia pojęcia samego celebryty. W definicji słownikowej czytamy, że celebry-
ta, to „znana powszechnie osoba (np. aktor, muzyk, dziennikarz, polityk), 
której życie prywatne jest obiektem zainteresowania mediów, zwłaszcza 
plotkarskich; celebryta zwykle sam udostępnia dziennikarzom informacje  
o sobie, chcąc z tego czerpać korzyści” (Dobry Słownik). W definicjach słow-
nikowych można przeczytać natomiast, że celebryta to „osoba popularna, 
często pojawiająca się w środkach masowego przekazu”. Z powyższej definicji 
możemy wywnioskować, że politykiem – celebrytą będzie powszechnie znana 
osoba, która sama udostępnia o sobie informacje, czerpie z tego korzyści oraz 
często pojawia się w mediach. 

Natomiast celebrytyzację polityki można rozumieć dwojako. Z jednej 
strony jest to takie komunikowanie o polityce, w którym politycy używają 
podobnego języka, autoprezentacji czy narracji, jak celebryci, w ten spo-
sób się do nich upodobniając. Coraz częściej zdarza się, że życie polityka 
emocjonuje opinię publiczną bardziej, niż aktora czy muzyka (Olczyk 2013, 
s. 23). W drugim rozumieniu celebrytyzację interpretuje się jako część 
politotainement: 

gatunek dziennikarski polegający na łączeniu polityki z rozrywką  
w postaci medialnego „zaplątania” aktorów politycznych, spraw, te-
matów i procesów z kulturą popularną i rozrywkową. Wyróżniamy 
rozrywkę polityczną, w której politycy biorą udział w programach roz-
rywkowych oraz politykę rozrywkową, gdzie istotne tematy polityczne 
są przedstawiane w mediach z zabarwieniem rozrywkowym (Nowak 
2009, s. 207-208). 
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W węższym znaczeniu celebrytyzacja polityki jest formą autoprezenta-
cji i polega na wykorzystywaniu technik, kanałów i sposobów komunikacji, 
typowych dla celebryty (Piontek, Annusiewicz 2013, s. 11). Wystarczy przy-
pomnieć, że politycy Konfederacji tacy jak Sławomir Mentzen, czy Konrad 
Berkowicz nagrali płytę z piosenkami hot challenge 16, która przyniosła  
im ogromną popularność wśród młodych ludzi i przyczyniła się do wzrostu 
partii w sondażach.

Dorota Piontek, badaczka komunikowania politycznego stwierdza nato-
miast, że celebrytyzacja staje się częścią polityki. Według niej jest ona „główną 
cechą współczesnej kultury i oznacza konieczność odgrywania cały czas przed-
stawienia w warunkach rozszerzającej się widoczności medialnej i rosnącego 
zainteresowania politykami jako ludźmi, a nie działaczami partyjnymi” (Pion-
tek 2011, s. 99). Możemy więc zauważyć, że politycy w trakcie komunikacji 
medialnej często odwołują się do wątków poza politycznych, dotyczących 
życia osobistego. Politycy nie mają czasu skupiać się na różnych zawiłościach 
swojego politycznego programu, bo odbiorców znacznie bardziej interesują 
ciekawostki dotyczące ich życia. Ma wtedy miejsce konflikt osobowości –  
wyborów nie zwycięża osoba, która ma najlepszy program, ale ta, która wzbu-
dza zaufanie i da się poznać z jak najlepszej strony swoim odbiorcom (Annu-
siewicz 2020, s. 270). 

Olgierd Annusewicz, dyrektor Ośrodka Analiz Politologicznych UW za-
uważa, że skutecznym sposobem przyciągania elektoratu przez polityka, jest 
budowanie celebrytyzacji, czyli pokazywaniu postaw, zachowań prowadzo-
nych w innych rolach społecznych. W sytuacji braku zaufania do polityków 
(które jest powszechne w społeczeństwie w Polsce1), zaufanie buduje się re-
alizując inne role społeczne (Annusiewicz 2020, s. 271). Wystarczy przyto-
czyć przykład Władimira Putina, który nie jest traktowany przez Rosjan, jako 

„zwykły” prezydent, lecz osoba znacznie ważniejsza, ktoś będący nieodłącznym 
elementem systemu politycznego w Rosji. Putin kojarzy się tam z silnym, mę-
skim przywództwem. On sam taki wizerunek buduje poprzez jazdę konną, 
a także publikowanie swoich zdjęć w towarzystwie tygrysa czy niedźwiedzia. 
Warto jednak zauważyć, że w rzeczywistości Putin jest ciężko chory, a takie 
sytuacje, gdy widzimy go jako silnego przywódcę, są aranżowane przez jego 
doradców (WP Wiadomości 2022). 

1 Więcej o braku zaufania do zawodu polityka można przeczytać w (Nowakowski 2008).
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RODZAJE CELEBRYTÓW POLITYCZNYCH

Mówiąc o celebrytyzacji politycznej, można wymienić dwa rodzaje cele-
brytów w polityce:

1. Zawodowy polityk, który zaczyna funkcjonować w przestrzeni kul-
tury popularnej, po to, aby realizować swoje cele polityczne,

2. Osoba powszechnie znana (np. aktor, muzyk, a więc celebryta), któ-
ry wykorzystuje to, że jest znany, po to, aby osiągnąć cel polityczny, 
nagłośnić jakiś problem, czy rozpowszechnić konkretną ideę, ale nie 
ubiega się o mandat polityczny (Street 2004, s. 437-438).

O pierwszym przypadku mówimy wtedy, gdy polityk pochodzący ze śro-
dowiska politycznego korzysta ze swojej popularności zdobytej dzięki działal-
ności artystycznej do tego, aby budować swoją pozycję polityczną. Z takich 
działań korzystał chociażby Paweł Kukiz (organizujący koncerty w połączeniu 
z działalnością polityczną), czy Szymon Hołownia (jako polityk był już roz-
poznawalny z działalności dziennikarskiej). W tym przypadku należy wspo-
mnieć o takiej sytuacji, w której polityk pochodzący ze świata kultury wyko-
rzystuje elementy typowe dla celebrytów takie jak zdjęcia z rozpoznawalnymi 
aktorami czy muzykami (np. Janusz Palikot pokazujący się w towarzystwie 
Kuby Wojewódzkiego), występowanie w innych rolach niż polityk (popu-
larny challenge #hot16challenge2) wykorzystywanie przestrzeni medialnej 
zarezerwowanej dla tak zwanych gwiazd (wizyta w znanych programach typu 
talk-show) (Street 2004, s. 437-438).

Drugi typ celebryty charakteryzuje się tym, że znana osoba ze świata 
kultury czy sztuki wypowiada się w sprawach politycznych, po to, aby zwró-
cić uwagę na istotny problem. Warto zauważyć, że jednocześnie ta osoba nie 
ma zamiaru „wchodzić” do świata polityki. Taki celebryta wykorzystuje swo-
ją rozpoznawalność i popularność, by zwrócić uwagę na konkretny problem.  
Za przykład mogą posłużyć wypowiedzi gwiazd w ich social mediach. Wiele  
z nich krytykuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego i wzywa do uczestnicze-
nia w protestach (mnóstwo kontrowersji wzbudziły na przykład wypowiedzi 
Barbary Kurdej-Szatan na Instagramie odnoszące się do protestów kobiet 
przeciwko zmianie prawa aborcyjnego) (Street 2004, s. 438). 
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CELEBRYTYZACJA POLITYKI  
W WYBORACH NA ŚWIECIE 

Celebryta w polityce nie jest zjawiskiem nowym. Już od wielu lat można 
zauważyć na scenie politycznej zainteresowanie polityką przez tzw. gwiazdy 
show businessu. Mogłoby się wydawać, że zjawisko jest charakterystyczne dla 

„słabych” demokracji, gdzie mamy do czynienia ze słabymi tradycjami demo-
kratycznymi i brakiem rozwiniętego systemu społeczeństwa obywatelskiego. 
W takich ustrojach można dostrzec brak zaufania do polityków i często na-
iwne głosowanie na kandydata – celebrytę, w nadziei, że doprowadzi on do 
daleko idących zmian w państwie. To by tłumaczyło popularność takich kan-
dydatów w państwach jak Polska czy Ukraina. Okazuje się jednak, że przyję-
ta hipoteza jest błędna, co pokazuje przykład Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki, które przecież uważane są za kolebkę demokracji liberalnej na świecie.  
W Stanach Zjednoczonych Ameryki można zauważyć przecież ogromną 
popularność kandydatów obywatelskich, co pokazują przypadki takie jak:  
aktorka Cynthia Nixon, która w 2018 roku chciała zostać gubernatorem sta-
nu Nowy Jork, aktor Arnold Schwarzenegger, który dwukrotnie sprawował 
funkcję gubernatora Kalifornii w latach 2003–2011, futbolista Steve Largent 
od 1994–2002 należącego do Izby Reprezentantów, czy chyba najbardziej 
adekwatny - aktor Ronald Reagan, który w 1981 roku został 40. prezydentem 
Stanów Zjednoczonych Ameryki (Proto.pl 2022). Współczesnym przykładem 
w historii wyborów w Stanach Zjednoczonych Ameryki jest Donald Trump, 
który jak typowy celebryta miał zdolność perswazji, skłonność do plotkowa-
nia i umiejętność robienia prawdziwego show. Był swoistym buntownikiem 
bez powodu, osobą bez sprecyzowanych poglądów politycznych, który trafił 
na podatny grunt. W czasach trudnych, w okresach kryzysów gospodarczych, 
społeczeństwa znacznie chętniej głosują na silnych, ekstrawaganckich kandy-
datów spoza establishmentu (Wolff 2018, s. 13-18). 

Samo zjawisko głosowania na polityków – celebrytów staje się coraz bar-
dziej powszechne: 

To specyfika współczesnych demokracji, w których połączenie między 
elitami politycznymi a społeczeństwem zostało zerwane. W ostatnich 
latach zmiany władzy w państwach demokratycznych często pociąga-
ły za sobą jedynie delikatne korekty kursu, nie powodując prawdzi-
wej zmiany. Poza tym stare partie tak bardzo polegały na marketingu,  
że straciły kontakt z wyborcami, którzy stali się targetem, a nie part-
nerem. Nie komunikowano się z wyborcami, tylko mówiono do nich. 
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Gdy wyborcy tracą zaufanie do polityków, mają je szanse zyskać osoby, 
które politykami nie są albo mają małe doświadczenie i nie zostały 
jeszcze zepsute przez system 

– zauważa Dr Olgierd Annusewicz, z Instytutu Nauk Politycznych na Uni-
wersytecie Warszawskim, w rozmowie z Marzeną Tarkowską, dziennikarką 
Rzeczpospolitej (Rzeczpospolita 2022). Interesującym przykładem celebryty-
zacji w wyborach na świecie jest przykład prezydenckiej kampanii wyborczej 
Wołodymyra Zełenskiego.

Już na samym początku kampanii wyborczej, Zełenski miał przewagę 
nad swoimi rywalami. Jego wizerunek został ukształtowany dzięki serialowi 

„Sługa Narodu”, w którym aktor grał główną rolę – idealnego prezydenta. 
Kandydat na prezydenta budował swój wizerunek na pomysłach zawartych  
w popularnym serialu. Odgrywał więc rolę zwykłego człowieka z polityki, któ-
ry chce zmienić całe państwo. Pozwolił widzom zidentyfikować postać z filmu 
z nim samym i z jego programem wyborczym. W samej kampanii wyborczej 
Zełenski zbudował postać pewnego siebie, młodego polityka, który korzysta-
jąc z populistycznych haseł dystansuje się od „starego” świata polityki, w tym 
także od wpływowych oligarchów. Stał się kandydatem obywatelskim, „swo-
im chłopem, na którego trzeba głosować”. „Przecież on jest taki sam jak my. 
To on rzucił wyzwanie skompromitowanej elicie” – taki wizerunek pozwolił 
mu w krótkim czasie zbudować sporą popularność. Niewątpliwy talent aktor-
ski pozwolił mu „zakryć” brak wiedzy i odpowiednich kompetencji w wielu 
dziedzinach politycznych. Sam program wyborczy, którym posługiwał się Ze-
łenski, był bardzo niejasny, co pozwoliło mu sprostać wymaganiom różnych 
grup społecznych. Kampania wyborcza kładła nacisk na osobowość kandydata, 
jego pochodzenie z „ludu”, nieangażowanie się w „brudną politykę” i osiągane 
przez siebie dotychczasowe sukcesy. Kandydat – celebryta od początku kam-
panii przyjął inną strategię niż jego konkurenci i budował kampanię medialną. 
Początkowo nie wziął nawet udział w wyścigu przedwyborczym, tylko kon-
tynuował wcześniejsze podróże po kraju. Przyszły prezydent w dużym stop-
niu bazował na swoim talencie aktorskim oraz głośnych obietnicach, budując 
w ten sposób wizerunek kochającego, wiernego męża, zwykłego mężczyzny  
w średnim wieku, który chce dokonać niezwykłych rzeczy dla swojej ojczyzny. 
Zełenski jako nowoczesny człowiek, posługiwał się w czasie kampanii języ-
kiem ukraińskim i rosyjskim. Dbał również o to, by wyborcy cały czas śledzili 
jego poczynania w mediach społecznościowych (Алексеевич 2019, s. 1-10).
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Kampania prezydencka pokazały też wady Zełenskiego. Zazwyczaj po-
litycy próbują kontrolować i ukrywać swoje emocje. Publiczna rozmowa te-
lefoniczna z Petto Poroszenką, w czasie której były aktor naruszył procedury 
oficjalnej komunikacji (przerywanie przeciwnikowi, mówienie podniesionym 
głosem) jest doskonałym przykładem tego, że gdy aktor wpada w trudną sy-
tuację, zachowuje się agresywnie. Prowokacyjne pytania dziennikarzy rów-
nież często doprowadzały Zełenskiego do prawdziwej furii. Mężczyzna bar-
dzo szybko tracił zainteresowanie sprawą, jeśli coś nie idzie po jego myśli.  
Nie przeszkodziło mu to wygrać wyborów prezydenckich, a jego partii wy-
bory do Rady Najwyższej. Zdaniem badaczy wyborcy głosujący na niego  
i na jego partię są słabo wykształceni i nie potrafią samodzielnie podejmować 
decyzji (Алексеевич 2019, s. 1-10).

Zwycięstwo Zełenskiego w wyborach prezydenckich było skutkiem 
kilku ruchów. Wołodymyr nie jest znawcą polityki, ale przy pomocy okre-
ślonych treści w mediach społecznościowych wykreował wizerunek eksperta. 
Miliony wyborców uważały go za człowieka, który wie, co robi. To pomogło 
w zbudowaniu zaufania i ukształtowaniu obrazu uczciwego, nieprzekupnego 
patriotycznego polityka. Dzięki używaniu prostego, dowcipnego języka, wy-
tłumaczył sprawy polityczne odbiorcom lepiej niż wielu polityków. Zamiast 
wchodzić w utarczki słowne z innymi kandydatami, skupił się na sprawach 
bliskich Ukraińcom, korupcji i nepotyzmie. Dzięki ogromnym zasięgom, ja-
kie generowały jego media społecznościowe, docierał do obywateli – korzysta-
jąc z YouTube, Facebooka i Instagrama. Jego doświadczenie aktorskie niewąt-
pliwie pomaga mu w czasie trwającej wojny w Ukrainie. Zełenski wygląda jak 
silny przywódca. Taki efekt jest widoczny, dzięki zmianie wizerunku z ogolo-
nego prezydenta noszącego garnitury, na dowódcę sił zbrojnych, który ubiera 
mundur wojskowy i wygłasza motywujące przemówienia (TOP LEAS 2022).

CELEBRYTYZACJA POLITYKI W WYBORACH W POLSCE

Celebrytyzacja w wyborach w Polsce jest zjawiskiem powszechnym.  
W polskim, zabetonowanym systemie politycznym (w którym na scenie po-
litycznej dominują dwa ugrupowania: Prawo i Sprawiedliwość i Platforma 
Obywatelska), coraz większą popularnością cieszą się kandydaci spoza układu 
politycznego. Nowe ugrupowania polityczne bardzo szybko się jednak rozpa-
dają, a na scenie dominują dwie największe partie, które mają wystarczająco 
dużo pieniędzy, żeby utrzymać się nawet w przypadku przegranej w wybo-
rach (Fundacja Batorego 2022). Celebrytyzację możemy zauważyć zwłaszcza 
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w większościowym systemie wyborczym, (który zauważamy w wyborach do 
Senatu oraz w wyborach prezydenckich). Wynika to z tego, że w większościo-
wym systemie wyborczym, wyborcy oddają głos na listę, a nie na konkretnego 
kandydata. Najczęściej zwycięzcą, który w danym okręgu, zgarnia wszystko 
jest kandydat najbardziej rozpoznawalny (Kancelaria Senat 2022). To otwie-
ra drogę do polityki na przykład celebrytom. Wystarczy przytoczyć przykład 
Krzysztofa Cugowskiego, który został senatorem w 2015 roku, startując  
z własnego komitetu. Ten sukces zawdzięcza temu, że był rozpoznawalny  
w Lublinie, jako znany piosenkarz (Gazeta Wyborcza Lublin 2022).

Celebrytyzacja w Polsce była szczególnie widoczna w wyborach prezy-
denckich (ze względu na ich specyfikę). Począwszy od pierwszych wyborów 
prezydenckich w 1990 roku, po ostatnie w 2020 roku, zawsze brał w nich 
udział kandydat – celebryta spoza układu politycznego. Taki kandydat na pre-
zydenta zachęca wyborców swoją świeżością. Wyborcy znają go z działalności 
poza politycznej, dzięki czemu jest rozpoznawalny (Pula Biznesu 2022). Cele-
brytyzacja w różnym wymiarze jest nieustannie widoczna w polskiej polityce. 
Celebryci coraz chętniej chcą mieć wpływ na kształtowaną politykę, a szanse 
na to, że zostaną wybrani są duże, ze względu na ich rozpoznawalność oraz 
stosunkowo dobrą oceną przez odbiorców (gwiazdy, muzycy, dziennikarze 
czy sportowcy cieszą się znacznie większym zaufaniem, aniżeli politycy).  
W Polsce na wejście do polityki zdecydowali się chociażby: prezenter Krzysztof 
Ibisz i aktor oraz satyryk Janusz Rewiński (obaj byli członkami Polskiej Partii 
Przyjaciół Piwa, która istniała od 1991 do 1993 roku), dziennikarz i komen-
tator sportowy Tomasz Zimoch (obecnie związany z Ruchem Szymona Ho-
łowni), oraz bezpartyjni kandydaci na prezydenta – Paweł Kukiz w 2015 roku 
i Szymon Hołownia w 2020 roku2. W dalszej części tego rozdziału skupiono 
się na przykładzie Pawła Kukiza i jego kampanii wyborczej w 2015 roku (Pro-
to.pl 2022).

W wyborach prezydenckich w 2015 roku kandydatem – celebrytą był 
Paweł Kukiz, lider popularnego zespołu rockowego „Piersi”. Kukiz od po-
czątku uważany był za populistycznego polityka (popierającego lub lansujące-
go idee, zgodne z oczekiwaniami większości społeczeństwa w celu uzyskania 

2 Interesującym przykładem celebryty, który deklaruje udział w wyborach prezydenckich jest 
raper Mata, który zapowiedział, że gdy osiągnie wymagany wiek, przeprowadzi profesjonal-
ną kampanię wyborczą i przekona wyborców do wybrania nowej propozycji. Nie wiadomo 
jednak, czy Mata rzeczywiście wystartuje w wyborach prezydenckich w 2040 roku, czy tak 
naprawdę jego wystąpienie miało charakter performansu. https://www.rp.pl/muzyka-popu 
larna/art36698081-raper-mata-startuje-na-prezydenta, „Raper Mata startuje na prezydenta”,  
inf. z dnia 23.09.2022 r.
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jego poparcia i zdobycia wpływów lub władzy) (por. SJP PWN 2022). Poli-
tycznie był przeciwnikiem PiS-u i zwolennikiem Platformy – dzisiaj najbli-
żej mu do PiS-u. Co chwilę Paweł Kukiz się zmienia zarówno politycznie,  
jak i muzycznie – jedyne, co jest pewne, to jego wystąpienie przeciwko ja-
kiemuś systemowi i chęć wprowadzenia JOW-ów3. Według Pawła Kukiza  
w systemie JOW, politycy nie dbają o interes partyjny, ale o interes wyborców 
ze swoich okręgów (Stankiewicz 2015, s. 4-5).

Na początku kariery politycznej Kukizowi było po drodze z Platformą 
Obywatelską, w 2013 roku był zagorzałym przeciwnikiem tej partii, a o Sej-
mie wypowiadał się, że „się nim brzydzi”. W 2015 roku ogłosił na Facebo-
oku start w wyborach pisząc „Ja za Polskę mogę oddać życie. Jestem gotowy 
na każdą walkę, na pomyje, którymi z pewnością będę oblewany”. Mimo,  
że sondaże nie dawały mu nawet 5%, Kukiz bardzo szybko rozbudził nadzie-
ję Polaków i zyskał popularność. Świetnie odnajduje się zwłaszcza w progra-
mach publicystycznych. Ma głośny, bezkompromisowy i widowiskowy styl 
bycia. Andrzej Stankiewicz w książce „Grajek, który został graczem” zauważa,  
że wyborców Kukiza łączyła „wściekłość na władzę”, a on sam „był dla nich 
jak kolorowanka, każdy mógł go narysować takim, jakim chciał” (Stankiewicz 
2015, s. 39-40).

W czasie prezydenckiej kampanii wyborczej początkowo zawarł sojusz  
z Januszem Korwinem-Mikke. Poczuł się przez niego zdradzony w czasie 
pierwszej debaty w TVP. Z drugiej strony Kukiz często odwoływał się do 
poglądów prawicowych, charakterystycznych dla Korwina, takich jak krytyka 
pomysłu przyjęcia imigrantów (Stankiewicz 2015, s. 43-44).

Ponad 20% wynik, jaki osiągnął w I turze było sporym zaskoczeniem. 
Niewątpliwym sukcesem Pawła Kukiza było łączenie koncertów z agitacją wy-
borczą, którą prowadził. Zapadające w pamięć przesłanie jego politycznych pio-
senek, nastawienie antysystemowe, bycie blisko ludzi oraz jedno mocne hasło, 
z którym szedł do wyborów (JOWY) niewątpliwie pomogło mu w wyborach. 
Z drugiej strony sam Paweł Kukiz nie spodziewał się aż tak dobrego osiągnię-
cia. To pokazało, że w Polsce jest zapotrzebowanie na kandydatów systemu. 
Jeden z polityków utrzymujących kontakt z Kukizem zauważył: „W życiu cze-
goś takiego nie widziałem, projektu z takim poparciem, w którym kryje się tak 
wiele nieokreśloności, sprzeczności i sprzeciwu”. Przed II turą Kukiz oficjal-
nie nie udziela poparcia ani Bronisławowi Komorowskiemu, ani Andrzejowi  
 

3 Jednomandatowe Okręgi Wyborcze w wyborach do Sejmu, na wzór wyborów do Senatu.
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Dudzie. W kuluarach mówi się jednak o tym, że jest ogromnym przeciwnikiem 
Komorowskiego i liczy na wygraną Dudy (Stankiewicz 2015, s. 45-46).

Po wyborach Kukiz buduje nowy ruch. Oczekiwania są ogrom-
ne – kukizowcy przewidują, że wygrają wybory i będą rządzić samodzielnie  
lub w koalicji z PiS-em. Muzyk do swojego ugrupowania zaczyna przyciągać 
polityków z różnych stron: lewicowych, prawicowych, narodowych, mło-
dych i starych. Jak zauważa jeden z jego zwolenników „Paweł buduje projekt  
w poprzek spraw światopoglądowych”. Niedługo potem zaczynają się pierw-
sze spory. Zwolennicy Kukiza zarzucają mu, że w jego ruchu pojawiają się 
osoby, które wcześniej wcale nie były zwolennikami JOW-ów, a teraz chcą 
się wybić i dostać do parlamentu. Sam lider początkowo starał się łagodzić 
spory, ostatecznie jednak dał o sobie znać jego żywiołowy temperament.  
Jeden ze znajomych polityka zauważa, że „Paweł, gdziekolwiek się pojawia,  
ma w sobie element destrukcyjny.” Pojawia się chaos, nowe konflikty i brak ja-
kiejkolwiek organizacji. Brakuje też programu, który dopiero ma zostać napi-
sany. Mimo tych wszystkich trudności, Kukiz się nie przejmuje, lecz prowadzi 
kampanię wyborczą do Sejmu. Zdobywa 8,8% i 42 mandaty. Jego posłowie 
w Sejmie często głosują razem z PiS-em. Wielu z nich już w trakcie trwa-
nia kadencji przechodzi do innych ugrupowań. W 2019 roku startuje razem  
z PSL-em (który wcześniej krytykował za to, że jest „jednym z bandy czworga”).  
Już w 2020 roku Koalicja dobiega końca a sam Paweł Kukiz nie wyklucza 
koalicji z PiS. Sam o sobie mówi: „Wszedłem do polityki, bo nie chcę śpiewać 
o polityce, tylko o kwiatkach i motylkach, ale dopóki nie zmieni się ustro-
ju państwa, takich piosenek śpiewać nie będę” (Stankiewicz 2015, s. 52-53). 
Dzisiaj zauważa, że gdy startował w wyborach, myślał, że ludzie głosują na 
niego, bo popierają jego postulaty: JOW-y oraz chęć wprowadzenia Sędziów 
Pokoju na wzór brytyjski. Obecnie sam przyznaje, że jego świetny wynik  
w wyborach spowodowany był tym, że był kandydatem spoza systemu, który 
jest „fajny i śpiewa ładne piosenki”. Historia pokazała, że Kukiz przystąpił do 
wyborów nieprzygotowany. Miał na ustach ważne hasła, ale bardzo szybko 
stał się politykiem, który opowiada się po jednej stronie sporu politycznego, 
mówiąc, że robi to dla postulatów, które de facto nie są w pełni realizowane 
przez większość rządową (Wiadomości Radio Zet 2022).

Wielu celebrytów, mimo swojej rozpoznawalności, nie jest w stanie 
odnaleźć się w polityce. Jak zauważa dr. hab. Monika Kaczmarek-Śliwiń-
ska: „Dużo zależy od aktualnej sytuacji społecznej, ale z pewnością jednym  
z kluczowych elementów sukcesu celebrytów w polityce jest rozpoznawal-
ność, z którą wchodzą w świat polityki, oraz znajomość zasad »gry« z mediami. 
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Celebryci wiedzą, czego media oczekują, co jest »haczykiem« na ich zaintere-
sowanie, wiedzą, jak grać na emocjach i jak tworzyć atrakcyjne przekazy, znają 
też sposoby angażowania odbiorców”. Według Aliny Stasiak, szefowej agencji 
IMAGE TEAM, celebryta przyciąga uwagę i zwiększa oglądalność, dlatego 
partie polityczne walczą o celebrytów na liście: „Gdy wyborcy tracą zaufanie 
do polityków, mają je szansę zyskać osoby, które politykami nie są albo mają 
w tym małe doświadczenie. To, dlatego aktor czy muzyk może wydawać się 
wyborcy kimś takim samym jak on, pochodzącym z ludu, a nie z układów 
politycznych. Poza tym, znani ludzie wzbudzają emocje i jeśli ich lubimy,  
to są kojarzeni z tymi dobrymi, które wzbudzali, gdy osiągali sukcesy w dzie-
dzinach, z których są znani (np. znany wokalista czaruje na koncertach swo-
im niezwykłym głosem i sceniczną charyzmą)”. Dr. Jerzy Głuszyński, ekspert  
w zakresie badań społecznych i społeczno-gospodarczych z Instytut Badaw-
czego ProPublicum zauważa z kolei, że celebryci wchodzący do polityki mają 
łatwiej, z uwagi właśnie na rozpoznawalność i obycie z mediami: 

Z pewnością do sukcesu w polityce (poza umiejętnością utrzymania 
zainteresowania swoją osobą – cecha konieczna u każdego celebryty) 
potrzebne jest zaufanie przynajmniej określonych kręgów społecznych 
i zdolność do bycia akceptowanym w roli przywódczej. Tylko niektó-
rzy celebryci mają zainteresowania polityczne i tylko niektórzy spośród 
nich mają zdolność budzenia społecznego zaufania i zdolności przy-
wódcze (ludzie chcą podążać za głoszonymi przez nich ideami). 

Pewne ryzyko dla celebryty może wiązać się z tym, że dany polityk –  
celebryta będzie kojarzony wyłącznie z konkretnymi ideałami, co grozi zaszu-
fladkowaniem. Tak w pewnej mierze stało się z Szymonem Hołownią, który 
tworzy partię centrową, w jego ugrupowaniu jest kilka posłanek o poglądach 
skrajnie lewicowych, a on sam uważany jest (przez swoją działalność dzien-
nikarską katolicką) za religijnego tradycjonalistę o prawicowych poglądach 
(Proto.pl 2022).

PODSUMOWANIE

W pracy w kompleksowy sposób omówiono zagadnienia związane  
z celebrytyzacją polityki w wyborach w Polsce i na świecie. Praca dostarcza 
zróżnicowanej wiedzy na temat pojęcia – nieprzypadkowo dokonano syntezy 
różnych definicji omawianego zjawiska. W pracy posłużono się także konkret-
nymi przykładami polityków celebrytów, którzy odnieśli sukces – za przykład 
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może posłużyć prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który popularność 
zdobył dzięki serialowi telewizyjnemu „Sługa Narodu”. Za anty przykład na-
leży uznać Pawła Kukiza, który początkowo cieszył się wysokim poparciem  
i był uważany za polityka antysystemowego, który na koncertach-wiecach 
wzywa do zmiany władzy politycznej. Kukiz bardzo szybko został opuszczony 
przez polityków, którzy wspólnie z nim tworzyli partię „Kukiz 15”. Polityk 
bardzo szybko stał się częścią partii, które krytykował – najpierw dołączać do 
Koalicji Polskiej, a następnie głosując wspólnie ze Zjednoczoną Prawicą.

W pracy udowodniono hipotezę badawczą, która brzmiała: celebryci 
polityczny mają istotny wpływ na kształtowanie sceny politycznej. Niniej-
sze opracowanie pokazało, że celebryci, wykorzystując swoją pozycję, mogą 
w szybkim czasie zbudować wysokie poparcie. Wykorzystano przywołaną 
technikę badawczą oraz odpowiedziano na pytania badawcze postawione we 
wstępie: czym jest celebrytyzacja polityki?, czy celebryci polityczni odgrywają 
istotną rolę w kreowaniu polityki w Polsce i na świecie?

Z uwagi na wieloaspektowość omawianych zagadnień i samej celebryty-
zacji polityki, niniejsza praca może pomóc w bardziej pogłębionej analizie za-
wodu polityka w XXI wieku, a także być interesującym wstępem do dalszych 
rozważań na temat przyszłości celebrytów politycznych, którzy wykorzystując 
swoją popularność chcą odnieść sukces polityczny.
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CELEBRIFICATION OF POLITICS  
IN ELECTION IN POLAND AND IN THE WORLD 

Summary: The purpose of this article is to discuss issues related to political 
celebrity. The text provides various definitions of the phenomenon in question, 
presents the types of political celebrities and describes specific examples of ce-
lebrity politicians in Poland and around the world. There are more and more 
examples of celebrities in politics who use their popularity, e.g. in the media, 
to attract voters and gain political power. The presented work provides new 
knowledge for all those interested in the subject of political celebrity - both 
for media scholars researching this topic, and for people who plan election 
campaigns for new political actors.

Keywords: celebryta polityczny, aktor polityczny, marketing polityczny
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TYPY TIMESHARINGU

Streszczenie: Celem artykułu jest przybliżenie kilku wybranych typów Time-
sharingu występujących w różnych systemach prawnych – w państwach Unii 
Europejskiej oraz w systemie anglo-amerykańskim, przede wszystkim w Sta-
nach Zjednoczonych. W niniejszej publikacji zostaną przedstawione również 
kwestie podobieństw do innych instytucji prawa rzeczowego, jak na przykład 
najmu, dzierżawy, własności, współwłasności. Timeshare został uregulowany  
w Polsce ustawowo dopiero w 2011 r. W Europie pojawił się dużo wcześniej 

– już w latach 60-tych XX wieku. Najbardziej zróżnicowane pod względem 
prawa timesharingowego są Stany Zjednoczone, w których nieco inaczej 
kształtuje się prawo rzeczowe i prawo do nieruchomości niż w systemie 
kontynentalnym. Na podstawie przywołanej literatury i aktów prawnych 
zostanie przedstawionych kilka wybranych rodzajów timeshare występujących 
na świecie.

Słowa kluczowe: prawo rzeczowe, timeshare, prawo cywilne, prawo 
międzynarodowe

WPROWADZENIE

Timesharing jest angielską nazwą sposobu korzystania z budynków lub 
pomieszczeń mieszkalnych w tzw. celach turystycznych (time oznacza czas, 
share– dzielenie się). Pojęcie timeshare jest używane w piśmiennictwie i orzecz-
nictwie dla określenia figury prawnej, której sens sprowadza się do możliwo-
ści ograniczonego w czasie powtarzalnego korzystania z rzeczy. Najczęściej 
chodzi o korzystanie z nieruchomości, przy czym instytucja ta może znaleźć 
także zastosowanie np. do maszyn, urządzeń, łodzi żaglowych, samochodów, 
przyczep kempingowych (Sagan 2014, Ustawa o timeshare. Komentarz).  
Timesharing może być stosowany w różnych dziedzinach życia, jednak 
zwykle znajduje zastosowanie w turystyce jako jedna z form zakwaterowania.  
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Polega na tym, że na podstawie umowy nabywca uzyskuje prawo do korzysta-
nia z rzeczy w ściśle określonych, regularnie powtarzających się odstępach cza-
su. Poza powtarzalnością używania, która stanowi typową cechę timesharingu, 
instytucję tę charakteryzuje także okresowość używania rzeczy lub przedmiotu 
oraz przenoszalność, tzn. możliwość zbycia prawa w drodze czynności praw-
nej np. sprzedaży, darowizny czy też zamiany (Zaradkiewicz 2005, Timesha-
ring– szczególny stosunek prawa rzeczowego, s. 362-363). Wskutek zawarcia 
umowy timeshare, nabywca nie uzyskuje własności nieruchomości, a jedy-
nie prawo użytkowania obiektu przez określony czas w każdym roku, przez 
określoną liczbę lat (w Polsce zawiera się umowę na co najmniej trzy lata). 
Jest to przeważnie umowa adhezyjna – zawierana przez przystąpienie. Polega 
na tym, że konsument składając podpis akceptuje warunki oferowane przez 
przedsiębiorcę. Bywa również powiązana z innymi kontraktami – np. kredytu 
na sfinansowanie udziału w prawie do nieruchomości1.

W poszczególnych systemach prawnych wielu państw występują różne typy 
timesharingu. Wyróżnia się następujące podziały (Stecki 2002, s. 385-386):

I. 

a) timesharing gruntowy
b) timesharing budynkowy
c) timesharing lokalowy

II. 
a) krajowy – gdy oba podmioty (konsument i przedsiębiorca) działają  

w tym samym kraju. Decyduje tutaj siedziba przedsiębiorcy oraz miejsce 
zamieszkania nabywcy prawa.

b) międzynarodowy – konsument i przedsiębiorca działają w innych 
krajach

III. 
a) zwykły – nabywca nie ma możliwości współzarządzania obiektem 

timesharingowym
b) poszerzony – nabywca  ma możliwość współzarządzania obiektem 

timesharingowym

IV. 
a) timesharing krótkoterminowy
b) timesharing długoterminowy

1 https://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo/artykuly/333497,timesharing.html.
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W niniejszej publikacji zostanie omówionych kilka wybranych typów 
timeshare. 

TIMESHARING KLASYCZNY  
I TIMESHARING O ZAMIENNYM PRZEDMIOCIE

Timesharing klasyczny występuje wówczas, gdy strony postanawiają  
w umowie, że przez cały czas jej trwania konsument jest uprawniony do ko-
rzystania tylko z tego samego przedmiotu umowy (np. konkretnego budyn-
ku czy lokalu). Czas corocznego korzystania z nieruchomości jest oznaczony  
w umowie, przed jej zawarciem. Wiąże się to ze znaczną pewnością dla obu 
stron umowy, ale jeśli okoliczności zmusiłyby konsumenta na zmianę miejsca 
zakwaterowania, wtedy może się to wiązać z utratą dotychczasowych możli-
wości korzystania z przedmiotu (Stecki 2002, s. 387). 

Z timesharingiem zamiennym można mieć do czynienia w sytuacji, 
gdzie konsument może żądać korzystania z innych przedmiotów timesha-
ringowych. Taka sytuacja wymaga, aby umowa była szczególnie doprecy-
zowana. Strony powinny oznaczyć okres, po upływie którego konsument 
nabędzie prawo do korzystania z innego przedmiotu. Należy również spre-
cyzować wspomniany przedmiot, a jeśli zmianie ulegnie również miejsco-
wość, w której ma się znajdować miejsce zakwaterowania, to należy ją rów-
nież wyraźnie podać w treści umowy. 

TIMESHARING STOWARZYSZENIOWY

Zdarza się, że stowarzyszenie rozwija swoją działalność gospodarczą 
w dziedzinie timeshare. Taki związek prawa prywatnego musi prowadzić 
działalność gospodarczą, a zatem posiadać osobowość prawną albo posiadać 
zdolność do czynności prawnych (Stecki 2002, s. 388-389). Timesharing sto-
warzyszeniowy można podzielić na trzy kategorie:

1. może być stosowany w sferze zewnętrznej, to znaczy, że wobec osób 
nienależących do grona członków,

2. może być stosowany wewnątrz organizacji i wtedy umowy timeshare 
są zawierane wyłącznie z jej członkami,

3. może być stosowany na rzecz osób trzecich, to znaczy, że stowarzysze-
nie może zawierać umowy z innymi podmiotami umowy timesharingu.
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Powyższa typologia wywodzi się z prawa niemieckiego, a konkretnie  
z niemieckiej ustawy timesharingowej. W polskiej Ustawie o timeshare2 nie 
ma takiego podziału, ale związkowy model timesharingu jest dopuszczalny  
w polskim systemie prawnym. Jednym z celów takiego stowarzyszenia może 
być zapewnienie jego członkom możliwości spędzania atrakcyjnego urlopu. 

Warunkiem nabycia prawa timesharingowego od stowarzyszenia jest 
istnienie stosunku członkowstwa. W tym kontekście występują dwa różne 
stosunki prawne, a mianowicie jeden o charakterze podstawowym (korpora-
cyjnym) a drugi o charakterze obligacyjnym lub rzeczowym. W przypadku 
chęci zamiany lub zbycia prawa przez członka stowarzyszenia wymagane jest, 
aby nowa osoba pozostała również w związku korporacyjnym ze stowarzy-
szeniem. Taki stosunek musi powstać najpóźniej w chwili dokonania jednej 
z wymienionych wcześniej czynności. Wygaśnięcie prawa z umowy timeshare, 
nabytego w ramach aktywności związku, wygasa z chwilą ustania stosunku 
stowarzyszeniowego. 

TIMESHARING O ELEMENTACH NAJMU

W przypadku, gdy stosunek prawny w ramach timeshare ma być ukształ-
towany  zachowaniem elementów najmu, należy mieć na uwadze, że takie 
przedsięwzięcie nie może prowadzić do osłabienia praw konsumenta, wynika-
jących z Ustawy o timeshare. Niektóre elementy najmu nie mogą być zawarte 
w umowie timeshare (Stecki 2002, s. 400-401). Nie można uwzględnić m.in. 
norm:

• art. 659 Kodeksu Cywilnego3 dotyczącej oddania rzeczy do używa-
nia najemcy oraz zapłaty czynszu,

• art. 660 Kodeksu Cywilnego, który stanowi, że umowa najmu nie-
ruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być 
zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się 
umowę za zawartą na czas nieoznaczony, 

• art. 661 Kodeksu Cywilnego mówiący o automatycznym 
przedłużeniu się czasu najmu,

• art. 669 Kodeksu Cywilnego dotyczący terminu zapłaty czynszu,

2 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare(Dz. U. z 2011 r., poz. 1370); dalej: Ustawa.
3 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360z późn. 
zm),dalej: Kodeks Cywilny.
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• art. 681 i 684 Kodeksu Cywilnego, które regulują odpowiednio 
kwestię drobnych nakładów najemcy oraz urządzeń, które zakłada 
w lokalu,

• art. 688 Kodeksu Cywilnego dotyczący wypowiedzenia najmu loka-
lu na czas nieoznaczony. 

Co prawda wydaje się zasadne, aby w niektórych aspektach stosować 
odpowiednio przepisy dotyczące najmu, ale w dalszym ciągu uwzględniając 
w pierwszej kolejności regulacje dotyczące timesharingu. Regulacje dotyczące 
najmu nie mogą naruszyć podstawowych zasad umowy timeshare, tzn. isto-
tą dalej musi pozostać coroczne korzystanie z nieruchomości w oznaczonym 
czasie oraz konsument w dalszym ciągu ma prawo do odstąpienia od umowy 
w czasie określonym przez Ustawę. Nie występują również dwa odrębne sto-
sunki prawne: najem i timeshare.

TIMESHARING O ELEMTNACH DZIERŻAWY

Tak jak w przypadku timesharingu o elementach najmu, elementy dzier-
żawy mogą się również pojawić w stosunku timeshare, ale nie mogą pozbawić 
go podstawowych cech nadanych przez Ustawę. Tak jak w poprzednim przy-
padku, nie występują dwa odrębne stosunki prawne, tzn. dzierżawa i timesha-
re, tylko umowa timeshare może wykazywać pewne cechy mieszane (Stecki 
2002, s. 402-403). Jeśli timeshare uwzględniałby w dużej mierze elementy 
dzierżawy, mogłoby dojść do poszerzenia uprawnień konsumenta. W przy-
padku timeshare konsument ma prawo do korzystania z nieruchomości, a je-
żeli w zapisach umowy pojawiłyby się elementy dzierżawy, wtedy konsument 
mógłby również pobierać pożytki w czasie trwania stosunku timesharingowe-
go. Ponadto w przypadku dzierżawy warto mieć na uwadze zapisy Kodeksu 
Cywilnego, do których stosuje się odpowiednio przepisy regulujące najem. 

Niektóre zasady związane z instytucją dzierżawy są nieadekwatne  
w przypadku timesharingu. Przykładowo można wskazać art. 693 §1 Kodeksu 
Cywilnego („przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać 
dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub 
nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umó-
wiony czynsz”), art. 695 Kodeksu Cywilnego dotyczący domniemania prze-
dłużenia dzierżawy, art. 700 Kodeksu Cywilnego stanowiący o możliwości 
obniżenia czynszu z powodu okoliczności, za które dzierżawca nie ponosi 
odpowiedzialności czy art. 707 Kodeksu Cywilnego dotyczący rozliczenia 
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czynszu dzierżawy i pożytków. Całkiem nieadekwatne są przepisy dotyczące 
dzierżawy nieruchomości rolnej, w tym prawa pierwokupu przez dzierżawcę. 

Warto zauważyć, że prawo do korzystania z nieruchomości wynikające 
z umowy timeshare dotyczy dość krótkiego okresu w ciągu roku. Dlatego po-
bieranie pożytków w tak krótkim czasie użytkowania przedmiotu timeshare 
mogłoby być mało zasadne. Istotnym jest również, że konsument korzysta 
z nieruchomości w celach rekreacyjnych czy urlopowych. Z pewnością nie 
będzie chciał zapewnić sobie dodatkowych korzyści, które mogłyby płynąć  
w przypadku zastosowania regulacji dotyczącej dzierżawy przedmiotu. 

UŻYTKOWANIE JAKO KOMPONENT TIMESHARINGU

Użytkowanie było wkomponowane w timesharing od kiedy powsta-
ła ta instytucja prawna. Taka praktyka wykształciła się przede wszystkim  
w Stanach Zjednoczonych a w Europie pojawiła się ze szczególnym nasileniem 
w Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii (Stecki 2002, s. 407). Taką prakty-
kę mieli na uwadze legislatorzy w wielu krajach, którzy kreowali i wydawali 
akty prawne z uwzględnieniem użytkowania przy uchwalaniu timesharingu. 
Ponadto Rekomendacja Unii Europejskiej4 wskazywała na to, że prawa time-
sharingowe mogą być kształtowane z uwzględnieniem figur rzeczowopraw-
nych. Takie regulacje można spotkać w nowszych aktach prawnych, które 
powstały po wydaniu Rekomendacji. W niektórych krajach wprowadzono, 
przy pomocy ustawy, wpis do właściwych rejestrów, np. ksiąg gruntowych, 
w celu wywołania skutku rzeczowoprawnego. Powyższe rozwiązanie przyjęto 
m.in. w austriackim porządku prawnym. W Polsce prawo z umowy timesha-
re również można ujawnić w księdze wieczystej (art. 16 ust. 2 pkt 6 Ustawy  
o księgach wieczystych i hipotece5).

W polskiej Ustawie o timeshare art. 20 reguluje prawo użytkowania  
w umowie timeshare. Jednak nie wszystkie artykuły Kodeksu Cywilnego, do-
tyczące użytkowania, będą mieć zastosowanie. Jest to pięć enumeratywnie wy-
mienionych w przepisie artykułów, a mianowicie: art. 254 niemożność zbycia 
użytkowania, art. 255 skutek nie wykonywania użytkowania, art. 259 nakła-
dy właściciela na rzecz obciążoną użytkowaniem art. 260 nakłady użytkownika 
na rzecz obciążoną użytkowaniem, i art. 266 termin wygaśnięcia użytkowania.

4 Dyrektywa nr 94/47/EWG z dnia 16 października 1994 r. o ochronie nabywców w odnie-
sieniu do niektórych aspektów umów o nabyciu prawa do korzystania z nieruchomości na 
podstawie czasowego udziału (timesharing).
5 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2022 r., poz. 1728 
z późn. zm.).
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Jednak użytkowanie nie może być timesharingiem rozumianym sensu 
stricto (Stecki 2002, s. 409). Poprawnie prezentuje się taki stosunek time-
sharingu wtedy, gdy strony wskażą w treści umowy elementy użytkowania. 
Przepisy dotyczące użytkowania powinny mieć charakter uzupełniający w sto-
sunku to Ustawy o timeshare. 

POWIĄZANIE TIMESHARINGU  
ZE SŁUŻEBNOŚCIĄ OSOBISTĄ 

Pomimo kilku podobieństw obu figur prawnych należy zauważyć,  
że chęć wkomponowania w stosunek timesharingowy elementów służebności 
osobistej może wiązać się z daleko idącymi konsekwencjami. Największym 
podobieństwem jest fakt, iż timesharing i służebność osobista dotyczą nieru-
chomości (budynku, lokalu) i nie mogą być nabyte przez zasiedzenie. Jednak 
w przypadku obciążenia nieruchomości jednym ze wspomnianych praw rze-
czowych, to timesharing jest prawem zbywalnym. Można z niego zrezygnować 
poprzez odstąpienie od umowy czy odsprzedanie innej osobie. Timesharing 
jest również prawem dziedzicznym. Natomiast służebność osobista to umowa 
w formie aktu notarialnego, zawierana na czas nieoznaczony, która wygasa 
z chwilą śmierci albo niewykonywania prawa przez dziesięć lat, w związku 
z powyższym nie jest to prawo zbywalne. Służebność nie jest także prawem 
dziedzicznym. 

Można zatem w pewien sposób wkomponować służebność osobistą  
w figurę timesharingu, ale trzeba zachować umiar (Stecki 2002, s. 411-416). 
Z takim zabiegiem prawnym może się wiązać niebezpieczeństwo całkowite-
go wyeliminowania istotnych elementów timeshare. Na dominującej pozycji 
muszą się zatem znaleźć elementy uregulowane przez Ustawę o timeshare, po-
nieważ Ustawa kompleksowo reguluje stosunki timesharingowe. Nieuspra-
wiedliwiony jest również pogląd, że istnieją równolegle dwa różne stosunki 
prawne przy zawieraniu umowy timeshare, ponieważ służebność osobista nie 
zostanie w ogóle powołana do życia.

WŁASNOŚCIOWY TYP TIMESHARINGU

Timesharing wskazujący elementy własnościowe pojawił się w szczegól-
ności w Ameryce Północnej. Znany jest na tamtym obszarze typ timesha-
ringu określany jako timespan ownership6 (TSO). Dosłowne tłumaczenie  

6 https://www.lawinsider.com/dictionary/time-span-owner(dostęp: 24.10.2022).
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to „okres własności”. Chodzi tutaj nie tylko o periodyczne korzystanie z obiektu,  
ale o prawo o konstrukcji własnościowej (Stecki 2002, s. 418). Cechą owej 
własności jest to, że przysługuje konkretnej osobie jedynie w oznaczonych, 
krótkich odstępach czasu. Istnieje również opinia w doktrynie anglo-amery-
kańskiej, według której w powyższym wypadku chodzi bardziej o timesharing 
o konstrukcji współwłasności (tenancy in common). Należy również zaznaczyć, 
że w anglo-amerykańskim porządku prawnym nie uwypukla się odrębności  
w sferze obligacyjnej i rzeczowej. 

W Stanach Zjednoczonych powstała również koncepcja własności przy-
sługującej w pewnych okresach, tzw. „własność przerywana” (Stecki 2002, 
s. 419) (interwal ownership conception)7. Przy zawieraniu umowy timesha-
ringu sprzedawca przenosi na nabywcę dwa prawa, a mianowicie jedno  
z nich upoważnia nabywcę do periodycznego korzystania z oznaczonego 
przedmiotu jako prawa o charakterze rzeczowym, a drugie prawo obejmu-
je idealny udział we własności gruntu (tenancy in common)8 albo wyłączne 
prawo własności (fee Simple absolute)9. Sprzedawcę prawa i nabywcę łączy 
kombinowana więź prawna. Występuje wówczas ograniczone prawo rzeczo-
we oraz własność. 

Występuje również szczególne uregulowanie timesharingu w dziedzinie 
hotelarstwa. Mówi się o wyodrębnionym modelu timesharingu (hotel buy 
out model) (Stecki 2002, s. 420-421). Hotel zawiera z zainteresowaną oso-
bą umowę timesharingu, na podstawie, której dana osoba staje się wyłącz-
nym właścicielem oznaczonego apartamentu (flat ownership). Strony zarazem 
postanawiają, że nabywca będzie mieć prawo do korzystania z apartamentu 
w określonym czasie wynikającym z umowy (najczęściej oznaczony w tygo-
dniach). W pozostałych tygodniach roku apartament jest wynajmowany in-
nym osobom, po wcześniejszej zgodnie nabywcy prawa timesharingowego. 
Jest to rodzaj timesharingu własnościowego.

WSPÓŁWŁASNOŚCIOWY TYP TIMESHARINGU

Praktyka łączenia timesharingu z elementami współwłasności wykształ-
ciła się na gruncie europejskim m.in. we Włoszech, Francji, Hiszpanii i Belgii. 
Elementy współwłasności w częściach ułamkowych można również zauważyć 
w Niemczech (Stecki 2002, s. 433). 

7 https://www.thelitchfieldcompany.com/blog/interval/ (dostęp: 24.10.2022).
8 https://www.law.cornell.edu/wex/tenancy_in_common(dostęp:24.10.2022).
9 https://pl.wikipedia.org/wiki/Fee_simple_absolute(dostęp:24.10.2022).
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Powstała również jurydyczna figura nazwana „multipropriété” (Stecki 
2002, s. 436-437), która sprawiła trudność z przetłumaczeniem jej na języ-
ki poszczególnych krajów. We Francji używa się jej w oryginalnym brzmie-
niu, a w innych językach często zachowuje się tylko pierwszy człon „multi”,  
co którego dodaje się drugi człon w odnośnym języku. I tak w Wielkiej Bry-
tanii mówi się multiproperty, multiownership, we Włoszech – multiproprietá,  
w Hiszpanii – multipropriedad oraz w Niemczech – Multieigentum. Jest to tak 
zwana „multiwłasność” albo „wielowłasność”. 

Istnieje opinia, według której timesharing może być konstruowany 
stosownie do zasad współwłasności w częściach ułamkowych (Stecki 2002,  
s. 442). Twierdzi się tak dlatego, iż współwłasność sezonowa może występo-
wać teoretycznie w dziedzinie timesharingu. Takie stanowisko budzi zastrzeże-
nia, ponieważ prowadzić może do czasowego rozdzielenia obiektu wakacyjne-
go. Przyjęcie konstrukcji współwłasności sezonowej wykluczyłoby instytucję 
timesharingu. Idąc dalej, prawo współwłasności nabyte przez wielość osób 
wyczerpałoby całą własność określonej nieruchomości. W takim wypadku 
nieruchomość stałaby się klasycznym przykładem współwłasności w częściach 
ułamkowych. Nie ma tu mowy wówczas o prawie timeshare. Przedsiębior-
ca zbywając poszczególne części nieruchomości w pewnym momencie stra-
ciłby wszelkie atrybuty właścicielskie. Nie byłby już wtedy nawet jednym  
ze współwłaścicieli i utraciłby również pozycję przedsiębiorcy timesharin-
gowego. Komplikacje pojawiłyby się również w chwili zarządzania nieru-
chomością wakacyjną, która stanowiłaby współwłasność wielu podmiotów  
oraz w chwili uzyskania zgody wszystkich współwłaścicieli na dokonanie 
czynności przekraczających zwykły zarząd. 

Warto zaznaczyć, że zazwyczaj współwłasność powstaje między osobami 
powiązanymi więzami natury osobistej, rodzinnej lub ekonomicznej. Brak 
takich więzów z pewnością utrudniałby zarządzanie nieruchomością lub uzy-
skiwanie zgód w przypadku dokonywania czynności przekraczających zwykły 
zarząd. W przypadku współwłasności timesharingowej, współwłaścicielami 
byłyby najczęściej osoby niepowiązane ze sobą w żaden sposób, często pocho-
dzące z różnych krajów czy z odległych kontynentów. Wówczas należałoby się 
w każdej kwestii związanej z nieruchomością odnosić do reguł prawa prywat-
nego międzynarodowego (Stecki 2002, s. 444). 

Timesharing opierający się na współwłasności, podobnie jak na zasadzie 
własności, występuje na gruncie północnoamerykańskim. Jego głównym 
zamiarem nie jest jednak sprzedaż obiektu wielu osobom i nabycia udzia-
łów; tym samym nie zmierza do definitywnego zbycia obiektu wakacyjnego. 
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Powód występowania takiej figury prawnej jest czysto ekonomiczny, ponie-
waż podmiot posiadający obiekt, z którego można korzystać na zasadach 
timesharingu, osiągnie znacznie większe korzyści finansowe od tych, gdyby 
sprzedał poszczególne lokale z zastosowaniem zasad współwłasności (Stecki 
2002, s. 446). 

Podsumowując, współwłasność w częściach ułamkowych, na gruncie 
prawa polskiego, jest całkowicie nieadekwatna do zasad, które rządzą prawem 
timeshare. Warto również zaznaczyć, że w anglo-amerykańskim porządku 
prawnym nie występuje dychotomiczny podział na prawa obligacyjne i rze-
czowe, jak to ma miejsce w Europie Kontynentalnej. W związku z powyższym 
próba przeniesienia współwłasności timeshare na grunt prawa europejskiego 
nie miałaby większego sensu i racji bytu. 

TIMESHARING PRACODAWCY

Można coraz częściej zauważyć, że pracodawcy, którzy zatrudniają znacz-
ne liczby pracowników dążą do zapewnienia im, oraz członkom ich rodzin, 
odpowiednich warunków wypoczynkowych w atrakcyjnych miejscowościach 
(Stecki 2002, s. 517). Pracodawcy podejmują decyzję albo o wybudowaniu 
własnego obiektu wakacyjnego albo nabywają go z urządzeniami technicz-
nymi. Zdarza się też, że pracodawcy rozwijają działalność timesharingową 
obok podstawowej działalności i nawiązują stosunki z osobami, które nie  
są zatrudnione w ramach ich przedsiębiorstwa. 

Pracodawca może w dwojaki sposób występować w sferze timesharingo-
wej (Stecki 2002, s. 518). Pierwszy z nich występuje wówczas, gdy po wybu-
dowaniu obiektu albo jego nabycia pracodawca stosuje reguły timesharingu 
wobec zainteresowanych osób fizycznych. Natomiast drugi sposób występuje 
wtedy, gdy pracodawca pośredniczy w nabywaniu przez jego pracowników 
praw timesharingowych. Spotyka się również takich pracodawców, którzy 
działalność timesharingową ograniczają jedynie do sfery wewnętrznej przed-
siębiorstwa, tzn. do zatrudnianych pracowników. Okres korzystania z pra-
wa do timeshare powinien być oznaczony z uwzględnieniem poszczególnych 
urlopów pracowników. O tym czy nabywca prawa będący pracownikiem, bę-
dzie mógł je zamienić lub zbyć należy zdecydować na postawie przepisów 
Ustawy. Tak naprawdę do zamiany lub zbycia prawa powinno dojść jednie 
między pracownikami danego przedsiębiorstwa(Stecki 2002, s. 520-521). 

Kwestia dziedziczenia prawa do timeshare na płaszczyźnie pracownik – 
pracodawca kształtuje się w następujący sposób: mianowicie jeśli takie prawo 
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podlega dziedziczeniu, co należy ustalić, wówczas spadkobierca, który jest 
także pracownikiem, dziedziczy takie prawo na zasadach ogólnych. Ponadto 
umowa timeshare nie może wyłączyć dziedziczenia ustawowego czy testamen-
towego. Można zatem stwierdzić, że spadkobierca, niebędący pracownikiem, 
również dziedziczy prawo timesharingowe należące do masy spadkowej. 

TIMESHARING FINANSOWANY

Na wydatki związane z zawarciem umowy timeshare i jej wykonaniem 
nabywca może przeznaczyć pieniądze własne albo pieniądze uzyskane przez 
zaciągnięcie pożyczki (kredytu) (Stecki 2002, s. 525-526). Wspomniane 
przypadki określane są często jako finansowanie własne i finansowanie obce.  
Pożyczka (kredyt) może obejmować całość wydatków albo tylko ich część.  
Do zaciągnięcia pożyczki (kredytu) może dojść przed zawarciem umowy ti-
meshare, w trakcie albo po jej dojściu do skutku. Można zaciągnąć zobowią-
zanie u przedsiębiorcy timesharingowego albo u osoby trzeciej, niezwiązanej 
z danym stosunkiem timesharingowym. 

Polska ustawa nie reguluje wprost u jakiego podmiotu można zaciągnąć 
pożyczkę (kredyt). Niemiecka ustawa o timeshare reguluje expressis verbis 
taką sytuację. Francuskie unormowania w sferze timeshare stanowią o tym,  
że umowa może być zawarta pod warunkiem zawieszającym, że nabywcy zo-
stanie udzielona pożyczka.  

Pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą timesharingowym, który może 
udzielić pożyczki (kredytu) zachodzą dwa stosunki prawne: pierwszy jest sto-
sunkiem timesharingu, a drugi – stosunkiem pożyczki (kredytu)(Stecki 2002, 
s. 527, 530). In concreto może występować więcej niż jedna umowa pożyczki 
(kredytu). Nie ulega wątpliwości, że umowy te są ze sobą ściśle powiązane. 
Jednym z powiązań jest powiązanie podmiotowe(Stecki 2002, s. 531). Wystę-
puje głównie wówczas, gdy do zawarcia umowy pożyczki (kredytu) zachodzi 
między stronami umowy timeshare. W związku z powyższym i przedsiębiorca, 
i konsument są stronami umowy timeshare oraz umowy pożyczki (kredytu). 
W przypadku, gdy pożyczki (kredytu) udziela podmiot trzeci, to okoliczności 
mogą kształtować się w ten sposób, że umowa zostanie zawarta z przedsiębior-
cą stosującym timeshare. O związku powiązania pomiędzy tymi umowami 
dowodzi element woli konsumenta. Konsument zaciąga pożyczkę (kredyt) 
żeby móc sfinansować zobowiązanie wynikające z umowy timeshare. 

Kolejnym powiązaniem jest powiązanie o wymiarze ekonomicznym 
(Stecki 2002, s. 532). Pieniądze uzyskane z tytułu zaciągniętej pożyczki 
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(kredytu) przeznaczane są na sfinansowanie umowy timeshare. Może się zda-
rzyć, że cel gospodarczy nie byłby osiągnięty bez zaciągnięcia zobowiązania 
pieniężnego. Powiązanie to ma silny charakter i można stwierdzić, że między 
tymi umowami istnieje gospodarcza jedność. 

PODSUMOWANIE

Timesharing to niewątpliwie bardzo ciekawa instytucja rynku usług tu-
rystycznych, która działa już od kilkudziesięciu lat i swoją działalnością ob-
jęła cały świat. Najwięcej klientów znajduje się w Stanach Zjednoczonych 
i krajach Europy Zachodniej, gdzie jest to bardzo popularna forma orga-
nizacji wypoczynku. W Polsce nie odgrywa ona jeszcze tak znaczącej roli.  
Jest to instytucja wykraczająca poza tradycyjnie wyróżniane segmenty rynku 
usług turystycznych. Prawo timeshare ma także dużo podobieństw do wspo-
mnianych w niniejszej publikacji praw rzeczowych, jednak z uwagi na zna-
czące odmienności w stosunku do nich, zasadne będzie przyjęcie stanowiska,  
iż rynek usług timesharingowych powinien być traktowany jako odrębna, nie-
zależna kategoria. Specyfika timeshare wyrażająca się w jej przedmiocie oraz 
zakresie świadczeń usługodawcy, przemawia za wyodrębnieniem tej instytucji 
zarówno w kontekście prawnym, jak i ekonomicznym.
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TYPES OF TIMESHARE

Absract: The aim of the article is to present a few selected types of Time-
sharing occurring in various legal systems - in the European Union coun-
tries and in the English-American system, primarily in the United States.  
This publication will also present the similarities to other institutions  
of property law, such as rental, tenancy, ownership, co-ownership. Time-
share wasn’t regulated by law in Poland until 2011. It appeared in Europe 
much earlier - already in the 1960s. The United States are the most diverse 
in terms of timesharing law, where property law and the right to real estate 
are shaped slightly differently than in the continental system. Based on the 
cited literature and legal acts, a few selected types of timeshares occurring  
in the world will be presented.

Keywords: property law, timeshare, civil law, international law
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PLANOWANIE STRATEGICZNE 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

W OKRESIE NIEPEWNOŚCI I RYZYKA 
SPOWODOWANE WYSTĄPIENIEM 

COVID – 19 NA PRZYKŁADZIE 
KGHM S.A. I ATENDE S.A.

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie planowania działalności 
gospodarczej w okresie niepewności i ryzyka spowodowanego wystąpieniem 
COVID – 19 na przykładzie Atende S.A. oraz KGHM S.A. Wskazane przed-
siębiorstwa świetnie sobie poradziły z planowaniem działalności gospodarczej 
podczas wystąpienia pandemii. Ich strategie w czasie epidemii postawiły na 
duże zmiany w przedsiębiorstwach, gdzie szczególny nacisk jest kładziony na 
integrację pracowników, a większość innych przedsiębiorstw w czasie pan-
demii wykorzystywała prace zdalną. Atende S.A. oraz KGHM S.A. to duże 
przedsiębiorstwa, gdzie pandemia nie wpłynęła na nie znacząco. Oba przed-
siębiorstwa odnalazły się w trudnej sytuacji pomimo zmian na świecie spowo-
dowanych pandemią.

Słowa kluczowe: planowanie strategiczne, działalność gospodarcza, ryzyko, 
COVID-19 

WPROWADZENIE 

We współczesnej gospodarce duże przedsiębiorstwa posiadają strate-
gię rozwoju. Strategia rozwoju jest procesem polegającym na skupieniu się 
na wykonaniu głównych założeń przedsiębiorstwa. Zaliczyć do nich może-
my rozwój, przetwarzanie, stłumienie konkurencji czy także wzmocnienie 
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własnej pozycji na rynku. Ponadto strategia rozwoju uwzględnia wszystkie 
działania, które dążą do osiągnięcia celów strategicznych przedsiębiorstwa 
w dłuższym okresie1.

Do cech strategii zaliczamy2:

• horyzont czasu – cecha ta jest używana do opisu czynności związa-
nych z odległym horyzontem czasowym,

• efekty – wyniki strategii ukazywane są po dłuższym czasie, ale są one 
bardzo ważne, 

• układ decyzji – decyzje muszą być podejmowane w taki sposób,  
aby wspólnie się uzupełniały,

• wszechobecność,
• skupienie wysiłków.

Strategia powinna odnosić się do produktu, ceny, promocji, dystrybucji 
oraz komunikacji. 

Przeprowadzając ocenę strategii przedsiębiorstwa możemy dokonać wy-
boru strategii działania. Wybór strategii składa się z następujących etapów3:

• generowanie wariantów,
• oceny wariantów,
• wyborów wariantu.

Od strategii przedsiębiorstwa należy rozróżnić misję przedsiębiorstwa 
która skupia się na odpowiedzi na pytania po co jesteśmy na rynku, dla kogo 
to robimy oraz jakie są wartości i cele przedsiębiorstwa4. Misja przedsiębior-
stwa powinna być jasna, a przede wszystkim realna. 

W Polskim prawie spotykamy się z kilkoma definicjami przedsiębiorstwa. 
Jedną z nich jest definicja podana w art. 55 Kodeksu cywilnego. Artykuł ten 
przedstawia przedsiębiorstwo jako zorganizowany zespół składników niema-
terialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospo-
darczej w szczególności : 

1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodręb-
nione części (nazwa przedsiębiorstwa);

1 https://mfiles.pl/pl/index.php/Strategia_rozwoju.
2 https://flstrefa.pl/strategia-rozwoju-definicjja-cechy-rodzaje.html.
3 https://mfiles.pl/pl/index.php/Startegia_rozowju.
4 https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-misja-firmy-jakie-korzysci-moze-przyniesc-przedsiebior 
stwu.
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2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materia-
łów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomo-
ści lub ruchomości;

3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ru-
chomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomo-
ści wynikające z innych stosunków prawnych;

4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
5. koncesje, licencje i zezwolenia;
6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
8. tajemnice przedsiębiorstwa;
9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej5.

Podziału klasyfikacji przedsiębiorstw możemy dokonać pod względem 
na rodzaju działalności. Podział ten przedstawia poniższa tabela6. 

Tabela 1. Podziału klasyfikacji przedsiębiorstw.

Podział przedsiębiorstw ze względu na rodzaj działalności

Produkcyjne Handlowe Usługowe

- przedsiębiorstwa wytwa-
rzające dobra materialne

- przemysłowe
- rolne

- budowlane

zajmują się handlem dóbr:
- hurtowym 

- detalicznym

-spedycyjno-transportowe
- finansowe

- gastronomiczne
- zdrowotne
- oświatowe
- turystyczne
- komunalne

- kulturalnych
- i wiele innych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie klasyfikacji przedsiębiorstw według rodzaju 
działalności. 

Z kolei ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przedstawia kla-
syfikację przedsiębiorstw pod kątem mikro, małych oraz średnich. Zgodnie  
z art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mikro przedsiębior-
ca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obro-
towych spełnił łącznie dwa warunki. Po pierwsze zatrudniał średniorocznie 

5  Dz.U.2020.0.174 t.j. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Kodeks cywilny.
6  https://mfiles.pl/pl/index.php/Przedsi%C4%99biorstwo.
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mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży 
towarów, wyrobów i usług, a także z operacji finansowych nieprzekracza-
jących równości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bi-
lansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczył równości  
w złotych 2 milionów euro7. 

Art. 105 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mówi, że mały 
przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch 
ostatnich lat obrotowych spełnił łącznie dwa warunki. Po pierwsze zatrudniał 
średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze 
sprzedaży towarów, wyrobów i usług, a także z operacji finansowych nieprze-
kraczających równości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego 
bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczył równości 
w złotych 10 milionów euro8.

Art. 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mówi, że średni 
przedsiębiorca w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obroto-
wych spełnił łącznie dwa warunki. Po pierwsze zatrudniał średniorocznie 
mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży 
towarów, wyrobów i usług, a także z operacji finansowych nieprzekracza-
jących równości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bi-
lansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczył równości  
w złotych 43 milionów euro9.

Wśród wielu możliwych klasyfikacji warto wspomnieć o podziale na dwa 
rodzaje przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa państwowe oraz przedsiębiorstwa 
prywatne. Przedsiębiorstwa państwowe to przedsiębiorstwa, których głów-
nym właścicielem jest państwo, a dokładnie Skarb Państwa. Jest ono osobą 
prawną i podlega przepisom ustawy o przedsiębiorstwach państwowych. Są 
to przedsiębiorstwa samofinansujące się, czyli ponoszą one wszelkie wydatki, 
które wynikają z prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast przedsię-
biorstwa prywatne to przedsiębiorstwa, które znajdują się w rękach prywat-
nych i mogą one przyjąć formę przedsiębiorstwa jednoosobowego10.

KGHM spółka akcyjna i Atende spółka akcyjna są według klasyfikacji 
zawartej w art. 55 Kodeksu cywilnego zorganizowanym zespołem składników 
niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności 

7  Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej art. 104.
8  Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej art. 105.
9  Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej art. 106.
10 https://www.praca.pl/poradnik/rynek-pracy/przedsiebiorstwo-rodzaje,klasyfikacja,podzial_
pr-2152.html.
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gospodarczej. KGHM spółka akcyjna jest przedsiębiorstwem produkcyjnym 
(wydobywczym), a Atende spółka akcyjna usługowym. Zgodnie z art. 106 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej KGHM spółka akcyjna jest 
dużą spółką, a Atende S.A średnim przedsiębiorcą zatrudniającym poniżej 
250 osób. 

Jak można zauważyć w polskim systemie prawnym mamy do czynienia  
z wieloma klasyfikacjami i definicjami przedsiębiorstwa przez których pry-
zmat możemy oceniać ich funkcjonowanie i znaczenie. 

PRZEDSIĘBIORSTWA OBECNEJ RZECZYWISTOŚCI

Wiele przedsiębiorstw posiada strategię rozwoju. Nie wszystkie przed-
siębiorstwa posiadają strategię rozwoju w szczególności u osób prowadzących 
jednoosobową działalności i mikro przedsiębiorców. Na barkach ww. przed-
siębiorstw spoczywają największe możliwości rozwoju i możliwości dostoso-
wania się do przyszłości w celu zapewnienia sobie bytu na rynku. Tym bar-
dziej widoczne jest to w sytuacjach kryzysowych z jakimi mieliśmy ostatnio 
do czynienia w czasie panującej pandemii COVID-19. Wśród jednoosobowej 
działalności i mikro przedsiębiorców duża część jest w branżach gastronomi, 
turystyki, meblarstwa. Między innymi te branże w czasie panującej pande-
mii były bardziej podatne na kryzys. Inne branże takie jak np. budowlanka 
podczas panującej pandemii nie ucierpiały znacząco. Dużo indywidualnych 
gospodarstw podczas panującej pandemii robiło remonty domów. Prace bu-
dowlano - remontowe nie ucierpiały, mimo że mamy do czynienia ze wzro-
stem cen materiałów. Natomiast ucierpiała turystyka, linie lotnicze, hotele, 
mała gastronomia. Nie wszyscy mimo zapewnień rządu mogli liczyć na wspar-
cie. Pomimo, że różnorodność jak i środki finansowe z tarczy antykryzysowej  
są duże to nie pokrywają one strat, które poniosły dane przedsiębiorstwa. 
Takim przykładem są np. przedsiębiorstwa, które wynajmują magazyny  
na przetrzymanie swoich towarów. Ponoszą one wysokie koszty stałe (wyna-
jem lokalu, hali magazynowej), w odróżnieniu od zakładów fryzjerskich czy 
kosmetycznych, która świadczy usługi wraz z dojazdem do klienta. Oni nie 
ponoszą kosztów wynajęcia lokalu. Takie osoby miały także możliwość otrzy-
mania środków finansowych z tarczy antykryzysowej. Sklepy meblarskie, któ-
re muszą wynająć duże powierzchnie wystawowe i magazynowe muszą sobie 
radzić z utrzymaniem ludzi, transportu, wynajęciem powierzchni czy placu  
w celu trzymania asortymentu i ciągłości sprzedaży.
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Rysuje się tutaj dysproporcję pomiędzy działalnościami gospodarczymi, 
które posiadają duże koszty stałe i muszą wykazywać przychody, a osobami 
prowadzącymi działalności usługowe często u klientów, gdzie nie mają oni 
wysokich kosztów stałych i mogą nie wykazywać wykonanych usług. Obie 
grupy mogły korzystać pod pewnymi warunkami z tarczy antykryzysowej. 
Przedsiębiorcy o wysokich kosztach stałych czy ludzkich np. (sklepy meblowe 
i przedsiębiorcy mający niskie marże na danych towarach) pomimo, że mogli 
otrzymywać dotacje z tarczy antykryzysowej nie zawsze byli w stanie pokryć 
koszty utrzymania działalności przedsiębiorstwa. 

W uprzywilejowanej sytuacji znalazły się duże przedsiębiorstwa, które 
zatrudniają na stałe prawników dzięki czemu były wstanie maksymalnie wy-
korzystać środki przyznawane przez Państwo. W taki sposób starają się ułożyć 
produkcję, żeby nadal korzystać ze wszelkich środków państwowych, a jedno-
cześnie przy tym czerpać maksymalny zysk. Odbywało się to często poprzez 
ograniczanie produkcji co w perspektywie czasu skutkowało wzrostem cen 
rynkowych.

Duże czy średnie przedsiębiorstwa ze względu na swoją formę działalno-
ści mają zawsze przewidziany kapitał zapasowy i ich standardem jest również 
posiadanie planu rozwoju. W momencie, gdy osoby prowadzące jednoosobo-
wą działalność gospodarczą czy mikro przedsiębiorcy np.: właściciel siłowni/ 
klubu fitness, który może mieć sprzęt w leasingu i nie planuje gwałtownego 
rozszerzenia działalności skupia się poprzez swoją działalność na bieżącym za-
robku i spłacie rat leasingowych. Zamknięcie jego działalności może doprowa-
dzić do bankructwa. Podobnie jest z firmami świadczącymi usługi transportu 
publicznego mających swoją flotę w leasingu w związku z ze zmniejszoną licz-
bą klientów.

Kodeks spółek handlowych i spółek cywilnych mimo nowelizacji  
w temacie form działalności gospodarczej współcześnie jest kodeksem archa-
icznym. Czas pandemii ukazał jak między innymi jest ważna forma działal-
ności gospodarczej prowadzonego biznesu. Przykładem są jednoosobowe for-
my działalności, które w danych przypadkach wykazały że forma działalności 
gospodarczej może mieć znaczenie dla przetrwania i ewentualnej odbudowy 
działalności gospodarczej. W takich formach jak jednoosobowa działalność 
gospodarcza i w spółkach osobowych odpowiedzialność za długi spółki od-
powiadają solidarnie całym swoim majątkiem właściciele czy wspólnicy.  
W konsekwencji przedsiębiorcy, którzy prowadzą w tych formach działalności 
są bardziej zdeterminowani albo za wszelką cenę utrzymać do pewnej skali 
działalność gospodarczą albo zamknąć jak najszybciej za nim spółka zacznie 
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ponosić straty, gdyż odpowiadają oni za długi spółki całym swoim majątkiem. 
Decyzja jaką podejmie przedsiębiorca jest uzależniona od wielu czynników. 
Do tych czynników możemy zaliczyć min.: 

• rodzaj działalności
• wartość majątku należącego do przedsiębiorstwa
• możliwość finansowania z kapitału własnego
• wielkość strat przynoszących przez spółkę
• możliwość zawieszenia działalności gospodarczej 
• decyzja zawsze jest wypadkową indywidualnych kalkulacji zysków  

i start jakie przedsiębiorstwo może ponieść oraz ryzyka na jakie może 
sobie pozwolić przedsiębiorca11.

Nie da się ukryć, że w najgorszej sytuacji znaleźli się przedsiębiorcy  
o wysokich kosztach stałych z dodatkowymi miesięcznymi obciążeniami  
finansowymi w formie rat kredytu czy leasingu. Przeciwstawnym przykładem 
może być rozwój e – gospodarki, informatyzacji branży IT oraz wszelkich 
platform, które były wykorzystywane przez przedsiębiorców do kontaktu  
z klientami. Dlatego równocześnie szereg firm, zajmujących się obsługą przed-
siębiorstw w zakresie tworzenia stron internetowych, obsługi platform zaku-
powych, reklam internetowych, obsługi logistycznej dostarczania towarów 
zakupionych przez internet notowały rekordowe zwyżki swoich przychodów. 

Przeciwieństwem jednoosobowych działalności gospodarczych i mikro 
przedsiębiorców są duże przedsiębiorstwa i średnie spółki akcyjne, które 
mają zawsze swoje plany rozwoju. Takimi przykładami spółek są Atende S.A. 
i KGHM S.A.

Atende S.A.

Atende S.A. jest jedną z czołowych grup kapitałowych w branży IT  
w Polsce12. Główną jej specjalizacją jest realizacja technologicznie złożonych 
projektów integracji teleinformatycznej13.

Atende S.A. jest przykładem spółki, która osiągnęła bardzo duży wzrost 
przychodów spowodowany wystąpieniem COVID – 19. Jest to przedsię-
biorstwo rozwijające się. W czasie pandemii przedsiębiorstwo miało dużo 
zamówień związanych z zakładaniem stron czy innych dotyczących branży 
IT. Ponadto przedsiębiorstwo ma bardzo dobrą sytuację finansową, ponieważ 

11 https://qwmamfinanse.pl/ekonomika-przedsiebiorstw/majatek-przedsiebiorstwa/.
12 https://atende.pl/pl/o-atende.
13 Tamże.
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nie posiada obciążeń kredytowych, a to w konsekwencji przyczynia się do 
realizacji celów strategicznych. 

Strategia Atende S.A. na lata 2018 – 2019 przedsiębiorstwa miała na celu : 

• utrzymanie oraz rozwój kluczowych obszarów specjalizacji,
• przesunięcie ofert w stronę usług abonamentowych, 
• rozwój autorskiego oprogramowania, który oparty jest na nowych 

technologiach, 
• eksport produktów oraz usług o potencjale globalnym14.

Z analizy przeprowadzonej końcem 2019 roku wynika, że cele strate-
giczne na latach 2018 – 2019 zostały osiągnięte. Natomiast cele strategiczne  
na latach 2020 – 2021 zakładają, że15: 

• rozwój oprogramowania oraz usług, które są na nich oparte oraz 
rozwój projektowania i budowy urządzeń elektronicznych opartych 
na autorskich rozwiązaniach technicznych,

• utrzymanie oraz rozwój kluczowych obszarów specjalizacji, w tym 
w zakresie telekomunikacji mobilnej z uwzględnieniem technologii 
5 G,

• intensyfikacja rozwoju oraz sprzedaży usług, gdzie jest kładziony na-
cisk na usługi abonamentowe16.

Bardzo ważnym elementem strategii w spółce giełdowej jest wzrost war-
tości spółki. Pod kątem słabości rynku kapitałowego w poprzednim okresie 
spółka nie osiągnęła takiego wzrostu. Ponadto udawało się wypłacać akcjona-
riuszom znaczące oraz rosnące co do wartości dywidendy17.

Wizja przedsiębiorstwa zakłada, że przedsiębiorstwo jest partnerem wy-
boru dla firm i instytucji potrzebujących wsparcia teleinformatycznego oraz 
najwyższych standardów18.

Natomiast misja przedsiębiorstwa zakłada, że należy budować sukces na-
szych klientów innowacyjnych rozwiązaniami informatycznymi19. 

14  https://atende.pl/pl/strategia.
15  Tamże.
16  Tamże.
17  Tamże.
18  Tamże.
19  https://atende.pl/pl/strategia.
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Realizacja celów strategicznych w latach 2020 – 2021 zakłada20: 

1. Utrzymanie oraz rozwój kluczowych obszarów specjalizacji a także 
rozwój autorskiego oprogramowania, które jest oparte na nowych 
technologiach 

2. Intensyfikację rozwoju oraz sprzedaży usług z naciskiem na usługi 
abonamentowe 

3. Rozwój eksportu w oparciu o sprzedaż własnych produktów oraz 
usług 

4. Wzrost wartości spółki21. 

Strategia przedsiębiorstwa na lata 2022 – 2024 zmierza szczególnie  
w kierunku transformacji oraz inwestycji. Transformacja szczególnie opiera-
łaby się tutaj na jeszcze lepszym zarządzaniu przedsiębiorstwem, ale także na 
wzroście efektywności danych procesów Atende S.A. Ponadto dążyć będzie do 
przekształcenia biznesu w kierunku nowych obszarów22.

Trendy rynkowe mają bardzo duże znaczenie dla Grupy Atende S.A.  
W strategii przedsiębiorstwa zaliczyć do nich możemy :

• transformację cyfrową.
Zaliczyć tutaj możemy min. cyberbezpieczeństwo, platformy chmurowe 

czy sieci informatyczne. 

• Internet rzeczy, Przemysł 4.0
W jej skład wchodzi telekomunikacja 5G, która zawiera robotykę prze-

mysłową. Przetwarzanie brzegowe, urządzenia brzegowe czy także sztuczna 
inteligencja. 

• inteligentną energetykę
W jej skład wchodzi ustawa ”licznikowa”, czy także rozwiązania smart grid23. 

• ewaluację rynku telekomunikacyjnego
Tutaj przedsiębiorstwo dąży do zmiany podejścia do infrastruktury, do 

konsolidacji, która ma na celu stworzyć mix technologiczny sieci dostępo-
wych. W tym filarze ponadto spółka chce mieć strategiczne znaczenie branży 
podczas wystąpienia pandemii, czyli chce zapewnić bezpieczeństwo sieci oraz 
dostępność infrastruktury przy dużym obciążeniu sieci24.

20  Tamże.
21  Tamże.
22 https://prismic-io.s3.amazonaws.com/atende-website/a3ae1acf-64da-4694-9b82-885ceb 
d408ee_Atende+Next+-+Strategia+Finalna+Prezentacja+PUBLIC.pdf.
23  Tamże.
24 https://prismic-io.s3.amazonaws.com/atende-website/a3ae1acf-64da-4694-9b82-885ceb 
d408ee_Atende+Next+-+Strategia+Finalna+Prezentacja+PUBLIC.pdf.
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• półprzewodnik25

Przedsiębiorstwo dąży tutaj do skupienia się na produkcji oraz specjaliza-
cji. Ponadto politykę UE chce skierować na „cyfrową suwerenność”26.

Strategia na lata 2022 -2024 zakłada przede wszystkim dążenie przed-
siębiorstwa w pełni do dostarczania wszystkich rozwiązań opartych wyłącznie 
na produktach oraz usługach własnych. Oferowaniu rozwiązań pod dane po-
trzeby danych operatorów, ale uwzględniając przy tym zmieniające się tech-
nologie. Atende S.A. nie zapomina w swojej strategii o swoich pracownikach 
tutaj duży nacisk kładzie na integrację. A także na możliwość rozwoju ścieżki 
kariery danego pracownika czy także na wzmocnienie zespołu inżynierskiego 
poprzez innowacyjność. 

KGHM S.A.

KGHM S.A. specjalizuje się w wydobywaniu oraz przetwórstwie surow-
ców naturalnych. Należą do nich miedź, srebro oraz inne metale. Posiada za-
kłady produkcyjne zarówno w Europie, Ameryce Północnej jak i Południowej. 
Jest ponadto liderem wśród przemysłu wydobywczego27.

KGHM S.A. wierzy, że miedź oraz inne materiały, które są dostarczane 
przez przedsiębiorstwo klientom będą niezbędne dla rozwoju całego szeregu 
branż oraz sektorów w przewidywalnej przyszłości.28 Jest to przedsiębior-
stwo globalne oraz innowacyjne. Prowadzi zaawansowaną technologicznie 
działalność poszukiwawczo – wydobywczą, a także hutniczą. Przedsiębior-
stwo posiada 6 bardzo ważnych kierunków strategicznych. Można do nich 
zaliczyć min.29:

1. Przełom technologiczny 
2. Zmiany demograficzne i społeczne
3. Niedobór zasobów naturalnych 
4. Zmiany klimatyczne 
5. Zmiany sił wśród globalnych gospodarek 
6. Szybką urbanizację

25  Tamże.
26 Tamże.
27 https:/kg hm.com/pl/o-nas/w-skrocie.
28 Tamże. 
29 https://superpress.pl/strategia-kghm-na-polmetku/.
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Strategia na lata 2019 – 2023 zakłada, że przedsiębiorstwo specjali-
zuje się w rozwoju nowych trendów, a także powinno być przygotowane 
na zmiany makroekonomiczne, które mogą być spowodowane wystąpie-
niem COVD -19. Pod kątem badania kluczowych trendów rynku strategia 
KGHM S.A. opiera się na elastyczności, efektywności, ekologii oraz e –prze-
myśle. Ponadto do głównych celów tych obszarów strategicznych zaliczyć 
można: 

• Produkcję, która utrzymuje efektywnie kosztowną produkcję zarów-
no krajową jak i zagraniczną

• rozwój, który służy zwiększeniu efektywności oraz elastyczności  
GK KGHM pod kątem aktywów polskich jak i zagranicznych 

• innowacje, które służą zwiększaniu efektywności GK KGHM po-
przez działalność innowacyjną

• Stabilność finansowa która zapewnia długookresową stabilność  
finansową, a także wypracowanie mechanizmów wspierających dal-
szy rozwój

• efektywna organizacja, która wdraża rozwiązania systemowe ukie-
runkowane na wzrost wartości GK KGHM

• człowiek oraz środowisko, którego wzrost w oparciu o ideę zrów-
noważonego rozwoju oraz bezpieczeństwa wzmacnia wizerunek  
GK KGHM, która jest odpowiedzialna społecznie30.

Przedsiębiorstwo realizując strategię dąży do utrzymania stabilnego po-
ziomu produkcji oraz poziomu kosztów, które gwarantują bezpieczeństwo  
finansowe, przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy oraz minimaliza-
cji uciążliwości dla środowiska oraz otoczenia, która jest zgodna z ideą zrów-
noważonego rozwoju. 

Te jak i wiele innych przedsiębiorstw z takich branż nie utraciły znacząco 
na wystąpieniu pandemii COVID – 19. Natomiast takie przedsiębiorstwa 
jak np. LOT dużo utraciły poprzez pandemię, poprzez ograniczenia - klienci 
rezygnowali z lotów. Duże przedsiębiorstwa gastronomiczne, sprzedaż mebli 

– są to tylko niektóre przykłady, gdzie widzimy, że pandemii nie przyczyniła 
się do poprawy wzrostu przychodów dla danego przedsiębiorstwa, lecz dopro-
wadzała przedsiębiorstwa na skraj bankructwa. 

30 https://kghm.com/pl/inwestorzy/centrum-wynikow.
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ZAKOŃCZENIE 

Pandemia wywołana Covid-19 ukazała, że w zależności od branży mimo 
pomocy otrzymywanych z tarcz antykryzysowych niektóre branże przy ta-
kim rozwoju sytuacji ucierpiały znacznie i ich rozwój został wyhamowany.  
Do takich branż zaliczyć możemy np. gastronomię, turystykę, meblarstwo. 
Inne branże takie jak np. budowlanka podczas panującej pandemii nie ucier-
piały. Prace budowlane nie ucierpiały, mimo że mamy do czynienia ze wzro-
stem cen materiałów. Pomocna w przetrwaniu przedsiębiorstw okazała się 
strategia rozwoju, badanie preferencji konsumentów i kierunków rozwoju 
rynków. Kadra specjalistyczna, która umożliwiła zoptymalizowanie wykorzy-
stania środków z tarcz antykryzysowych. Mniejsze ryzyko prowadzenia działal-
ności gospodarczej w odpowiedniej formie. Elastyczność, możliwości kapita-
łowe, które umożliwiały dostosowanie się do zmieniających się warunków na 
rynku. Pandemia Covid-19 ukazała jak gwałtownie warunki rynkowe mogą 
ulec zmianie. Należałoby ponownie przemyśleć i przeanalizować istniejące 
formy działalności gospodarczej oraz ich konsekwencje, odporność na kryzysy 
i braki stabilności rynku. Możliwe, że w przyszłości różnego rodzaju kryzysy 
będą występować coraz częściej i należałoby poprzez samą formę działalności 
gospodarczej uzyskać odpowiednią odporność. Formy działalności gospodar-
czej zawarte w Kodeksie cywilnym i Kodeksie handlowym należałoby dostoso-
wać do czasów współczesnych, wymaga to nowych inspiracji, spojrzeniem po-
przez nowe kryteria co do form działalności gospodarczych. Zauważyć można,  
że przedsiębiorstwa posiadające strategię rozwoju i wpisujące się elastycznie  
w potrzeby konsumentów posiadające kapitał zapasowy umożliwiający dosto-
sowanie się do nowych warunków gospodarczych będących w formach dzia-
łalności gospodarczej spółek kapitałowych z profesjonalną kadrą lepiej radziły 
sobie ze zmianami spowodowanymi pandemią COVID -19. 
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STRATEGIC PLANNING ECONOMIC ACTIVITY 
DURING THE PERIOD UNCERTAINTIES  

AND RISKS CAUSED BY THE OCCURRENCE  
OF COVID-19 ON THE EXAMPLE  
OF KGHM S.A. AND ATENDE S.A.

Abstract: The aim of the article is to present business planning in the period of 
uncertainty and risk caused by the occurrence of COVID-19 on the example 
of Atende S.A. and KGHM S.A. The indicated companies have done a great 
job of planning their business activities during the pandemic. Their strategies 
during the epidemic focused on major changes in enterprises, where special 
emphasis is placed on employee integration, and most other enterprises during 
the pandemic used remote work. Atende S.A. and KGHM S.A. are large en-
terprises where they have not been significantly affected by the pandemic.  
Both companies have found themselves in a difficult situation despite the 
changes in the world caused by the pandemic.

Keywords: strategic planning, economic activity, risk, COVID-19
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PROBLEMATYKA PRZESTĘPSTW 
(POST) PANDEMICZNYCH 

- STUDIUM ZJAWISKA

Streszczenie: Artykuł ma za zadanie ukazać, jak ważne znaczenie na 
funkcjonujące prawo karne ma jego aktualność względem obecnie 
powstających nowych form przestępczości oraz innych zjawisk krymi-
nologicznych, a ponadto podjętych metodyk określania paralelności 
względem wyzwań świata w dobie pandemii Covid-19, wobec których 
ofiara konkretnego, nielegalnego zdarzenia prawnego ma zagwaranto-
waną ochronę, a sprawca czynu ponosi za czyn karną odpowiedzial-
ność. Poprzez zastosowaną w artykule metodę obserwacyjną, można 
jednoznacznie określić, czy obecnie panujące zjawisko działalności 
przestępczej w dobie pandemii stanowi kluczowy element funkcjo-
nowania przestępczości we współczesnym, demokratycznym państwie 
prawa, ukierunkowując tym samym problem od sfery bezpośrednio-
ści występowania nielegalnych zdarzeń, po działania stricte pośrednie. 
Dzięki temu, niniejsza praca podejmuje tematykę często pomijaną, 
jednak niebagatelną względem przyszłości nauk penalnych, jak i społe-
czeństwa, które musi wraz  z  nimi funkcjonować.

Słowa kluczowe: prawo, obywatel, państwo, pandemia Covid-19, 
ofiara

WPROWADZENIE

Dotychczasowe funkcjonowanie zjawiska przestępczości jest kluczo-
wym elementem dyskursu naukowego pod kątem oddziaływania sytuacji 
pandemicznej Covid-19 na formę podejmowanych działań typów czynów 
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zabronionych. Niewątpliwe jest, że pandemia Sars-Cov-2 znacząco odegrała 
wpływ na społeczeństwa, dokonując niebagatelnych zmian na gruncie kultu-
rowym, socjologicznym, psychologicznym, prawnym, a ponadto, na aspekcie 
zjawisk przestępnych (Stępniak 2020, s. 86). Samo zjawisko przestępczości 
jako nielegalnego zachowania jest bardzo długofalowym a zarazem negatyw-
nym aspektem funkcjonowania w społeczeństwie, które poprzez sytuację 
epidemiczną, musiało wielokrotnie zmienić sposób swojego funkcjonowa-
nia. Dotychczasowa doktryna nauk penalnych wypracowała utrwalony od lat 
schemat, który zakłada, iż przestępstwa są „produktem ubocznym” obcowa-
nia międzyludzkiego w konkretnym społeczeństwie (Bieńkowska 1993, s. 21), 
a co za tym idzie funkcjonowania każdego człowieka w sposób bezpośredni 
wobec innych, czego przykładem mogą być różnego rodzaju skupiska ludzi 
na przystankach, w komunikacji miejskiej, kinach, teatrach et caetera (Koman, 
Szyszka 2020, s. 52). Teoretyczne, materialne rozważania na tej płaszczyźnie 
wskazują, że zjawisko przestępczości musiało również ewoluować, paralelnie 
do zmian, jakie pojawiły się w konkretnej społeczności. Wartym podkreślenia 
jest fakt, że sytuacja związana z wybuchem pandemii Covid-19 była głów-
nym czynnikiem odejścia obywateli od dotychczas funkcjonującego schematu 
ich pracy, edukacji a nawet prowadzenia spraw, takich jak różnego rodza-
ju procesy sądowe. Pomijanym aspektem w dobie pandemii stało się jednak 
zjawisko przestępczości, od której w dużej mierze społeczeństwo zapomnia-
ło, odchodząc tym samym od bezpośredniego kontaktu międzyludzkiego  
w stronę pośredniego funkcjonowania na odległość. Przestępstwa jednak nie 
odeszły w niepamięć, a sami sprawcy typów czynów zabronionych wykazali 
niejednokrotnie, że podejmują próby przezwyciężenia sytuacji pandemicznej 
nad ich sytuację, jaką jest brak zysku, jako skutku przestępstwa. Artykuł jest 
zatem swego rodzaju rozprawą na temat znaczenia współczesnego zjawiska 
przestępczości, która na nowo musiała wykształcić się względem rzeczywi-
stości pandemicznej. Analiza ta ukazuje, jak przestępstwa musiały ponadto 
ewoluować, kierując się już domeną pośredniości, odchodząc tym samym od 
dotychczas obowiązującego schematu przestępnego, jakim był bezpośredni 
kontakt z pokrzywdzonymi.

PRZESTĘPSTWA BEZPOŚREDNIE  
A PANDEMIA COVID-19

Zjawisko szeroko pojętej przestępczości, na cele niniejszego artyku-
łu, warte jest podkreślenia pod względem jej zastosowania, wdrażania oraz 
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efektywności co do konkretnych podmiotów, które mogły ulegać pod działa-
niem licznych, nielegalnych, a co najważniejsze bezpośrednich zachowań ze 
strony sprawców przestępstw. Teoria nauk penalnych, takich jak kryminolo-
gia a ponadto materialne oraz procesowe prawo karne, wykształciła w swoim 
pierwotnym założeniu, iż przestępstwo popełnianie jest na pokrzywdzonym  
w sposób, co do zasady, bezpośredni (Davis, Francis, Greer 2010, s. 54). 
Mowa tu przede wszystkim o takich typach czynów zabronionych, jak bój-
ki, rozboje, wymuszenia, kradzieże kieszonkowe, czy różnego rodzaju formy 
włamań do domów oraz mieszkań, które również stanowią zjawisko kradzieży. 
Rozwój technologiczny świata wymagał jednak znaczących działań odnośnie 
innych zachowań nielegalnych, które mogły posiadać przymiot pośredniego 
kontaktu sprawcy z pokrzywdzonym, co miało miejsce w związku z prze-
stępstwami bankowymi etc. (Hermann, Krotoszyński, Zwierzykowski 2019,  
s. 33). Właściwie ujęta klasyfikacja przestępstw wymagała zatem odpowied-
niego podziału doktrynalnego, który został utrwalony jako kryterium, czy 
sprawca, chcąc dokonać konkretnego czynu, musi mieć bezpośrednią lub 
pośrednią styczność z osobą pokrzywdzoną. Obecnie funkcjonujące material-
ne prawo karne określa zatem, że istnieje taki podział, lecz jest on znacząco,  
w sposób niemy, skodyfikowany do konkretnego zjawiska. Uogólniając, bójki 
kradzieże, czy włamania, i tym podobne zdarzenia, są zjawiskami przestępstw, 
które nie muszą być skodyfikowane jako czyny bezpośrednie, gdyż podjęcie 
działań ze strony sprawcy, od zarania dziejów wykazywały ich bezpośredni 
charakter jako typu czynu bezprawnego, karalnego, karygodnego, a ponadto 
zawinionego. Sytuacja odwrotna mogła mieć miejsce do innych czynów, które 
mogłyby zostać dokonane poprzez pośredni kontakt sprawcy z ofiarą przestęp-
stwa (Bieńkowska 1993, s. 72). Założenie to skupiało się zatem na podziale 
zjawiska przestępstw wobec charakteru styczności sprawcy z pokrzywdzonym, 
a chwilą jego konstytuowania na płaszczyźnie aksjologiczno – poznawczej 
miała być realnie zaistniejąca przesłanka w postaci wydarzenia, które musiało 
mieć miejsce na gruncie rzeczywistości, a ponadto, być realnie związanym  
i konfrontującym, co do osoby pokrzywdzonego, konkretnym przestępstwem 
jako typem czynu zabronionego. 

Ten właśnie czynnik, realnie mających miejsce zdarzeń, stworzył podwa-
liny pod konstytuowanie zjawiska przestępstwa bezpośredniego oraz pośred-
niego, a ponadto określenia katalogu, jakie czyny wliczają się do konkretnego, 
utrwalonego rodzaju zdarzenia. Choć podział przestępstwa na zjawiska bezpo-
średnie oraz pośrednie nie posiada skodyfikowanej definicji legalnej w prawie 
karnym materialnym, to wykreowana została substytucyjnie przez doktrynę 
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jaka funkcjonuje (Bieńkowska 1993, s. 91). Uogólniając, podział, jaki został 
skonstruowany określa pozaustawowo możliwość różnego dokonywania prze-
stępstw, a same zjawiska, jakim są czyny zabronione, odpowiadają tym samym 
na kluczowe, pod względem doktryny nauk penalnych, pytania, takie jak: 
kto, w którym momencie, w jaki sposób (bezpośredni/pośredni) oraz w ja-
kim związku przyczynowo – skutkowym względem zdarzeń, jakie miały miej-
sce może zostać określonym jako sprawca czynu zabronionego? Ów podział 
czynów zabronionych, i jego zmiana pod wpływem sytuacji pandemicznej, 
była jednak zjawiskiem nieuniknionym, gdyż określając katalog przestępstw, 
koniecznym procesem było określenie formy występowania tego zjawiska  
z uwzględnieniem podziału uprzednio wskazaną bezpośredniość i pośredniość 
(Siemaszko 2008, s. 62). 

PHISGING JAKO ZJAWISKO PANDEMICZNEGO 
PRZESTĘPSTWA POŚREDNIEGO

Choć powszechnie utrwalony model instytucji nauk penalnych w posta-
ci typów czynów zabronionych, jako zjawisk o charakterze bezpośrednim, jak 
również pośrednim, zakłada ich każdorazową skuteczność, to sytuacja związa-
na z pojawieniem się pandemii Covid-19 niewątpliwie wskazała, iż dotychczas 
funkcjonujący model nie musi jednoznacznie klasyfikować przestępstw 
na bezpośrednie i pośrednie, tworząc tym samym klasyfikację hybrydową 
zjawisk przestępnych. Doktryna zmuszona zatem była, pod wpływem nowo 
powstałych czynów w dobie pandemii, poszerzyć funkcjonującą klasyfikację 
tych zjawisk o dodatkowe podziały, które dotychczas nie były spotyka-
ne względem tych czynów. Na tym konkretnym etapie analizy teoretycy,  
tak samo jak i praktycy, podjęli się weryfikacji wpływu Internetu na 
popełnianie przestępstw (Błachut, Gaberle, Krajewski 2000, s. 38). Uogól-
niając, szczególnym, najczęstszym polem manewru przestępców w dobie pan-
demii stała się przestrzeń wirtualna, którą najogólniej określić można jako 
szeroko pojęty Internet. Przestępcy zagłębiając się w metodykę konstytuowa-
nia nowych czynów zabronionych, zaczęli dokładniej stosować już utrwalone  
w dotychczas funkcjonującym świecie zjawiska, które polegają w dużej mierze 
na swego rodzaju wyłudzaniu danych dostępowych do prywatnych kont ban-
kowości internetowej oraz danych kart płatniczych pokrzywdzonych. Wartym 
podkreślenia jest to, iż tzw. phishing nie jest wynikiem sytuacji pandemicz-
nej, gdyż zjawisko to pojawiło się na gruncie kryminologicznym, jako skutek 
rozwoju technologicznego, który miał miejsce przed laty. Sytuacja związana 
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z Covid-19 pogłębiła jednak zakres tego typu przestępstwa, który znacząco 
ewoluował pod wpływem działań sprawców przestępstw. 

Termin oszustwa jako phishing-u konstytuowano już w latach 90-tych 
ubiegłego wieku przez osoby, które próbowały wykraść dane kont w serwisie 
AOL. Sprawcy podszywali się pod członków zespołu tego serwisu i na podsta-
wie tego tytułu wysyłali wiadomości do potencjalnych ofiar tego przestępstwa. 
Owe wiadomości zawierały prośby o ujawnienie swoich prywatnych haseł, 
często uzasadniając to, jako jedyną metodą zweryfikowania autentyczności 
konta oraz jego użytkownika lub potwierdzenia informacji w konkretnym 
rachunku. Osoby pokrzywdzone tym oszustwem, z racji tego, iż zjawisko to 
dotychczas nie istniało, podawały dane dostępowe do konta, przez co  sprawcy 
mogli bezproblemowo posługiwać się statusem użytkownika, który padł ofia-
rą oszustwa. Sam termin zjawiska phishing-u tłumaczony jest często jako pass-
word harvesting fishing, co można przetłumaczyć kolokwialnie jako „łowienie 
haseł” (Davis, Francis, Jupp 2004, s. 55). Dawniej dokonywane zjawisko 
oszustwa służyło jednak do innych celów, niż jest to robione przez współcze-
snych sprawców przestępstw. W dobie pandemii zjawisko to wykorzystywane 
jest przede wszystkim do celów zarobkowych, ponieważ sprawcy wyłudzając 
dane dostępowe do kont, ściągają znajdującą sumę kwoty pieniężnej, jaka się 
tam znajduje (Davis, Francis, Jupp 2004, s. 60). Sprawcy na samym począt-
ku muszą jednak zagwarantować, że są wiarygodni wobec samym ofiar prze-
stępstw. W tym też celu konstruują odpowiednie domeny internetowe, które 
mają za zadanie wyglądać prawie identycznie, jak oryginalne strony aukcji 
internetowych oraz stron banków, poprzez które ofiary będą mogły zalogować 
się, nie tracąc tym samym pozoru, iż są na fałszywych stronach internetowych. 
Najważniejszym, a zarazem najcięższym etapem dla samym przestępców jest 
jednak poinformowanie potencjalnych ofiar o tym, że powinny znaleźć się na 
nieprawdziwej domenie. Sprawcy poszukują zatem licznych adresów e-mail 
potencjalnych pokrzywdzonych, których następnie informują o konieczności 
zalogowania się na stronę konkretnej instytucji, gdyż brak zalogowania się bę-
dzie niósł ze sobą liczne, negatywne konsekwencje, takie jak przykładowa dez-
aktywacja konta użytkownika (Davis, Francis, Jupp 2004, s. 63). Ze względu 
na fakt, iż w dobie pandemii praktycznie, co do zasady, całe społeczeństwo 
korzysta z Internetu, to poprzez to znacząco wzrosło zagrożenie tym przestęp-
stwem na gruncie nie tyle lokalnym, czy ogólnokrajowym, lecz globalnym, 
mającym wydźwięk na płaszczyźnie całej populacji ludzi, którzy pracują, uczą 
się, a nawet wykorzystują strony internetowe oraz  działalność na odległość 
w codziennym życiu (Siemaszko  2008, s. 142). W swoim fundamentalnym 



92

SEBASTIAN TRACZYK

założeniu zjawisko pierwotnie było skierowane, tak jak wcześniej zostało to 
omówione, wobec osób, które posługują się domeną internetową, lecz nie 
znają na tyle sposobu funkcjonowania stron, dzięki czemu bezproblemowo 
dokonają zalogowania się do fałszywych kont, podając tym samym swoje 
prywatne, a zarazem poufne dane dostępowe do prawdziwych stron www. 
Pandemia Covid-19 ugruntowała jednak dodatkowe metody oszustw, które 
stanowią skorelowane, często wręcz zbliżone przestępstwa. Ostatnimi czasy 
do wielu podmiotów przychodzą wiadomości od rzekomego kuriera, który 
przesyła w formie wiadomości SMS link do strony, w celu śledzenia prze-
syłki oraz jej opłacenia. Warto przypomnieć, że sytuacja związana z pande-
mią Sars-Cov-2 stała się przyczyną zdalnego funkcjonowania społeczeństwa,  
a nawet zamknięcia licznych sklepów, drogerii oraz innych podmiotów świad-
czących różne usługi oraz sprzedających konkretne produkty (Mielnik 2020, 
s. 87). Z tego też powodu wiele osób rozpoczęło korzystanie z zakupów na 
odległość, które transportowane były przez różne podmioty pocztowe oraz 
kurierskie. Metodyka konstruowania nowych przestępstw opracowała zatem, 
że najskuteczniejszą opcją będzie podszywanie się pod ów kuriera, który ma 
dostarczyć przesyłkę. Każdy człowiek, co do zasady, dokonuje wielokrotnie 
zakupów internetowych, nie pozostawiając swoich możliwości na jednorazo-
wym zdarzeniu. Wiąże się to z tym, iż często konsumenci nie przyglądają się 
wiarygodności konkretnych wiadomości, w sytuacji, gdy oczekują kolejnych 
dostaw przesyłek. W tym miejscu jednak należy podkreślić, że brak identyfi-
kacji konkretnych firm kurierskich stał się przyczyną, że konsumenci stali się 
potencjalnym ofiarami przestępstw oszustwa, który bezpośrednio wykształcić 
się w dobie pandemicznej Covid-19, co dodatkowo podkreśla fakt, iż prze-
stępstwa w tym czasie stanowiły i stanowią realne zagrożenie dla pokrzywdzo-
nych, pomimo zdalnej pracy, zdalnej nauki, a nawet zdalnego funkcjonowa-
nia w społeczeństwie.

INNE PRZESTĘPSTWA „KRADZIEŻOWE”  
W DOBIE PANDEMII COVID-19  
ORAZ POKREWNE CZYNY POSTPADEMICZNE

Analizując zjawisko przestępczości postpandemicznej, które wykształciło 
się po wybuchu Covid-19 należy podkreślić również na co składa się kata-
log tych czynów zabronionych. Proces adaptacyjny sprawców nielegalnych 
zachowań, poza ingerencją w przestępstwa stricte internetowe, rozwinął się 
również na etapie bezpośredniej styczności z pokrzywdzonym, konstytuując 
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nowe metody oszustw, które ukierunkowane były na cele zarobkowe (Her-
mann, Krotoszyński, Zwierzykowski 2019, s. 112). Najczęściej pojawiają-
cym się zjawiskiem były próby kontaktowania się z potencjalnymi ofiarami 
w celu wyłudzenia określonych kwot pieniężnych (Koman, Szyszka 2020,  
s. 43). Sprawcy przestępstw, w podobny do uprzednio omówionego zjawiska 
phishing-u podszywali się pod konkretny organ administracji rządowej lub 
publicznej, wchodząc często w rolę przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia, czy 
urzędnika lokalnego Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy, który zwracał się do 
odbiorcy z prośbą o przekazanie określonej kwoty, która w ramach progra-
mu pomocniczego, ma zostać przekazana na cele walki z pandemią Covid-19. 
Płatności natomiast miałyby być dokonywane u właściwego referendarza kon-
kretnego urzędu, który w konkretnym dniu o ustalonej porze miałby doko-
nywać odbioru pieniędzy, a tym samym wydawać protokoły odbioru tych 
kwot. Cała omówiona historia, już dla przeciętnego czytelnika, wydaje się 
zjawiskiem kuriozalnym oraz nierealnym. Jednak metoda oszustw na tako-
wą metodę również była znaczącym przyczynkiem do utraty znaczącej ilości 
pieniędzy. Ze względu na fakt, iż organ miałby pobierać opłaty w sposób 
bezpośredni, wyznaczając w tym celu pracownika, nie budziło wątpliwości do 
osób w podeszłym wieku. To właśnie do tego katalogu odbiorców przestępcy 
dzwonili, dokonując, często skutecznie, oszustwa, a następnie kradzieży okre-
ślonych kwot pieniężnych. 

Równie ważnym zjawiskiem przestępczości postpandemicznej jest oszu-
stwo na dezynfektora pomieszczeń, który bez jakiegokolwiek uprzedzenia po-
jawiał się przed drzwiami konkretnego domostwa lub mieszkania. Sprawcy 
tych czynów znacząco ograniczali potencjalne ofiary, skupiając się tu głównie 
na osobach samotnych oraz starszych. Pojawienie się rzekomych specjalistów 
w celu dezynfekcji mieszkania w wyraźnie niższym zakresie cenowym wpły-
wał znacząco na wpuszczenie przez nieświadome osoby sprawców do ich do-
mostw. W konsekwencji musieli oni, właściciele, opuścić swoje mieszkanie 
lub dom, ze względu na możliwość pojawienia się bardzo szkodliwych oparów, 
które byłyby wynikiem pracy dezynfektorów. Osoby nieświadome zagrożenia, 
jakim jest pozostawienie obcych osób w swoim miejscu zamieszkania dopiero 
po czasie odkrywały, że proces rzekomej dezynfekcji nie miał nigdy miejsca, 
a sprawcy po dostaniu się do środka podjęli wszelkie czynności rabunkowe, 
dokonując kradzieży wszystkich cennych przedmiotów, jakie znajdowały 
się w pomieszczeniach, a następnie sprawcy uciekali przez balkon lub okno. 
Stąd też szczególnym kręgiem osób pokrzywdzonych były osoby zamieszku-
jące parter lub ewentualnie pierwsze piętro, co znacząco ułatwiało sprawcom 
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przestępstw kradzieży ucieczkę pod nieobecność, oczekującego na zakończe-
nie procesu dezynfekcji właściciela. 

Kolejnym zjawiskiem przestępczości był znaczący rozwój sprzedaży ele-
mentów kultu, religii, czy magii. Sprawcy przestępstw dostrzegli, że w dobie 
pandemii Covid-19 wiele osób zmieniło swoje nastawienie na dobra niemate-
rialne, a wręcz duchowe. Wiele portali internetowych rozpoczęło świadczenie 
usług sprzedaży produktów, takich jak różnego rodzaju amulety, talizmany 
oraz preparaty, które mają magiczne zdolności nie tyle odstraszania same-
go wirusa Sars-Cov-2, co mają za zadanie chronić osoby przed zakażeniem,  
a ponadto leczyć ewentualnie chorych na tegoż wirusa (europa.eu). Pomimo 
tego, iż jest to niemożliwe zjawisko z medycznego punktu widzenia, wiele 
osób znacząco podjęło się zakupu tychże produktów. Z racji wzrostu popytu 
na owe przedmioty, wzrósł również podaż, co wiązało się z tym, iż producenci 
rażąco podnieśli ceny swych sprzedawanych produktów. Po dłuższym po-
siadaniu zakupionych rzeczy, osoby jednak dostrzegły, że zakupiony towar 
nie wykazuje tak magicznych cech, jakie zostały im przedstawione, co wią-
zało się bezpośrednio z licznymi zarażeniami na Covid-19 wśród właścicieli 
owych amuletów, czy stosowanych preparatów. Brak skuteczności nie był jed-
nak gwarantowany przez osoby sprzedające, ani produkujące, pomimo tego,  
iż w sytuacji kontaktu telefonicznego przedstawiali sprzedawcy, że produkt 
był w pełni skuteczny. Wszelkie działania w celu oddania produktu i zwro-
tu pieniędzy spełzły jednak na niczym, gdyż wiele z tych firm nie przesyłało 
paragonów, ani faktur, a strony internetowe były po czasie usuwane, a dane 
tam zamieszczone – nieprawdziwe. Wszystkie uprzednio omówione przykła-
dy przestępstw w dobie pandemii wyraźnie podkreślają, że pandemia nie stała 
się przyczyną zniwelowania typów czynów zabronionych. Bezpośredni oraz 
pośredni charakter zdarzeń przestępnych stał się podwaliną pod konstruowa-
nie nowych metod nielegalnych działań, a co za tym idzie, wzrostu przestęp-
czości na nowych polach eksploatacyjnych wobec społeczeństwa (Bieńkowska, 
Mazowiecka 2009, s. 99). 

PODSUMOWANIE

Sytuacja związana z pandemią Covid-19 znacząco wpłynęła na spo-
sób funkcjonowania społeczeństwa, dokonując tym samym licznych zmian  
w życiu obywateli, zmieniając w sposób rewolucyjny formę pracy, nauki 
oraz pozostałych gałęzi funkcjonowania względem interpersonalnych aspek-
tów ich życia. Sars-Cov-2 jednak znacząco odegrało również rolę na sposób 
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funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, a także na metodykę konstruowa-
nia oraz konstytuowania nowych form czynów zabronionych. Warto podkre-
ślić w tym miejscu, że przestępczość jest "produktem ubocznym” związanym 
nieodłącznie z funkcjonowaniem społeczeństwa (Błachut, Gaberle, Krajewski 
2000, s. 12) i jako taki, stanowi jego nieodzowny element. Głównym prze-
jawem zmian na tej płaszczyźnie stała się jednak pandemia Covid-19, która 
spowodowała znaczące zawieszenie relacji społecznych oraz zmusiła ludzi do 
częstszego przebywania w mieszkaniu. Co doprowadziło do tego, że aktyw-
ność społeczna przeszła do sfery prywatnej, redukując tym samym aktywność 
w sferze publicznej. Wszystko to zmniejszyło ilość swego rodzaju „podażu” 
przestępstw o charakterze bezpośrednim, zmuszając sprawców czynów zabro-
nionych do rozpoczęcia działalności przestępczej w sferze na odległość jako 
działań pośrednich sensu largo. Na tej podstawie przestępstwa stały się swoistą 
hybrydą czynów nielegalnych, które pomimo zakończenia się w przyszłości 
pandemii Sars-Cov-2, pozostaną w społeczeństwie jako zjawiska, które będą 
miały miejsce, a nawet mogące nasilać się z dalszym rozwojem technologicz-
nym świata. 
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PROBLEMS OF (POST)PANDEMIC CRIMES -  
A STUDY OF THE PHENOMENON

Abstract: The article aims to show how important it is for the functioning 
criminal law to be up-to-date with regard to the currently emerging new forms 
of crime and other criminological phenomena, as well as the methodologies 
undertaken to determine parallelism to the challenges of the world in the 
Covid-19 pandemic, towards which the victim of a specific, illegal event legal 
protection is guaranteed, and the perpetrator of the act is criminally liable. 
Through the observation method used in the article, it is possible to unequiv-
ocally determine whether the current phenomenon of criminal activity in the 
pandemic era is a key element in the functioning of crime in the modern, 
democratic state ruled by law, thus directing the problem from the sphere of 
direct occurrence of illegal events to strictly indirect actions. Thanks to this, 
this work takes up a topic that is often overlooked, but not insignificant in 
relation to the future of penal sciences, as well as the society that must function 
with them.
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