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WSTĘP

Gospodarka to złożony system uwarunkowany przez znaczną liczbę 
podmiotów. Decyzje podjęte przez te podmioty inicjują procesy gospodar-
cze, natomiast te składają się w heterogeniczne tendencje rejestrowane w uję-
ciu mikroekonomicznym, mezoekonomicznym, jak i makroekonomicznym. 
Wielorakość zdarzeń i procesów gospodarczych, determinant, implikacji przez 
nie generowanych, zdaje się być niemożliwa do opanowania. Stopień zdywer-
syfikowania współczesnej gospodarki jest znaczny i nieprzerwanie się zwiększa. 
Eksploracja trudności występujących w obszarze interakcji interpersonalnych 
oraz interpretacja otaczającego świata to istotne problemy w obliczu których 
stoją badawcze z różnych dziedzin nauk. W prowadzonych analizach koniecz-
ne jest podejście wielowątkowe, ponieważ daje ono perspektywę studiowania 
określonych aspektów w ujęciu szerszym i przy włączeniu determinant od-
miennej problematyki. 

Analizy ekonomiczne związane są z permanentnym i konsekwentnym 
dążeniem do poszukiwania informacji, danych dających możliwość objaśnie-
nia faktów i cyklów gospodarczych. Jednocześnie konieczna jest optymaliza-
cja metod naukowych oraz kwerenda nowatorskich rozwiązań podejmowa-
nych zagadnień. Badacze obiektywnie dążą do identyfikacji stanu faktycznego 
oraz do eksploracji właściwości zdarzeń. Analizy te umożliwiają interferencję 
w zakresie charakteru rozważanych problemów oraz praw warunkujących 
gospodarkę. 

Tworzenie wiedzy dotyczącej problemów ekonomiczno-prawnych jest 
złożone, dlatego należy wyrazić uznanie dla autorów za ich trud włożony do 
powstania niniejszej monografii. Publikacja pt. Współczesne problemy prawne 
i ekonomiczne jest wynikiem pracy badaczy, którzy prezentują wyniki badań 
obejmujące swą tematyką takie zagadnienia jak: bankowość centralna w uję-
ciu globalnym, ocena stabilności finansowej spółki akcyjnej, unijne reguły  
fiskalne, efektywność przekazu reklamowego, nierówność płci i jej wpływ na 
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gospodarkę. Monografia powstała przy współpracy  autorów z wielu ośrod-
ków naukowych z całej Polski. 

Wyrażam nadzieję, że tak zdywersyfikowany konglomerat artykułów 
spełni oczekiwania Czytelników oraz będzie stanowić inspirację do powstania 
kolejnych prac naukowych.

Mgr Michał Mrozek

Uniwersytet Szczeciński
Instytut Ekonomii i Finansów

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
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Magdalena Bartczak1, Agnieszka Szymankowska2

PRZEGLĄD CZYNNIKÓW 
DETERMINUJĄCYCH WZROST 

ZAANGAŻOWANIA W PRACĘ 
LUB GOTOWOŚĆ DO ZMIANY 

MIEJSCA PRACY U MŁODZIEŻY

Streszczenie: Wpływanie na zaangażowanie pracowników wynikające z proce-
su motywowania stanowi podstawy efektywnego zarządzania w każdej firmie 
dążącej do sukcesu, a jakość potencjału ludzkiego stanowi kluczowy element 
decydujący o pozycji organizacji na rynku. Szczególną grupę pracowników na 
rynku pracy stanowi młodzież, która różni się, w swym podejściu do pracy  
i oczekiwaniach, od pracowników starszych stażem. Celem artykułu jest stwo-
rzenie zestawienia najważniejszych czynników mających bezpośredni wpływ 
na zaangażowanie młodych ludzi w pracę, a także oddziaływujących na ich go-
towość do zmiany pracy. Wskazane zostaną elementy powodujące wzrost ich 
zaangażowania oraz te, wpływające na decyzję o odejściu z pracy. Na potrzeby 
wnioskowania przeprowadzono badania, które ułatwią sformułowanie prak-
tycznych wniosków w zakresie motywowania młodych. Pracodawcy świadomi 
potrzeb pracowników powinni dążyć do zaoferowania im bodźców pobudza-
jących ich zaangażowanie, bo praca zmotywowanego pracownika staje się bar-
dziej efektywna, a to przekłada się na lepszy wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Słowa kluczowe: Zaangażowanie, młodzi ludzie, zmiana pracy, motywatory.

Wstęp

Ludzie są najcenniejszym kapitałem przedsiębiorstwa, bo wszelkie 

1 Dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, Akademia Nauk Stosowa-
nych w Koninie, Konin.
2 Dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, Akademia Nauk Stosowa-
nych w Koninie, Konin.
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strategie oraz cele organizacji są realizowane właśnie przez nich. Dlatego, tak 
ważne jest prawidłowe zarządzanie kapitałem ludzkim, gdyż dzięki niemu 
firma może dążyć do zdobycia silnej pozycji na rynku. Wszelkie działania 
podejmowane w przedsiębiorstwach mogą oddziaływać na motywację pra-
cowników oraz skłaniać ich do wydajnej pracy i zaangażowania się w sprawy 
przedsiębiorstwa. Niezbędne w tym zakresie jest prawidłowe rozpoznanie ich 
potrzeb. 

W przedsiębiorstwach, w których pracownicy traktowani są jako najważ-
niejsza wartość, atmosfera pracy opiera się na zasadach poszanowania god-
ności i umiejętności pracownika, swobodnej wymiany informacji, odpowie-
dzialności kierowników za rozwój podwładnych, a pracownicy są właściwie 
zmotywowani, chętniej wykonują swoje zadania, identyfikując się z założenia-
mi organizacji i jej misją3. Choć dla pracodawców łatwiejsze jest pobudzanie 
zaangażowania pracowników przy wykorzystaniu tych samych narzędzi, to 
jednak najskuteczniejsza motywacja opiera się na różnorodnych technikach 
odpowiednio wybranych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb każde-
go pracownika. Nie ma bowiem, jednego skutecznego sposobu motywowania 
dla wszystkich ze względu na różnorodność oczekiwań i potrzeb. Pracodawcy 
muszą więc skoncentrować się na zindywidualizowanym podejściu do budo-
wania zaangażowania pracowników4, które w końcowym rezultacie przełoży 
się na osiągnięcia firmy.

Motywowanie młodych i wpływanie  
na poziom ich zaangażowania w pracę 

Motywowanie pracowników jest jednym z ważniejszych obszarów po-
lityki personalnej. Właściwe działania w tym zakresie pozwalają skuteczniej 
realizować zamierzone cele, co w połączeniu z zadowoleniem zatrudnionych 
osób ułatwia budowanie korzystnej atmosfery pracy i podnoszenie poziomu 
zaangażowania oraz kreatywności pracowników na wszystkich szczeblach 
organizacji5. 

Należy rozróżnić poruszane w niniejszym artykule pojęcia: motywa-
cji i zaangażowania. To pierwsze oznacza skupienie energii pracownika  

3 A. Chabowska-Litka, J. Werner, Motywacja jako forma zarządzania kapitałem ludzkim w no-
woczesnej organizacji, Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie nr 2(31)/2020, s. 1-2.
4 Ibidem, s. 27.
5 Z. Domański, Organization management through motivating employees, Zarządzane organi-
zacją poprzez motywowanie pracowników, Journal of Modern Science tom 4/43/2019 147, 
s. 153.
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i ukierunkowanie zachowań na osiągnięcie konkretnego celu, w zależności od 
jego wartości lub oczekiwanych nagród i kar. Natomiast, drugie, czyli zaan-
gażowanie utożsamiane jest z pozytywnym stanem związanym z chęcią pra-
cownika do identyfikowania się z celami organizacji, a także odczuwania przy-
jemności z pracy. Jednocześnie, pracownika cechuje przy tym wysoki poziom 
energii oraz dawanie z siebie tego, co najlepsze. Zaangażowanie pracownika 
to więcej niż motywacja: nie jest nakierowane na konkretny, pojedynczy cel, 
i jest stanem względnie trwałym (w odróżnieniu od motywacji). Co więcej, 
zaangażowanie nie obniża się po zrealizowaniu celu – wręcz odwrotnie, rośnie 
w miarę osiągania kolejnych sukcesów, natomiast pracownik zmotywowany, 
ale nie zaangażowany utraci energię i zapał po zakończeniu zadania lub osią-
gnięciu celu6. 

Warto podkreślić, że motywacja pracowników i odpowiedni poziom ich 
zaangażowania przekłada się bezpośrednio na rozwój firmy. Dobrze zgrany i 
zmotywowany zespół jest bowiem w stanie osiągnąć więcej niż nawet najbar-
dziej zaawansowane technologicznie maszyny. Każdy pracodawca powinien 
więc dbać o swoich pracowników, którzy są najważniejszym zasobem firmy 
i którzy za właściwe traktowanie potrafią się odwdzięczyć swoim przywiąza-
niem i zaangażowaniem w wykonywanie swoich obowiązków7.

Młodzi ludzie stanowią dość specyficzną kategorię na rynku pracy. Jest 
to spowodowane tym, że nie wszyscy funkcjonują w pełni na obecnym ryn-
ku: część z nich dopiero na niego wchodzi, część pracuje na nim dorywczo,  
a część nadal kształci się. Wybór młodzieży jako przedmiotu analizy podykto-
wany jest faktem, że jeśli pojawiają się nowe trendy społeczne, to w pierwszej 
kolejności są one widoczne w nadchodzącym pokoleniu młodych dorosłych8. 

Wizerunek kolejnych pokoleń budowany jest poprzez systemy wartości 
i przekonania, związane ze środowiskiem pracy, poglądami i praktykami po-
litycznymi czy religijnymi, wzorami w konsumpcji oraz wizji rodziny i ży-
cia zbiorowego. Na system wartości zdecydowanie ma wpływ zróżnicowanie 
ekonomicznych i społecznych warunków egzystencji, które przekładają się na 
różnorodne szanse życiowe poszczególnych pokoleń9. 

6 A. Brzozowski, A. Szabowska-Walaszczyk, Od motywacji do zaangażowania, https://barome-
trzaangazowania.com/definicja-motywacji [dostęp: 15.04.2022].
7 M. A. Dobrzańska, The role of motivation in the management of the enterprises - Rola motywacji 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Journal of Modern Science, tom 4/39/2018, s. 151.
8 R. MacDonald, Youth transitions, unemployment and underemployment. Plus ça change, plus 
c’est la même chose?, Journal of Sociology 2011, tom 47(4), s. 427–444. 
9 W. Wątroba, Transgresje międzypokoleniowe późnego kapitalizmu, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 34–36.
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Przyglądając się młodym ludziom można zauważyć, że są oni bardzo ak-
tywni w świecie wirtualnym sprawnie posługując się najnowszymi technolo-
giami. Nie mają problemów z językami obcymi, a język angielski jest dla nich 
naturalny. Nie mają kompleksów, są otwarci, często niecierpliwi, ale też multi-
zadaniowi. Ważniejsze dla nich od posiadania wiedzy jest umiejętność znalezie-
nia informacji w Internecie. Liczą na indywidualne podejście, bo zależy im na 
zaspokojeniu własnych potrzeb i oczekiwań. Wychowywani bezstresowo mają 
wysokie poczucie własnej wartości. Ważne są też dla nich rozrywki10.

Warto przyjrzeć się też podejściu młodych ludzi do warunków pracy  
i zatrudnienia oferowanych przez pracodawców na rynku pracy. Młodzi to 
zazwyczaj pracownicy, urodzeni w latach tzw. „rynku pracownika”, któ-
rzy nie pamiętają tego, że dawniej należało zabiegać o względy pracodawców.  
W związku z tym, potrafią podejmować nagłe decyzje o zmianie miejsca pracy. 
Są przy tym rezolutni i wykazują się przedsiębiorczością, co jedynie potwierdza 
ich wielozadaniowość i elastyczność. Niestety, ze względu na zbyt częste zmiany 
miejsc pracy są mało lojalni i nie przywiązują się do aktualnego pracodawcy, co 
z kolei często przekłada się na ich małe zaangażowanie i koncentrację11.

Należy podkreślić, że najważniejsze dla młodych ludzi jest życie pry-
watne i realizowanie swoich pasji. Praca natomiast stała się pewnego rodzaju 
dodatkiem. W dalszej kolejności znaczenie dla młodzieży ma pensja i pre-
mia. Oczekują oni spersonalizowanych wynagrodzeń, premii, benefitów, za-
pewnianej ścieżki rozwoju w postaci szkoleń. Młode osoby chcą być do tego  
w pracy kreatywne, mieć możliwość wdrażania swoich pomysłów, bo zależy 
im na utożsamianiu się z celami firmy, jednak, co zaskakujące, na ich warun-
kach. Dlatego też, dla 70% młodych istotna jest działalność CSR firmy. Chcą 
bowiem działać w imię wyższych idei, robić coś dla środowiska, społeczeństwa 
i planety12.

Na potwierdzenie oczekiwań młodych osób w zakresie motywowania wy-
mienionych powyżej warto przytoczyć zestawienie 10 najważniejszych elemen-
tów, które mają wpływ na zaangażowanie młodych pracowników w pracę13:

10 Różne pokolenia – różne oczekiwania wobec pracodawcy, http://www.newsweek.pl/biznes/ 
ludzie-biznesu/rynek-pracy-a-generacja-pokolenie-pracodawcy-oczekiwania,artykuly, 
402020,1.html 12.2016 [dostep: 01.04.2022].
11 M. Kowalska, Kilka pokoleń w jednej firmie i zarządzanie różnorodnością, https://www.ca 
pgemini.com/pl-pl/2021/06/kilka-pokolen-w-jednej-firmie/ 06.2021 [dostęp: 05.04.2022].
12 Pokoleniowe różnice w postrzeganiu znaczenia pracy. Jak motywować i zarządzać pracownika-
mi z pokolenia X, Y i Z?, strefabiznesu.pl [dostęp: 12.04.2022].
13 Motywacja do pracy – 10 czynników, które motywują pracowników, https://hrk.pl/pl/baza 

-wiedzy/artykuly-eksperckie/motywacja-do-pracy-10-czynnikow-ktore-motywuja-pracowni 
kow, 06.2021 [dostęp: 30.03.2022].
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1) odpowiednie dochody, które pozwolą nie tylko na pokrycie kredytów 
i bieżących płatności, ale także umożliwią opłacenie wakacji za granicą, rozwój 
osobisty i realizację prywatnych pasji; ważne jest również dla nich dopasowa-
nie wynagrodzenia do rodzaju wykonywanych obowiązków,

2) stabilność zatrudnienia przy jednoczesnym umożliwieniu pracy zdal-
nej – dla młodych to połączenie jest szczególnie istotne i motywujące,

3) możliwość rozwoju zawodowego - młodym zależy na ciągłym podno-
szeniu swoich kompetencji, by być konkurencyjnymi na rynku pracy,

4) niezależność/brak stałej kontroli ze strony przełożonych – młodzi 
chcą mieć wpływ na to, co dzieje się w firmie, pragną niezależności w pracy, li-
czą na niestandardowe formy zatrudnienia i różnorodność zadań do realizacji,

5) pozytywny feedback od pracodawcy, który będzie wspierał młodych 
obok negatywnego feedbacku przekazywanego w celu poprawienia pracy,

6) przyjazna atmosfera między pracownikami a przełożonym oraz mię-
dzy współpracownikami połączona z szacunkiem i wzajemnym zrozumieniem,

7) dobre warunki pracy (np. ergonomiczne biurko i krzesło, wysokiej 
jakości sprzęt, odpowiednia temperatura w miejscu pracy, dobrze zaprojekto-
wana przestrzeń do odpoczynku i relaksu),

8) prestiż organizacji – dla młodych ludzi ważne jest to, że pracują  
w znanej i powszechnie szanowanej organizacji, bo pomaga im to utożsamiać 
się z pracodawcą,

9) work-life balance związany równowagą między pracą, a czasem na 
życie rodzinne, spotkania z przyjaciółmi, czy realizację pasji, by praca po 
godzinach, częste wyjazdy służbowe nie zaburzały tej równowagi,

10) dodatkowe benefity (np. karta na siłownię, owocowe czwartki, dar-
mowe lekcje języków obcych, wyjazdy integracyjne, zniżki do partnerów fir-
my, bony pracownicze na zakupy, paczki świąteczne) stanowią dodatkową 
zachętę dla młodych ludzi.

Warto dodać również, że często o zmianie pracy w przypadku młodych 
ludzi decyduje rutyna w obowiązkach, standardowa praca w 8 godzinnym try-
bie, szef kontrolujący ilość czasu spędzanego w social mediach i wymagający 
codziennych raportów z wykonywanej pracy14.

Powyższa charakterystyka pozwala na przedstawienie wskazówek dla 
pracodawców w zakresie zarządzania zróżnicowanymi zespołami mającymi 
w składzie również osoby z omawianego pokolenia. Chcąc budować zaan-
gażowanie pracowników pracodawcy powinni ukierunkowywać działania na 

14 Ibidem.
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tworzenie silnego zespołu w oparciu o talenty przy jednoczesnym neutralizo-
waniu słabości. Bardzo ważna jest również świadomość norm i wartości każ-
dego pracownika, a także jego indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Pracow-
nicy powinni mieć również jasno określone cele, świadomość co do zasadności 
ich realizacji, a także znać zasady kontroli efektów. Konieczne jest również 
dążenie do uporządkowania i przejrzystości w przekazywanych komunikatach. 
Pracodawcy powinni stawiać na wielozadaniowość i różnorodność w przy-
dzielaniu zadań, umożliwiać pracownikom zgłaszanie pomysłów i wspierać 
ich wdrażanie, a także oferować pracę zadaniową, a nie sztywny czas pracy, bo 
to może ich zniechęcić. Jednocześnie, pracodawcy powinni dążyć do zacho-
wywania równowagi między pracą a życiem osobistym pracowników, tak by 
młodzi ludzie mieli czas na realizowanie swoich pasji. Wszelkie motywatory, 
a szczególnie przydzielane benefity powinny być dopasowane do indywidual-
nych potrzeb pracownika, bo wówczas z pewnością przełoży się to na zwięk-
szenie zaangażowania młodych w pracę.

Metody badawcze

Prezentowane poniżej wyniki badań stanowią część projektu badawcze-
go, którego celem jest zbadanie oczekiwań młodych ludzi na rynku pracy. 
Badaniem objęto studentów wybranych uczelni województwa wielkopolskie-
go. Dobór uczelni do badania był celowy. Wybrano jedną uczelnię niepu-
bliczną oraz dwie uczelnie publiczne, w tym jedną kształcącą według profilu 
praktycznego i jedną według profilu ogólnoakademickiego. Badanie zostało 
przeprowadzone w okresie od grudnia 2018 do marca 2019 roku metodą son-
dażu diagnostycznego, pozwalającą otrzymać w miarę obiektywne informacje. 
Podstawowym narzędziem pomiaru był kwestionariusz ankiety audytoryjnej, 
który zawierał pytania otwarte i zamknięte. Pozwoliło to ankietowanym na 
swobodę w udzielaniu odpowiedzi, a udział w realizowanym projekcie badaw-
czym zapewniał wszystkim respondentom całkowitą anonimowość. Przygoto-
wane kwestionariusze ankietowe zostały przekazane do wypełnienia studen-
tom na 12 różnych kierunkach studiów, w przeważającej większości były to 
kierunki ekonomiczne. Wśród badanych znaleźli się studenci różnych typów 
studiów: studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magi-
sterskich oraz studiów podyplomowych. 

W badaniu udział wzięło 371 respondentów. Szczegółową strukturę re-
spondentów według płci przedstawia rysunek 1. 
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Rysunek 1. Struktura respondentów według płci

Źródło: Opracowanie własne.

Warto dodać, że analizując wiek osób biorących udział w badaniu okre-
ślono największą grupę respondentów, jaką stanowiły osoby w wieku 19-24 
lata. Było ich 87,6 proc. (325 osób). Zdecydowaną mniejszość stanowiły oso-
by w wieku 25-29 lat oraz 30-34 lata – w obu grupach po 4,6 proc. (17 osób). 
W grupie ankietowanych znalazło się również kilka osób w wieku 35-39 lat 
(7 osób). 

Badane osoby nie posiadają zbyt dużego doświadczenia w pracy zawodo-
wej, co obrazuje poniższy rysunek.

Przedstawione wyniki badań zostały oparte o 371 poprawnie wypełnio-
nych kwestionariuszy ankietowych przyjętych do analizy15. Na potrzeby ni-
niejszego opracowania i w oparciu o własne spostrzeżenia autorek związane z 
motywowaniem ludzi do pracy oraz oczekiwaniami motywacyjnymi została 
sformułowana następująca hipoteza: najsilniejszymi elementami wpływający-
mi na zaangażowanie młodych ludzi w pracę są wynagrodzenie i atmosfera 
w pracy. Zostanie ona zweryfikowana w drodze wnioskowania opartego na 
wynikach uzyskanych z odpowiedzi respondentów.

15 M. Bartczak, A. Szymankowska, Cechy menedżera pożądane przez współczesnych pracowni-
ków jako kluczowy czynnik zaangażowania w pracę [w:] Czwarta rewolucja przemysłowa, Mity, 
paradygmaty i zastosowania. Tom 1 Kompetencje i baza narzędziowa Przemysłu 4.0, Z. Wojcie-
chowski (red.), P. Zaskórski, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego, Warszawa 2020.
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Rysunek 2. Struktura respondentów według doświadczenia zawodowego

Źródło: Opracowanie własne.

Zestawienie czynników wpływających na 
zaangażowanie młodych ludzi w pracę  
lub ich gotowość do zmiany miejsca pracy  
w świetle badań empirycznych

Badaniu poddane zostało całe spectrum czynników mogących mieć mo-
tywujący wpływ na podniesienie u młodzieży stopnia zaangażowania w miej-
scu pracy oraz tych motywujących silnie negatywnie, czyli mogących wpłynąć 
na podjęcie przez nich decyzji o zmianie pracodawcy. Zobrazowane to zostało 
na poniższym rysunku.

Analiza danych pokazuje wyraźnie, że cztery grupy czynników mają 
kluczowe znaczenie. Są to, obok wynagrodzenia, atmosfera, relacje z przeło-
żonym oraz możliwość rozwoju i samorealizacji. To proste ujęcie może dla 
pracodawców stanowić niejako drogowskaz wskazujący jakie warunki w pracy 
trzeba stworzyć, aby pobudzać zaangażowanie młodych ludzi i aby związać ich 
w firmą na dalsze lata, dla obopólnej korzyści.



17

PRZEGLĄD CZYNNIKÓW DETERMINUJĄCYCH WZROST ZAANGAŻOWANIA...

Rysunek 3. Zestawienie czynników wpływających na wzrost zaangażowania oraz na decy-
zję o zmianie pracy

Źródło: Opracowanie własne.

W celu stworzenia tego modelu wykorzystane zostały odpowiedzi mło-
dych ludzi na dwa pytania otwarte. Pierwsze traktowało o tym, co ich moty-
wuje: „Proszę wpisać, co będzie Panią/Pana najbardziej zachęcało do zaan-
gażowania się w powierzone obowiązki, gdy rozpocznie Pani/Pan pracę lub 
co zachęca do zaangażowania, jeśli już Pani/Pan pracuje? Drugie natomiast, 
zapraszało do poczynienia deklaracji co ma silną moc sprawczą do zmiany 
miejsca pracy: „Proszę wymienić elementy, które zadecydowałyby w Pani/Pan 
przypadku o zmianie pracy”.

Nieco ponad co czwarty młody człowiek wskazuje, że odpowiednie 
wynagrodzenie będzie go napędzało do zaangażowania się w miejscu pracy,  
a jednocześnie, co piąty deklaruje, że niezadowolenie z wynagrodzenia czy 
pojawiająca się lepsza oferta finansowa z otoczenia rynkowego może spowo-
dować podjęcie decyzji o zmianie miejsca pracy. 

Na drugiej pozycji, pod względem częstotliwości wskazań, znajduje się 
szeroko pojęta atmosfera. Przyjazne relacje w zespole i dobre relacje na po-
ziomie: zespół – przełożony, to elementy silnie motywujące do zaangażowa-
nia dla co czwartego młodego człowieka. A dla co szóstego, nieprzyjemne 
relacje w obecnym zespole oraz związane z nimi konflikty, donosicielstwo, 
rywalizacja, itp. lub okazja, aby trafić do firmy, co do której panuje opinia  
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o przyjemnej atmosferze wewnętrznej może stanowić motywator do podjęcia 
decyzji o zmianie miejsca pracy. 

Trzeci z omawianych czynników wskazuje na słuszność potocznej opinii 
mówiącej o tym, że ludzie przychodzą do firmy, a odchodzą od szefa. Co 
piąty młody człowiek oświadcza, że okazywane przez przełożonego zadowo-
lenie z jego pracy, dobre traktowanie, poczucie bycia potrzebnym, poczucie 
uszanowania itp. mogą przekładać się na wzrost zaangażowania w pracę. Jed-
nocześnie również tyle samo wskazań płynęło z pytania dotyczącego demoty-
wującego oddziaływania przełożonego. I tak, również co piąty młody człowiek 
deklarował, że będzie gotowy do zmiany miejsca pracy, jeśli przyjdzie mu 
pracować z niewyrozumiałym, autokratycznym przełożonym, takim, który 
nie szanuje i nie docenia pracowników, niesprawiedliwie, bądź nieuczciwie 
ich traktuje, itp.

Listę czterech kluczowych czynników zamyka: rozwój i samorealizacja. 
Motywują one do zaangażowania co piątego młodego człowieka. W tym ob-
szarze, nie tyle silnie motywuje awans, co zdobywanie doświadczenia i wiedzy 
oraz możliwość realizacji ciekawych i zadań zgodnych z kwalifikacjami. De-
motywujący wpływ tego czynnika dotyczy jedynie co ósmego badanego – brak 
możliwości rozwoju w obecnej firmie, bądź przewidywane lepsze perspektywy 
rozwoju w innej organizacji, mogą stanowić dla nich czynnik skłaniający do 
zmiany pracodawcy.

Powyższa lista czynników niemalże wyczerpuje te, które mają motywacyjny 
charakter, natomiast po stronie demotywatorów pojawia się jeszcze kilka, które 
wymagają przybliżenia, gdyż mogą mieć kluczowe znaczenia dla utrzymania do-
brych pracowników. W grupie tej wskazać warto warunki pracy, które traktowa-
ne są przez badanych jako element konieczny. Niewielu wskazuje na ich motywu-
jącą rolę, natomiast 10% badanych oświadcza, że niezaspokojenie potrzeb w tym 
obszarze może mieć silnie demotywujący wpływ, jak np.: nieelastyczne godziny, 
niski komfort miejsca pracy, nieregularnie wypłacane wynagrodzenie, wydłuża-
ny czas pracy i inne. Tę listę poszerzają dodatkowe czynniki takie jak: mobbing  
i łamanie przepisów, monotonia i nuda, zła renoma firmy, niedogodny rodzaj 
umowy, itp. 

Takie proste modelowe ujęcie motywacji młodzieży może dla praco-
dawców stanowić dobrą okazję do poczynienia samooceny oferowanych wa-
runków pracy i uświadomienia sobie na ile one są atrakcyjne dla młodego 
pokolenia. Ponadto, stanowi ono jasną wskazówkę w zakresie koniecznych 
kierunków zmiany, aby oferowane miejsce pracy przyciągało i motywowało 
młodych do zaangażowania na wiele lat. 
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Zakończenie

Podejmowanie efektywnych działań pozwalających na pobudzanie za-
angażowania pracowników jest zadaniem trudnym, ale koniecznym, jeśli 
pracodawca chce mieć lojalny i chętny do pracy zespół. 

W oparciu o przeprowadzone badania wśród czynników determinują-
cych u młodzieży wzrost zaangażowania w pracę znalazły się: poziom wyna-
grodzenia, atmosfera w pracy, relacje z przełożonym oraz możliwość rozwoju 
i samorealizacji. Respondenci podkreślali, że właściwe działania pracodawcy 
prowadzące do zapewnienia im tych elementów w bezpośredni sposób wpłyną 
na ich zaangażowanie w wykonywanie obowiązków. Natomiast, elementami, 
które mogą spowodować gotowość młodych pracowników do zmiany miejsca 
pracy są: warunki pracy, mobbing i łamanie przepisów, monotonia i nuda, zła 
renoma firmy, niedogodny rodzaj umowy, itp. Młodzi szczególnie podkreślali 
demotywujący charakter złych warunków pracy. Ustalona hipoteza mówiąca, 
że najsilniejszymi elementami wpływającymi na zaangażowanie młodych lu-
dzi w pracę będą wynagrodzenie i atmosfera w pracy została zweryfikowana 
pozytywnie. 

Przedstawiony przegląd czynników motywacyjnych powinien zainspiro-
wać pracodawców do dokonania rzetelnej samooceny w zakresie oferowanych 
warunków pracy. Tym samym, te analizy powinny pomóc pracodawcom 
określić kierunki zmian do realizacji w przyszłości, by młodzi ludzie na ryn-
ku pracy zauważali atrakcyjność oferty i chcieli współpracować z firmą przez 
długie lata. 
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OVERVIEW OF DETERMINING FACTORS INCREASE  
IN COMMITMENT TO WORK OR READINESS  

TO CHANGE THE WORKPLACE IN YOUNG PEOPLE

Summary: Influencing employee involvement resulting from the motivating 
process is the basis for effective management in any company striving for suc-
cess, and the quality of human potential is a key element that determines the 
position of the organization on the market. A special group of employees in 
the labor market are young people who differ in their approach to work and 
expectations from older employees. The aim of the study is to try to identify 
the factors influencing the involvement of young people in work. The ele-
ments that increase involvement and those influencing the decision to change 
jobs will be indicated. For the purposes of inference, research was carried out 
to facilitate the formulation of practical conclusions in the area of   motiva-
ting young people. Employers aware of the needs of employees should strive 
to offer them incentives stimulating their involvement, because the work of  
a motivated employee becomes more effective, and this translates into a better 
financial result of the enterprise.

Keywords: Commitment, young people, job change, motivators.
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CHINA-POLAND BILATERAL 
INVESTMENT TREATY  

AND THE PERSPECTIVE  
OF DEVELOPING A UNIFORM 

LEGAL FRAMEWORK FOR 
CHINA-EU INVESTMENTS

Abstract: The purpose of this paper is to analyze the key aspects of the 
Agreement between the government of the People's Republic of China and 
the government of the Polish People's Republic on the reciprocal encoura-
gement and protection of investments2 with the consideration of Poland’s 
rise in attractiveness for Chinese investors, which as a fast-developing 
country is being increasingly selected as a foreign investments’ desti-
nation. This article aims to determine the possible consequences of 
replacing considerably out of date China-Poland Bilateral Investment 
Treaty (BIT) with a unified Comprehensive Agreement on Investment 
Between European Union And China, which is currently at the stage 
of legal and language verification and soon should be proceeded in the 
Council of the European Union for approval3.

Keywords: International investment law, China-Poland bilateral 
investment treaty, China-EU investments.

 

1 Uniwersytet Jagielloński - Wydział Prawa i Administracji.
2 Agreement between the government of the People's Republic of China and the government of the 
Polish People's Republic on the reciprocal encouragement and protection of investments, Beijing 
7 June 1998, https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/trea-
ty-files/770/download [access: 01.06.2021].
3 Grieger Gisela, EU-China Comprehensive Agreement on Investment Levelling the playing field 
with China, EPRS European Parliamentary Research Service, Members' Research Service PE 
679.103 – March 2021.
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Introduction

Poland has a strategic location and its membership in the European 
Union provides its businesses with the competitiveness of its advantages. 
Poland is among the most attractive countries in Europe for foreign direct 
investment and its business significance is constantly growing. According 
to the data provided by The Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD), the total amount FDI Inward Flows for Poland in 
the year 2020 was 8 579 billion dollars. This amount is considerably lower 
to the data for the years 2019 and 2018. Meanwhile the data could seem 
to state something rather opposite to what is believed to be described as ‘a 
growing economy’ (i.e. almost 50% decrease comparing to the year 2018), 
the data should be compared with the total European Union Inward Flows 
and not analyzed separately. The total Inward Flows in the European Union 
countries in the year 2020 remained at the level of 112 428 billions of dollars, 
decreasing more than 3 times comparing to the year before and more than 5 
times comparing to the year 2018, what is shown in the table down below. 
This significant drop in global investments can undoubtedly be linked to the 
COVID-19 crisis which had tremendous negative effect on most of the in-
ternational capital formations. For the purposes of this paper, China’s FDI 
Flows also presented by this table will not be further examined and their aim 
is strictly informative.

FOREIGN DIRECT 
INVESTMENT 2015 2016 2017 2018 2019 2020

FDI Inward Flows 
(EU)* 581 157 674 889 409 042 632 759 420 805 112 428

FDI Outward Flows  
(EU)* 744 795 479 673 492 323 367 576 379 927 87 088

FDI Inward Flows 
(Poland)* 13 063 16 596 9 537 16 376 10 991 8 579

FDI Outward Flows 
(Poland)* 3 172 12 389 1 908 1 239 1 404 320

FDI Inward Flows  
(China)* 242 489 174 750 166 084 235 365 187 170 212 476

FDI Outward Flows 
(China)* 174 391 216 424 138 293 143 027 136 910 109 922

FDI Inward Flows  
(China – Poland)* -2.2 13.sie 56.9 93.4 90.2 -
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4FDI Outward Flows 
(China - Poland)19* -15.73 wrz.76 -7.20 cze.48 -62.80 -

FDI restrictiveness 
(Poland)** 0.072

5FDI restrictiveness 
(China)20** 0.214

Source: OECD (2021), FDI flows (indicator), FDI restrictiveness (Accessed on 02 June 2021)6.

In order to address the Foreign Direct Investment restrictiveness data, it 
is essential to answer the question what this term stands for. According to the 
data provider - OECD, “FDI restrictiveness is an OECD index gauging the 
restrictiveness of a country’s foreign direct investment (FDI) rules by looking 
at four main types of restrictions: foreign equity restrictions; discriminatory 
screening or approval mechanisms; restrictions on key foreign personnel and 
operational restrictions. Implementation issues are not addressed and factors 
such as the degree of transparency or discretion in granting approvals are 
not taken into account. The index here shows the total and nine component 
sectors taking values between 0 for open and 1 for closed7”. OECDs average 
total value for the year 2020 is 0.06, which makes Poland a bit more than 
0.01 points more closed comparing to the average OECD members’ FDI 
policy. Such outcome of the research might be linked to the country’s rather 
strict policy on investments with a foreign capital and the requirements of 
special permits for some kinds of economic activity. Complicated tax law 
regulations are not without meaning for foreign investors, making Poland an 
attractive, but still less favorable than some other OECDs member countries 
for investing their assets. These adversities do not seem to stop many of the 
investors, bringing more and more of their ventures to Poland. China is one 
of the countries from which investors eagerly invest in Poland and due to the 
importance increase of the China-Poland investment relations the following 
part of the paper will focus on legal framework of their cooperation and its 
possible changes.

4 19* The data in billions of dollars.
5 20* The data 0-1, where 0 = open (as for FDI policy), 1 = closed.
6 https://data.oecd.org/fdi/fdi-flows.htm#indicator-chart [access: 01.06.2021].
7 OECD (2021), "FDI restrictiveness" (indicator), https://doi.org/10.1787/c176b7fa-en [ac-
cess: 02.06.2021].
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Key aspects of the agreement between  
the government of the people's republic  
of china and the government of poland  
on the reciprocal encouragement  
and protection of investments

The Agreement between the government of the People's Republic of 
China and the government of Poland on the reciprocal encouragement and 
protection of investments (BIT) was signed in Beijing, on 7th June 1998 and 
since then the document remained not amended. This brings to attention 
the fact that the regulations are considerably outdated due to the faced paced 
market changes in legal frameworks, not only to mention the achievement of 
accession to the European Union by Poland in 2004 what surely had tremen-
dous impact on the country’s economy. The European Union regulates the 
investment policy in predominant part and it also proves why BIT should be 
revised. This issue does not only apply to China’s investment relations with 
Poland, but also to twenty four other European Union member countries 
with which China has concluded bilateral investment agreements. The future 
of these agreements will be analyzed in following paragraph, while this part 
will consider the selected aspects of the China-Poland BIT8.

The first article of the Agreement focuses on describing what terms: 
investments, investor and returns means for its purpose. The term ‘invest-
ments’ is described as ‘investment in accordance with the laws and regulations 
of the Contracting Party accepting the investment in its territory’9. The article 
one also mentions main, but not only areas of investments to which this term 
is applicable, referring for example such areas as copyright rights, company 
shares or property, while the term ‘investor’ describes either a natural or legal 
entity that respectively is a citizen of Contracting Party or has been constitu-
ted at its territory and has their headquarters there. The latter condition that 
needs to be fulfilled together with the just mentioned one to be recognized 
as an investor under the analyzed Agreement is making an investment in the 
territory of the other Contracting Party. The last definition intended in the 
article 1 explains the term ‘returns’ as any forms of income produced by the 
investment.

8 Agreement between the government of the People's Republic of China and the government of the 
Polish People's Republic on the reciprocal encouragement and protection of investments, Beijing 
7 June 1998, https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/trea-
ty-files/770/download [access: 01.06.2021].
9 Ibidem, art. 1.
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Article number two refers to the policy of mutual encouragement that 
both Parties should ensure on its territory. In order to achieve that, huge 
variety of initiative should be taken by contracting governments, for example 
not only information and promotion measures, but also providing uniform 
and secure regulations. This clause has been a standard clause used in the 
investment agreements (for example in the Agreement between the gover-
nment of the United Kingdom of Thailand and the government of the Ar-
gentine Republic for the reciprocal encouragement and protection of invest-
ments10 from 2002 or the Agreement between the government of the Russian 
Federation and the Government of the Kingdom of Denmark concerning the 
promotion and reciprocal protection of investment11 from 1993 with only 
slight linguistic changes).

The following articles of the Agreement refer to ensuring protection of 
investments that fall under Parties’ jurisdiction by providing just and equal 
opportunities for their investors and the transfer of payments made in con-
nection to investments on their territories. The Agreement states that its 
provisions also apply to the investments made before the treaty entered into 
force12. Article nine states that if the dispute between Contracting Parties 
occurs concerning the application of the treaty, it should be settled diplomat-
ically and only if it will not bring desired results after six months of dialogue, 
the case should be brought to an arbitral ad hoc tribunal. 

The following article states that the investor in order to prevent the viola-
tion of their right can fill a complaint challenging the amount of the received 
compensation. If after one year the complaint has not been dealt with, the 
investor has the right to choose from two remaining options. The amount of 
the compensation can either be reviewed by the Party’s court or by the inter-
national arbitral ad hoc tribunal. ‘Such international arbitral tribunal shall be 
constituted case by case as follows: each side shall appoint one member and 
these two members shall agree upon a national as their Chairman, of a third 
State which has diplomatic relations with both Contracting Parties. Such 
members shall be appointed within two months from the date the investor 
informed the other Contracting Party that it intends to submit the dispute 

10 http://www.sice.oas.org/Investment/BITSbyCountry/BITs/ARG_Thailand.pdf [access: 01. 
06.2021].
11 http://www.rdbforum.com/uploads/files/ENG_Investment_promotion.pdf [access: 01.06.2021].
12 Agreement between the government of the People's Republic of China and the government of the 
Polish People's Republic on the reciprocal encouragement and protection of investments, Beijing 
7 June 1998, https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/trea-
ty-files/770/download [access: 01.06.2021], art. 8.
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to an arbitral tribunal, and such Chairman shall be appointed within two 
further months. If the periods specified in the above paragraph have not been 
observed, either side may in absence of any other relevant arrangement in-
vite the president of the International Court of Justice to make the necessary 
appointments. The arbitral tribunal shall establish its rules of procedure13’. 
The decision of such tribunal should be considered as final and enforceable 
according to the laws of both states.

The final article of the Agreement determines its entry into force and its 
termination. The termination procedure allows each Party to denounce the 
Agreement after the ten year expiration period with a one year written notice14.

As it has already been pointed out by Peng Wang, Ph.D. and Maciej 
Żenkiewicz, Ph.D in Protection of Polish investors under the China-Poland bi-
lateral investment treaty, the solutions provided by the Agreement between 
the government of the People's Republic of China and the government of 
the Polish People's Republic on the reciprocal encouragement and protec-
tion of investments remain not only outdated, but also ineffective especially 
in the terms of dispute resolutions, promotions, investment protection and 
lack of social clauses15. The dispute resolution procedure established in article 
10 allows to settle in the international ad hoc arbitral tribunal only conflicts 
regarding the amount of the received compensation from investments, leav-
ing remaining claims without protection. The investment promotion clause 
seems too brief to ensure the desired outcome and despite its presence in 
other BITs, should not be considered as a good example. In addition, the 
investment protection is depleted due to the very narrow definition of both 
‘investor’ and ‘investment’ terms which do not guarantee the recognition of 
all possible entities. Finally, the lack of any clause of social nature in the 
Agreement shows its out of date regulation comparing to nowadays both in-
ternational and Chinese practice and for that reason should be amended as 
soon as possible, taking into consideration all of the flaws of the current treaty.

13 Ibidem, art. 10.
14 Ibidem, art. 11.
15 P. Wang, M. Żenkiewicz, Protection of Polish investors under the China-Poland bilateral  
investment treaty, XXXVIII POLISH YEARBOOK OF International Law 2018, p. 141 – 163.
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Comprehensive agreement  
on investment between european union and china

The absence of unified and modern legal solutions for China-EU ven-
tures has been a massive deterrent for enhancing investments and business 
cooperation. For that reason, number of prominent specialists have started to 
work on uniforming the European Union’s Foreign Direct Investment Policy, 
which resulted in preparing the Comprehensive Agreement on Investment 
Between European Union and China (CAI). Discussion intended to create 
a consistent legal framework for China-EU investment relationships. Accor-
ding to the briefing on CAI prepared by Gisela Grieger, the member of Eu-
ropean Parliamentary Research Service, ‘On 30 December 2020, negotiators 
reached an agreement in principle which is now undergoing legal scrubbing 
and will subsequently be translated into all official EU languages – which may 
take up to one year – before it will be formally submitted to the Council for 
approval and to the European Parliament for consent16’.

During the negotiations fallowing challenges have been addressed: en-
suring higher protection of investments, legal certainty, reducing barriers to 
invest, promoting the policy of openness, decreasing limitations for the access 
of the market, sustainable development support and effective enforcement 
procedures17. Moreover, during the negotiations China advocated for uni-
forming European Union’s protection for investors from China, increasing 
investment flows, ensuring the current openness and considering more favo-
rable visa and work permits for its investors. According to the European Par-
liamentary Research Service’s briefing ‘China's key interests focus more on 
seeking uniform treatment and protection for its investors than on bigger 
access to the EU market, since the EU is already open to a high degree for 
FDI. However, on the Chinese side concerns have been growing over the in-
creasing backlash against Chinese investors in the EU and increasing calls for 
action to control FDI inflows on grounds of national security or public order. 
As such, China seeks to safeguard the existing openness of the EU18’. 

The final text of the Agreement is still not available as it still requires 
some technical work. Nevertheless, the Agreement Principle of the Compre-
hensive Agreement on Investment Between European Union and China has 

16 G. Gisela, EU-China Comprehensive Agreement on Investment Levelling the playing field 
with China, EPRS European Parliamentary Research Service, Members' Research Service PE 
679.103 – March 2021.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
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been published by the European Commission. The document encapsulates 
the months of negotiations. 

The preamble of the Agreement in Principle stresses that ‘In the Pream-
ble, both sides have agreed among other things, to reaffirm the commitment 
to the Charter of the United Nations (26 June 1945), having regard to the 
principles articulated in the Universal Declaration of Human Rights (10 De-
cember 1948). In addition, both sides have agreed to promote investment in  
a manner supporting high levels of environmental and labor rights’ protec-
tion, including fighting against climate change and forced labor19’, which can 
be interpreted as a part of a social clause which in nowadays international 
arbitration has been stressed in the previous part of the paper. The further 
parts of the document state that ‘This part of the Agreement includes all of 
the key elements of the EU approach to sustainable development. Notably, 
the Agreement will provide for:

- commitments not to lower the standards of labor and environmental 
protection in order to attract investment;

- commitments to effectively implement the Multilateral Environmental 
Agreements – including the UN Framework Convention on Climate 
Change and the Paris Agreement;

- commitments to effectively implement the ratified ILO Conventions; 
- commitment to work towards ratification of the outstanding ILO fun-

damental Conventions; in particular, commitment to make continued 
and sustained efforts to pursue the ratification of the ILO fundamental 
Conventions on forced labor;

- commitment to promote the uptake of Corporate Social Responsibility 
by business; 

- a dedicated institutional set-up, including mechanisms for the involve-
ment of civil society in the implementation of the sustainable develop-
ment provisions;

- a tailored mechanism to address differences related to the implemen-
tation of the sustainable development commitments, including gover-
nment consultations, recourse to an independent panel of experts and 
publication of a report on the basis of which the Parties shall discuss the 
measures to address the matter20’. 

19 EU-China Comprehensive Agreement on Investment The Agreement in Principle, 30 De-
cember 2020, https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/december/tradoc_159242.pdf [ac-
cess: 01.06.2021].
20 Ibidem.
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In addition, the document also addresses the liberalization of the market 
access, transparency, enterprises owned by the states, financial services and 
domestic regulation, stating that ‘these provisions will ensure that licensing 
and qualification requirements and procedures are publicly available, easily 
understandable, and reasonable so that they do not act as a barrier to invest-
ment. The relevant provisions are inspired by similar provisions in the GATS 
and the ongoing multilateral process (Joint initiative on Services Domestic 
Regulation)21’ which is particularly important bearing in mind currently exi-
sting BITs regulations and their complexity.

The aim of implementing Comprehensive Agreement on Investment Be-
tween European Union and China is to replace outdated solutions envisaged 
by twenty five bilateral investment agreements of which China and European 
Union member states are currently the parties and hopefully it will result 
in obtaining mutual benefits in the topic of investment and international 
cooperation.

Conclusions

Although Poland's economy has undergone considerable development 
after the year 1989, there is still more to accomplish in the topic of Foreign 
Direct Investments. Country’s rather strict policy on investments with a for-
eign capital and complicated tax law regulations surely have not been helping 
in developing the international cooperation, especially for the countries out-
side the Organisation for Economic Co-operation and Development as Chi-
na and so has not the outdated bilateral agreement that these two countries 
signed more than 20 years ago. The Comprehensive Agreement on Invest-
ment Between European Union and China brings hope not only to providing 
a significant rise in business ventures, but more importantly to ensuring high 
quality and security of future investments. Unfortunately, for the results of its 
implementation (assuming it will happen) we will still have to wait. 
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THE OVERVIEW OF GYŌSEI SHIDŌ 
IN JAPANESE ADMINISTRATIVE LAW

Abstract: The aim of this article is to analyze the key aspects of adminisra-
tive guidance in Japanese legal system. Gyōsei shidō is a highly developed 
technique of governance which shows its potential in turning to the close to 

‘soft law’ regulations in public administration. The Administrative Procedure 
Act (Gyōsei tetsuzuki-hō) regulates gyōsei shido guaranteeing a basic under-
standing of the main legal frames of this institution. The main purpose of this 
paper is to present both advantages and disadvantages of such actions mainly 
by analyzing the legal liability and the legal framework of the administrative 
guidance in Japan.

Keywords: Japanese administrative law, gyōsei shidō, administrative guidance.

Introduction –  
the definition of administrative guidance

The administrative guidance (Japanese: gyōsei shidō) is a technique of 
governing used mainly in Japan, but also may appear in different forms in 
other countries.

In order to understand the core of the matter of gyōsei shidō in Japa-
nese legal culture, the considerations should begin with the explanation of its 
definition. Gyōsei and shidō are two separate words, where the word gyōsei  
(行政,ぎょうせい) stands for ‘administration’2 and the word shidō (指導, 
しどう) for ‘guidance’3. Both words in kanji, 行政 and 指導 have their ori-
gins in Middle Chinese. The word ‘administration’ consists of two characters 

1 Uniwersytet Jagielloński - Wydział Prawa i Administracji.
2 https://en.wiktionary.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF#Japanese [accessed: 20.06.2021].
3 https://en.wiktionary.org/wiki/%E6%8C%87%E5%B0%8E#Japanese [accessed: 20.06.2021].
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- 行 and 政, where the first character refers to some kind of formation or 
mental activity4 and the other one means law or a rule, but also stands for 
government and administration5. The second words’ components are also two 
characters - 指 and 導. While the character 導 signifies an activity based on 
leading, guiding or directing6, the 指 character is nowadays used as a conjunc-
tive particle, but in Chinese language stands for a finger or is used as a verb 
and means ‘to point’ at something7. 

The idea of administrative guidance lies in non-enforceable administra-
tive activities. According to Oxford dictionary, guidance is an ‘advice or in-
formation aimed at resolving a problem or difficulty, especially as given by 
someone in authority’8. In view of the above, administrative guidance should 
be seen as a kind of advice that is given by a specific administrative enti-
ty. Michael K. Young believes that ‘administrative guidance enables agencies 
to avoid legal barriers such as constitutional prohibitions on action statue 
and political difficulties such as local governments’ inability to take action in 
certain areas. Administrative guidance further provides speed and flexibility.  
At the same time, administrative guidance is tolerable to regulated parties 
because they participate extensively in the formation of the regulation’9.

Legal framework

Even though the administrative guidance could be described as rath-
er not enforceable it does not imply its informality. The legal institution of 
gyōsei shidō has been regulated in Japan in the Administrative Procedure Act  
(行政手続法, Gyōsei tetsuzuki-hō) enacted in year 199310. The article 2 (vi) 
of the Act introduces a legal definition of administrative guidance, stating as 
follows: ‘Administrative Guidance: guidance, recommendations, advice, or 
other acts by which an Administrative Organ may seek, within the scope of 
its duties or affairs under its jurisdiction, certain action or inaction on the part 
 

4 https://en.wiktionary.org/wiki/%E8%A1%8C#Chinese [accessed: 20.06.2021] .
5 https://en.wiktionary.org/wiki/%E6%94%BF#Chinese [accessed: 20.06.2021].
6 https://en.wiktionary.org/wiki/%E5%B0%8E#Japanese [accessed: 20.06.2021].
7 https://en.wiktionary.org/wiki/%E6%8C%87#Japanese [accessed: 20.01.2021].
8 https://www.lexico.com/definition/guidance [accessed: 20.06.2021].
9 Young, K. Michael, Judicial Review of Administrative Guidance: Governmentally Encour-
aged Consensual Dispute Resolution in Japan, Columbia Law Review, vol. 84, no. 4, 1984,  
p. 935, JSTOR, www.jstor.org/stable/1122384 [accessed: 20.06.2021].
10 Administrative Procedure Act, Law number: Act No. 88 of 1993, Last Version: Amend-
ment of Act No. 73 of 2005, http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?vm=04&id= 
85&lvm=02&re=02 [accessed: 20.06.2021].
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 of specified persons in order to realize administrative aims, where such acts 
are not Dispositions’11.

In addition to that, the Administrative Procedure Act also contains of 
many specific regulations fully focusing in its fourth chapter on the institu-
tion of gyōsei shidō. Article 32 refers to general principles of administrative 
guidance, stating that: ‘In rendering Administrative Guidance, persons im-
posing Administrative Guidance shall take care that their actions must not 
exceed, in the slightest degree, the scope of the duties or affairs under the 
jurisdiction of the Administrative Organ concerned and that the substance 
of the Administrative Guidance is, to the utmost degree, realized based sole-
ly upon the voluntary cooperation of the subject party. Persons imposing 
Administrative Guidance shall not treat the subject party of Administrative 
Guidance disadvantageously owing to the subject party's non-compliance 
with the Administrative Guidance in question’12. Next articles concern spe-
cific use of gyōsei shidō in relation to both applications and authority over 
permission13, providing for people who impose administrative guidance some 
specific rules for their behavior stating that they should not act: ‘in disre-
gard of an applicant's manifestation that he or she has no intent to comply 
with the Administrative Guidance14’ and accordingly for the following article:  
‘a person imposing Administrative Guidance shall not engage in conduct in 
the nature of compelling a subject party to comply with the Administrative 
Guidance15’.

Article 35 applies to the methods of using the institution of gyōsei shidō 
and states that people who impose administrative guidance should: ‘make 
clear to the subject party the purpose and content of, and the persons respon-
sible for, the Administrative Guidance in question. Where Administrative 
Guidance is rendered orally, the person imposing the Administrative Guid-
ance in question shall, if so requested by the subject party, provide the matters 
prescribed in the preceding paragraph in writing, so long as no extraordinary 
administrative inconvenience arises thereby’16. 

The last article of this chapter of the Act refers to the administrative 
guidance that is addressed to at least two people. The article introduces the 
rule where the administrative organ should: ‘in advance and in accordance 

11 Ibidem, art. 2 (vi).
12 Ibidem, art. 32.
13 Ibidem, art 33 and 34.
14 Ibidem, art 33.
15 Ibidem, art 34.
16 Ibidem, art 35.
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with the circumstances of the particular case, establish the Administrative 
Guidance Guidelines, and so long as no extraordinary administrative incon-
venience arises thereby, shall make such Guideline known to the public17’.

As it can be seen after mentioning these articles, the Administrative Pro-
cedure Act provides an outline not only for the people imposing the admin-
istrative guidance, but also for any interested party. The act does not give any 
specific regulations related to the topic of gyōsei shidō but guarantees a basic 
understanding of the main legal frames of this institution.

Legal liability

As it was mentioned before, the whole idea of the institution of admini-
strative guidance is based on its non-enforceability. Leszek Leszczyński speaks 
of gyōsei shidō as of ‘a kind of administrative decisions18’ and points out that: 
‘guidance is an action being placed in the non-court (managerial) type of the 
implementation of law. Administrative organ treats a guidance as means of 
running the sphere which is responsible for. This must be connected with the 
realization of particular administrative policy through gyōsei shidō. ‘[…] The 
administrative discretion is of large character. It is based on the essence of the 
institution of guidance itself as well as on the utilization of general clauses 
that might appear in the legal texts19’. The high scale of discretion poses the 
first question concerning legal liability: whether there is any way that the ad-
ministrative organ is legally responsible for the unlawful provisions or does it 
remain not held liable for such actions. 

Bearing in mind previous considerations about the institution of gyōsei 
shidō, it has to be admitted that the only possibility for the administrative 
organ to be held accountable in such cases is not legally, but politically. It is 
believed that the administrative guidance as the technique that not only does 
not have a binding power, but more importantly is used in order to contri-
bute to quickly improving the area that the particular guidance is referred to, 
the legal liability cannot be executed. A separate issue considering the respon-
sibility of an administrative organ is the situation when the organ is in fact 
not legally allowed to address certain problem but regardless to that provides 
a guidance. It is not completely clear if such behavior has to be classified as 

17 Ibidem, art 36.
18 L. Leszczyński, Gyoseishido w japońskiej kulturze prawnej. Nieformalne działania administra-
cji, a prawo, Lublin 1996.
19 Ibidem.
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contravention of powers but it surely causes the legal responsibility of the 
organ20.

When it comes to the party that the gyōsei shidō is addressed to, both 
civil and criminal legal liability cannot be effectively enforced, mainly because 
such liability does not arise directly from the gyōsei shidō. The party might 
be held accountable for its actions based on the general principles, but the 
administrative guidance does not pose any obligation either on the side of the 
administrative organ or the interested party. The gyōsei shidō might appear 
in some case against the party as a fact, but it cannot be the base for the claim 
and cannot be directly linked to the responsibility of the party.
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GWARANCJE NIEZALEŻNOŚCI 
KOMISJI NADZORU 

FINANSOWEGO W ŚWIETLE 
USTAWY Z 09 LISTOPADA 2018 R. 

O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW 
W ZWIĄZKU ZE WZMOCNIENIEM 

NADZORU NAD RYNKIEM 
FINANSOWYM ORAZ OCHRONY 
INWESTORÓW NA TYM RYNKU

Streszczenie: W związku z Ustawą z 09 listopada 2018 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym 
oraz ochrony inwestorów na tym rynku2, dokonano szeregu jurydycznych 
zmian w związku z kształtem modelu sprawowanego nadzoru finansowego  
w polskim porządku prawnym oraz gwarancji niezależności Komisji Nadzoru 
Finansowego. W pierwszej kolejności wskazać należy, że doszło do powstania 
swoistego fenomenu prawnego, polegającego na tym, że de lege lata nadzór nad 
rynkiem finansowym sprawowany jest przez nie tyle przez państwową osobę 
prawną, będącą podmiotem administrującym i działającą poprzez swój organ, 
lecz bezpośrednio przez organ państwowej osoby prawnej. Jest to rozwiąza-
nie dotychczas niespotykane, albowiem to przecież Urząd Komisji Nadzoru 
Finansowego stanowi odrębny podmiot prawa, legitymujący się osobowością 
prawną, zaś Komisja Nadzoru Finansowego stanowi jedynie jego organ. Abs-
trahując od wprowadzenia powyższej – dość osobliwej konstrukcji prawnej, 
novum jest także część regulacji, dotycząca aspektu udostępniania informacji 
przez członków Komisji Nadzoru Finansowego. Zważyć należy, że spektrum 
podmiotów względem których taka czynność ma wymiar obligatoryjny zostało 
poszerzone. Oprócz tego, nastąpiły także zmiany w zakresie gospodarki finan-
sowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, implementowane w związku 

1 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
2 Ustawa z 09 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 
nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, Dz. U. poz. 2243 
ze zm.
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z objęciem polskiego systemu finansowego międzynarodowym Programem 
Oceny Sektora Nadzoru Finansowego. Doszło również do modyfikacji w za-
kresie istniejących relacji pomiędzy organem nadzoru finansowego a Prezesem 
Rady Ministrów.

Słowa kluczowe: Komisja Nadzoru Finansowego, nadzór, nowelizacja, rynek 
finansowy, niezależność.

Wprowadzenie

Z pewnością stwierdzić można, że w związku z nowelizacją ustawy  
o nadzorze nad rynkiem finansowym dokonaną 01 stycznia 2019 r.3, nastą-
piły istotne zmiany, odnośnie do kształtu i gwarancji niezależności Komisji 
Nadzoru Finansowego.

W pierwszej kolejności, zwrócić uwagę czytelnika należy na niespotykany 
dotychczas fenomen jurydyczny polegający na tym, że Komisja Nadzoru Fi-
nansowego została organem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, któremu 
z kolei nadano status państwowej osoby prawnej (drugim jego organem jest 
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego).

De lege lata organizacja nadzoru nad rynkiem finansowym w ramach pol-
skiego porządku prawnego przedstawia się w ten sposób, że z jednej strony 
istnieje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w formie państwowej osoby 
prawnej4. Tymczasem wydaje się5 że zastosowanie powyższej nomenklatury 
i określenie państwowej osoby prawnej mianem „urzędu” może być mylące 
dla uczestników obrotu rynku finansowego, ponieważ pojęcie to cieszy się 
już ugruntowanym sposobem rozumienia w nauce prawa administracyjnego 
i służy jako desygnat bądź to aparatu pomocniczego organu administracji pu-
blicznej, bądź jako element nazwy organu administracji publicznej. Niemniej 
jednak dodać należy, że na gruncie znowelizowanego stanu prawnego6 nie 
uległa zmianie zasadnicza rola, która jest w systemie nadzoru nad rynkiem 

3 Ustawa z 09 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 
nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, Dz. U. poz. 2243 
ze zm.
4 Art. 24 – 25 ustawy z 09 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmoc-
nieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, Dz. U. 
poz. 2243 ze zm.
5 M. Torończak, Kilka uwag na temat nowej konstrukcji nadzoru nad rynkiem finansowym, Mo-
nitor Prawniczy 2019 nr 10, s. 535 i n.
6 Art. 3 ust. 1 ustawy z 09 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmoc-
nieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, Dz. U. 
poz. 2243 ze zm.
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finansowym odgrywana przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego a zatem 
nadal wyraża się ona w służebności i zapewnieniu obsługi oraz zaplecza tech-
niczno – organizacyjnego Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczą-
cemu Komisji Nadzoru Finansowego.

Z drugiej strony, funkcjonują dwa organy wyżej wspomnianej państwo-
wej osoby prawnej (Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego), tj.: Komisja 
Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego7. 
Komisja Nadzoru Finansowego jest właściwa w sprawach nadzoru nad ryn-
kiem finansowym8 i w związku z powyższym w doktrynie9 podkreśla się przy 
tym specyfikę tejże konstrukcji prawnej, wyrażającą się w tym, że jednost-
ką posiadającą władcze uprawnienia do oddziaływania na podmioty nadzo-
rowane jest obecnie organ państwowej osoby prawnej. W tym kontekście10,  
w sposób złożony może przedstawiać się kwestia, dotycząca odpowiedzialności 
za szkodę, wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie 
władzy publicznej, albowiem w myśl art. 417 § 1 k.c.11 odpowiedzialność tę 
ponosi Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna oso-
ba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. Przewodniczącemu Komisji 
Nadzoru Finansowego12 z kolei została przyznana pozycja odrębnego organu 
Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Należy zatem uznać, że w przypad-
ku pozycji Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego nastąpiła dosyć 
istotna zmiana13 w położeniu strukturalno – organizacyjnym, gdyż de lege 
derogata był on „jedynie” jednym z członków kolegialnego ciała w postaci 
Komisji Nadzoru Finansowego, „na gruncie” obecnie obowiązującego stanu 
prawnego jest zaś zarówno członkiem kolegialnego organu państwowej osoby 
prawnej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, jakim jest Komisja Nadzoru 
Finansowego, jak również stanowi on odrębny organ tego podmiotu.

7 Ustawa z 09 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 
nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, Dz. U. poz. 2243 
ze zm.
8 Ibidem.
9 B. Wojno, M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego. Ko-
mentarz, wyd. 3, Warszawa 2019, art. 2.
10 Ibidem.
11 Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509.
12 Ustawa z 09 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 
nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, Dz. U. poz. 2243 
ze zm.
13 M. Torończak, Kilka uwag na temat nowej konstrukcji nadzoru nad rynkiem finansowym, 
Monitor Prawniczy 2019 nr 10, s. 535 i n.
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Niezależność w ogólności i jej wymiary

W związku z relacjami, zachodzącymi pomiędzy Prezesem Rady Mi-
nistrów a Komisją Nadzoru Finansowego, wypada szerzej omówić kwestię 
niezależności organu nadzorującego polski rynek finansowy. Niezależność to 
w potocznym ujęciu, zaczerpniętym ze słownika języka polskiego14 niepodpo-
rządkowanie komuś, czemuś, decydowanie o sobie.

W piśmiennictwie15 podnosi się, iż niezależność ta powinna mieć wielo-
wymiarowy charakter, tzn.: organizacyjny a zatem organ nadzoru powinien 
być w ten sposób usytuowany w ramach struktury administracji publicznej, 
aby nie można było oddziaływać na podejmowane przez niego rozstrzygnięcia 
poprzez wydawanie aktów prawa wewnętrznego; finansowy, sprowadzający 
się do tego, że organ nadzoru finansowego powinien być wyposażony w środ-
ki finansowe gwarantujące możliwość skutecznego i efektywnego prowadze-
nia jego bieżącej działalności oraz umożliwiające jego stabilny rozwój; pro-
gramowy, polegający na tym, że organ powinien być suwerenny w ustalaniu 
przedmiotu i zakresu prowadzonych działań nadzorczych oraz metodologicz-
ny, obejmujący możliwość swobodnego decydowania odnośnie do wyboru 
metodologii, metod i technik działania – tak by były one w maksymalnym 
stopniu dostosowane do potrzeb realizacji zadań nadzorczych.

Niezależność organizacyjna

W zakresie niezależności organizacyjnej, więź zachodzącą pomiędzy Pre-
zesem Rady Ministrów a Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego ustawo-
dawca16 verba legis określa mianem: „nadzoru”. Zgodnie zaś z utrwalonym 
orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego17 o zaliczeniu danego organu do 
administracji rządowej decyduje „w świetle” Konstytucji RP poddanie tego 
organu „kierownictwu” oraz „koordynacji i kontroli” Rady Ministrów, przy 
czym funkcje te mogą sprawować także Prezes Rady Ministrów i ministro-
wie. Jak bowiem wynika z ugruntowanego stanowiska doktryny w tym 

14 Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/slowniki/niezale%C5%BCno%C5%9 
B%C4%87.html [dostęp: 06.12.2021].
15 P. Wajda, Pozycja prawnoustrojowa i skład Komisji Nadzoru Finansowego – kilka uwag kry-
tycznych, Przegląd Prawa Publicznego 2009, nr 7 – 8, s. 136 – 146.
16 Ustawa z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz. U. z 2020 r. poz. 2059, 
z 2021 r. poz. 680, 815.1598.
17 Vide: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 czerwca 2011 r. K 2/09, https://ipo.trybunal.
gov.pl/ipo/Sprawa?sprawa=4996&dokument=6641&cid=1 [dostęp: 03.11.2021].
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przedmiocie18w ramach podstawowych więzi organizacyjnych i funkcjonal-
nych występujących w aparacie organów administracji publicznej wyróżnić 
można: nadzór, kontrolę, koordynację oraz kierownictwo, przy czym pojęcie 
kontroli jest używane do określenia funkcji organu polegającej wyłącznie na 
sprawdzaniu działalności innych jednostek, bez stałych możliwości wpływa-
nia na działalność jednostek kontrolowanych przez wydawanie im nakazów 
czy poleceń; pojęcie nadzoru jest używane najczęściej do określenia sytuacji, 
w której organ nadzorujący jest wyposażony w środki oddziaływania na po-
stępowanie organów, czy jednostek nadzorowanych, nie może jednak wyrę-
czać tych organów w ich działalności; pojęcie koordynacji bywa używane do 
określenia uprawnień wykonywanych przez organ w stosunku do organów 
czy instytucji, które nie są mu bezpośrednio organizacyjnie i służbowo podpo-
rządkowane; z kolei w wypadku organu kierowniczego ponosi on pełną odpo-
wiedzialność za postępowanie organów lub instytucji kierowanych. W funkcji 
kierownictwa kryje się „najszersza wiązka” uprawnień, ponieważ organ kieru-
jący może używać wszelkich środków w celu oddziaływania na postępowanie 
organów kierowanych, z wyjątkiem środków, których użycia zakazuje prawo.

W powyższym kontekście należy zastanowić się, czy ustawodawca w spo-
sób prawidłowy określa zachodzącą więź organizacyjno – funkcjonalną po-
między Prezesem Rady Ministrów a Komisją Nadzoru Finansowego, gdyż  
w obecnym stanie prawnym w większym stopniu przypomina ona relację o 
charakterze zbliżonym do kontroli. Przypomnieć trzeba19, iż uprawnienia or-
ganu nadzorującego dzieli się zwykle na środki oddziaływania merytorycznego, 
którymi to będą na przykład uprawnienia do zawieszania lub uchylania roz-
strzygnięć uchwał, zarządzeń – jednostek nadzorowanych oraz środki nadzoru 
personalnego, wśród których wyróżnić można chociażby prawo do zawiesza-
nia w czynnościach członków kierownictwa nadzorowanej jednostki - istotne 
jest przy tym zastrzeżenie, że organ nadzorujący może stosować tylko te środki, 
które expressis verbis przyznają mu relewantne przepisy prawne w tym zakresie.

Skonstatować zatem należy, że na chwilę obecną Prezes Rady Ministrów 
nie jest legitymowany do tego, aby oddziaływać w sposób bezpośredni na 
podejmowane przez Komisję Nadzoru Finansowego rozstrzygnięcia poprzez 
wydawanie władczych aktów prawa wewnętrznego i wydaje się, iż omawiana 

18 M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyj-
ne, wyd. 2, Warszawa 2020, s. 196 – 198.
19 Ibidem. 
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w ramach niniejszej publikacji nowelizacja20nie zmienia powyższego stanu 
rzeczy.

Niezależność finansowa

Odnośnie do finansowego aspektu niezależności organu nadzoru nad ryn-
kiem finansowym poczynić należy uwagę, że de lege lata, w związku z niedaw-
no wprowadzonymi do polskiego porządku prawnego zmianami21, nastąpiła 
korekta w materii zasad gospodarowania środkami finansowymi przez Urząd 
Komisji Nadzoru Finansowego – jako normatywne uzasadnienie dla takiego 
stanu rzeczy wskazuje się22 ustanie bytu Komisji Nadzoru Finansowego jako 
statio fisci Skarbu Państwa, w miejsce którego funkcjonuje odrębna osoba 
prawna, której przychody i wydatki zostały wyłączone z budżetu państwa, ce-
lem wyeliminowania ryzyka niedofinansowania organu nadzoru. Genezą dla 
tego rodzaju reform było23 objęcie w roku 2018 polskiego systemu finanso-
wego Programem Oceny Sektora Finansowego (Financial Sector Assessment 
Programme – FSAP), przeprowadzonym „pod auspicjami” Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego. Jedną z konkluzji, wynikają-
cą z dokonania przeprowadzonej oceny stanowiło wyłączenie budżetu Urzędu 
Komisji Nadzoru Finansowego z budżetu „centralnego” w celu zwiększenia 
niezależności organu, ograniczenia zjawiska niedoborów kadrowych oraz moż-
liwości posiadania wysoko wykwalifikowanej kadry w szeregach nadzorczych, 
sprawującej czynności nadzorcze w sposób efektywny.

Niezależność programowa

„Na płaszczyźnie” niezależności programowej a zatem wyrażającej się 
w możliwości suwerennego ustalania przez organ nadzoru finansowego przed-
miotu i zakresu prowadzonych działań nadzorczych, w kontekście poddawa-
nych egzegezie regulacji normatywnych, zważyć należy, iż w sposób pośredni 
na jej zakres może wpływać wprowadzony24obowiązek przedstawiania Preze-

20 Ustawa z 09 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nad-
zoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, Dz. U. poz. 2243 ze zm.
21 Ustawa z 09 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nad-
zoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, Dz. U. poz. 2243 ze zm.
22 B. Wojno, M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego. 
Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2019.
23 Ibidem.
24 Ustawa z 09 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 
nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, Dz. U. poz. 2243 
ze zm.
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sowi Rady Ministrów corocznych sprawozdań z działalności organu nadzoru 
finansowego, co można uznać za rodzaj środka merytorycznego oddziaływa-
nia. Może to bowiem w sposób potencjalny wpływać na prowadzenie przez 
Komisję Nadzoru Finansowego postępowań nadzorczych ze świadomością, iż 
ex post zostaną one poddane swoistego rodzaju „przeglądowi” przez Prezesa 
Rady Ministrów, co w konsekwencji może prowadzić do dostosowywania ich 
przedmiotu oraz zakresu w ten sposób, aby spotkał się on z aprobatą u orga-
nu, dokonującego ów „przegląd”, co z kolei w rezultacie wyrażać się może  
w „polityzacji” owych działań. Z drugiej strony w doktrynie25 podkreśla się, 
że w związku z tym, iż z nałożonego na Urząd Komisji Nadzoru Finanso-
wego obowiązku odnośnie do składania corocznego sprawozdania Prezesowi 
Rady Ministrów nie wynikają dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, czy 
też dla Komisji Nadzoru Finansowego jakiekolwiek konsekwencje prawne to 
okoliczność nałożenia na Urząd Komisji Nadzoru Finansowego powyższych 
obowiązków o walorze informacyjnym nie może w jakikolwiek sposób prze-
sądzać o zależności Komisji Nadzoru Finansowego wobec Prezesa Rady Mi-
nistrów a tym samym o braku apolityczności Komisji Nadzoru Finansowego.

Niezależność metodologiczna

Co się tyczy niezależności o charakterze metodologicznym a zatem do-
tyczącej swobodnego decydowania odnośnie do wyboru metodologii, metod  
i technik działania, na powyższe może mieć wpływ novum legislacyjne26, zgod-
nie z którym poszerzeniu uległ zakres podmiotowy organów, uprawionych 
do uzyskania informacji od członków Komisji Nadzoru Finansowego, zwią-
zanych z ich uczestnictwem w pracach tego organu – jednocześnie, obejmuje 
to informacje chronione na podstawie odrębnych ustaw w zakresie niezbęd-
nym do przygotowania opinii lub stanowisk pozostających w bezpośrednim 
związku z pracami Komisji Nadzoru Finansowego. W związku z tym, że do 
wyżej uprawnionego „kręgu personalnego” zaliczeni zostali między innymi: 
pracownicy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służ-
by Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, czy też Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego, wśród przedstawicieli nauki27 pojawiają się 
opinie, wyrażające wątpliwości, czy w istocie pracownicy wszystkich wyżej 

25 P. Wajda, Gwarancje prawne apolityczności stosowania przez Komisję Nadzoru Finansowego 
instrumentów nadzorczych, Monitor Prawa Bankowego, kwiecień – maj 2020 r., s. 3 i n.
26 Ibidem. 
27 M. Torończak, Kilka uwag na temat nowej konstrukcji nadzoru nad rynkiem finansowym, 
Monitor Prawniczy 2019 nr 10, s. 535 i n.



46

SŁAWOMIR JASIŃSKI

wymienionych formacji powinni mieć dostęp do informacji chronionych, do-
tyczących funkcjonowania rynku finansowego – w szczególności odnosi się 
to do wojskowych służb kontrwywiadowczych. Wydaje się, że należy zgo-
dzić się ze stanowiskiem28, iż de lege ferenda ustawodawca powinien rozważyć  
w sposób ścisły zakres informacji koniecznych do opracowania stanowiska lub 
opinii przez daną służbę, przy czym a priori należy rozważyć potrzebę sporzą-
dzenia takiego stanowiska, czy też opinii w ogólności. Ponadto, tak jak już 
to zostało zasygnalizowane we wstępie niniejszej części rozważań, powyższe 
rozwiązania normatywne mogą doprowadzić do ograniczenia niezależności 
metodologicznej Komisji Nadzoru Finansowego, gdyż w związku z tym, że 
tak szerokie spektrum formacji o profilu śledczo – wywiadowczym uzyska 
nieograniczony wręcz dostęp do przedmiotu działalności i bieżącej agendy or-
ganu nadzoru finansowego, doprowadzić to może w rezultacie do lobbowania 
(nieformalnego, czy też za pośrednictwem chociażby Prezesa Rady Ministrów) 
przez wyżej wspomniane formacje (w tym organy administracji rządowej) do 
stosowania przez Komisję Nadzoru Finansowego określonego rodzaju metod 
i technik działania np. w ramach prowadzonych postępowań wyjaśniających.

Podsumowanie

W pierwszej kolejności skonstatować należy to, że z aprobatą win-
no odnieść się do poglądu29 statuującego, że niezależność organu nadzoru  
finansowego, pod warunkiem zachowania prymatu profesjonalizmu i mery-
toryczności, może stać się źródłem realnych korzyści dla gospodarki a tym sa-
mym za przesadzone uznać należy stanowiska30 głoszące, że zbyt duży stopień 
niezależności Komisji Nadzoru Finansowego prowadzić może do powstania 
swoistego rodzaju ośrodka „czwartej władzy”.

Podsumowując dalej powyższe rozważania wokół problematyki, dotyczą-
cej Ustawy z 09 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 
wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów 
na tym rynku31, pomimo tego, że nie doprowadziła ona do zmian o charak-
terze rewolucyjnym w sprawowaniu w polskim systemie prawnym nadzoru 

28 Ibidem.
29 W. Oziębała, Współczesne tendencje kształtowania się modelu nadzoru bankowego. Nadzór 
makro – i mikroostrożnościowy, Rozdział III – Nadzór mikroostrożnościowy sprawowany  
w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2020, wyd. 1, s. 24 i n.
30 Ibidem.
31 Ustawa z 09 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nad-
zoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, Dz. U. poz. 2243 ze zm.
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finansowego to jednak z uwagi na relatywnie szeroki zakres przedmiotowy 
nowelizowanych regulacji prawnych w zakresie gwarancji niezależności or-
ganu nadzoru finansowego, uwzględniających „obdarzenie” podmiotowością 
prawną Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, czy też reguły odnoszące się 
do gospodarki finansowej oraz warunków udzielania informacji innym orga-
nom administracji, jest ona godna odnotowania, zważywszy także na okolicz-
ność, iż nowelizacja ta inspirowana była działaniem organizacji o charakterze 
globalnym a zatem Banku Światowego oraz Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego.
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INDEPENDENCE OF THE FINANCIAL SUPERVISION 
COMMITTEE IN THE LIGHT OF THE ACT  

OF NOVEMBER 09, 2018 ON THE AMENDMENT  
OF CERTAIN ACTIVITIES IN CONNECTION WITH  

THE ENHANCEMENT OF THE SUPERVISION  
OF THE FINANCIAL MARKET AND THE PROTECTION 

OF INVESTORS ON THIS MARKET

Summary: In connection with the Act of 09th November 2018 on amend-
ments to certain acts in connection with the strengthening of supervision over 
the financial market and the protection of investors in this market, a number 
of juridical changes have been made in connection with the shape of the model 
of exercised financial supervision in the Polish legal order and the guarantee of 
independence of the Financial Supervision Commission. First of all, it should 
be pointed out that a peculiar legal phenomenon has arisen in which de lege 
lata supervision over the financial market is exercised not by a state legal person, 
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which is an administering entity and acts through its body, but directly by a 
body of a state legal person. This is an unprecedented solution, because the 
Office of the Financial Supervision Authority is a separate legal entity with le-
gal personality, and the Financial Supervision Authority is only its body. Apart 
from the introduction of the above - quite peculiar - legal structure, the part 
of regulation concerning the aspect of disclosing information by the members 
of the Financial Supervision Authority is also novel. It should be noted that 
the spectrum of entities with respect to which such activity is obligatory has 
been expanded. Moreover, there were also changes in the scope of financial 
management of the Polish Financial Supervision Authority, implemented in 
connection with the fact that the Polish financial system was included in the 
international Financial Supervision Sector Assessment Program. There were 
also modifications in the existing relations between the financial supervision 
authority and the Prime Minister.

Keywords: Polish Financial Supervision Authority, inspection, amendment, 
financial market, autonomy.
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BANKOWOŚĆ CENTRALNA 
NA ŚWIECIE

Abstrakt: Bank centralny jest niezbędnym podmiotem gospodarki w krajach 
rozwiniętych. Jego funkcje koncentrują się przede wszystkim na stabilności 
cen. Decyzje banku centralnego mają wpływ na całą gospodarkę, tj. na przed-
siębiorstwa, na osoby fizyczne. Celem artykułu jest analiza porównawcza orga-
nizacji, statusu oraz wykonywanych zadań przez NBP z podstawami działania 
banków centralnych w wybranych krajach na świecie i wskazanie różnic mię-
dzy nimi. Autor skupił się przede wszystkim na porównaniu pełnionych przez 
banki centralne funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia polityki 
pieniężnej oraz zakresu niezależności banku centralnego w systemie władzy. 
Banki centralne wybrane do analizy obejmują instytucje funkcjonujące w pań-
stwach zróżnicowanych pod względem ustroju, rozwoju gospodarczego i kul-
tury. Taka grupa podmiotów wybranych do badania umożliwia porównanie 
instytucji, spełniających podobną funkcję, a działających w bardzo odmien-
nych warunkach. Na podstawie przeprowadzonej analizy można wyciągną 
wnioski, iż istnienie banku centralnego w rozwiniętym kraju jest konieczne. 
Jednakże struktura takiego banku i zakres jego funkcji nie są zawsze takie same. 
Niektóre banki są bardziej niezależne od rządu, tak jak bank centralny USA, 
podczas, gdy inne, jak Bank Japonii, są zależne od rządu w większym stopniu. 
Własność banku również różni się między krajami. Podsumowując, istnienie 
banku centralnego w państwie jest konieczne, ale jego sposób funkcjonowania 
różni się między opisywanymi krajami.

Słowa kluczowe: Bankowość centralna, polityka pieniężna, Narodowy Bank 
Polski, Bank Anglii, System Rezerwy Federalnej, Bank Japonii, Europejski 
Bank Centralny.

Wprowadzenie 

Bank centralny jest instytucją, odpowiedzialną za system bankowy 
państwa. We wszystkich krajach rozwiniętych oraz rozwijających się, banki 

1 Dr, Katedra Ekomonii i Finansów, Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach.
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centralne stanowią podstawę systemu finansowego, dlatego też ich nadzór 
jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania państwa. Dodatkowo bank 
centralny ma za zadanie prowadzić politykę pieniężną kraju.

Współcześnie nie ma kraju na świecie, w którym nie funkcjonowałaby 
instytucja odpowiedzialna za emisję pieniądza. Obecnie zagadnienia banko-
wości centralnej można znaleźć w wielu konstytucjach. Niektóre kraje takie, 
jak: Albania, Słowenia, Litwa czy Węgry wyodrębniają w swoich ustawach 
zasadniczych przepisy dotyczące banku centralnego. Podobnie jest w przy-
padku Polski. Oznacza to, że zagadnienia dotyczące statusu i zadań banku 
centralnego, są bardzo istotne we współczesnych państwach i odgrywają 
kluczową rolę w gospodarkach tych krajów.

Bank centralny, jest zatem instytucją, która zajmuje szczególne miejsce 
w życiu gospodarczym i społecznym państw. Zapewnia on utrzymanie stabil-
nego poziomu cen, dba o wartość pieniądza2.

Geneza bankowości centralnej

Bankowość wywodzi się z XVI wieku, z miast włoskich, gdzie handlarze 
pracowali przy ławkach (z włoskiego banco), używając kruszcu jako pienią-
dza. Ówcześni bankierzy przyjmowali od deponentów pieniądz kruszcowy  
i wystawiali zaświadczenia (banknoty – weksle), które reprezentowały zde-
ponowane środki i służyły do przenoszenia wkładów z konta na konto. Stąd 
pochodzi nazwa „bank” i koncepcja bankowości w ogóle. Wraz z rozwojem 
gospodarczym powstała potrzeba utworzenia instytucji, której można byłoby 
powierzyć monopol na emisję pieniądza – banknotów. W poszczególnych 
krajach przyznano ten przywilej tylko jednemu bankowi, co stało się cechą go 
wyróżniającą. Był to bank emisyjny, czyli centralny3.

We współczesnym świecie nie ma kraju, w którym nie funkcjonowałaby 
instytucja odpowiedzialna za emisję pieniądza. Banki centralne nie mają jed-
nak długiej historii. Pierwotnie bowiem za bicie monety (podstawowej for-
my pieniądza) odpowiadali władcy, a obrót wekslowy (pieniądz kredytowy) 
prowadzony był z udziałem domów bankowych. Emisja monety uzależniona 
była od dostępności kruszcu (złota i srebra), jednak to władcy decydowali  
 

2 H. Zięba-Załucka (red.), Organy państwowe w ustroju konstytucyjnym RP, Rzeszów 2020, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 472.
3 J. Ostaszewski, Bank centrany i banki komercyjne. Rynek kapitałowy, Difin, Warszawa 2019, 
s. 410.
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o zmianach ich wagi. Nie pozostawało to bez znaczenia dla realnej wartości 
pieniądza (ilości dóbr, które za te pieniądze można było kupić)4.

Kiedyś nie było tak jak dziś obligacji, więc władcy mogli zwiększać do-
chody, podnosząc podatki, zaciągając kredyty u bankierów i bijąc monety. 
Jednym z najłatwiejszych sposobów podnoszenia dochodów było bicie mo-
net o mniejszej niż zakładano zawartości kruszcu. Budziło to zaniepokojenie 
poddanych.

Już wówczas ze względu na braki kruszcu szukano pomysłów na zwięk-
szenie ilości dostępnych w gospodarce środków pieniężnych. W ich wyniku  
w XVII wieku pojawiły się w Europie banknoty, a wraz z nimi banki emisyjne.

W 1668 r. szwedzki parlament utworzył Szwedzki Bank Państwowy 
(Sveriges Riksbank), który w zamian za bilon (monety) wydawał kwit papie-
rowy, który można było zbywać innym. Nabywca tego kwitu mógł równie ła-
two jak osoba, która składała depozyt w bilonie, te pieniądze z banku pobrać. 
Rozwiązanie to okazało się łatwe i co ważniejsze bardzo użyteczne. Śladem 
Szwecji poszły niebawem inne kraje.

W 1694 r. powstaje Bank of England, prawie wiek później Banco de 
Espana (1782), Bank of the United States (1791) czy Banque de France 
(1800). W XIX wieku powstały m.in. Bank Polski (1828), Reichsbank (1876), 
Bank Japonii (1882) czy Banca d’Italia (1893). Wiele krajów funkcjonowało 
bez banków centralnych. Liczba banków centralnych zwiększała się wraz ze 
wzrostem liczby samodzielnych państw. Na początku XIX wieku liczba ban-
ków centralnych nie przekraczała 20, w latach 30. XX wieku było ich ok. 30, 
a w 60 lat później ich liczba przekroczyła 1605.

Stopniowo rosły też ich uprawnienia. Obok podstawowej funkcji emisyj-
nej i towarzyszącej jej obsługi finansowej państwa (choć dziś funkcje te bywają 
traktowane rozdzielnie), od lat 40. XIX wieku banki centralne zaczęły pełnić 
funkcję kredytodawcy ostatniej instancji, wspomagając potrzebujące insty-
tucje bankowe kredytem pod zastaw instrumentów finansowych. Przyjęcie 
roli banku banków oznaczało rezygnację z bezpośredniego udziału w rynku 
kredytowym, co wcześniej bardzo często było źródłem dochodów banków 
centralnych. Często bowiem przywilej emisyjny był przyznawany okresowo. 
Miało to miejsce np. w USA, gdzie wspomniany Bank of the United States 

4 K. Kostrzewa, Historia banków centralnych, Cz. 2: Bank of England, https://banko 
mania.pkobp.pl/finanse-na-co-dzien/historia-bankow-centralnych-cz-2-bank-of-en 
gland/ [dostęp: 23.11.2021].
5 W. Kozioł, 350 lat historii bankowości centralnej na świecie. W Bank banków, Departament 
Edukacji i Wydawnictw NBP.
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miał ten przywilej tylko na lat dwadzieścia. Kiedy przywileju w 1811 r. nie 
przedłużono, bank przestał istnieć i gdy zaistniała potrzeba kolejnej emisji  
w 1816 r. utworzono kolejny bank o tej samej nazwie (też z przywilejem na  
20 lat). Można powiedzieć, ze wygaśnięcie tego przywileju i komercjalizacja 
banku, a także jego późniejszy upadek spowodowały, że dziś bankiem cen-
tralnym USA jej System Rezerwy Federalnej (FED), który powstał w 1913 r.6

Przyjęcie funkcji banku banków oznaczało również powolne obejmowa-
nie nadzorem działalności banków komercyjnych. Jedną z najstarszych, o ile 
nie najstarszą instytucją kontrolną w sektorze bankowym jest Comptroller 
of the Currency w USA, który powstał w 1863 r. i jest wydzielonym biu-
rem Departamentu Skarbu. Ulokowanie takie było wynikiem faktu, iż USA  
w tym okresie nie miały banku centralnego z prawdziwego zdarzenia. Warto 
wspomnieć, że nadzór ten już w 2006 r. nakazywał amerykańskim bankom 
tworzenie poważnych rezerw na kredyty udzielone na rynku nieruchomości.

Bardzo ważnym aspektem funkcjonowania banku centralnego jest orga-
nizowanie i wspieranie rozliczeń międzynarodowych. W tym celu powołano 
w 1930 r. w Bazylei Bank Rozliczeń Międzynarodowych (spotkać można tak-
że tłumaczenie nazwy Bank Rozrachunków Międzynarodowych). Jest to bank 
banków centralnych, który prowadzi na ich rzecz rachunki rozliczeniowe, 
wspiera i promuje współpracę banków centralnych, a także prowadzi prace 
badawcze i regulacyjne w zakresie międzynarodowego systemu finansowego7.

Historycznie zmieniała się także forma własności banku centralne-
go. Początkowo były to instytucje państwowe. W okresie XIX i początków  
XX wieku dominował pogląd, że tylko własność prywatna (lub mieszana) za-
pewni bankowi centralnemu odpowiedni poziom niezależności. Obecnie ist-
niejące banki centralne z zasady są instytucjami państwowymi.

Bardzo ważną datą w historii bankowości centralnej był 1 czerwca  
1998 r., kiedy powstał Europejski Bank Centralny. Po raz pierwszy tak wiele 
krajów powierzyło emisję pieniądza i kluczowe decyzje z zakresu polityki pie-
niężnej jednej instytucji centralnej8.

W Polsce pierwsze pomysły na stworzenie banku państwa z przywile-
jem emisyjnym pojawiły się jeszcze w okresie przedrozbiorowym. Wydawało 
się, że okres Sejmu Wielkiego (1788-1792) przyniesie również i tę reformę.  

6 W. Kwiatkowski, System Rezerwy Federalnej. Warszawa 2020, Wydawnictwo Naukowe 
SCHOLAR, s. 23-30.
7 T. Cicirko, L. Kołodziejczyk, K. Kreczmańska-Gigol, O. Mikołajczyk, M. Mikołajczyk,  
Finanse, J. Ostaszewski (red.), Warszawa 2020, Difin, s. 415-420.
8 L. Oręziak, Bankowość centralna od A do Z, R. Kokoszczyński (red.), B. Pietrzak, Warszawa 
2020, NBP Departament Komunikacji Społecznej, s. 55-60.
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Ze względu na opór szlachty obawiającej się niekontrolowanej emisji pienią-
dza do utworzenia takiej instytucji nie doszło.

Pierwszy polski bank centralny powołano w Królestwie Polskim  
w 1828 r. dekretem cara Rosji i króla Polski Mikołaja I. Był to bank pań-
stwowy. Jego powstanie wyprzedziło o wiele lat powstanie rosyjskiego banku 
centralnego. Celem Banku Polskiego była aktywizacja gospodarcza Królestwa. 
W tym celu otrzymał przywilej emisyjny (bilety), ale także prawo do wyko-
nywania zwykłych operacji handlowych (depozytowych i kredytowych oraz 
operacji wekslowych), prowadzenia rachunków na rzecz instytucji państwo-
wych i prywatnych, prowadził operacje dewizowe, finansował międzynaro-
dowe operacje handlowe (akredytywy i weksle). Prowadził finanse państwa, 
pozyskiwał dla niego finansowanie w drodze emisji obligacji w kraju i za gra-
nicą. Bank Polski prowadził też operacje handlu zbożem i innymi towarami 
na własny rachunek, wykorzystując własną sieć domów składowych. Z jego 
środków finansowano powstanie Zagłębia Staropolskiego, a także inne inicja-
tywy przemysłowe na terenie Królestwa. W trudnym okresie powstania listo-
padowego wspierał finansowo działania wojenne. Choć pierwszym prezesem 
banku Polskiego był Ludwik Jelski, to jednak jego działalność wiąże się raczej 
z nazwiskiem ministra skarbu Królestwa Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, 
który był głównym inicjatorem jego powstania9.

Bank Polski emitował bilety do wysokości kapitałów własnych. Wymie-
niano je w pełnej wartości (bez potrąceń) na monety srebrne, co podnosiło 
zaufanie do nich. Przywilej emisyjny został utrzymany po powstaniu listo-
padowym, w warunkach likwidacji odrębności administracyjnej Królestwa. 
Trwał on do 1870 r. (ostatnia emisja to rok 1866), gdy przywilej ten przejął 
rosyjski Bank Państwa. Należy zaznaczyć, że od 1841 r. emisje biletów deno-
minowane były w rublach (wcześniej w polskich złotych). Po 1870 roku Bank 
Polski działał jako samodzielna instytucja depozytowo-kredytowa. 1 stycznia 
1886 r. bank postawiono w stan likwidacji, a jego aktywa i operacje przejął 
Bank Państwa.

Likwidacja Banku Polskiego spowodowała trzydziestoletnią przerwę 
instytucjonalną w polskiej bankowości centralnej. W innych zaborach nie 
powstała bowiem odrębna instytucja bankowa o takim charakterze. Choć  
w 1881 r. powstał w Lwowie Bank Krajowy dla Królestwa Galicji i Lodomerii 
wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim, to jednak nie miał on uprawnień 

9 Funkcje banku centralnego, NBP, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/
funkcje_banku_-centralnego.html [dostęp: 26.11.2021].
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emisyjnych (Galicja mimo szerokiej autonomii nie miała odrębnej waluty),  
a jedynie był instytucją kredytową, która po I wojnie światowej dała początek 
Bankowi Gospodarstwa Krajowego10.

Problem instytucji emisyjnej powrócił, gdy w 1916 r. państwa centralne 
postanowiły reaktywować Królestwo Polskie na zajętych obszarach guberni 
tworzących państwo o tej samej nazwie utworzone po Kongresie Wiedeńskim. 
Niezbędna była nowa waluta i instytucja ją emitująca. Powołano wtedy polską 
markę i Polską Krajową Kasę Pożyczkową. Obok uprawnień emisyjnych pro-
wadziła ona również zwykłe operacje bankowe. Po odzyskaniu niepodległości 
postanowiono utrzymać tą instytucję wraz z emitowanym przez nią pienią-
dzem do czasu powołania Banku Polskiego i wprowadzenia polskiego złote-
go. PKKP przeprowadziła Polskę przez okres powojennej hiperinflacji i dała 
czas na powołanie nowej instytucji centralnej (wraz z nowym pieniądzem). 
W ramach reformy premiera Władysława Grabskiego w roku 1924 powołano 
do życia Bank Polski SA jako nowy bank centralny, który miał emitować 
nowy pieniądz – złotego. Instytucję tę powołano jako spółkę prywatną (po-
czątkowo do państwa należał tylko 1 proc. kapitału zakładowego), ale z silną 
statutową pozycją państwa. Prezesa banku mianował i odwoływał prezydent 
RP na wniosek Rady Ministrów, Rada Banku wybierała dyrektora naczelnego 
i członków dyrekcji banku. Ich wybór zatwierdzał minister skarbu. Konstruk-
cja taka dawała bankowi bardzo dużą samodzielność. Bank miał odpowiadać 
za stabilność pieniądza i jego wymienialność na kruszec i waluty (polska zasto-
sowała model dewizowo-złotego systemu walutowego), miał nadzorować ilość 
pieniądza w gospodarce i regulować działalność kredytową. Emitował bilety, 
natomiast bilon (monety) emitowany był przez Skarb. Spowodowało to tzw. 
inflację bilonową już w 1925 r. Gdy Bank Polski SA odmówił zwiększenia 
emisji banknotów, w odpowiedzi na większe potrzeby pożyczkowe Skarb wy-
emitował znacząco więcej bilonu11.

W okresie komunizmu reformy przekształcające NBP w klasyczny bank 
centralny podjęto jeszcze w latach osiemdziesiątych.

Sytuację ustabilizowano w roku 1926 po dewaluacji pieniądza. Bankowi 
Polskiemu nie było wolno udzielać kredytu Skarbowi Państwa na pokrycie 
bieżących potrzeb finansowych. Pierwszym prezesem został Stanisław Kar-
piński (od 29 marca 1924]. Przed wybuchem II wojny światowej dokonano 
zmian w jego statucie pozwalających na finansowanie w szerszym zakresie 

10 M. Kasprzak, Bank centralny w Polsce. Wybrane aspekty, J. Świderska (red.), Warszawa 2020, 
Difin, s. 55-59.
11 Narodowy Bank Polski, 2015, Raport roczny, Warszawa 2020.
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zadań inwestycyjnych. W okresie wojny działalność banku kontynuowano  
w Londynie. Bank wspierał finansowo działalność rządu emigracyjnego, za-
rządzał wywiezionymi z kraju w sensacyjnych okolicznościach rezerwami zło-
ta i przygotowywaniem wznowienia działalności w kraju po wojnie (przygo-
towano nowe banknoty). Jednak działalności tej nie podjął i w 1952 r. Bank 
Polski SA zlikwidowano12.

W okresie II wojny światowej na terenie Generalnej Guberni działał 
Bank Emisyjny w Polsce z siedzibą w Krakowie. Był on instytucją niemiecką. 
Zajmował się głównie udzielaniem pożyczek krótkoterminowych, dyskon-
towaniem weksli i przyjmowaniem depozytów. Bank ten miał uprawnienia 
emisyjne. Emitował banknoty denominowane w złotych tzw. młynarki od 
nazwiska prezesa – Feliksa Młynarskiego. Bank ten zaprzestał działalności po 
zajęciu Generalnej Guberni przez Rosjan. Na terenach zajętych przez ZSRR 
w styczniu 1945 r. rozpoczął działalność Narodowy Bank Polski, nowy cen-
tralny bank państwa, który otrzymał uprawnienia emisyjne. Z czasem bank 
ten przejął majątek likwidowanego Banku Polskiego i innych likwidowanych 
banków. Obok działalności emisyjnej prowadził on rachunki państwa, ale też 
przedsiębiorstw i obywateli. Z czasem jego działalność coraz bardziej przypo-
minała sowiecki model monobanku. W PRL działały NBP, Bank Polska Kasa 
Opieki SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Powszechna Kasa Oszczędno-
ści (w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych jako część NBP), Bank Rol-
ny (później Bank Gospodarki Żywnościowej), Bank Inwestycyjny (włączony  
w latach siedemdziesiątych do NBP), gminne kasy spółdzielcze i w szczątko-
wej formie Bank Gospodarstwa Krajowego13.

Reformy przekształcające NBP w klasyczny bank centralny podjęto 
jeszcze w latach osiemdziesiątych, gdy z jego struktur wyłączono PKO, a na-
stępnie na bazie oddziałów operacyjnych powołano pod koniec lat osiemdzie-
siątych dziewięć banków komercyjnych (spośród których istnieją dziś tylko 
Bank BPH, ING Bank Śląski i BZ WBK). Pozostałą działalność komercyjną 
ostatecznie wyłączono w Polski Bank Inwestycyjny.

Sytuacja prawna Narodowego Banku Polskiego zmieniła się w roku 
1989, gdy w ramach procesu transformacji ustrojowej zmieniono jego upraw-
nienia w kierunku klasycznego banku centralnego. Powierzono mu: upraw-
nienia emisyjne, nadzór nad podażą pieniądza, politykę stóp procentowych,  
 

12 Kasprzak, op.cit., s. 60-65.
13 K. Kostrzewa, Historia banków centralnych, https://bankomania.pkobp.pl/finanse-na-co 

-dzien/historia-bankow-centralnych/ [dostęp: 23.01.2021].
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politykę kursową, organizowanie systemów płatniczych, nadzór nad sektorem 
bankowym, prowadzenie rachunków budżetu państwa.

W 2006 r. ze struktur NBP wyłączono nadzór bankowy i przeniesio-
no go do Komisji Nadzoru Finansowego. Aktualnie Narodowy Bank Polski 
jest członkiem Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Nowy rozdział  
w historii polskiej bankowości centralnej nastąpi w momencie przyjęcia 
wspólnej waluty – euro14.

Zadania banków centralnych

Bank centralny to bank narodowy, który dostarcza szereg usług finanso-
wych i bankowych dla rządu krajowego oraz systemu banków komercyjnych. 
Emituje również krajową walutę. Według definicji Europejskiego Banku 
Centralnego „bank centralny jest publiczną instytucją, która zarządza walutą 
kraju lub grupy krajów oraz kontroluje podaż pieniądza – a dosłownie ilość pie-
niędzy w obiegu. Głównym celem wielu banków centralnych jest stabilność cen.  
W niektórych krajach banki centralne mają również prawny obowiązek wspiera-
nia pełnego zatrudnienia.”15

Bank centralny nie jest instytucją komercyjną. Osoba fizyczna nie może 
otworzyć w nim rachunku, ani złożyć wniosku o kredyt, ponieważ jako pu-
bliczna instytucja, bank nie jest motywowany do osiągania zysku.

Bank centralny prowadzi politykę pieniężną poprzez spełnianie dziewię-
ciu następujących funkcji:

• występuje w roli kredytodawcy ostatniej instancji. Kredytów udzielają 
zwykle banki handlowe. Jeśli nie mają na to środków, zwracają się po kredyt 
do banku centralnego, który poprzez te banki udziela kredytu kredytobior-
com. Najczęściej spotykanymi formami kredytowania poprzez bank centralny 
są: redyskonto weksli krótkoterminowych, kredyty lombardowe (pod zastaw 
krótkoterminowych papierów wartościowych) i tzw. operacje odkupienia 
(ang. repurchase agreements). Nowoczesne banki centralne spełniają tę rolę 
głównie w wyniku operacji otwartego rynku. Udzielony w ten sposób kredyt 
jest zwykle w znacznej części pokrywany emisją pieniądza, a więc kredytobior-
cy muszą spełniać dość ostre wymagania:

14 J. Mujżel, S. Owsiak, E. Mączyńska, Narodowy Bank Polski. Podmiot polityki pieniężnej  
i ogniwo w systemie gospodarczym państwa. Raport nr 16, Warszawa 2020, Rada Strategii Spo-
łeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, s. 34-44.
15 K. Koperkiewicz-Mordel, Polskie prawo bankowe, Warszawa 2003, s. 45–46.
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• prowadzi politykę otwartego rynku. Polega ona na zakupie i sprzeda-
ży krótkoterminowych papierów wartościowych na otwartym rynku 
pieniężnym (powinny to być powszechne i wiarygodne instrumenty  
finansowe). W ten sposób bank centralny zwiększa (gdy kupuje je) bądź 
zmniejsza (gdy sprzedaje je) ilość pieniądza w obiegu. Instrument ten jest 
skuteczny, jeśli w danym państwie właściwie funkcjonuje otwarty rynek 
pieniężny.

• ustala wysokość rezerw obowiązkowych dla banków handlowych. We 
współczesnych bankach centralnych rezerwy takie stanowią najczęściej 
nieoprocentowane wkłady na rachunkach w banku centralnym. Jest to 
kolejny instrument polityki pieniężnej. Podwyższanie rezerwy obowiąz-
kowej ogranicza akcję kredytową banków handlowych, a zmniejszanie jej 
powiększa ich akcję kredytową. Jeżeli taka rezerwa wynosi 10%, oznacza 
to, że bank musi zachować na rachunku w banku centralnym 10% zaso-
bów pieniężnych, będących do jego dyspozycji.

• sprawuje nadzór nad bankami handlowymi. Polega on na obserwacji, 
kontroli i koordynacji wykorzystania środków pieniężnych w bankach 
handlowych. Bank handlowy jest instytucją, która dysponuje środkami 
pieniężnymi przekraczającymi ponad dziesięciokrotnie jego kapitał wła-
sny (w przedsiębiorstwach produkcyjnych proporcja ta rzadko przekracza 
go trzykrotnie). Nadzór bankowy ma więc, potwierdzić wiarygodność 
banku jako zdrowej, rozważnie działającej instytucji finansowej. Roz-
ważne działanie polega na dyskrecji, inteligencji, szukaniu rozsądnego 
dochodu, zachowaniu stanu posiadania i unikaniu lokat spekulacyjnych.
Są wprawdzie państwa, w których nadzór bankowy jest usytuowany poza 
bankiem centralnym (także w Polsce), jednak i w nich niemal zawsze 
bank centralny uczestniczy w takiej strukturze organizacyjnej i często 
pełni w niej rolę wiodącą.

• jest bankierem rządu danego państwa. Oznacza to, że jako bank central-
ny kontroluje zdolność kredytową Skarbu Państwa, finansuje go poprzez 
udzielanie kredytów krótkoterminowych zarówno z wewnętrznego ryn-
ku kredytowego, jak i z zagranicy. Często jest zmuszany do bezpośred-
niego lub pośredniego finansowania deficytu budżetowego. Ponieważ ta 
ostatnia sytuacja może być niebezpieczna dla stabilizacji pieniądza, jest 
zazwyczaj ściśle kontrolowana przez parlament danego państwa. Bank 
centralny obsługuje długi wewnętrzne i zewnętrzne Skarbu Państwa.
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• jest głównym doradcą rządu w dziedzinie polityki kursowej. Decyzje o za-
sadach notowania kursu i jego wielkości wyjściowej podejmuje zazwyczaj 
rząd (często na wniosek banku centralnego). Rola banków centralnych 
wzrosła w epoce kursów płynnych, kiedy rynek decyduje o ich wysokości. 
Jeżeli rząd nie wprowadził kursu płynnego, wówczas bank centralny oce-
nia ewentualne skutki przeprowadzenia dewaluacji (obniżki) lub rewalo-
ryzacji (podwyżki) kursu waluty krajowej. Przedstawia swoje stanowisko 
rządowi i podaje do publicznej wiadomości decyzje rządu w tej kwestii.

• nadzoruje rezerwy dewizowe danego państwa. Dysponentem państwo-
wych rezerw dewizowych danego kraju jest zwykle Skarb Państwa. On 
też decyduje o ich użyciu, a więc ponosi koszty i może czerpać zyski  
z tych operacji. Bank centralny, jako ich administrator, decyduje zwy-
kle o ich powiększeniu, zmniejszeniu oraz o sposobie ich wykorzystania 
i lokowania. Administruje ograniczeniami dewizowymi wynikającymi 
z ustawodawstwa dewizowego. Niemal każdy kraj stosuje mniejsze lub 
większe ograniczenia dewizowe. Za właściwe ich stosowanie i obsługę jest 
przeważnie odpowiedzialny bank centralny.

• przeprowadza operacje dewizowe z zagranicą. Jest w zasadzie jedyną in-
stytucją, której na mocy odpowiednich ustaw przysługuje nieograniczo-
ne prawo przeprowadzania operacji dewizowych z krajowymi i zagranicz-
nymi instytucjami (innymi bankami centralnymi). Może jednak odstąpić 
częściowo swoje prawa innym instytucjom (bankom handlowym). Jest 
to uzależnione od stopnia wymienialności waluty danego kraju. W wa-
runkach pełnej wymienialności bank centralny ogranicza się zwykle do 
przeprowadzania interwencji dewizowych w celu obrony kursu własnej 
waluty16.

Najważniejsze banki centralne na świecie

Na rynku walutowym najważniejszymi bankami centralnymi są te, które 
pochodzą z krajów posiadających walutę z grupy majors. Wśród nich należy 
wymienić:

Bank Anglii

Bank Anglii (Bank of England, zwany też ‘Old Lady’ of Threadneedle 
Street - „Starą Damą z Threadneedle Street” lub „strażnikiem brytyjskiego  

16 C. Kosikowski, Publiczne prawo bankowe, Warszawa 2019, s. 265. 



61

BANKOWOŚĆ CENTRALNA NA ŚWIECIE

funta”17 jest jednym z najstarszych banków centralnych na świecie. Został 
utworzony w 1694 r. i jest drugim pod względem wieku wśród najstarszych 
banków centralnych na świecie (najstarszym jest szwedzki Rijsbank, założony 
w 1668 roku). Został utworzony przez bogatych angielskich przemysłowców 
i kupców. 

Jego początkowym zadaniem było pełnienie funkcji bankiera rządu oraz 
zarządzanie długiem państwa. W kolejnych latach jego zadania uległy roz-
szerzeniu, do tradycyjnych funkcji banków centralnych, takich, jak: funkcja 
emisyjna oraz funkcja banku banków czy funkcja pożyczkodawcy ostatniej 
instancji. 

Organami działającymi w Banku Anglii są:

• Komisja Dyrektorów (The Court of Directors),
• Komitet Dyrektorów Niewykonawczych (The Committee of Non-

-executive Directors, w skrócie NedCo, The Oversight Committee  
of Court), 

• Komitet Polityki Pieniężnej (The Monetary Policy Committee – MPC), 
• Komitet Polityki Finansowej (The Financial Policy Committee - FPC), 
• Urząd ds. Regulacji Ostrożnościowych (The Prudential Regulation 

Authority - PRA). 

Do najważniejszych zadań Banku Anglii należą: sprawowanie głównej 
władzy monetarnej w kraju, sprawowanie funkcji banku państwa – zarządza-
nie długiem państwa, nadzór nad stabilnością systemu finansowego kraju18. 

Głównym zadaniem oraz misją Banku Anglii jest utrzymanie stabilności 
monetarnej i finansowej. Bank odpowiada za zaufanie publiczne do bankno-
tów, którymi obywatele posługują się na co dzień. Bank Anglii zajmuje się 
emisją wysokiej jakości banknotów z zaawansowanymi metodami zabezpie-
czeń, które są odporne na podrobienie19.

Warto jednak podkreślić, że oprócz Banku Anglii, prawo emisji bankno-
tów zachowały także instytucje szkockie i północnoirlandzkie, pod warunkiem 
posiadania zabezpieczenia pieniężnego w Banku Anglii. Chociaż banknoty te 
nie mają statusu prawnego środka płatniczego, są powszechnie akceptowane.  
 
 

17 K. Kostrzewa, Historia banków centralnych. Cz. 2: Bank of England, https://bankomania.
pkobp.pl/finanse-na-co-dzien/historia-bankow-centralnych-cz- 2-bank-of-england/ [dostęp: 
23.01.2018].
18 W. Baka, System Bankowy Wielkiej Brytanii, Prawo Bankowe 2017, nr 7/8, s. 70.
19 Bank of England, https://www.bankofengland.co.uk/about [dostęp: 23.01.2021].
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Taka sytuacja oznacza specyficzną, na tle banków centralnych, pozycję Banku 
Anglii jako emitenta banknotów20.

Bank nie jest odpowiedzialny tylko za same banknoty, ale przede wszyst-
kim chroni wartość pieniądza w czasie, co ułatwia jego inwestowanie oraz 
oszczędzanie zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom. 
Bank odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu wiarygodności poprzez określenie 
celu stabilności monetarnej, tj. zapewnienie niskich i stabilnych cen. Cel ten, 
określony jako cel inflacyjny, został wyrażony jako dwuprocentowa roczna 
stopa inflacji, mierzona na podstawie Indeksu Cen Konsumenckich (The Con-
sumer Prices Index). Komitet Polityki Pieniężnej (MPC) jest odpowiedzialny 
za podejmowanie decyzji, koniecznych do osiągnięcia tego celu21. 

Do prowadzenia polityki pieniężnej Bank Anglii posługuje się przede 
wszystkim, podobnie jak w przypadku banków centralnych w innych krajach 

– również w Polsce, stopą procentową i operacjami otwartego rynku. Stosowa-
ny jest też instrument w postaci stopy rezerw obowiązkowych22. 

Ustawa o Banku Anglii wyznacza zasady stosowania rezerw obowiązko-
wych (tzw. CRD – cash ratio deposit) oraz określa podmioty zobowiązane do 
utrzymywania tych rezerw. Są to głównie instytucje finansowe przyjmujące 
depozyty, w tym banki oraz towarzystwa budowlane. Rezerwy nie podlegają 
oprocentowaniu, są zatem rodzajem podatku pomagającego finansować Bank 
Anglii23.

Bank Anglii kształtując oficjalną stopę procentową, określaną jako sto-
pa repo, stara się wpływać na ogólny poziom wydatków w gospodarce. Wia-
domo, że szybszy wzrost tych wydatków, niż wolumen dostępnych dóbr  
i usług, skutkuje na ogół wzrostem cen. Bank zmienia zatem stopę procentową  
w celu utrzymania inflacji pod kontrolą. Oficjalna stopa procentowa to stopa, 
po której Bank Anglii zapewnia refinansowanie zainteresowanym instytucjom 
finansowym na rynku pieniężnym. Stopę tę ustala i zmienia Komitet Polityki 
Pieniężnej24.

W celu dostarczenia funduszy, uczestnikom rynku, Bank Anglii, w ra-
mach operacji otwartego rynku typu repo, nabywa odpowiednie papiery 

20 L. Orędziak, Bank Anglii jako Bank Centralny Wielkiej Brytanii. Bankowość Centralna od  
A do Z, Bank i Kredyt, 2020, nr 23, s. 3.
21 https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy [dostęp: 23.01.2021].
22 Governance and funding, Bank of England, https://www.bankofengland.co.uk/ about/ gov-
ernance-and-funding [dostęp: 23.01.2021].
23 S. Owsiak, M. Zaleska (red.), Bankowość, Warszawa 2018, Wydawnictwo C.H. Beck,  
s. 56-60.
24 L. Oręziak, Bankowość centralna od A do Z, R. Kokoszczyński (red.), B. Pietrzak, Warszawa 
2020, NBP Departament Komunikacji Społecznej, s. 195-198.
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wartościowe od zainteresowanych podmiotów oraz wyraża zgodę na odsprze-
daż równoważnych papierów w ustalonym z góry dniu, najczęściej po upływie 
dwóch tygodni od zawarcia transakcji. W operacjach tych stosuje oficjalną 
stopę procentową. 

Istnieje też możliwość definitywnego zakupu papierów dłużnych. Mak-
symalny, akceptowalny przez Bank okres, od dnia nabycia przezeń papieru 
do dnia zapadalności, wynosi zazwyczaj około dwóch tygodni, minimalny zaś 

– jeden dzień. Nabywane papiery wartościowe muszą charakteryzować się wy-
soką wiarygodnością kredytową, być przedmiotem ciągłego obrotu na rynku 
o charakterze ogólnokrajowym, przy czym rynek ten musi być odpowiednio 
płynny, a podaż tych papierów powinna być wystarczająco duża25.

Innymi zadaniami Banku Anglii są: regulowanie oraz nadzorowanie 
głównych systemów płatności, clearing’owych oraz rozliczeniowych, odgry-
wanie roli kredytodawcy oraz twórcy rynku ostatniej instancji w okresach 
trudności finansowych, bezpieczne rozwiązywanie upadających instytucji 
finansowych26. 

W 1997 r. rząd brytyjski zdecydował o przyznaniu Bankowi Anglii tzw. 
niezależności operacyjnej (operational independence), która daje mu prawo do 
samodzielnego kształtowania instrumentów polityki pieniężnej dla realizacji 
celu inflacyjnego określanego przez rząd27. 

Uzyskana niezależność nie dotyczy natomiast kwestii podstawowej,  
a mianowicie określania samego celu polityki pieniężnej. Umieszcza to Bank 
Anglii na specyficznej, w porównaniu do innych banków centralnych krajów 
rozwiniętych, pozycji, gdzie banki mają zdecydowanie większą niezależność. 
Na ograniczoną niezależność brytyjskiego banku centralnego wskazuje rów-
nież fakt, że w określonej sytuacji, rząd może ustalać stopy procentowe. Jest 
to jednak uprawnienie, które ma zastosowanie w nadzwyczajnych okoliczno-
ściach ekonomicznych28. 

Funkcje pełnione przez Bank Anglii są tradycyjnymi zadaniami banków 
centralnych. Z uwagi na jedną z głównych cech odróżniających go od NBP – 
sprawowania kontroli nad systemem finansowym przez podmioty działające 
w ramach Banku Anglii – jego struktura organizacyjna jest bardziej rozbudo-
wana. Jako jeden z najstarszych banków centralnych na świecie, Bank Anglii 
ma bogate doświadczenie w regulowaniu systemu finansowego. Wyróżnia go 

25 L. Oręziak, op.cit., s. 194.
26 Bank of England, https://www.bankofengland.co. uk/about [dostęp: 23.01.2021].
27 L. Oręziak, op.cit., s. 179.
28 L. Oręziak, op.cit., s. 188-189.
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specyficzna na tle globalnym pozycja w systemie władzy- jest to bowiem insty-
tucja ciągle silnie zależna od rządu. Stabilność cen w Wielkiej Brytanii zależy 
więc w dużej mierze od uznania polityków29.

Międzynarodowa reputacja brytyjskiego banku centralnego, pomimo 
cięgów otrzymywanych w kraju, była zawsze dobra. Niemal wszystkie finan-
sowe komisje i komitety międzynarodowe jako przewodniczących najchętniej 
widzą przedstawicieli Banku Anglii. Z tego powodu skarbiec Banku Anglii 
przechowuje obecnie złoto dziesiątków innych banków centralnych. A dzięki 
bankom handlowym, które są zwolennikami elastycznego podejścia Banku 
Anglii, Londyn stał się jednym z trzech (obok Nowego Jorku i Tokio) naj-
większych ośrodków finansowych świata.

System Rezerwy Federalnej w Stanach Zjednoczonych

System Rezerwy Federalnej (Federal Reserve System, FED) jest bankiem 
centralnym w Stanach Zjednoczonych, który istnieje od 1913 roku. Jego 
główną rolą jest kształtowanie i realizacja polityki pieniężnej30. 

Z uwagi na unikalną rolę w światowym systemie finansowym, FED bywa 
nazywany bankiem centralnym świata. Mimo, że jest to stosunkowo młody 
bank centralny, jego pozycja, w światowym systemie pieniężnym, jest zdecy-
dowanie największa. Z jednej strony jest to pozostałość powojennego systemu 
sztywnych kursów walutowych z Bretton Woods, w którym dolar odgrywał 
kluczową rolę, z drugiej natomiast waga amerykańskiej gospodarki. Efektem 
tego jest to, że władze pieniężne wielu państw kopiują politykę FED31.

Brak instytucji, która regulowałaby kredyt i obieg pieniężny oraz peł-
niłaby funkcję kredytodawcy ostatniej instancji był jednym z istotniejszych 
powodów utworzenia Systemu Rezerwy Federalnej w 1913 r. Z upływem 
czasu funkcje FED ulegały rozwinięciu32.

System Rezerwy Federalnej w obecnym kształcie jest dwuszczeblowym 
(federalno-dystryktowym) podmiotem, działającym na całym terytorium 
USA jako bank centralny. Dystrykty są de facto okręgami ekonomicznymi33.

29 L. Oręziak, op.cit., s. 205.
30 L. Oręziak, Bankowość na świecie i w Polsce. Stan obecny i tendencje rozwojowe, L. Oręziak 
(red.), B. Pietrzak, Warszawa 2020/2021, Instytut Naukowo-Wydawniczy Olympus, s. 38.
31 B. Starzec, Konstytucyjny system organów państwowych, B. Szmulik (red.), M. Paździor, War-
szawa 2018, Wolters Kluwer, s. 35-40.
32 W. Baka, Bankowość centralna. Funkcje, metody, organizacja, Warszawa 2020, Biblioteka 
Menedżera i Bankowca, s. 262.
33 W. Kwiatkowski, System Rezerwy Federalnej, Warszawa 2014, Wydawnictwo Naukowe 
SCHOLAR, s. 81.
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W skład struktury Systemu Rezerwy Federalnej wchodzą Rada Guber-
natorów (Board of Governors), rozlokowane na terytorium USA dwanaście 
banków FED (Federal Reserve banks) oraz ich oddziały (Federal Reserve banks 
branch) oraz Federalny Komitet ds. Operacji Otwartego Rynku (Federal Open 
Market Committee, FOMC). Za część systemu uważa się także banki człon-
kowskie, które są akcjonariuszami banków FED.

Ponieważ, banki prywatne są udziałowcami każdego z 12 banków FED, 
bank centralny Stanów Zjednoczonych wyróżnia odmienny, na tle innych 
banków centralnych, prywatny charakter. Zwykle banki centralne są własno-
ścią państwa, podobnie jest w Polsce34.

Kolejnym rozwiązaniem, którym bank centralny USA odróżnia się od 
wielu innych krajów, jest także fakt, że FED nie jest organem konstytucyj-
nym. Zakres władzy Systemu Rezerwy Federalnej, jego niezależność i relacje  
z innymi organami państwa zostały określone jedynie w aktach niższego rzędu, 
m.in. w Federal Reserve Act. FED ma jedynie status federalnej agencji regula-
cyjnej i cieszy się pod pewnymi względami najszerszym zakresem autonomii 
spośród wszystkich tego typu instytucji. FED sprawuje pięć kluczowych funk-
cji: prowadzi narodową politykę pieniężną, pomaga utrzymywać stabilność 
systemu finansowego, nadzoruje i reguluje instytucje finansowe, dba o rozwój 
bezpieczeństwa i wydajności systemu płatności i rozliczeń, wspiera ochronę 
konsumentów i rozwój społeczności35. 

Oprócz powyższych należy wymienić także działanie na rzecz ogranicza-
nia ryzyka systemowego na rynku finansowym, zapewnienie obsługi finan-
sowej instytucji depozytowych oraz systemu płatniczego, wspieranie eduka-
cji ekonomicznej wśród obywateli USA, wprowadzanie gotówki i bilonu do 
obiegu, czuwanie nad płynnością i wypłacalnością banków, pełnienie funkcji 
pożyczkodawcy ostatniej instancji oraz pełnienie funkcji banku państwa. 

Polityka pieniężna, prowadzona przez Federalny Komitet ds. Operacji 
Otwartego Rynku, koresponduje z mandatem otrzymywanym od Kongresu 
– wspiera pełne zatrudnienie, stabilne ceny oraz umiarkowane długookresowe 
stopy procentowe w gospodarce USA. Cel inflacyjny został określony roczną 
stopą wzrostu na poziomie 2%, mierzoną indeksem cen na osobiste wydatki 
konsumpcyjne (CPI)36.

34 W. Baka, Bankowość centralna – funkcje – metody – organizacja, Warszawa 2020, s. 18.
35 W. Kwiatkowski, System Rezerwy…, op.cit., 2014, s. 126.
36 Federal Reserve System, https://www.federalreserve. gov/aboutthefed/files/pf_3.pdf [dostęp: 
23.01.2021].
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W ramach prowadzonej polityki pieniężnej bank centralny USA prze-
prowadza operacje otwartego rynku, prowadzi politykę dyskontową oraz sto-
suje rezerwy obowiązkowe37. 

Operacje otwartego rynku – zakup i sprzedaż papierów wartościowych 
na otwartym rynku przez bank centralny – są kluczowym narzędziem FED  
w prowadzonej polityce monetarnej. Krótkoterminowy cel operacji otwartego 
rynku jest określany przez FOMC. 

Podejście FED do prowadzonej polityki pieniężnej ulegało zmianom, 
szczególnie po globalnym kryzysie finansowym w 2008 r. Obecnie trwa pro-
ces normalizacji polityki pieniężnej, który rozpoczął się w grudniu 2015 r. 
System Rezerwy Federalnej będzie używał nocnych transakcji warunkowej 
sprzedaży (overnight reverse repurchase agreements) do kontroli stopy środków 
federalnych i utrzymywania jej w granicach wyznaczonych przez FOMC. 
Transakcje te polegają na jednoczesnej sprzedaży papieru kwalifikującemu się 
podmiotowi i zgodzie na odkupienie go następnego dnia38. 

W ramach polityki dyskontowej FED wspiera banki komercyjne i inne 
instytucje depozytowe udzielając pożyczek. Banki FED oferują trzy programy 

– okna dyskontowe (discount windows): kredyt pierwszorzędny, drugorzędny 
oraz okresowy, każdy ze swoją stopą oprocentowania. Pierwszy z nich jest 
kredytem krótkoterminowym, udzielanym podmiotom w dobrej kondycji  
finansowej. Drugi – instytucjom, które nie kwalifikują się do zdobycia kredytu 
pierwotnego. Służy on do zaspokojenia krótkoterminowych potrzeb płynno-
ściowych bądź do rozwiązania problemów finansowych. Kredyt okresowy jest 
wykorzystywany przez małe instytucje depozytowe, które mają, powtarzające 
się w ciągu roku, potrzeby dodatkowego finansowania. Instytucjami takimi są 
m.in. banki działające w obszarach rolniczych czy turystyki sezonowej. 

Wymagania rezerw obowiązkowych określają kwoty, jakie instytucja de-
pozytowa musi utrzymywać w stosunku do pewnych rodzajów zobowiązań. 
Jedynym organem mogącym zmieniać wymagania, co do wielkości rezerw 
obowiązkowych, jest Rada Gubernatorów. Instytucje depozytowe mają moż-
liwość wyboru – mogą utrzymywać rezerwy w formie pieniężnej na rachunku 
własnym bądź w formie depozytów na rachunkach w bankach FED39.

Kwota rezerw, konkretnej instytucji depozytowej, jest określana poprzez 
stopę rezerw, która jest uzależniona od poziomu transakcji netto, na danym 
rachunku (net transaction accounts). Oprócz tego rezerwy odprowadzane są 

37 W. Kwiatkowski, op.cit., 2014, s. 159-170.
38 Federal Reserve System…, op.cit., 2021.
39 W. Kwiatkowski, op.cit., 2014, s. 169.
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także od depozytów terminowych (nonpersonal time deposits) oraz depozy-
tów w walucie euro (eurocurrency liabilities). Stopa rezerw, odnosząca się do 
konkretnego rodzaju depozytów, jest corocznie weryfikowana i określana na 
nowo. W 2018 r. przedstawia się ona następująco: poziom transakcji netto: 
do kwoty 16 mln dolarów wynosi 0%, w przedziale 16 mln dolarów – 122,3 
mln dolarów wynosi 3%, a powyżej 122,3 mln dolarów – 10%, depozyty 
terminowe – 0% (od 1990 r.), depozyty w walucie euro – 0% (od 1990 r.)40. 

Oprocentowanie rezerwy obowiązkowej wynosi 1,5%41. System Rezerwy 
Federalnej jako bank centralny Stanów Zjednoczonych, wyróżnia się na tle in-
nych banków centralnych. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki systemu 
politycznego USA. W związku z podziałem kraju na stosunkowo w dużym 
stopniu niezależne dystrykty, system jest bardzo rozbudowany i złożony. Po-
nadto, ze względu na znaczenie gospodarki amerykańskiej, decyzje podejmo-
wane przez FED odgrywają ważną rolę nie tylko w USA, ale na całym świecie. 

To, czym FED wyróżnia się od innych banków centralnych, jest także 
fakt, że System nie jest organem konstytucyjnym. Ma on w związku z tym 
zapewnioną bardzo szeroką niezależność i autonomię. Ponadto prywatny cha-
rakter własności banku stawia go na odmiennej od innych banków central-
nych pozycji. 

Elementem wspólnym, z bankami centralnymi innych państw, jest cel 
działania FED. Nadrzędną rolą władzy monetarnej USA jest bowiem utrzy-
manie stabilności waluty poprzez prowadzenie polityki pieniężnej. 

Bank Japonii

Bank Japonii (Bank of Japan, Nippon Ginko) powstał w 1882 r. w ra-
mach reform ustrojowych, których celem była modernizacja państwa i syste-
mu gospodarczego Japonii. Impulsem do utworzenia banku centralnego była 
konieczność opanowania wysokiej inflacji, która była efektem niekontrolowa-
nej emisji banknotów oraz dużego deficytu budżetowego. Bank Japonii został 
utworzony na wzór Narodowego Banku Belgii, którego działalność studiował 
przyszły minister finansów i założyciel Banku Japonii, Masayoshi Matsukata. 
Zdecydował on, że rozwiązania belgijskie mogą zostać wykorzystane w re-
aliach japońskich. Wzorowanie się, na sprawdzonych rozwiązaniach z innych  
 

40 W. Kwiatkowski, op.cit., 2014, s. 170, Federal Reserve System, https://www.federalreserve.
gov/monetary policy/reservereq.htm [dostęp: 23.01.2021].
41 Federal Reserve System, 2021.
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państw, jest cechą charakterystyczną japońskich reform, która utrzymuje się 
do dzisiaj42.

W skład struktury własnościowej Banku Japonii wchodzą Skarb Państwa 
(posiada ponad połowę akcji), osoby fizyczne, banki komercyjne oraz inne 
towarzystwa prywatne. Akcjonariusze nie mają jednak prawa głosu i są po-
zbawieni wpływu na działalność banku. Posiadanie akcji Banku Japonii ma 
głównie charakter prestiżowy43.

Bank Japonii działa na podstawie Ustawy o Banku Japonii. W ustawie 
określone są cele działalności Banku – powołany jest on do emisji bankno-
tów oraz do przeprowadzania kontroli walutowej i monetarnej, a także do 
zapewnienia sprawnego prowadzenia rozliczeń między bankami i innymi in-
stytucjami finansowymi, przyczyniając się do stabilności systemu finansowego. 
Kontrola walutowa i monetarna powinna polegać na osiągnięciu stabilności 
cen, wspierając w ten sposób właściwy rozwój gospodarki narodowej44.

Najważniejszym organem decyzyjnym Banku Japonii jest Rada Polity-
ki (Policy Board). Składa się ona z 9 osób: prezesa (Governor), dwóch wice-
prezesów (Deputy Governors) oraz 6 członków Rady. Poza Radą Polityki do 
organów Banku należą Audytorzy Wykonawczy (Executive Auditors), a także 
Dyrektorzy Wykonawczy (Executive Directors) oraz Doradcy (Counsellors). 
Zadaniem audytorów jest kontrola bieżącej działalności Banku. Dyrektorzy 
Wykonawczy zarządzają bieżącymi operacjami przeprowadzanymi przez Bank 
a Doradcy opiniują decyzje Rady45.

Wśród funkcji Banku Japonii należy wymienić także działalność o cha-
rakterze międzynarodowym. Bank prowadzi rachunki otwarte w jenach za-
granicznych banków centralnych oraz innych instytucji. Współpracuje także 
z międzynarodowymi organizacjami finansowymi, w szczególności z Bankiem 
Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei oraz Międzynarodowym Fun-
duszem Walutowym46.

Bank dokonuje również interwencji na rynku walutowym, które mają na 
celu oddziaływać na kurs jena wobec innych walut. Dokonując tych operacji, 
Bank działa na zlecenie Ministerstwa Finansów.

42 W. Baka, Bankowość centralna. Funkcje, metody, organizacja, Warszawa 2020, Biblioteka 
Menedżera i Bankowca, s. 221.
43 W. Baka, op.cit., s. 222.
44 Bank of Japan Act, http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=92&vm=02&re 
=01 [dostęp: 24.11.2021].
45 L. Oręziak, Bankowość centralna…, op.cit., 2008, s. 241.
46 L. Oręziak, Bankowość centralna…, op.cit., 2008, s. 246.
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Decyzje w sprawach polityki pieniężnej podejmuje Rada Polityki. Przed-
miotem takich decyzji są głównie wytyczne dotyczące operacji rynku pienięż-
nego, oficjalnej stopy dyskontowej oraz stopy rezerw obowiązkowych. Rada 
ma również możliwość formułowania opinii na temat bieżącej i przyszłej sy-
tuacji gospodarczej47. 

Głównym celem polityki pieniężnej prowadzonej przez Bank Japonii jest 
stabilność cen, czyli sytuacja, w której nie występuje ani nadmierna inflacja, 
ani deflacja. 

Bank określił ten cel, opierając się na wskaźniku cen dotyczącym towa-
rów i usług, będących przedmiotem powszechnej konsumpcji przez gospo-
darstwa domowe (CPI – Consumer Price Index). Bank Japonii uznał, że zmia-
na CPI (mierzona rok do roku), mieszcząca się w przedziale od zera do 2%, 
będzie oznaczać stabilność cen. Przyjęcie tak określonego celu inflacyjnego –  
w identyczny sposób, jak przez NBP w Polsce – uważa się za dobre rozwiąza-
nie, korzystnie wpływające na oczekiwania uczestników rynku, co do przyszłej 
tendencji kształtowania się cen48. Instrumentami polityki pieniężnej prowa-
dzonej przez Bank Japonii są oficjalna stopa dyskontowa, operacje na rynku 
pieniężnym oraz stosowanie rezerw obowiązkowych od depozytów.

Oficjalna stopa dyskontowa określa oprocentowanie pożyczek, których 
Bank Japonii udziela bankom mającym w nim otwarte rachunki. Pożyczki te 
mają formę dyskonta weksli oraz pożyczek wekslowych. W pierwszym przy-
padku Bank Japonii skupuje weksle według wartości nominalnej, pomniej-
szonej o kwotę odsetek przypadającą do dnia wykupu weksla. W drugim 
przypadku pożyczki udzielane bankom muszą mieć zabezpieczenie w postaci 
weksli bądź innych papierów wartościowych.

Bank Japonii prowadzi operacje na rynku pieniężnym na dwóch obsza-
rach. Pierwszy to międzybankowy rynek pieniężny, na którym banki doko-
nują lokat i udzielają sobie nawzajem pożyczek. Bank centralny wpływa na 
ten rynek poprzez wprowadzanie na niego funduszy lub wycofywanie ich.  
W ramach drugiego obszaru w transakcjach mogą uczestniczyć także przedsię-
biorstwa, kupując lub sprzedając weksle albo inne papiery dłużne. Prowadząc 
te transakcje, wpływające na stan rezerw banków, bank centralny Japonii stara 
się osiągnąć pożądany przez siebie kierunek zmian rynkowych stóp procen-
towych. W celu zwiększenia wolumenu pieniądza w obiegu, Bank Japonii 
skupuje od banków i innych podmiotów papiery wartościowe, co wpływa na 

47 L. Oręziak, Bankowość centralna…, op.cit., 2008, s. 243.
48 L. Oręziak, Bankowość centralna…, op.cit., 2008, s. 245.
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podniesienie poziomu rezerw banków i daje im możliwości zwiększania akcji 
kredytowej, czyli większej podaży środków pieniężnych na rynku dla przed-
siębiorstw i gospodarstw domowych. Chcąc zmniejszyć wolumen pieniądza  
w obiegu, Bank podejmuje działania odwrotne do powyższych49.

Kolejnym narzędziem służącym zapewnieniu stabilności systemu ban-
kowego jest stopa rezerw obowiązkowych. Rezerwy te nie są oprocentowane, 
więc nie jest to typowy instrument polityki pieniężnej, ale raczej instrument  
o charakterze obciążenia podatkowego, wspierającego finansowanie działalno-
ści Banku Japonii – podobnie jak w przypadku Banku Anglii50. Stopa rezerw 
obowiązkowych ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich działających 
w Japonii banków, przy czym niektóre banki, mające depozyty nieprzekra-
czające określonej kwoty, mogą nie być objęte wymaganiami, dotyczącymi 
rezerw. Wysokość stopy zależy od rodzaju i łącznej wysokości depozytów. Sto-
py rezerw obowiązkowych nie były zmieniane od 1991 r. Są więc stabilnym 
instrumentem polityki pieniężnej w Japonii. W październiku 2017 r. średnia 
stopa wyniosła 0,8%51. 

Należy również wspomnieć, że Bank Japonii prowadzi rachunki bieżące 
banków. Rachunki te służą do przekazywania funduszy w rozliczeniach, do-
konywanych między tymi bankami lub między nimi, a Bankiem Japonii.

Jedną z najważniejszych cech banku centralnego jest jego niezależność. 
Ustawa o Banku Japonii mówi, że autonomia w zakresie kontroli walutowej  
i monetarnej Banku Japonii powinna być szanowana. Wskazuje się jednak, że 
oba te obszary są częścią ogólnej polityki gospodarczej i w miarę możliwości 
powinny być z nią spójne. Stąd Bank Japonii powinien być w stałym kontak-
cie z rządem i wymieniać z nim poglądy i opinie. 

Bank Japonii co roku przygotowuje budżet, dotyczący wydatków (poza 
tymi związanymi z polityką pieniężną). Musi go przedstawić Ministrowi Fi-
nansów do akceptacji przed rozpoczęciem nowego roku obrotowego. Minister 
Finansów może odmówić zgody na przedstawiony budżet. W takim przypad-
ku zawiadamia o tym Bank Japonii, podając uzasadnienie52.

Rozwiązania w zakresie niezależności Banku Japonii oznaczają, że w prak-
tyce jego autonomia jest mniejsza od tej, jaką się cieszy, np. System Rezerwy 

49 L. Oręziak, Bankowość centralna…, op.cit., 2008, s. 247-248. 
50 Bank of Japan, https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2016/ k160129a.pdf [do-
stęp: 24.11.2021].
51 Japan Reserve Requirement Ratio, CEIC, https://www.ceicdata.com/en/ indicator/japan/re-
serve-requirement-ratio [dostęp: 24.11.2021].
52 Banking Act and related Laws and Regulations, Japanese Bankers Association, https://www.
zenginkyo.or.jp/en/banks/banking-act/ [dostęp: 24.11.2021].
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Federalnej. Niezależność japońskiego banku centralnego w systemie władzy 
jest zatem ograniczona. 

Bank Japonii, który nie jest właściwym regulatorem systemu finansowe-
go, przeprowadza badania sytuacji banków i innych instytucji finansowych, 
jak np. firmy zajmujące się obsługą papierów wartościowych, na podstawie 
umów Banku Japonii z tymi instytucjami53.

Bank Japonii pełni tradycyjne funkcje banku centralnego. Polityka pie-
niężna prowadzona przez bank centralny Japonii opiera się również na po-
pularnych rozwiązaniach, znanych m.in. w Polsce. To, czym Bank Japonii 
się wyróżnia od NBP, jest jego struktura własnościowa – w szczególności 
udział podmiotów prywatnych. Ponadto niezależność od władz państwowych 
w przypadku Banku Japonii jest mniejsza niż w przypadku innych banków 
centralnych.

Europejski System Banków Centralnych

Z dniem 1 stycznia 1994 roku, na podstawie artykułu 109f traktatu  
z Maastricht, powołano Europejski Instytut Monetarny (European Monetary 
Institute − EMI), którego statut został zamieszczony w odpowiednim proto-
kole dołączonym do traktatu.

EMI zastąpił dotychczasowy Komitet Gubernatorów Banków Central-
nych EWG i przejął zadania Europejskiego Funduszu Współpracy Mone-
tarnej (European Monetary Cooperation Fund − EMCF) utworzonego wraz 
z Europejskim Systemem Monetarnym. Przewodniczącym Rady EMI został 
mianowany na trzy lata baron Alexandre Lamfalussy, do tego czasu dyrektor 
generalny w Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, a w skład 
Rady EMI weszli szefowie banków centralnych krajów członkowskich Unii 
Europejskiej. Siedzibą EMI ustanowiono Frankfurt nad Menem, który miał 
być także siedzibą Europejskiego Banku Centralnego. Oprócz wymienionych 
zadań EMI mógł, ale tylko na zlecenie poszczególnych banków centralnych, 
zarządzać ich rezerwami dewizowymi. Statut EMI zastrzegał jednak wyraźnie, 
że nie powinno to oznaczać ingerencji ani w politykę pieniężną, ani w politykę 
kursową poszczególnych państw.

Z dniem 1 stycznia 1999 roku, czyli od rozpoczęcia trzeciego etapu Unii 
Ekonomicznej i Monetarnej, Europejski Instytut Monetarny został przekształ-
cony w Europejski Bank Centralny (EBC), który wraz bankami centralnymi 

53 Japan Reserve Requirement Ratio, CEIC, https://www.ceicdata.com/en/ indicator/japan/
reserve-requirement-ratio [dostęp: 24.11.2021].
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państw członkowskich Unii Europejskiej tworzy Europejski System Banków 
Centralnych (ESBC), a prezesi banków centralnych państw członkowskich 
wraz z Zarządem EBC tworzą Radę Ogólną ESBC. Zarząd EBC składa się 
z prezesa, wiceprezesa i czterech członków, mianowanych na podstawie po-
rozumienia pomiędzy szefami państw lub rządami państw strefy euro. ESBC 
funkcjonuje na podstawie rozdziałów 2 i 3 traktatu z Maastricht oraz statutu 
znajdującego się w załączonym do traktatu Protokole nr 3. Od ESBC należy 
odróżnić Eurosystem, czyli bank centralny strefy euro. Jego organem decyzyj-
nym jest Rada Prezesów, w skład której wchodzą Zarząd EBC i prezesi kra-
jowych banków centralnych strefy euro. Obie instytucje będą istniały dopó-
ki, dopóty wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej nie przystąpią do 
strefy euro. Początkowo w skład Eurosystemu weszło 11bankow centralnych 
krajów, które zakwalifikowały się do strefy euro. Od 1 stycznia 2001 roku do 
Eurosystemu dołączył Bank Grecji. Pierwszym prezesem ESBC został Holen-
der Wim Duisenberg, który zgodnie z umową ustąpił z końcem 2003 roku,  
a funkcję prezesa objął były szef Banku Francji, Jean-Paul Trichet i pełnił ją 
do października 2011 roku.

Od listopada 2011 roku funkcję prezesa pełni Mario Draghi. Obecnie 
Eurosystem liczy 19 krajowych banków centralnych po wstąpieniu do strefy 
euro Słowenii (2007), Malty i Cypru (2008), Słowacji (2009), Estonii (2011), 
Łotwy (2014) i Litwy (2015).

Głównym celem polityki pieniężnej Eurosystemu jest utrzymanie sta-
bilności cen, co w praktyce oznacza utrzymanie inflacji w wąskim przedziale 
bliskim 2%54. Cel ten został określony w aktualnie obowiązującym Traktacie 
o Unii Europejskiej. Bez szkody dla osiągania tego celu, Eurosystem powi-
nien wspierać politykę ekonomiczną Unii Europejskiej i wspomagać takie jej 
zadania ekonomiczne, jak osiąganie pełnego zatrudnienia i stabilnego wzrostu 
gospodarczego. Jednak zarówno Traktat o UE, jak i oparty na nim statut 
Eurosystemu wyraźnie wskazują hierarchię celów, czyli nadrzędność stabilno-
ści cen jako celu działania w stosunku do pozostałych wyżej wymienionych 
celów, gdyż wychodzi z założenia, że to właśnie stabilność cen najbardziej 
sprzyja osiąganiu pozostałych celów gospodarczych.

Eurosystem prowadzi politykę pieniężną za pomocą trzech rodzajów 
instrumentów: operacji otwartego rynku, operacji depozytowo-kredytowych 
oraz wymogu rezerwy obowiązkowej.

54 Raport o Konwergencji EBC (maj 2020), Pozyskano z: https://www.ecb.europa.eu/pub/
pdf/conrep/-cr2020pl.pdf [dostęp: 24.04.2021].
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Operacje otwartego rynku odgrywają najważniejszą rolę w polityce pie-
niężnej Eurosystemu. Ich skutek ma wpływać na poziom stop procentowych 
w strefie euro, na płynność instytucji kredytowych oraz sygnalizować aktualny 
stan polityki pieniężnej. Eurosystem stosuje pięć typów operacji otwartego 
rynku, w których największą rolę odgrywają tzw. transakcje REPO, które są 
przeprowadzane przez krajowe banki centralne w ich macierzystych krajach. 
Inicjatorem tych operacji jest jednak Europejski Bank Centralny, który także 
określa ich zasady i kontroluje ich wykonanie.

Operacje kredytowo-depozytowe służą zachowaniu i wykorzystaniu 
krótkoterminowej płynności przez instytucje kredytowe strefy euro. Doko-
nywane są przez krajowe banki centralne i na ich inicjatywę. Wymóg rezerwy 
obowiązkowej polega na obowiązku utrzymywania odpowiedniej wielkości 
depozytów w krajowych bankach centralnych przez instytucje kredytowe stre-
fy euro. Głównym celem tego instrumentu jest stabilizacja stop procentowych 
rynku pieniężnego, zapobieganie nadmiernej płynności oraz kontrola podaży 
pieniądza w obiegu55.

Od października 2013 roku Eurosystem na podstawie rozporządzenia 
Rady UE nr 1024/2013 wykonuje jednolity nadzór bankowy na terenie kra-
jów strefy euro. Kilkunastoletni zaledwie okres funkcjonowania Europejskie-
go Systemu Banków Centralnych jest zbyt krótki, aby ocenić skuteczność 
jego działania. Wprawdzie wykorzystuje on dotychczasowe umiejętności 
renomowanych banków centralnych Europy Zachodniej, ale przenoszenie 
skuteczności i sukcesów tych banków w skali kraju nie uzasadnia do zbyt 
dużego optymizmu na terenie nowego organizmu, jakim jest unia walutowa 
kilkunastu suwerennych krajów. Obok wielu nowych jakościowo zadań do 
najtrudniejszych należy i należeć będzie w przyszłości prowadzenie polityki 
pieniężnej dla nowej waluty międzynarodowej, która stała się drugą obok do-
lara amerykańskiego światową walutą rezerwową56.

Narodowy Bank Polski 

W Polsce podmiotem odpowiedzialnym za sprawowanie władzy mone-
tarnej jest Narodowy Bank Polski. Jest on instytucją niezależną od władz pu-
blicznych, co umożliwia realizację nadrzędnego celu NBP, tj. utrzymania cen 

55 Status banku centralnego. Doświadczenia i perspektywy, Materiały z konferencji zorganizo-
wanej w 29 listopada 2019 roku przez Komisję Polityki Gospodarczej Budżetu i Finansów oraz 
Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 2019.
56 R. Witold, Bank Centralny…, op.cit., s. 180-185.
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na stabilnym poziomie, bez zewnętrznych wpływów i decyzji. Bank centralny 
realizuje go, prowadząc politykę pieniężną. Ponadto NBP zajmuje się również 
m.in. prowadzeniem rachunków bankowych instytucji państwa czy działal-
nością edukacyjną. 

Na czele NBP stoi Prezes NBP, za prowadzenie polityki pieniężnej jest 
odpowiedzialna Rada Polityki Pieniężnej, a Zarząd NBP organizuje i kieruje 
bieżącą działalnością Banku. Głównym celem prowadzonej przez NBP po-
lityki pieniężnej powinna być równocześnie niska oraz stabilna bieżąca jak  
i oczekiwana inflacja57.

Rada Polityki Pieniężnej NBP przyjęła strategię bezpośredniego celu in-
flacyjnego mierzonego wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych 
CPI (Consumer Price Index) dla celów operacyjnych. Cel inflacyjny został 
określony na poziomie 2,5 % zmian cen, w skali rocznej. Ze względu na trud-
ności w utrzymaniu inflacji konsumenckiej na takim poziomie, w okresach 
krótkich, dopuszczony został symetryczny przedział odchyleń od celu ± 1 
punkt procentowy58 

Proces prowadzenia polityki pieniężnej odbywa się przy zastosowaniu 
określonych instrumentów, do których zalicza się: system rezerwy obowiązko-
wej, operacje otwartego rynku, politykę refinansową, narzędzia administracyj-
ne oraz oddziaływanie przez perswazję. Ze względu na sposób oddziaływania, 
instrumenty te można podzielić na: pośrednie, bezpośrednie i perswazyjne59.

Od 2014 r. obowiązek utrzymywania rezerwy obowiązkowej w Polsce 
obejmuje banki, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicz-
nych działające w Polsce, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz 
Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową. 

Celem rezerwy obowiązkowej jest łagodzenie wpływu bieżących zmian 
płynności sektora bankowego na stopy procentowe, na rynku międzyban-
kowym. Utrzymywanie rezerwy obowiązkowej na rachunkach w NBP służy 
również ograniczaniu nadpłynności banków.

Wysokość stopy rezerwy obowiązkowej ustala Rada Polityki Pieniężnej. 
Od 31 grudnia 2010 r. stopa rezerwy obowiązkowej wynosi 3,5 proc. dla 
wszystkich rodzajów depozytów, z wyjątkiem środków uzyskanych z tytułu 
transakcji repo i sell-buy-back, dla których stopa rezerwy obowiązkowej wy-
nosi 0 proc. Środki rezerwy obowiązkowej są oprocentowane na poziomie 

57 W. Przybylska-Kapuścińska, Współczesna polityka pieniężna, W. Przybylska-Kapuścińska 
(red.), Warszawa 2019, Difin, s.14 i 24.
58 S. Owsiak, Bankowość, M. Zaleska (red.), Warszawa 2018, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 28.
59 P. Marszałek, Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej jako przesłanka stabilności poziomu 
cen, Warszawa 2017, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 428.
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0,9 stopy referencyjnej, która określa oprocentowanie podstawowych operacji 
otwartego rynku prowadzonych przez NBP60.

Operacje otwartego rynku mają za zadanie równoważenie popytu i po-
daży środków, które są utrzymywane przez banki komercyjne w banku cen-
tralnym. Dzięki temu bank centralny ma wpływ na poziom krótkotermino-
wych stóp procentowych na rynku międzybankowym. Istotą tych operacji jest 
przede wszystkim wpływ na płynność sektora bankowego, a co za tym idzie, 
zdolności emisyjne banków61 . 

Narodowy Bank Polski oferuje bankom możliwość składania krót-
kookresowego (jednodniowego) depozytu w banku centralnym. Lokaty 
przyjmowane są do końca dnia operacyjnego (tzw. depozyt na koniec dnia),  
a zwrot kwoty depozytu wraz z należnymi odsetkami następuje w kolejnym 
dniu operacyjnym. Lokaty te oprocentowane są według stopy zmiennej usta-
lanej przez Radę Polityki Pieniężnej. Depozyty banków komercyjnych składa-
ne w banku centralnym są instrumentem, który pozwala jedynie na absorpcję 
płynności z rynku (działa jednokierunkowo). Oprocentowanie transakcji de-
pozytowej stanowi dolny pułap rentowności lokat dokonywanych na rynku. 
Lokaty terminowe przeciwdziałają więc spadkowi krótkookresowych stóp na 
rynku międzybankowym poniżej stopy depozytowej62.

Natomiast oprocentowanie operacji kredytowej jest krańcowym kosz-
tem pozyskania środków na rynku międzybankowym. Operacje tworzą w ten 
sposób korytarz wahań rynkowych stóp procentowych. Prowadząc operacje 
kredytowe, bank centralny realizuje rolę kredytodawcy ostatniej instancji63.

W ramach prowadzonych operacji kredytowych można wyróżnić kredyt 
lombardowy, redyskontowy oraz techniczny.

Kredyt lombardowy jest formą krótkookresowej pożyczki udzielanej pod 
zastaw papierów wartościowych, której głównym zadaniem jest niwelowanie 
krótkookresowych luk płynności, a tym samym zabezpieczenie rynku pienięż-
nego i systemu rozliczeń przed ich skutkami. Terminem wykorzystania kre-
dytu jest jeden dzień operacyjny a warunkiem jego udzielenia – spłata kredytu 
zaciągniętego w poprzednim dniu operacyjnym.

60 NBP, https://www.nbp.pl/home. aspx?f=/o_nbp/informacje/polityka_pieniezna.html [do-
stęp: 26.11.2021]. 
61 Polityka pieniężna, NBP, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/ polityka_ 
pieniezna.html [dostęp 26.11.2019].
62 NBP, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/ polityka_ pieniezna.html [do-
stęp: 26.11.2021] 
63 M. Kasprzak, Bank centralny w Polsce. Wybrane aspekty, J. Świderska (red.), Warszawa 2020, 
Difin, s. 29. 
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Kredyt redyskontowy polega na odkupowaniu przez bank centralny od 
banków komercyjnych weksli uprzednio przyjętych przez nie do dyskonta.

Kredyt techniczny jest kredytem udzielanym i wykorzystywanym w cią-
gu dnia operacyjnego. Zabezpieczenie jego spłaty stanowią bony i obligacje 
skarbowe oraz bony pieniężne i obligacje NBP. Kredyt ten ma na celu uła-
twienie bankom komercyjnym zarządzanie płynnością, nie generując przy 
tym dodatkowych kosztów – wykorzystany i spłacony w tym samym dniu 
operacyjnym – nie jest bowiem oprocentowany. Gdy bank dokona spłaty 
kredytu technicznego następnego dnia po jego wykorzystaniu, ponosi koszty 
odsetek na poziomie stopy lombardowej64.

W warunkach nadpłynności sektora bankowego skuteczniejsze wydaje się 
być stosowanie przez bank centralny instrumentów o charakterze bezpośred-
nim, selektywnie wpływające na przebieg procesów rzeczowych i pieniężnych, 
które zachodzą w gospodarce. Do instrumentów tych zalicza się: kontrolę 
udzielanych kredytów, kontrolę stóp procentowych oraz oddziaływanie przez 
perswazję65.

Bank centralny kontroluje wysokość kredytów, które są udzielane przez 
banki komercyjne, aby utrzymać określony poziom podaży pieniądza oraz 
przywrócić lub zapewnić równowagę w gospodarce lub/i obrotach bieżą-
cych z zagranicą. Jednym ze sposobów kontroli są limity, które przybiera-
ją formę kontyngentów bądź pułapów kredytowych. Bank centralny ustala  
w ten sposób górny pułap wolumenu kredytów, których może udzielić dany 
bank. Określa także limity, do wysokości których banki komercyjne mogą 
refinansować się w banku centralnym. Inną formą kontroli jest limitowanie 
działalności kredytowej banków poprzez wprowadzanie procentowych lub 
kwotowych ograniczeń dotyczących depozytów lub papierów wartościowych. 
Kolejną formą kontroli jest uzależnianie przyznania kredytu od wniesienia 
wkładu własnego przez kredytobiorcę, czy też od obowiązku utworzenia przez 
bank rezerwy obowiązkowej według zwiększonej stawki. Istnieją również inne 
formy kontroli takie jak: np. dyrektywne wskaźniki określające procentowy 
stosunek danego typu kredytów do kapitału własnego czy wyznaczanie celów, 
na jakie można udzielić kredytów66.

64 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 
483 z późn. zm.
65 Polityka pieniężna, NBP, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/polityka_ 
pieniezna.html, [dostęp: 26.11.2020]. 
66 Polityka pieniężna, NBP, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/polityka_ 
pieniezna.html, [dostęp: 26.11.2020]. 
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Kontrola wysokości stóp procentowych prowadzona jest poprzez pod-
miotowe bądź przedmiotowe różnicowanie stawek oprocentowania. Może to 
się odbywać za pomocą wyznaczania górnej lub dolnej wysokości stóp procen-
towych lub narzucania bankom komercyjnym ściśle określonej wysokości sta-
wek. Podmiotowe różnicowanie stawek procentowych wykorzystywane jest 
jako instrument realizowania celów polityki gospodarczej. Możliwość wspie-
rania gospodarki poprzez odgórną ingerencję w wysokość oprocentowania de-
pozytów lub kredytów zależy od stopnia specjalizacji banków komercyjnych. 
Przedmiotowe różnicowanie, wysokości stawek procentowych, daje większe 
możliwości w zakresie oddziaływania na rzeczowe zjawiska w gospodarce67. 

Bank centralny może również oddziaływać na banki komercyjne poprzez 
perswazję. Polega ona na przekazywaniu w różnej formie informacji na temat 
krótkookresowych i średniookresowych założeń polityki pieniężnej, instru-
mentów stosowanych przy ich realizowaniu oraz oczekiwanych efektów. Per-
swazja traktowana jest jednak jako instrument uzupełniający w przypadku 
niepewności czy niemożności osiągnięcia celów polityki pieniężnej przy uży-
ciu instrumentów ogólnego oddziaływania na system bankowy.

Aby stosowane przez bank centralny instrumenty były skuteczne, ko-
nieczne jest zapewnienie swobody i odpowiednich uprawnień bankowi cen-
tralnemu w prowadzeniu polityki monetarnej. Warunki takie zapewnione 
zostały poprzez przekazanie wyłącznych uprawnień do prowadzenia polityki 
pieniężnej bankowi centralnemu oraz określenie jego niezależności68.

Niezależność banku centralnego jest kwestią podnoszoną często w lite-
raturze, co wskazuje na jej istotność. Zasada niezależności banku centralne-
go ukształtowała się w ostatnich dekadach na bazie doświadczeń związanych  
z ingerencją władzy wykonawczej w politykę pieniężną. Głównymi kwestiami 
spornymi, między autonomicznym bankiem centralnym a rządem, są kwestie 
zarządzania długiem publicznym, warunków kredytu krajowego oraz polityki 
kursów walut. W literaturze podkreśla się, że niezależność banku centralnego 
jest wartością, która pozytywnie wpływa na procesy gospodarcze69. Zasada ta  
 
 
 

67 L. Oręziak, Bankowość na świecie i w Polsce. Stan obecny i tendencje rozwojowe, L. Oręziak 
(red.), B. Pietrzak, Warszawa 2000/2001, Instytut Naukowo-Wydawniczy Olympus, s. 58-62.
68 Polityka pieniężna, NBP, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/ polityka_ 
pieniezna.html, [dostęp: 26.11.2020], s. 38. 
69 K. Starzec, Konstytucyjny system organów państwowych, B. Szmulik (red.), M. Paździor, War-
szawa 2018, Wolters Kluwer, s. 294.
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jest uważana za jedną z największych zdobyczy ekonomii i cywilizacji eko-
nomicznej70. Zasadniczo pojęcie niezależności jest tożsame z pojęciem auto-
nomii banku centralnego. Niezależność banku centralnego definiowana jest 
jako pozbawienie władzy wykonawczej wiążącego wpływu na decyzje banku 
centralnego, a zarazem pozbawienie prawa do władczego ingerowania w bie-
żącą politykę banku, nawet władzy ustawodawczej. Niezależność banku cen-
tralnego można analizować na trzech głównych obszarach – instytucjonalnym, 
personalnym oraz funkcjonalnym.

Pierwsza płaszczyzna – instytucjonalna – oznacza, że bank centralny jest 
podmiotem autonomicznym, nie jest częścią władzy wykonawczej i jest wy-
posażony w odrębną od samego państwa podmiotowość prawną. W ramach 
tak rozumianej niezależności, NBP samodzielnie określa swoją strukturę orga-
nizacyjną (centrala, oddziały okręgowe oraz jednostki/komórki organizacyjne 
w ich ramach)71.

Kolejny aspekt – personalny – odnosi się do osób pełniących funkcje or-
ganów NBP, w szczególności zaś do jego prezesa. Czasami jest on ujmowany 
jako element niezależności instytucjonalnej. Warto podkreślić, że Prezes NBP 
jest także członkiem organów Europejskiego Banku Centralnego, więc jego 
niezależność personalna ma również charakter gwarancyjny na potrzeby EBC. 
Niezależność funkcjonalna natomiast dotyczy instrumentów oraz narzędzi 
stosowanych przez bank dla realizacji jego zadań i funkcji, w szczególności 
emisyjnej, polityki pieniężnej oraz stabilności systemu finansowego72. 

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt niezależności banku cen-
tralnego – niezależność finansową. Oznacza ona, że NBP samodzielnie, z wła-
snych środków, finansuje swoją działalność zgodnie z planem finansowym, 
przyjętym przez Zarząd NBP i zatwierdzonym przez RPP. Plan finansowy 
NBP nie jest zatem elementem budżetu państwa. Należy podkreślić, że jeśli 
chodzi o zysk NBP, nie pozostaje on do wyłącznej dyspozycji banku central-
nego, ale jest w większości przekazywany do budżetu państwa. Nie narusza 
to jednak niezależności banku centralnego i nie jest to finansowanie deficy-
tu budżetowego. Z samodzielnością finansową NBP wiąże się także zakaz  
finansowania budżetu, czy szerzej – sektora finansów publicznych. Bank  
 

70 J. Mujżel, S. Owsiak, E. Mączyńska, Narodowy Bank Polski. Podmiot polityki pieniężnej  
i ogniwo w systemie gospodarczym państwa. Raport nr 16, Warszawa 2020, Rada Strategii Spo-
łeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, s. 10.
71 A. Proksa, Demokratyczne państwo prawa, M. Aleksandrowicz (red.), A. Jamróz, L. Jamróz, 
Białystok 2014, Wydawnictwo Temida 2, s. 325.
72 A. Proksa, Demokratyczne państwo prawa, op.cit., 2014, s. 326.
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centralny nie udziela zatem kredytów i pożyczek Państwu ani jego instytu-
cjom i agendom73.

Podsumowanie

Banki centralne miały doniosły wpływ na przyspieszenie rozwoju gospo-
darczego i transformację systemową od feudalizmu do kapitalizmu. W wieku 
XX w sposób istotny zmieniły się warunki gospodarcze. Nie zmniejszyło to 
jednak znaczenia bankowości centralnej, przeciwnie – rola banków central-
nych w poszczególnych państwach, regionach i w skali całego świata znacznie 
się zwiększyła. Dziś ta rola staje się coraz bardziej ponadnarodowa. Łączy się 
ona z procesem integracji walutowej (np. w Unii Europejskiej), a następnie 
zastąpienia walut narodowych wspólną walutą. 

Obecne cele i zadania banków centralnych sprawiają, iż są one postrzega-
ne przez społeczeństwo nie tylko jako instytucje władzy monetarnej, lecz także 
jako podmioty współodpowiedzialne za zapewnienie i utrzymanie stabilno-
ści finansowej danego państwa. Niezależnie od wybranego w danym kraju 
modelu banku centralnego, tj. ograniczonego wyłącznie do zapewnienia sta-
bilności systemu finansowego, uzupełnionego o pewne elementy zarządzania 
kryzysowego, czy też rozszerzonego o nadzór nad bankami (a nawet innymi 
podmiotami rynku finansowego), nie można mieć wątpliwości, iż każdy bank 
centralny oprócz skuteczności i przejrzystości działań musi cechować się nie-
zależnością, która musi być traktowana jako atrybut komplementarny wobec 
odpowiedzialności. Niezależność banku centralnego od władzy ustawodaw-
czej czy wykonawczej sprawia jednak, iż ponosi on odpowiedzialność w głów-
nej mierze jedynie przed społeczeństwem.

Bibliografia

1. Baka W., System Bankowy Wielkiej Brytanii, Prawo Bankowe 2020, 
nr 7/8.

2. Baka W., Bankowość centralna. Funkcje, metody, organizacja, War-
szawa 2020, Biblioteka Menedżera i Bankowca.

3. Baka W., Bankowość centralna – funkcje – metody – organizacja, 
Warszawa 2020.

73 A. Proksa, Demokratyczne państwo prawa, op.cit., 2014, s. 329. 



80

RENATA JEDLIŃSKA

4. Bank of England, https://www.bankofengland.co. uk/about [dostęp: 
23.01.2021].

5. Bank of Japan Act, http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/
detail/?id=92&vm=02&re =01 [dostęp: 24.11.2021].

6. Bank of Japan, https://www.boj.or.jp/en/announcements/rele-
ase_2016/ k160129a.pdf [dostęp: 24.11.2021].

7. Banking Act and related Laws and Regulations, Japanese Bankers 
Association, https://www.zenginkyo.or.jp/en/banks/banking-act/ 
[dostęp: 24.11.2021].

8. Cicirko T., Kołodziejczyk L., Kreczmańska-Gigol K., Mikołajczyk 
O., Mikołajczyk M., Finanse, Ostaszewski J. (red.), Warszawa 2019, 
Difin.

9. Funkcje banku centralnego, NBP, https://www.nbp.pl/home.
aspx?f=/o_nbp/informac je/funkcje_banku_centralnego.html [do-
stęp: 26.11.2021].

10. https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy [dostęp: 23.01. 
2021].

11. Japan Reserve Requirement Ratio, CEIC, https://www.ceicda-
ta.com/en/indicator/japan/reserve-requirement-ratio [dostęp: 24. 
11.2021].

12. Kasprzak M., Bank centralny w Polsce. Wybrane aspekty, Świderska J. 
(red.), Warszawa 2020, Difin.

13. Koperkiewicz-Mordel K., Polskie prawo bankowe, Warszawa 2003.

14. Kosikowski C., Publiczne prawo bankowe, Warszawa 2019.

15. Kostrzewa K., Historia banków centralnych, https://bankomania.
pkobp.pl/finanse-na-co-dzien/historia-bankow-centralnych/ [do-
stęp: 23.01.2021].

16. Kostrzewa K., Historia banków centralnych. Cz. 2: Bank of England, 
https://bankomania.pkobp.pl/finanse-na-co-dzien/historia-banko 
w-centralnych-cz- 2-bank-of-england/ [dostęp: 23.01.2020].

17. Kostrzewa K., Historia banków centralnych. Cz. 2: Bank of England, 
ht-tps://bankomania.pkobp.pl/finanse-na-co-dzien/historia-banko 
w-centralnych-cz- 2-bank-of-england/ [dostęp: 23.11.2021.



81

BANKOWOŚĆ CENTRALNA NA ŚWIECIE

18. Kozioł W., 350 lat historii bankowości centralnej na świecie. Bank 
banków, Departament Edukacji i Wydawnictw NBP.

19. Kwiatkowski W., System Rezerwy Federalnej, Warszawa 2020, Wy-
dawnictwo Naukowe SCHOLAR

20. Marszałek P., Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej jako przesłan-
ka stabilności poziomu cen, Warszawa 2017, Wydawnictwo Nauko-
we PWN.

21. Mujżel J., Owsiak S., Mączyńska E., Narodowy Bank Polski. Podmiot 
polityki pieniężnej i ogniwo w systemie gospodarczym państwa. Raport 
nr 16, Warszawa 2020, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy 
Radzie Ministrów.

22. Narodowy Bank Polski, 2015, Raport roczny, Warszawa 2020.

23. NBP, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/polity-
ka_pieniezna.html [dostęp: 26.11.2021].

24. Orędziak L., Bank Anglii jako Bank Centralny Wielkiej Brytanii. 
Bankowość Centralna od A do Z, Bank i Kredyt 2020, nr 23.

25. Oręziak L., Bankowość na świecie i w Polsce. Stan obecny i tendencje 
rozwojowe, Oręziak L. (red.), Pietrzak B., Warszawa 2000/2001, In-
stytut Naukowo-Wydawniczy Olympus.

26. Oręziak L., Bankowość centralna od A do Z, Kokoszczyński R. (red.), 
Pietrzak B., Warszawa 2020, NBP Departament Komunikacji 
Społecznej.

27. Owsiak S., Bankowość, Zaleska M. (red.), Warszawa 2018, Wydaw-
nictwo C.H. Beck.

28. pdf/conrep/cr2020pl.pdf [dostęp: 24.04.2021].

29. Polityka pieniężna, NBP, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_
nbp/informacje/ polityka_ pieniezna.html [dostęp: 26.11.2017].

30. Polityka pieniężna, NBP, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_
nbp/informacje/ polityka_ pieniezna.html [dostęp: 26.11.2020].

31. Proksa A., Demokratyczne państwo prawa, Aleksandrowicz M. (red.), 
Jamróz A., Jamróz L., Białystok 2014, Wydawnictwo Temida 2.



82

RENATA JEDLIŃSKA

32. Przybylska-Kapuścińska W., Współczesna polityka pieniężna, Przy-
bylska-Kapuścińska W. (red.), Warszawa 2019, Difin.

33. Witold R., Bank Centralny i polityka pieniężna, Wydawnictwo Na-
ukowe Wydziału Zarządzania.

34. Raport o Konwergencji EBC (maj 2020), Pozyskano z: https://www.
ecb.europa.eu/pub/.

35. Starzec B., Konstytucyjny system organów państwowych, Szmulik B. 
(red.), Paździor M., Warszawa 2018, Wolters Kluwer.

36. Status banku centralnego. Doświadczenia i perspektywy, Materiały 
z konferencji zorganizowanej w 29 listopada 2019 roku przez Ko-
misję Polityki Gospodarczej Budżetu Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2021.

37. Zięba-Załucka H., Organy państwowe w ustroju konstytucyjnym RP, 
Zięba-Załucka H. (red.), Rzeszów 2020, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego.

GLOBAL CENTRAL BANKING

Summary: The central bank is an essential player in the economy in developed 
countries. Its functions are primarily focused on price stability. The decisions 
of the central bank affect the whole economy, i.e. enterprises, individuals.  
The aim of the article is the comparative analysis of the organization, status 
and tasks performed by the NBP with the basics of central banks in selected 
countries around the world and pointing out the differences between them. 
The author focused primarily on the comparison of functions performed  
by central banks, with particular emphasis on the conduct of monetary policy 
and the scope of independence of the central bank in the system of power. 
The central banks selected for the analysis include institutions functioning 
in countries diverse in terms of political system, economic development and 
culture. Such a group of entities selected for the study makes it possible to 
compare institutions performing a similar function but operating in very dif-
ferent conditions. Based on the analysis carried out, it can be concluded that 
the existence of a central bank in a developed country is necessary. However, 
the structure of such a bank and the scope of its functions are not always 
the same. Some banks are more independent of the government, like the  
US central bank, while others, like the Bank of Japan, are more dependent on 
the government. Bank ownership also varies between countries. In conclusion, 
the existence of a central bank in a country is necessary, but the way it func-
tions differs between described countries.

Key words: Central bank, monetary policy, National Bank of Poland, Bank 
of England, Federal Reserve System, Bank of Japan, European Central Bank.
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KLAUZULA OGÓLNA PRZECIWKO 
UNIKANIU OPODATKOWANIA  

W POLSKIM PRAWIE PODATKOWYM

Streszczenie: W art. 119a Ordynacji podatkowej zamieszczona została klauzula ogólna mająca 
za zadanie przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. W celu głębszej analizy jej zastosowania 
zamieszczono w niniejszym artykule cztery wyroki z lat 2018-2019 reprezentatywne ze względu 
na rozpatrywane w nich zagadnienia. Literatura przedmiotu oraz wymienione orzecznictwo po-
zwoliły na sprecyzowanie wniosków w szczególności odnośnie pojęć niedookreślonych, które  
w swej naturze mogą powodować problemy interpretacyjne.

Słowa kluczowe: Klauzula ogólna, Ordynacja podatkowa, interpretacja

Wstęp 

Celem głównym niniejszego artykułu jest analiza zastosowania klauzuli 
ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania zamieszczonej w Ordynacji po-
datkowej2 jako sposobu obrony w związku z próbami uniknięcia opodatko-
wania ujawnionymi w orzecznictwie sądów w Polsce, jak również jej relacja 
z innymi przepisami wymienionej ustawy. Podstawową procedurę metodo-
logiczną wykorzystaną w trakcie opracowywania pracy oparto o orzeczenia 
sądów w latach 2018 – 2019, które wsparto poglądami doktryny prawniczej. 
Z uwagi na objętość pracy oraz zawartość wybranych orzeczeń ograniczono 
wybór do czterech wyroków poddanych weryfikacji tak, aby ukazać stanowi-
sko sądów z różnych perspektyw i zaistniałych sytuacji prawnych. 

Wykorzystane metody badawcze poparte literaturą tematu służą sfor-
mułowaniu ogólnych wniosków odnośnie korelacji zastosowania klauzuli 
ogólnej w kontekście stanowiska sądów, jak również innych przepisów prawa.  

1 Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny  
w Krakowie. 
2 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 974). 
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Z całą stanowczością zauważyć bowiem należy, że już sama analiza literatury 
odnośnie wprowadzenia klauzuli ogólnej przeciwdziałającej unikaniu opodat-
kowania wskazuje, że stanowi ona skomplikowany i niezwykle ważny element 
prawa. 

Klauzula ogólna  
a regulacje ustawy o opodatkowaniu

Klauzula ogólna ujawniona w polskim prawie podatkowym zamieszczo-
na została w art. 119a Ordynacji podatkowej, który ujmuje definicję unikania 
opodatkowania. W nawiązaniu do przepisu z sytuacją unikania opodatko-
wania mamy do czynienia, gdy dane działanie zaistniało: „przede wszystkim 
w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach  
z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, jeżeli sposób działania jest 
sztuczny”3. Jednakże, aby w pełni klauzulę ogólną ukazać należy również omó-
wić pozostałe paragrafy dotyczące wspominanego artykułu4. 

Przeanalizowana literatura tematu w tym względzie jest szeroko stoso-
wana z uwagi na różnorodność sytuacji do jakich może dochodzić w wyniku 

3 „§ 1. Czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzy-
ści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub 
jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania 
był sztuczny (unikanie opodatkowania); § 2. W sytuacji określonej w § 1 skutki podatkowe 
czynności określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano 
czynności odpowiedniej; § 3. Za odpowiednią uznaje się czynność, której podmiot mógłby 
w danych okolicznościach dokonać, jeżeli działałby rozsądnie i kierował się zgodnymi  
z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub 
celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, a sposób działania nie byłby sztuczny. Czynność 
odpowiednia może polegać także na zaniechaniu działania; § 4. Jeżeli w toku postępowania 
strona wskaże czynność odpowiednią, skutki podatkowe określa się na podstawie takiego 
stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby dokonano tej czynności; § 5. Przepisy § 2-4 nie mają 
zastosowania, jeżeli okoliczności wskazują, że osiągnięcie korzyści podatkowej było jedynym 
celem dokonania czynności, o której mowa w § 1. W takiej sytuacji skutki podatkowe 
określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby czynności nie dokonano;  
§ 6. Jeżeli korzyść podatkowa została osiągnięta w rezultacie dokonania czynności, o której mowa 
w § 1, w wyniku zastosowania przepisu ustawy podatkowej określającego warunki przyznania 
zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego, wyłączenia z podstawy opodatkowania, w tym 
wyłączenia przychodów (dochodów) z opodatkowania, lub odliczenia od przychodu, dochodu 
lub podatku, to skutki podatkowe określa się na podstawie stanu prawnego, jaki zaistniałby, 
gdyby dany przepis ustawy podatkowej nie miał zastosowania. Przepisów § 2-5 nie stosuje 
się; § 7. Jeżeli dokonane przez stronę cofnięcie skutków unikania opodatkowania, o którym 
mowa w art. 81b § 1a, w całości uwzględnia ocenę prawną organu podatkowego związaną  
z unikaniem opodatkowania, zawartą w zawiadomieniu wydanym na podstawie art. 200 § 3, 
organ podatkowy zawiera w decyzji wskazanie korzyści podatkowej lub dochodu stanowiącego 
podstawę ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 58d.” Art. 
119a Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 974.
4 M. Guzek, M. Stefaniak, Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Komentarz praktyczny, 
C. H. Beck, Warszawa 2018, s. 24 – 26.
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prowadzenia działalności gospodarczej, które mogą w swym działaniu pro-
wadzić do prób unikania opodatkowania. Historycznie udokumentowane 
pojawienie się pierwszych orzeczeń sądów administracyjnych traktujących 
na temat stanów mających znamiona prób uniknięcia opodatkowania można 
odnaleźć już w latach 90-tych XX wieku. Natomiast na gruncie krajowym 
norma dotycząca przeciwdziałaniu unikania opodatkowania wprowadzona 
została w dniu 1 stycznia 2003 r.5. Niemniej jednak, jej stosowanie jest utrud-
nione z uwagi na przede wszystkim zaplanowane, skomplikowane procesy 
przekształceń w przedsiębiorstwach w ramach, których składane są wnioski  
w sprawie uzyskania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. 

Ze względu na fakt, iż część sformułowań zamieszczonych w ustawie, 
takich jak: „sztuczny sposób działania”, „uzasadnione przypuszczenia”, „po-
zorność zachowania” może powodować problemy interpretacyjne, wystąpiła 
konieczność przytoczenia konkretnego orzecznictwa sądowego w tej kwestii6. 
Należy pamiętać, że wszystkie wnioski przedłożone przez strony opierają się 
na rozpatrywaniu w trakcie, którego analizowane są oświadczenia wniosko-
dawców, jakie na gruncie prawnym można odnieść do opisanych czynności 
cywilnoprawnych. Z tego też powodu w procesie prowadzonym przed orga-
nem dochodzi do ustalenia rzeczywistych chęci zachowania strony na pod-
stawie, których dokonywana jest ocena prawidłowości zachowania względem 
prawa podatkowego7.

Postępowanie interpretacyjne a postępowanie  
w zakresie klauzuli unikania opodatkowania 

Pierwszym poddanym analizie orzeczeniem jest wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2019 r.8. W powołanej sprawie wnio-
skodawca złożył wniosek skarżący wyrok wydany przez Wojewódzki Sąd Ad-
ministracyjny w Poznaniu9 żądając ponownego rozpatrzenia sprawy, co do 

5 A. Olesińska, Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania, Wydawnictwo Dom Or-
ganizatora, Toruń 2013, s. 246 – 248. 
6 D. J. Gajewski, J. Glumińska – Pawlic, M. J. Godecki, A. Werner (red.), Klauzula przeciwko 
unikaniu opodatkowania, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 54 – 56; G. Kujawski, Klauzula 
generalna unikania podatkowania. Komentarz do zmian w ordynacji podatkowej, Wolter Kluwer, 
Warszawa 2017, s. 115 – 124. 
7 M. Kondej, Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Komentarz do przepisów materialno-
prawnych, Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, Poznań 2018, s. 25 – 30. 
8 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2019 r., II FSK 450/18, LEX 
nr 2771772.
9 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 4 października 2017 r., 
I SA/Po 676/17, LEX nr 2424870.
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decyzji wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej odnośnie 
odmowy wydania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Z przedłożonych dokumentów, w których określona została sytuacja 
faktyczna wskazano, że zdarzenie przyszłe, na które powoływał się wniosko-
dawca będzie przebiegało w następujący sposób. Wnioskujący jest polskim re-
zydentem spełniającym wszelkie przesłanki art. 3 ust. 1a pkt 1 i 2 u.o.p.d.f. 10  
W wyniku zakupu udziałów na podstawie wniesionego aportu niepieniężnego 
pod postacią udziałów w spółce kapitałowej stał się wspólnikiem w spółce 
z ograniczoną odpowiedzialnością. Kolejnym planowanym zdarzeniem mia-
ło być przekształcenie spółki holdingowej w spółkę osobową, a następnie jej 
likwidacja lub jak sama strona wskazuje rozwiązanie na zasadzie jednomyśl-
nej uchwały wspólników w wyniku czego nie będzie zachodziła konieczność 
likwidacji. W następstwie tego procesu wnioskodawca może stać się właści-
cielem różnego rodzaju składników majątkowych takich jak: akcje, obligacje, 
środki pieniężne, weksle, inne papiery wartościowe, itp. 

Na podstawie przedstawionej sytuacji organ stwierdził, iż może nastąpić 
stan, w którym osoba prowadząca działalność może stać się dłużnikiem wobec 
spółki z tytułu pożyczek, a w następstwie likwidacji zobowiązanie to wyga-
śnie, ponieważ dojdzie do tzw. konfuzji (jedna osoba jest zarówno wierzycie-
lem, jak i dłużnikiem). Właśnie w tym rozwiązaniu sąd odnalazł przesłanki 
zmierzające do zaistnienia uzasadnionego przypuszczenia, że opisane wyżej 
zachowanie może zmierzać do uniknięcia opodatkowania. Całą bowiem sytu-
ację przedstawioną we wniosku sąd określił jako „sztuczną”11, przy realizacji, 
której mogłaby zostać osiągnięta korzyść podatkowa, niezgodna z przepisami 
ustawy podatkowej. Od powyższego wyroku wnioskodawca złożył skargę do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego, wnioskując o powrót sprawy do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego z koniecznością ponownego rozpatrzenia 
i żądając jednocześnie pokrycia kosztów prowadzonej sprawy. W pozwie ściśle 

10 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (t.j., Dz. U.  
z 2022 r., poz. 1079). 
11 „Sposób działania nie jest sztuczny, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności należy przy-
jąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami zastosowałby 
ten sposób działania w dominującej mierze z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Do 
przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się celu osiągnięcia korzyści po-
datkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu.” Art. 119c  
§ 1, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j., Dz. U. z 2022 r., poz. 974).
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dokonano wskazania na powiązanie pomiędzy art. 14b § 5b o.p.12 z omawia-
nym w pracy art. 119a i 119b o.p. i powołania się na nie zwracając uwagę na 
konieczność współistnienia obu przepisów. 

Reasumując w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódz-
ki Sąd Administracyjny nie ma obowiązku zbadania, czy zachodzą przesłanki 
określone w art. 119b. o.p., które mogłyby kwalifikować określone czynności, 
jako mające na celu uniknięcie opodatkowania. Według opinii sąd pierw-
szej instancji dokonał bardzo dokładnego opisu prawdopodobnych zdarzeń 
przyszłych realizując tym samym w pełni wymagania stawiane w momencie 
powoływania się art. 14b § 5b o.p. Trafnie także wywnioskowano, że środki 
pieniężne jakie otrzyma osoba fizyczna w wyniku likwidacji spółki kapitało-
wej podlegają obowiązkowi uiszczenia 19% zryczałtowanego podatku docho-
dowego od osób fizycznych, co w przypadku rozwiązania spółki osobowej nie 
istnieje. Zatem dokonanie przekształcenia wspomnianego przez skarżącego 
nie tylko spowoduje przekazanie majątku spółki w trakcie jej istnienia, ale do-
datkowo uniknie on konieczności zapłaty wspomnianego podatku. Ponadto 
zaistnienie konfuzji pozwoliłoby na niespłacenie chociażby weksli w wyniku 
połączenia roli dłużnika i wierzyciela w jednej osobie. W takim przypadku 
zachodzi również sposobność skutecznego pomniejszenia przychodów na 
skutek zabiegu zbycia aktywów nabytych w ramach rozwiązania spółki oraz 
spłaty papierów dłużnych o wydatki poniesione przez spółkę osobową lub 
kapitałową. Ponadto tzw. wymiana udziałów, jaka mogłaby w tym przypadku 
wystąpić otwiera drogę zmierzającą do aktualizacji do wartości rynkowej kosz-
tów nabycia udziałów wniesionych do spółki kapitałowej, co z kolei pozwala 
zaliczyć do kosztów podatkowych wartość nominalną udziałów spółki kapita-
łowej otrzymanych w zamian za udziały tej spółki. Dokładnie taki sam sche-
mat mógłby zostać zastosowany w przypadku wykupu papierów dłużnych. 

Dogłębna analiza przeprowadzona w rzeczonej sprawie oparta wyłącznie 
na podstawie zastosowania art. 119a o.p. nie pozwoliła na wydanie indywi-
dualnej interpretacji, o którą skarżący wnosił. Ponadto po wydaniu wyroku 
skarżący w żaden sposób nie podważał oceny sądu pierwszej instancji, nie 
podejmując chociaż próby odparcia wyciągniętych przez sąd wniosków oraz 

12 „Odmawia się, w drodze postanowienia, wydania interpretacji indywidualnej w zakresie 
tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione 
przypuszczenie, że mogą: 1) stanowić czynność lub element czynności określonej w art. 119a  
§ 1 lub 2) być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem środków ograniczających umow-
ne korzyści, lub 3) stanowić nadużycie prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia  
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług” Art. 14b § 5b, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
Ordynacja podatkowa (t.j., Dz. U. z 2022 r., poz. 974).
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uzupełnić złożoną poprzednio dokumentację. Naczelny Sąd Administracyj-
ny odniósł się także w tym konkretnym przypadku do błędnego powołania 
art. 14b § 5b o.p. w stosunku jedynie do art. 119a o.p., pomijając badanie 
art. 119b o.p., które obarczone jest koniecznością przeprowadzenia czynności 
dowodowych, jakie w postępowaniu w sprawie interpretacji nie jest stosowa-
ne. Doprowadzając do niego należy zauważyć, że sąd opierałby się jedynie na 
oświadczeniach złożonych przez wnioskodawcę, odnośnie których nie mógłby 
przeprowadzić weryfikacji, tym samym nie mając pewności, co do prawidło-
wości stwierdzonego orzeczenia. Zatem skarga została oddalona jako nieza-
sadna, poparta wyrokami sądowymi jakie zapadły w podobnych sytuacjach 
prawnych13.

Uprawdopodobnienie a udowodnienie przesłanek 
zastosowania art. 119a o.p. 

Kolejnym orzeczeniem sądu ujmującym oparcie wydania wyroku o art. 
119a o.p., jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach 
z dnia 7 lutego 2018 r.14. Sprawa ponownie dotyczyła kwestii wydania in-
terpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, co do możliwości 
zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów po 
przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandy-
tową. Wnioskodawca przedstawił zdarzenie przyszłe w ramach, którego jako 
współwłaściciel spółki z ograniczoną odpowiedzialnością planuje podwyższe-
nie jej kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego pod 
postacią składników majątkowych (nieruchomości), które będą odpowiadać 
stosownej definicji środków trwałych15. Wkład zostanie wniesiony zgodne  
z wartością rynkową (ustaloną w drodze wyceny), przy czym wartość nomi-
nalna udziałów dla wspólnika zostanie wniesiona w wartości niższej od ryn-
kowej, natomiast powstała w tej sytuacji nadwyżka zasili kapitał zapasowy 

13 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2018 r., II FSK 290/18, 
ONSAiWSA 2020/4/46.; Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 październi-
ka 2018 r., II FSK 1034/18, LEX nr 2737593; Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego  
z dnia 5 listopada 2019 r., II FSK 3750/17, LEX nr 2745808; Wyrok Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego z dnia 6 grudnia 2019 r., II FSK 638/18, LEX nr 2768325.
14 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 7 lutego 2018 r., I SA/
Gl 751/17, LEX nr 2442067.
15 Art. 16a ust. 1, Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(t.j., Dz. U. z 2022 r., poz. 1265); Art. 22a ust. 1, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1079).
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spółki z ograniczoną odpowiedzialnością16. Dodatkowo aktywa będą podlegać 
amortyzacji w spółce. W ocenie strony możliwość zaliczenia odpisów amorty-
zacyjnych w koszty uzyskania przychodów powinna być możliwa. 

Organ pierwszej instancji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po 
zapoznaniu się z opisem planowanej operacji przyszłej postanowił zasięgnąć 
opinii Ministra Rozwoju i Finansów, co do możliwości wystąpienia przesła-
nek zastosowania art. 119a o.p. Jego obawy zostały potwierdzone, więc organ 
pierwszej instancji odmówił wszczęcia postępowania odnośnie uzyskania in-
terpretacji indywidualnej prawa podatkowego. W odpowiedzi wnioskodaw-
czyni złożyła skargę na wydaną decyzję zarzucając naruszenie między inny-
mi art. 14b § 5b o.p. w związku z art. 119a o.p., oraz podnosząc, że opinia 
Ministra Rozwoju i Finansów nie jest dla organu orzekającego wiążąca, a na 
jej podstawie według jej zdania bezpodstawnie odmówiono jej indywidualnej 
interpretacji przepisów oraz nastąpiło złamanie przepisu art. 14h o.p.17. 

Organ drugiej instancji stwierdził brak podstaw do zmiany orzeczenia  
i skargę oddalił. W dalszej kolejności po zaznajomieniu ze sprawą Wojewódz-
ki Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone postanowienie i nałożył dodatko-
wo na Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej obowiązek zapłaty kosz-
tów postępowania oznaczając jednocześnie, że wniesiona skarga jest zasadna.  
W interpretacji sądu skoncentrowanie uwagi jedynie na odniesieniu się do 
klauzuli ogólnej było błędne. Uzasadnienie sądu zostało dodatkowo podkre-
ślone następującymi przesłankami; w celu oznaczenia uzasadnionego przy-
puszczenia zaistnienia naruszenia art. 119a o.p., nie jest konieczne ustalenie 
łącznego zaistnienia ogółu przesłanek wystąpienia możliwości zastosowania 
klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, bowiem elementem wystarcza-
jącym jest oznaczenie sytuacji mogących przynieść korzyść podatkową oraz 
zidentyfikowanie zachowań mogących świadczyć o „sztuczności” w ramach 
określonych w ustawie okoliczności. W tym przypadku podniesiono również 
argument zgodnie, z którym zastosowanie art. 119a o.p. nie jest możliwe, gdy 
korzyść lub suma korzyści podatkowych dla podmiotu nie przekracza 100 000 
zł w okresie rozliczeniowym. Ponadto uwagę sądu zwrócił niedostateczny 

16 Art. 154 § 3, Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j., Dz. U.  
z 2022 r., poz. 807).
17 „W sprawach dotyczących interpretacji indywidualnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 
120, art. 121 § 1, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135, art. 140, art. 143, art. 165 § 3b, 
art. 165a, art. 168, art. 169 § 1-2 i 4, art. 170, art. 171, art. 208, art. 213 w zakresie uzupeł-
niania lub sprostowania co do skargi do sądu administracyjnego, art. 214, art. 215 § 1 i 3 oraz 
przepisy rozdziałów 3a, 5, 6, 7, 10, 14, 16 i 23 działu IV.”; Art. 14h, Ustawa z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 974).
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sposób udokumentowania sytuacji przyszłej skarżącej, która stała się podstawą 
argumentacji opartej na określeniu „uzasadnionego przypuszczenia”. W wy-
danym wyroku uznano, że stanowisko, na które powołał się sąd pierwszej in-
stancji, czyli opinia wydana przez Ministra Rozwoju i Finansów nie powinna 
być dla niego wiążąca, tym bardziej, że zachowanie takie nie ma umocowania 
prawnego. Podobna argumentacja została także wykorzystana w analogicz-
nych sytuacjach przedstawionych w wyrokach wymienionych w przypisie18.  
Uznać zatem należy, że w przypadku zaistnienia „uzasadnionego przypusz-
czenia” organ zobowiązany jest do wykazania korzyści podatkowych lub ich 
sumy odniesionych przez podatnika.

Przesłanki mogące świadczyć  
o możliwości unikania opodatkowania

Zgoła innym stanem faktycznym opisanym przez wnioskującego zajmo-
wał się Naczelny Sąd Administracyjny podczas orzekania w wyroku z dnia 
19 grudnia 2019 r.19. Wnioskodawca przedstawił sytuację faktyczną opisując 
prowadzenie działalności gospodarczej, do której wykorzystuje działkę, na 
której powstała hala produkcyjna z biurami, wykazana w ewidencji środków 
trwałych przedsiębiorstwa i jako taka podlegająca amortyzacji. Złożony wnio-
sek zawierał prośbę o ocenę indywidualną interpretacji przepisów dotyczą-
cych sytuacji przekształcenia rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej 
w spółkę kapitałową. Przy takim zabiegu wspomniany budynek w założeniach 
ma być wycofany z działalności, a następnie po zarejestrowaniu przekształco-
nej działalności spółka ma dokonywać wynajmu części hali i biur rzeczonego 
budynku. Pozostała cześć (niewykorzystywana w celach gospodarczych) ma 
zostać przeznaczona wyłącznie na cele prywatne i o tę właśnie część zostało 
zadane następujące pytanie: Czy będzie ona podlegała opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym od osób fizycznych?

W ocenie organu interpretującego przedstawione zdarzenie przyszłe  
w pełni podlega normie wynikającej z art. 119a o.p., ponieważ wykorzysty-
wanie hali będzie w opinii organu wiązało się z koniecznością uiszczenia czyn-
szu, który nowo powstała spółka będzie mogła zaliczać do kosztów uzyskania 

18 Wyrok Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25 lipca 2017 r., I SA/GI 567/17, LEX 
nr 2345466; Wyrok Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 31 sierpnia 2017 r., I SA/
Gl 523/17, LEX nr 2396827; Wyrok Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 6 września 
2017r., I SA/Po 277/17, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2925CB98BD [dostęp: 20.07.2022].
19 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2019 r., II FSK 148/18, LEX 
nr 2774212.
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przychodów. Takie działanie może zostać także uznane za „sztuczne” w mnie-
maniu art. 119c o.p. Zatem w pierwszym etapie Dyrektor Krajowej Informa-
cji Skarbowej uznał przedstawioną przez wnioskującego sytuację za świadczącą 
o chęci uniknięcia opodatkowania i co za tym odmówił wydania interpretacji. 

Wydaną decyzję wnioskodawca zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego w Szczecinie, a ten skargę uznał za zasadną i uchylił wydane 
postanowienie, nakazując organowi wydanie interpretacji indywidualnej pra-
wa podatkowego. W wyroku podniósł argumentację mało wnikliwej analizy 
przedstawionej sytuacji przez wnioskującego, lapidarnego uzasadnienia swojej 
oceny i oparcia się jedynie na opinii Ministra Rozwoju i Finansów, która jako 
taka nie jest wiążąca dla Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W dalszej 
kolejności skargę kasacyjną wniósł pełnomocnik Organu, a ta przez Naczelny 
Sąd Administracyjny została uznana za usprawiedliwioną w jej podstawach. 
W swym orzeczeniu sąd powołał się na podobną kwestię w innym wyroku20 
zgodnie, z którym nie ma obowiązku ścisłego powiązania art. 119a o.p. i art. 
119b o.p., aby stan przedstawiony uznać za naruszenie przepisów podatko-
wych poprzez naruszenie klauzuli ogólnej.

Z opisanego orzeczenia wywnioskować można zalecenie zgodnie, z któ-
rym w każdym przypadku podejrzenia możliwości unikania opodatkowania 
trzeba szczegółowo zbadać dany stan faktyczny. 

Okoliczności interpretacji sytuacji sztucznej  
w mniemaniu wnioskującego i sądu 

Ostatnim orzeczeniem analizowanym na potrzeby niniejszego materia-
łu jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2019 
r.21, odnoszący się do skargi na brak wydania przez Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny wyroku nakazującego sporządzenie indywidualnej interpretacji 
prawa podatkowego przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który 
odmówił jej na podstawie opinii, iż określenie stanu faktycznego i zdarzenia 
przyszłego może nawiązywać w tym wypadku do zastosowania art. 119a o.p. 
Skarżąca powołała się również na konieczność zaistnienia jednocześnie prze-
słanek wynikających z art. 119b o.p., tak, aby w jej mniemaniu stanowisko 
sądu mogło opierać się o art. 119a o.p. Zgodnie z załączonymi dokumentami 

20 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca 2018 r., II FSK 3820/17, LEX 
nr 2737554.
21 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2019 r., II FSK 637/18, LEX 
nr 2768325.
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wnioskodawca jest polskim rezydentem oraz wspólnikiem spółki z ograniczo-
ną odpowiedzialnością, w której nabył udziały na podstawie umowy sprze-
daży oraz wkładu niepieniężnego w formie udziałów w spółce kapitałowej. 
Dalszym zaplanowanym krokiem jest przekształcenie wymienionej spółki w 
spółkę osobową (jawną lub komandytową), a w przyszłości dokonanie jej li-
kwidacji. Następstwem takiego działania będzie w mniemaniu wnioskującego 
nabycie różnych składników majątku przez spółkę holdingową lub osobową 
na podstawie umowy sprzedaży. Do dnia likwidacji/rozwiązania koszt nabycia 
aktywów nie będzie zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, natomiast 
po otrzymaniu aktywów w momencie likwidacji strona nie wyklucza ich zby-
cia podkreślając, że może być to zabieg w celu ich umorzenia. Taka czynność 
ma nastąpić przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie spółki osobowej. 

W ocenie sądu zabieg opisany przez wnioskującego może ukazywać 
świadomą działalność mającą na celu dokonanie nieopodatkowanego trans-
feru dochodu, jaki został wygenerowany przez inne podmioty. Opisany pro-
ces może zostać zinterpretowany jako zabieg „sztuczny” zgodnie z art. 119c  
§ 1 o.p., co w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zostało prawidłowo 
ocenione przez Sąd Wojewódzki. Ponadto skarżący powołał się na brak prawi-
dłowej oceny przez Krajową Informację Skarbową stanu opisanego we wnio-
sku z uwagi na niewystarczające udokumentowanie, jednak i ten argument 
został odrzucony przez Naczelny Sąd Administracyjny. W jego ocenie opartej 
na prawodawstwie, na organie nie spoczywa obowiązek przeprowadzenia wła-
snego „badania”, lecz interpretacja złożonych przez wnioskodawcę dokumen-
tów, wskazujących jednoznacznie na określony w mniemaniu sądu sposób 
działania. Organ nie jest również uprawniony do uzyskiwania informacji od-
nośnie konkretnych korzyści finansowych jakie wnioskodawca może uzyskać 
w trakcie realizacji swoich zamierzeń względem spółki, celem oparcia o art. 
119b o.p.. Zatem sąd jedynie mógłby oprzeć swoje wnioskowanie na podsta-
wie złożonego oświadczenia, bez możliwości jego weryfikacji. W związku z 
powyższym w sentencji Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę oraz za-
sądził od skarżącej konieczność uiszczenia kosztów postępowania kasacyjnego. 

Zgodnie z przeanalizowanym wyrokiem organ podatkowych nie jest zo-
bowiązany do badania, czy w danym przypadku zachodzą określone w art. 
119b podstawy do niewydawania decyzji, o której mowa w art. 119a.
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Wnioski i uwagi końcowe 

Na podstawie przytoczonych przykładów zastosowania orzecznictwa ma-
jącego za zadanie ochronę przed wystąpieniem uzasadnionych obaw, co do 
zaistnienia sytuacji mogących skutkować chęcią uniknięcia opodatkowania 
należy stwierdzić, że ustalenie zaistniałych okoliczności wymaga dogłębnej  
i niezwykle szczegółowej interpretacji przyszłego zdarzenia. Zastosowany do-
bór orzeczeń opartych na podstawie art. 119a o.p., pozwala na zobrazowanie 
sytuacji opisywanych przez strony, które zwracają się do organu z wnioskiem 
o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, co do pla-
nowanego, indywidualnego działania w ramach prowadzonej działalności go-
spodarczej. Sytuacje hipotetyczne przedstawione przez wnioskujących, niejed-
nokrotnie zawiłe w swym planie, rzucają bardzo często światło w opinii sądów 

„sztuczności” i „pozornego zachowania”. Natomiast ich konsekwencją może 
stać się możliwość uniknięcia opodatkowania i tym samym uzyskanie korzy-
ści. Należy pamiętać, iż każda forma prowadzonej działalności gospodarczej 
rodzi bowiem obowiązki, między innym obowiązek płacenia podatków. Ma-
jąc na uwadze powyższe organ nie może wydać interpretacji indywidualnej  
w chwili, gdy wystąpią uzasadnione przypuszczenia noszące znamiona naru-
szenia klauzuli ogólnej. 

Stosowanie klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania może 
stanowić pewne problemy interpretacyjne ze względu na zawarte w przepi-
sach pojęcia niedookreślone. Jednakże taki zabieg wydaje się być słuszny i ko-
nieczny, ponieważ spektrum możliwych działań mających na celu uniknięcie 
opodatkowania jest na tyle szerokie, że nie można precyzyjnie zdefiniować 
tego typu zachowań, gdyż powstało by wtedy pole do możliwych manipulacji.
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TAX AVOIDANCE CLAUSE IN POLISH TAX LAW

Summary: In art. 119a of the Tax Ordinance, there is a Tax Avoidance Clause. For a more 
in-depth analysis of its application, this article presents four judgments from 2018-2019, repre-
sentative of the issues discussed in them. The literature on the subject and the aforementioned 
jurisprudence made it possible to clarify the conclusions, in particular regarding undefined 
concepts, which in their nature may cause interpretation problems.
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WPŁYW PRAWA CYWILNEGO NA 
WYKŁADNIĘ PRAWA PODATKOWEGO 

W ODNIESIENIU DO PODATKU OD 
NIERUCHOMOŚCI  

W KONTEKŚCIE WYBRANYCH 
ORZECZEŃ SĄDÓW W POLSCE

Streszczenie: Materiał niniejszy ma stanowić syntezę aspektów prawa podat-
kowego i cywilnego zastosowanych w wybranych przykładach orzeczeń sądów 
w Polsce. Podstawową metodologię wykorzystaną na potrzeby artykułu stano-
wi literatura przedmiotu wspomagana analizą reprezentatywnych ze względu 
na cel pracy wyroków sądów z lat: 2002, 2018-2019, rozstrzygających istotne 
kwestie w ramach podjętego tematu. Dogłębna analiza pozwoliła na rozwia-
nie części wątpliwości dotyczących stosowania przepisów ustawy o podatkach  
i opłatach lokalnych oraz na sformułowanie wniosków de lege lata i de lege 
ferenda. 

Słowa kluczowe: pojęcia niedookreślone, obowiązek podatkowy, podmiot 
opodatkowania, przedmiot opodatkowania, użytkowanie wieczyste.

Wstęp 

Rozstrzygnięcie spraw na gruncie powiązania prawa podatkowego i cy-
wilnego jest niezwykle problematyczne w aspekcie wielu sposobów jego in-
terpretacji. Wywołuje to niejednokrotnie wątpliwości, które muszą być zawy-
rokowane przez największe składy sędziowskie. Wymagane jest prawidłowe 
rozumienie kwestii związanych z prawem cywilnym i podatkowym, gdyż 

1 Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny  
w Krakowie. 
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proces ten wpływa na wyznaczenie kręgu podmiotowego i przedmiotowego 
podatku od nieruchomości, a w związku z tym oddziałuje na interesy po-
szczególnych podmiotów. Nie bez znaczenia pozostaje także wpływ wykładni 
podjętego zagadnienia na zakres obowiązku podatkowego. Przenalizowana 
literatura przedmiotu, jak również dokonanie selekcji orzeczeń związanych 
z opracowywanym tematem posłużyły zobrazowaniu istotnych dylematów 
odnośnie stosowania przepisów prawa podatkowego i prawa cywilnego. Ca-
łość pracy pozwoliła na zidentyfikowanie podstawowych problemów, a na ich 
podstawie na sformułowanie wniosków de lege lata i de lege ferenda, które 
stanowią próbę naświetlenia trudności z jakimi spotykają się organy inter-
pretujące prawo w Polsce. Zaprezentowanie podjętego zagadnienia wymagało 
osadzenia kwestii poddanych analizie na gruncie podstawy prawnej.

Podstawy prawne omawianego zagadnienia

Aktami prawnymi stanowiącymi podstawę dywagacji odnośnie istoty 
powiązania prawa podatkowego w szczególności podatku od nieruchomości 
do prawa cywilnego są ustawy: z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych2 zwana dalej: u.p.o.l. oraz z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
Cywilny3 zwana dalej: kc. Natomiast przepisem, na którym zostały oparte 
orzeczenia omówione w dalszej części pracy jest art. 3 u.p.o.l., o następującym 
brzmieniu: 

„1. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby praw-
ne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości praw-
nej, będące:
1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeże-
niem ust. 3;
2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
3) użytkownikami wieczystymi gruntów;
4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych 
lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samo-
rządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem 
Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiada-
nia przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych 
nieruchomości,
b) jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 
2290 z późn. zm.).
3 Ustawa dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2459 z późn. zm.).
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2. Obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wcho-
dzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących 
w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – ciąży 
odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycz-
nie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.
3. Jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, 
obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na po-
siadaczu samoistnym….”. 

Wskazuje on podmioty prawa, na których ciąży obowiązek podatkowy w za-
kresie podatku od nieruchomości i stanowi problematyczny aspekt w ramach 
identyfikacji podmiotu obarczonego obowiązkiem podatkowym.

Z kolei art. 2 powołanej ustawy wymienia jakie przedmioty podlegają 
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Na tle tego przepisu powsta-
ły również liczne kontrowersje dotyczące zakresu jego stosowania. W ust. 1 
wskazane zostały nieruchomości i lista obiektów budowlanych podlegających 
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Z kolei w pozostałych ustę-
pach art. 2 wymienione są przedmioty, które wyłączone zostały spod zakresu 
stosowania ustępu 1.

Ponadto szczegółowe rozważania odnośnie zakresu stosowania wspo-
mnianego przepisu odnaleźć można w poglądach doktryny prawniczej, które 
pomagają rozwiać część wątpliwości4, 5, 6. Istotnym odniesieniem dla pojęć,  
o których mowa w art. 2 u.p.o.l. są regulacje dotyczące definicji nierucho-
mości zawarte w kodeksie cywilnym. Można w nim odnaleźć różnorakie uję-
cia zagadnień takich jak: nieruchomości, grunty, budynki, części budynków7. 
Warto również w ramach podstaw prawnych wspomnieć o instytucjach użyt-
kowania wieczystego (art. 232 – 243 kc) oraz posiadania (art. 336 – 352 kc)8, 
bowiem stanowią one niezbędne tło podjętego tematu. 

4 R. Dowgier i in., Podatki i opłaty lokalne. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, 2020 i P. Bor-
szowski, K. Stelmaszczyk Komentarz do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych [w:] Podatki  
i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, Wolters Kluwer, 2016.
5 E. Gniewek, Prawo rzeczowe wydanie XII, C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 76-81.
6 J. Ciszewski (red.), P. Nazaruk (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, 2019.
7 J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz do wybranych przepisów, LEX/
el. 2018.
8 J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, wydanie IV, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, 
s. 182-197 i 325-346. 
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Wątpliwość w rozumieniu pojęcia nieruchomość

Pierwszym orzeczeniem analizowanym na potrzeby artykułu jest uchwa-
ła Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów z dnia 12 marca 2002 r.9. 
Kwestią główną podjętą w przypadku tej interpretacji było ustalenie czy 
podziemne wyrobisko górnicze może stanowić nieruchomość w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 w związku z art. 2 u.p.o.l.. Zagadnienie to podejmowane było 
niejednokrotnie w orzecznictwie sądów administracyjnych, a rozbieżności 
wynikłe na ich podstawie wymogły reakcję Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Koniecznością stało się wyjaśnienie przepisów budzących wątpliwości w tym 
temacie, a warto również dodać, iż materia ta była przedmiotem odmiennych 
stanowisk przedstawicieli doktryny prawa podatkowego. W tym przypadku 
dochodziło także do konfliktów interesów pomiędzy obowiązanymi do uisz-
czenia podatku (spółki węglowe), a samorządami, do których z tego tytułu 
mogłyby wpływać znaczne środki finansowe. Zgodnie z poglądem wniosku-
jącego w wyniku takiego obrotu sprawy dochodzi do niestabilności prawnej 
i niepewności podatnika, co do zakresu objęcia podatkiem od nieruchomo-
ści. Problematycznym stało się zaklasyfikowanie wyrobiska górniczego na 
podstawie przepisów u.p.o.l. i w związku z tym, określenie czy podlega ono 
podatkowi od nieruchomości. Wobec braku definicji pojęcia „nieruchomość” 
we wspomnianej ustawie sugerowano możliwość posiłkowania się terminem 
ujętym w przepisie art. 46 §1 kc10. Jednocześnie zauważono, że art. 3 ust. 1 
u.p.o.l. obejmuje swoim zakresem nie tylko nieruchomości w rozumieniu kc, 
lecz również obiekty budowlane niezłączone trwale z gruntem oraz budowle 
lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż 
rolnicza czy leśna. Ponadto na przestrzeni lat 1996-2001 Naczelny Sąd Admi-
nistracyjny trzykrotnie wypowiadał się w analizowanej kwestii każdorazowo 
wyrażając odmienne stanowisko. 

W pierwszym wyroku11 Sąd stwierdził, że „…zlokalizowane pod po-
wierzchną ziemi wyrobiska górnicze nie są nieruchomością gruntową, ale czę-
ścią górotworu…” dodał zarazem, że nie stanowią one części składowej nie-
ruchomości gruntowej, a co za tym nie są objęte prawem własności gruntu. 

9 Uchwała Sądu Najwyższego, 7 sędziów z dnia 12 marca 2002 r. III ZP 34/01, OSNP 
2002/23/561.
10 Art. 46. § 1. „Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot 
własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, 
jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności…”, ustawa 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
11 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 listopada 1996 r. SA/Ka 1913/95, 
ONSA 1997/4/159.
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Równocześnie wskazano, że jedynie wyrobisko odkrywkowe może być objęte 
obowiązkiem podatkowym, w tym przypadku podatkiem od nieruchomości, 
z uwagi na fakt, iż zlokalizowane jest na powierzchni ziemi w związku z czym 
stanowi część gruntu. Zgoła inne spojrzenie w ramach rozpatrywanej kwestii 
wyrażone zostało w uchwale składu 5 sędziów Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego12, gdzie dokonano zestawienia pojęć używanych w powszechnym ję-
zyku polskim, a mianowicie: „budowla” i „podziemne wyrobisko górnicze”. 
Na podstawie tak przyjętej ścieżki rozumowania skonstatowano, iż pojęcie 
podziemnego wyrobiska górniczego zawiera się w pojęciu budowli, a co za 
tym następuje konieczność objęcia go podatkiem od nieruchomości w myśl 
art. 3 u.p.o.l.. Następnie twierdzenie to zostało poddane w wątpliwość  
w uchwale składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego13, gdzie 
podniesiono, iż podziemne wyrobisko górnicze nie zostało wymienione  
w przedmiotach podlegających opodatkowaniu w myśl art. 3 u.p.o.l.. Pod-
kreślono także, że nie stanowi ono części naziemnej budowli zgodnie z ustawą 
prawo geologiczne i górnicze14. Dodatkowo rozbieżności dotyczące podjętej 
kwestii wywołały wątpliwości przedstawicieli doktryny sugerujące, iż taka in-
terpretacja prowadziłaby do wyłączenia spod opodatkowania budowli znajdu-
jących się na podziemnych wyrobiskach górniczych, co nie znajduje uzasad-
nienia w świetle art. 3 u.p.o.l.

W odpowiedzi na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Sąd Najwyż-
szy uznał, że pytanie ma ograniczony zakres pojęciowy. Stwierdzono przy tym, 
iż nie budzi żadnych wątpliwości z punktu prawnego uznanie, że podziemne 
wyrobisko górnicze nie stanowi nieruchomości w kontekście art. 46 § 1 kc. 
Ponadto we wniosku ujęto znaczenie pojęcia „podziemne wyrobisko górni-
cze” w rozumieniu art. 6 pkt. 10 prawa geologicznego i górniczego15. Na tej 
podstawie uznano, że podziemne wyrobisko górnicze nie jest objęte podat-
kiem od nieruchomości. Powyższa sprawa doskonale ilustruje złożoność za-
gadnienia jakim jest określenie przedmiotów podlegających opodatkowaniu 
podatkiem od nieruchomości i jak problematyczną kwestią może stać się na-
wet dla wieloletnich praktyków tej dziedziny. Warto zaznaczyć, że omawiana 

12 Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego, 5 sędziów z dnia 29 listopada 1999 r. FPK 
4/99, Pr.Gosp. 2000/2/27.
13 Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego, 7 sędziów z dnia 02 lipca 2001 r. FPS 2/01, 
ONSA 2002/1/2.
14 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2269 
z późn. zm.).
15 Art. 6 pkt. 10 „wyrobiskiem górniczym jest przestrzeń w nieruchomości gruntowej lub górotwo-
rze powstała w wyniku robót górniczych” obecnie Art. 6 pkt. 17 ibidem.
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uchwała nie była jednomyślna, gdyż dwóch spośród siedmiu sędziów składu 
wyraziło zdanie odrębne, co podkreśla dodatkowo kontrowersyjność podjęte-
go zagadnienia.

Wydzierżawienie gruntu objętego  
trwałym zarządem a obowiązany podatkiem  
od nieruchomości 

Drugim aspektem związanym z podatkiem od nieruchomości, którym 
zajmował się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 października 
2018 r.16 było określenie podmiotu obowiązanego tym podatkiem. Skarżący 
(Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w P.) wydzierżawiał 
część nieruchomości będącą fragmentem nieruchomości należącej do Skarbu 
Państwa pozostającą w trwałym zarządzie skarżącego. W związku z przedsta-
wionym stanem faktycznym zwrócił się on do Prezydenta Miasta Poznania  
z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Problem stanowiło wy-
znaczenie podmiotu objętego obowiązkiem zapłaty podatku od nieruchomo-
ści, a mianowicie czy jest nim trwały zarządcza, czy też dzierżawca. W wydanej 
interpretacji Prezydent Miasta stwierdził, że Generalny Dyrektor Dróg Kra-
jowych i Autostrad będący jednostką budżetową Skarbu Państwa odnosi się 
do wymogów stawianych przez art. 3 ust. 1 u.p.o.l.. Natomiast trwały zarząd 
jest w mniemaniu organu podatkowego innym tytułem prawnym posiadania 
w rozumieniu powyższego artykułu. Opierając się na dokonanych ustaleniach 
uznano skarżącego za obowiązanego podatkiem od nieruchomości w przed-
miotowej sprawie. W konsekwencji takiej decyzji skarżący skierował sprawę 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu całkowicie negu-
jąc przeprowadzoną wykładnię powołanych przepisów. Sąd zaaprobował po-
gląd organu podatkowego i podkreślił, że podatnikiem nie stanie się ten kto  
w sposób wtórny obejmie w posiadanie nieruchomość publiczną. Dodatkowo 
stwierdzono, że nie został w tym przypadku naruszony art. 336 kc17. W dal-
szej drodze złożono skargę kasacyjną oczekując uchylenia wyroku w całości  
i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia. 

16 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 października 2018 r. II FSK 2765/16, 
LEX nr 2576780.
17 Art. 336. „Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posia-
dacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzier-
żawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz 
zależny).” Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ibidem. 
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Naczelny Sąd Administracyjny badając pozycję ustrojową Generalne-
go Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz instytucję trwałego zarządu 
stwierdził, że skarżący nie jest w tym przypadku podmiotem praw cywilnych, 
a jedynie przysługują mu uprawnienia publiczno-prawne w ramach, których 
może on podejmować decyzje o sposobie wykorzystania powierzonych mu 
nieruchomości. Jednakże decyzje takie podejmowane są w imieniu i na rzecz 
właściciela nieruchomości w tym przypadku Skarbu Państwa, który to jest 
stroną zawartej w omawianym stanie faktycznym umowy dzierżawy. Podob-
ny pogląd wyrażony został w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego18, 
gdzie uznano, iż podmioty takie jak Dyrektor Generalny Dróg Krajowych  
i Autostrad działa wyłącznie w interesie właściciela nieruchomości oddanej 
mu w zarząd i stwierdzono, że władztwo nad nieruchomością kreuje obo-
wiązek podatkowy po stronie podmiotu, który je wykonuje. Na podstawie 
powyższego wydano wyrok uchylający zaskarżone orzeczenie i interpretację 
indywidualną. Prawidłowe wyznaczenie podmiotów obowiązanych podatko-
wo okazuje się kluczową kwestią przy powstawaniu zobowiązań podatkowych, 
zatem należy dołożyć wszelkich starań, aby precyzyjnie wyznaczyć ich krąg. 

Użytkownik wieczysty gruntu  
jako podatnik podatku od nieruchomości

Kolejnym spornym zagadnieniem zajmował się Naczelny Sąd Admi-
nistracyjny w orzeczeniu z dnia 19 lutego 2019 r.19. W niniejszej sprawie 
poddano analizie następujący stan faktyczny. Skarżący (Park Narodowy) jest 
użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której zlokalizowane są bu-
dynki wzniesione przez podmiot trzeci (Spółkę G.) będącą ich posiadaczem 
samoistnym. W związku z tym skarżący zwrócił się do organu podatkowego 
z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej odnośnie określenia pod-
miotu obciążonego podatkiem od wyżej opisanych nieruchomości budynko-
wych wskazując, że to Spółka G. jako ich samoistny posiadacz winna być 
obciążona obowiązkiem podatkowym. Z tym stwierdzeniem nie zgodził się 
organ podatkowy punktując, że Spółka G. nie neguje faktu, iż to skarżący jest 
właścicielem spornych budynków, a zatem nie można jej uznać za posiadacza 
samoistnego. 

18 Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 sierpnia 1996 r. FPK 9/96, ONSA 
1996/4/152.
19 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lutego 2019 r. II FSK 719/17, LEX 
nr 2634472.
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Od powyższego rozstrzygnięcia Park Narodowy wniósł skargę do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego. W postępowaniu wzięto pod uwagę 
treść przepisu art. 235 § 1 i 2 kc20 i na jego podstawie ustalono, że budynki 
i urządzenia będące odrębnym od gruntu przedmiotem własności są własno-
ścią użytkownika wieczystego gruntu, na którym są posadowione. Zwrócono 
również uwagę na fakt, iż korzystanie z omawianych budynków przez Spółkę 
G. odbywa się bezumownie i Sąd uznał ten stan faktyczny jako posiadanie 
zależne. Na podstawie powyższych ustaleń uznano skarżący Park Narodowy 
za obowiązany w podatku od nieruchomości.

W skardze kasacyjnej Park Narodowy zarzucił Sądowi I Instancji naru-
szenie przepisów art. 336 w związku z art. 235 § 2 kc poprzez uznanie, że 
jedynie użytkownik wieczysty lub faktyczny posiadacz tego prawa może być 
samoistnym posiadaczem nieruchomości budynkowej, a w następstwie takiej 
interpretacji został uznany za podatnika podatku od nieruchomości zgodnie 
z art. 3 ust. 1 pkt. 2 u.p.o.l.. Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił po-
glądów skarżącego i oddalił skargę w całości podkreślając prawidłowość rozu-
mowania Sądu I Instancji. Podkreślono tutaj podstawową przesłankę uznania 
danego podmiotu obowiązanego w podatku od nieruchomości jaką jest bycie 
posiadaczem samoistnym. Należy stwierdzić, iż Sąd w tym przypadku orzekł 
odmiennie w przeciwieństwie do sprawy dotyczącej dzierżawy gruntu oddane-
go w trwały zarząd Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad. 

Konieczność ustalenia  
bezspornego posiadania samoistnego

W dniu 28 października 2019 roku21 Naczelny Sąd Administracyjny zaj-
mował się sprawą wniesioną przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
dotyczącą ustalenia właściwego podmiotu opodatkowania. W rzeczonej spra-
wie został nałożony podatek od nieruchomości stanowiącej współwłasność, 
przy czym jeden ze współwłaścicieli został pozbawiony posiadania, a drugi 
objął całą nieruchomość w posiadanie samoistne. Współwłaściciel pozbawio-
ny posiadania zaskarżył decyzję podatkową do Samorządowego Kolegium 

20 Art. 235. § 1. „Budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie 
należącym do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków przez wieczystego użytkow-
nika stanowią jego własność. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użyt-
kownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użyt-
kowanie wieczyste; § 2. Przysługująca wieczystemu użytkownikowi własność budynków i urządzeń 
na użytkowanym gruncie jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym.” Ustawa z dnia  
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ibidem.
21 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 października 2019 r. II FSK 1393/19.
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Odwoławczego, które utrzymało ją w mocy. Nastąpiła zgodność rozumowa-
nia organów, co do przyjęcia, że nieistotnym jest sposób korzystania z opo-
datkowanej nieruchomości przez współwłaścicieli dla zastosowania przepisów 
prawa materialnego w tym przypadku art. 3 ust. 4 u.p.o.l.22.

Od powyższego rozstrzygnięcia wniesiono skargę do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego. Ten po rozważeniu argumentów uznał, że organy 
podatkowe niewystarczająco ustaliły zachodzący w sprawie stan faktyczny, 
gdyż w mniemaniu Sądu nie bez znaczenia dla ustalenia kto staje się podmio-
tem podatku od nieruchomości pozostaje kwestia sposobu korzystania przez 
współwłaścicieli z przedmiotowej nieruchomości. Na tej podstawie Woje-
wódzki Sąd Administracyjny uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do 
ponownego rozpatrzenia, a ponadto polecił organowi dogłębną weryfikację 
przypadku. Od opisanego orzeczenia pełnomocnik Samorządowego Kole-
gium Odwoławczego wniósł skargę kasacyjną i zarzucił Sądowi I Instancji 
niewłaściwe zastosowanie lub błędną wykładnię przepisów art. 3 ust. 3 i 4 
u.p.o.l.. Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił stanowiska organu, jako-
by zasada zgodnie, z którą obowiązek w podatku od nieruchomości spoczywa 
na posiadaczu samoistnym mogła mieć zastosowanie tylko w sytuacji, gdy 
posiadaczowi samoistnemu nie przysługuje prawo własności. Zgodził się on 
natomiast z rozumowaniem Sądu I Instancji, co do możliwości zaistnienia 
sytuacji, w której jeden ze współwłaścicieli może zmierzać do wyzucia z wła-
sności pozostałych współwłaścicieli będąc przy tym jedynym, który włada całą 
nieruchomością jak posiadacz samoistny. Dodatkowo zwrócono uwagę na 
fakt, że taka sytuacja może nastąpić tylko wyjątkowo, ponieważ co do zasady 
sposób korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli nie jest istotny dla 
ustalenia podmiotów obowiązku podatkowego w celu wymierzenia zobowią-
zania. W kierunku uznania jednego z właścicieli za jedyny podmiot podatku 
od nieruchomości konieczne jest wykazanie jego władztwa całą nieruchomo-
ścią w zamiarze pozbawienia pozostałych współwłaścicieli posiadania, czemu 
dał wyraz swoim zachowaniem. Zatem w opinii Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego należało uzupełnić postępowanie dowodowe. 

22 Art. 3 „4. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się  
w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obo-
wiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współ-
właścicielach lub posiadaczach, z zastrzeżeniem ust. 4a-6.”, Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2290 z późn. zm.).
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Wnioski i uwagi końcowe

Resumując na podstawie analizy literatury przedmiotu i wybranego 
orzecznictwa należy uznać, iż interpretacja przepisów ustawy o podatkach  
i opłatach lokalnych przysparza wielu problemów, które doprowadzają nawet 
do kilkukrotnej zmiany poglądów przez Sądy. Pojęcia niedookreślone takie 
jak: nieruchomość, podziemne wyrobisko górnicze, nastręczają licznych trud-
ności interpretacyjnych. Z uwagi na ich odmienne rozumienie w zależności 
od branej pod uwagę dziedziny prawa należy uznać, że wartościowym byłoby 
wprowadzenie legalnej definicji powołanych pojęć na użytek przepisów o po-
datku od nieruchomości. Jest to szczególnie istotne zarówno z punktu widze-
nia potencjalnych podatników, którzy w zależności od sposobu zakwalifiko-
wania poszczególnych przedmiotów będą zobowiązani do uiszczenia podatku 
lub nie, jak również z perspektywy organów podatkowych. 

Kolejną kwestią jest pojęcie podmiotu obciążonego obowiązkiem po-
datkowym w różnych konfiguracjach związanych z odmiennymi tytułami  
i sposobami posiadania. Również w tym przypadku element ten jest związany 
z interesami poszczególnych podmiotów, które podobnie, jak powyżej będą 
lub nie obowiązanymi zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.  
W tej materii pożądanym byłoby precyzyjne wskazanie obowiązanego w zależ-
ności od sposobu władania rzeczą. Jednakże należy pamiętać, iż oczywistym 
jest brak możliwości przewidzenia przez ustawodawcę wszystkich potencjal-
nych sytuacji i konfiguracji, jakie mogą pojawić się w rzeczywistości. Nie-
mniej jednak należy dążyć do jak najprecyzyjniejszego formułowania przepi-
sów, tak aby zapewniać realizację postulatu pewności prawa. 
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IMPACT OF CIVIL LAW ON THE INTERPRETATION  
OF TAX LAW WITH REGARD TO REAL ESTATE TAX  

IN THE CONTEXT OF SELECTED JUDGMENTS  
OF COURTS IN POLAND

Summary: This material is intended to be a synthesis of the tax and civil law 
aspects used in selected examples of court judgments in Poland. The basic 
methodology used for the purposes of the article is the literature on the sub-
ject, supported by the analysis of judgments from the years 2002, 2018-2019 
that are representative for the purpose of the work, resolving important issues 
within the discussed topic. The in-depth analysis allowed to dispel some do-
ubts regarding the application of the provisions of the Act on Local Taxes and 
Fees and to formulate de lege lata and de lege ferenda conclusions.

Keywords: Undefined concepts, tax obligation, subject of taxation, subject of 
taxation, perpetual usufruct.
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OCENA STABILNOŚCI FINANSOWEJ 
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.  

Z WYKORZYTSTANIEM MODELI 
DYSKRYMINACYJNYCH

Streszczenie: Badanie kondycji finansowej przedsiębiorstw jest bardzo istotną kwestią, nie tyl-
ko z punktu widzenia efektywności ich funkcjonowania oraz potencjalnych zysków, jakie mogą 
przynieść inwestorom i właścicielom, ale również z perspektywy ich otoczenia. Badanie kon-
dycji finansowej pomaga postawić rzetelną ocenę przedsiębiorstwa, jak również podjąć bardzo 
ważne decyzje, a także ocenić efekty, które dokonuje przedsiębiorstwo. Kondycja finansowa 
dotyczy trwałości przedsiębiorstwa, wiarygodności finansowej, bezpieczeństwa, ale także zdol-
ności do wytworzenia zysków i wzrostu wartości. Głównych informacji o osiągniętych efektach 
z działalności, ogólnej sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz o jej położeniu finanso-
wym, dostarczają sprawozdania finansowe. Najskuteczniejszą metodą jest analiza wskaźnikowa, 
która jest najczęściej stosowana do szybkiego pomiaru, oceny wyników oraz sytuacji ekono-
micznej jednostki gospodarczej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie modeli predyk-
cji upadłości przedsiębiorstw ze szczególnym wykorzystaniem modelu A. Hołdy na przykładzie 
KGHM Polska Miedź S.A. Metoda badawczą zastosowaną w analizie jest analiza dyskrymina-
cyjna wg A. Hołdy. Analiza finansowa skupiona została na badaniu ryzyka upadłości w oparciu 
model dyskryminacyjny, który stanowi część empiryczną opracowano na podstawie publiko-
wanych rocznych sprawozdań finansowych KGHM Polska Miedź S.A. za lata 2018-2020.

Słowa kluczowe: Analiza dyskryminacyjna, model Altmana, model Hołdy.

Wprowadzenie

Prowadzona przez przedsiębiorstwa i inne jednostki gospodarcze dzia-
łalność powinna przynosić określone korzyści i charakteryzować się zakłada-
nym poziomem efektywności. W związku z czym efekty działalności powin-
ny być poddawane okresowej analizie i ocenie, aby możliwe było wdrożenie 
odpowiednich działań korygujących i naprawczych w sytuacji gdy osiągnięte 

1 Dr, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego; ORCID: 0000-0002-9984-3846
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wyniki byłyby niezadowalające. Wynika to z faktu, że zarówno rozwój przed-
siębiorstw, jak i ich utrzymanie na rynku w znacznym stopniu uwarunkowane 
są ich kondycją ekonomiczną2.

We współczesnej gospodarce, w której na większości rynków panuje silna 
konkurencja przedsiębiorstwa muszą podołać różnego rodzaju wyzwaniom. 
Oprócz wspomnianego już zapewnienia założonego poziomu efektywności, 
jednostki gospodarcze muszą być również zdolne do zapewnienia odpowied-
niego stopnia samofinansowania, które jest jednym z istotnych czynników 
umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej w długim okresie. 
Innym wyzwaniem stojącym przed współczesnymi przedsiębiorstwami jest 
przystosowanie się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. 
Muszą one brać również pod uwagę ryzyko niepowodzenia prowadzonej dzia-
łalności, którego efektem mogą być znaczne straty finansowe, a w konsekwen-
cji również upadłość3.

Dlatego mając na uwadze powyższe fakty konieczna staje się systematycz-
na ocena osiąganych przez jednostkę gospodarczą wyników. Jedną z zasadni-
czych metod stosowanych do tej oceny jest analiza ekonomiczna procesów 
gospodarczych. Pod pojęciem analizy w naukach ścisłych i ekonomicznych 
rozumie się metodę badania zjawisk i złożonych obiektów za pomocą roz-
kładu ich na składowe i elementy proste. Elementem analizy jako metody 
poznawczej jest również poszukiwanie relacji i zależności przyczynowo skut-
kowych pomiędzy badanymi obiektami4.

W zakresie badanie zjawisk gospodarczych głównym typem analizy  
w wykorzystywanym w tym zakresie jest analiza ekonomiczna. W literaturze 
ekonomicznej jest ona określana jako nauka służąca badaniu działalności go-
spodarczej i ocenie efektywności działań ekonomicznych5.

2 J. Gerlach, M. Gil, Efektywność przedsiębiorstwa w teorii ekonomii – która z definicji najlepiej 
oddaje istotę zagadnienia?, Współczesne Problemy Ekonomiczne nr 2/2018 (18), s. 13.
3 B. Kłosowska, G. Voss, A. Huterska, Analiza Finansowa w praktyce, Wyd. Difin. Warszawa 
2018, s. 54.
4 S. Szmitka, R. Dmuchowski, Instrumenty analizy finansowej w tworzeniu wartości współcze-
snego przedsiębiorstwa usługowego, Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, 
Vol. 15, No. 2/2/2017, s. 136.
5 R. Nestorowicz, Analiza jako narzędzie oceny wyników ekonomiczno-finansowych niezbędnych 
w ocenie i zarządzaniu przedsiębiorstwami, Zarządzanie. Teoria i Praktyka, nr 3 (13), 2015, 
9-15, s. 10.
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Analiza przyczyn upadłości przedsiębiorstw   
w polsce

Wskazywane przyczyny bankructw przedsiębiorstw są różne w zależności 
od kraju przeprowadzonych badań, jak również wynika to z odmienności wie-
lu czynników, w tym: systemów ekonomicznych, sposobu gospodarowania 
majątkiem oraz odmiennością warunków kulturowych.

Z badań dotyczących upadłości przedsiębiorstw przeprowadzonych na 
terenie Wielkiej Brytanii wynika, że do czynników, które najczęściej wskazy-
wane są jako powody bankructwa przedsiębiorstw zalicza się6: 

 utratę rynków zbytu bądź udziału w rynku, 
 złe zarządzanie przedsiębiorstwem, zwłaszcza w kontekście operacyjnym, 
 brak kapitału niezbędnego do finansowania działalności, 
 występowanie należności nieściągalnych albo charakteryzujących się wy-

sokim stopniem nieściągalności, 
 pojawianie się zatorów płatniczych.

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych na gruncie gospodarki 
amerykańskiej, a także i brytyjskiej można stwierdzić, że zasadnicze przyczy-
ny bankructw przedsiębiorstw jakie występują w obu tych gospodarkach są 
bardzo do siebie zbliżone, co wynika przede wszystkim z podobnej specyfiki 
ekonomicznej obu krajów oraz licznych powiązań gospodarczych. 

Zauważalne także jest w polskiej rzeczywistości gospodarczej praktycznie 
od lat 90-tych XX w., że prowadzone są liczne badania dotyczące determi-
nant funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku oraz przyczyn ich bankruc-
twa. Mączyńska i Zawadzki na gruncie przeprowadzonych badań dla polskich 
przedsiębiorstw dzielą przyczyny upadłości pod względem ich makroekono-
micznego i mikroekonomicznego charakteru. W zakresie aspektów makro-
ekonomicznych wspomniani autorzy wymieniają następujące powody ban-
kructwa przedsiębiorstw7:

 wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego,
 obniżenie efektywności w zakresie wymiany międzynarodowej,
 znacznie wahania kursów walutowych,
 narastająca konkurencja spowodowana m.in. globalizacją rynków,

6 B. Prusak, Ekonomiczna analiza upadłości przedsiębiorstw – ujęcie międzynarodowe, Warszawa 
2016, s. 35.
7 M. Pannert, Wpływ upadłości likwidacyjnej na wykonywanie zobowiązań z umów wzajemnych, 
Warszawa 2010, s. 27.
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 zmiany w strukturze popytu spowodowane m.in. postępem technicz-
nym, kulturowym.

W grupie przyczyn mikroekonomicznych odpowiedzialnych za bankruc-
twa przedsiębiorstw Mączyńska oraz Zawadzki wymieniają natomiast8: 

 zbyt mały rozmiar prowadzonej działalności,
 nieodpowiednia lokalizacja przedsiębiorstwa,
 złe zarządzanie wynikające z niedostosowania kwalifikacji kadry 

zarządzającej,
 brak odpowiednich rozwiązań technologicznych,
 niska jakość produktów,
 brak dostępności rynków zbytu i kanałów dystrybucyjnych,
 zależność od jednego dostawcy lub odbiorcy,
 ograniczona dostępność kapitału niezbędnego do finansowania 

działalności.

Inna klasyfikacja czynników odpowiedzialnych za bankructwo jednostek 
gospodarczych została zaproponowana przez M. Szczerbaka, autor ten dzieli 
przyczyny upadłości na osiem grup tj.:9

 rynkowe i społeczne,
 kapitałowe,
 uwarunkowane polityką gospodarczą,
 wewnętrzne o charakterze operacyjnym,
 wewnętrzne o charakterze finansowym,
 wewnętrzne o charakterze organizacyjnym,
 nieudane fuzje lub przejęcia,
 niewłaściwie przeprowadzony proces prywatyzacji przedsiębiorstwa. 

Do przyczyn społecznych autor zalicza m.in. spadek popytu na wyro-
by, wzrost wymagań konsumentów oraz narastającą globalizację. W grupie 
przyczyn kapitałowych jak większość badaczy wskazuje na brak dostępu 
do wystarczających źródeł finansowania. Do grupy przyczyn wynikających  
z polityki gospodarczej zalicza się m.in. niekorzystne uregulowanie gospo-
darcze oraz niejasny system podatkowy. W grupie wewnętrznych przyczyn 
w sferze operacyjnej autor wskazuje głownie na błędy popełnione w zakresie 

8 R. Balina, M. J Bąk, Analiza dyskryminacyjna jako metoda predykcji bankructwa przedsię-
biorstw z uwzględnieniem aspektów branżowych, Wyd. Naukowe INTELLECT, Waleńczów 
2016, s.62.
9 R. Balina, M. J. Bąk, Analiza dyskryminacyjna jako metoda predykcji…, s. 63.
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zarządzania operacyjnego. Do przyczyn wewnętrznych o charakterze finan-
sowym autor zalicza przede wszystkim brak należytego nadzoru nad finansa-
mi oraz błędy inwestycyjne. W grupie przyczyn wewnętrznych o charakterze  
wewnętrznym organizacyjnym autor wskazuje natomiast problemy  
o charakterze administracyjnym oraz produkcyjnym, a także m.in. przerost 
zatrudnienia10.

Symptomy pogarszającej się  
sytuacji ekonomicznej państwa 

Oprócz czynników wskazujących na ryzyko bankructwa w sferze  
finansowej na zagrożenie upadłością może wskazywać również szereg sympto-
mów o charakterze organizacyjnym. 

W tym aspekcie większość autorów wskazuje głównie na11:

 brak misji, wizji oraz długookresowej strategii przedsiębiorstwa,
 brak sprecyzowanych planów rozwojowych,
 ograniczoną liczba własnych technologii i know-how,
 brak wykwalifikowanej kadry lub duża rotacja kadry,
 spadek udziału w rynku lub utrata kluczowych klientów,
 przestarzałe urządzenia produkcyjne oraz zaniedbania w zakresie remon-

tów  i konserwacji posiadanego sprzętu. 

Autorzy publikacji podkreślają również, że symptomów bankructwa na-
leży również poszukiwać we wnętrzu organizacji. W aspekcie symptomów we-
wnątrz organizacyjnych wymienia się najczęściej12:

 spadek wydajności i jakości pracy, 
 spadek „morale” pracowników,
 przerost dyscypliny formalnej wewnątrz organizacji lub jej rozluźnienie, 
 konflikty interpersonalne,
 lekceważenie przez zarządzających sygnałów płynących z niższych szcze-

bli organizacji,
 wydłużenie czasu podejmowania i procedowania decyzji oraz przerost 

biurokracji,

10 N. Nehrebecka, A. M. Dzik, Zdolność przetrwania przedsiębiorstw w Polsce, Wiadomości 
Statystyczne. The Polish Statistician nr 5, s. 53.
11 R. Balina, M.J Bąk, Analiza dyskryminacyjna jako metoda predykcji…, s. 68
12 E. Piątek, M. Konat-Staniek, Metody identyfikacji niewypłacalności i ocena zagrożenia ban-
kructwem, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 4/2017 (88), cz. 1, s. 377.
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 pojawiające się utrudnienia we współpracy z kontrahentami,
 rozbieżność pomiędzy celami postulowanymi przez zarząd, właścicieli 

oraz pracowników,
 zaniedbanie w zakresie szkoleń i rozwoju pracowników,
 tendencja wzrostu kosztów działalności.

Symptomy wskazujące na ryzyko upadłości przedsiębiorstwa mogą róż-
nić się  w zależności od branży i specyfiki działalności jednostki, czy warun-
ków makroekonomicznych występujących w danej gospodarce. Jedną z me-
tod pozwalających na analizę potencjalnego ryzyka bankructwa jest analiza 
dyskryminacyjna, której najważniejsze aspekty przedstawione poniżej jako 
modele predykcji upadłości przedsiębiorstw.

Modele predykcji upaddłości przedsiębiorstw

Model predykcji upadłości przedsiębiorstw, zwany inaczej model dys-
kryminacyjny, który jest syntetyczną miarą oceny zagrożenia finansowego 
przedsiębiorstwa. Zadaniem modelu dyskryminacyjnego jest wczesne roz-
poznawanie zagrożeń dotyczących efektywności gospodarowania i związanej  
z tym utraty zdolności płatniczej danego przedsiębiorstwa. Systemy wczesne-
go ostrzegania mogą być więc jednym z elementów oceny kondycji finansowej 
podmiotu gospodarczego - wykorzystywane jako narzędzie analityczne wyma-
gające jednak pogłębionych badań oceny sytuacji przedsiębiorstwa. 

Model Atlmana

„Model Altmana jest jednym z wielu modeli przewidujących upadłość 
podmiotów gospodarczych. Nie ma uniwersalnych rozwiązań. Przy stosowa-
niu modeli dyskryminacyjnych należy pamiętać o tym, aby stosować je do 
prognozowania upadłości przedsiębiorstw, dla których dany model powstał”13

Jednym z pierwszych modeli dyskryminacyjnych, którego zadaniem było 
przewidywanie upadłości przedsiębiorstw działających na rynku amerykań-
skim był stworzony przez Edwarda I. Altmana w roku 1968, jako model E. 
Altmana. 

Podstawę do jego utworzenia stanowiły badania przeprowadzone na 
dwóch grupach przedsiębiorstw 66 łącznie przedsiębiorstw, z których:

13 M. Podstawka, Finanse Instytucje, Instrumenty, Podmioty, Rynki, Regulacje, PWN, Warszawa 
2017 s. 730
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 33 przedsiębiorstwa, czyli połowa próby były to spółki, które ogłosiły 
bankructwo, 

 33 przedsiębiorstwa, czyli druga część próby stanowiły podmioty, które 
nieprzerwanie prowadziły działalności na rynku. 

Z 22 wskaźników wybranych zostało 5, które według E. Altmana odzna-
czały się największą zdolnością funkcji dyskryminacyjnej .

Model ten podlegał kliku modyfikacją, a jego ostateczna wersja określana 
jako trzeci model Altmana przyjmuje następująca postać:

Z = 1,2X1+1,4X2+ 3,3 X3 + 0,6X4+1X5

gdzie:
X1 = Kapitał obrotowy / Aktywa ogółem, 
X2 = Zysk skumulowany / Aktywa ogółem, 
X3 = Wynik finansowy przed opodatkowaniem i zapłatą odsetek / Aktywa ogółem, 
X4 = Księgowa wartość akcji zwykłych i uprzywilejowanych / Księgowa wartość zobowiązań 
ogółem,
X5 = Przychody ze sprzedaży / Aktywa ogółem

Model Altmana to narzędzie przydatne, z którego korzystają podmioty 
różnego rodzaju, aby ocenić wielkość zagrożenia przedsiębiorstwa przed upa-
dłością są to m.in.: instytucje finansowe oraz banki, - instytucje ratingowe, 

- dostawcy i odbiorcy, - osoby, które zarządzają firmą, - audytorzy, którzy ba-
dają sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, - inwestorzy - podmioty inne. 

Model ten oszacować pozwala płynność finansową przedsiębiorstwa oraz 
sprawdzić jego kondycję.

W związku z faktem, że zagraniczne modele dyskryminacyjne nie zawsze 
sprawdzają się w polskim środowisku, modele prognozowania bankructw po-
wstały również rodzimym gruncie. Liczne badania z tego zakresu prowadzono 
w drugiej połowie lat 90tych XX wieku oraz początkiem lat dwutysięcznych. 
Efektem tych praca klika ważnych i stosowanych do dziś modeli dyskrymina-
cyjnych, należą do nich14: 

 Model Pogodzińskiej i Sojaka, 
 Model Gajdki i Stosa, 
 Model Hołdy, 

14 M. Szeszo-Skorek, Ocena skuteczności modeli dyskryminacyjnych w prognozowaniu upadłości 
polskich sieci marketów i delikatesów [w:] Destruktory i kreatory wartości na poziomie sektora 
przedsiębiorstw produktów i usług, P. Antonowicz, E. Malinowska, J. Siciński, U. Zaremba 
(red.), Naukowe Wydawnictwo IVG, RzeszówLondon-Szczecin 2020, s. 135.
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 Model Mączyńskiej i Zawadzkiego ( INE PAN), 
 Model Poznański.

Poniżej przedstawiony został wybrany polski model dyskryminacyjny wg 
A. Hołdy, na podstawie którego zostanie w dalszej części ukazana analiza dys-
kryminacyjna przedsiębiorstwa.

Model A. Hołdy

Do stworzenia modelu posłużyły polskie przedsiębiorstwa wybrane  
z grup 54-74 EKD. Sprawozdania finansowe zgromadzone dla potrzeb mode-
lu były z lata 1993-1996. Z 28 wskaźników wybranych na początku w mode-
lu znalazło się pięć z nich15:

ZH=0,605 + 0,681X1 - 0,0196 X2 + 0,00969 X3 + 0,000672 X4 + 0,157 X5

gdzie:
X1 = Aktywa obrotowe / Z obowiązania krótkoterminowe
X2 = Zobowiązania ogółem x 100 / Suma bilansowa
X3 = Zysk / Strata netto x 100/ Średnioroczny majątek ogółem
X4 = Średnioroczne zobowiązania krótkoterminowe x 360 /Koszty sprzedanych produktów, 
towarów i materiałów
X5 = Przychody z ogółu działalności / Średnioroczny majątek ogółem

Przedziały:
ZH ≤ -0,3  Wysoka szansa bankructwa

-0,3 ˂ ZH ˂ +0,1 ,,Szara strefa", nieokreślona szansa bankructwa
ZH ≤ +0,1  Niewielka szansa bankructwa     

Charakterystyka działalności spółki KGHM Polska 
Miedź S.A.

KGHM Polska Miedź S.A. założycielem Spółki jest Skarb Państwa. 
KGHM spółka strategiczna, jedna z największych polskich spółek skarbu 
państwa, jeden  z czołowych producentów miedzi i srebra rafinowanego na 
świecie16. 

Jednostka Dominująca Grupy Kapitałowej jest czołowym światowym 
producentem miedzi i srebra z 60letnim doświadczeniem w branży wydobyw-
czej i przetwórczej rud miedzi. W Polsce KGHM Polska Miedź S.A., eksplo-
atuje jedno z największych na świecie złóż miedzi, o zasobności pozwalającej 

15 B. Kotowska, A. Uziębło, O. Wyszkowska-Kaniewska, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. 
Przykłady, zadania i rozwiązania, Wyd. IV CeDeWu, Warszawa 2018, s. 153. 
16 Miedź i srebro, kghm.pl, [dostęp: 13.12.2021].
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na kontynuowanie produkcji w Polsce przez kolejne kilkadziesiąt lat. KGHM 
Polska Miedź S.A. produkuje również m.in. srebro, złoto, molibden, ołów  
i sól kamienną, jest jednym z czołowych eksporterów w kraju i jedną z naj-
większych spółek w Polsce.

Tabela 1. Dane KGHM Polska Miedź S.A.Dane spółki KGHM Polska Miedź S.A.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rocznego sprawozdania Zarządu KGHM Polska 
Miedź S. A. z działalności KGHM Polska Miedź S.A. [dostęp: 31.12.2021].

Schemat 1. Schemat organizacyjny KGHM Polska Miedź SA

Źródło: Opracowanie na podstawie: Skonsolidowany _raport_roczny_kghm [dostęp: 31.12.2021].

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. jest globalną, innowa-
cyjną organizacją, która prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność 
poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą. Grupa KGHM należy do ścisłej 
światowej czołówki producentów srebra i miedzi. Produkuje również złoto, 
nikiel, ren, ołów i platynowce. Od kilkudziesięciu lat wydobywa i przetwarza 
rudy polimetaliczne głównie miedzi i srebra – początkowo w oparciu o jed-
no z największych na świecie złóż zlokalizowanych w południowo-zachodniej 
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Polsce, a obecnie prowadząc już działalność na czterech kontynentach – w Eu-
ropie, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Azji. Grupę Kapitałową 
KGHM Polska Miedź S.A. tworzy KGHM Polska Miedź S.A. jako jednostka 
dominująca oraz kilkadziesiąt spółek zależnych - w sumie 75 podmiotów, za-
trudniając ponad 34 tysiące pracowników17.

Analiza dyskryminacyna - model a. hołdy

Analiza dyskryminacyjna w ocenie zdolności jednostki do kontynuowa-
nia działalności gospodarczej, jest zaliczana do metod taksonomicznych. Może 
okazać się atrakcyjnym podejściem metodycznym, wynikającym z jednej z 
nadrzędnych zasad rachunkowości.  Model A. Hołdy pozwoli na pokazanie 
płynności finansowej przedsiębiorstwa czy znajduje się w dobrej kondycji czy 
jest zagrożona upadłością

Tabela 1. Pozycje bilansu i rachunku zysków i strat KGHM Polska Miedź S.A. Wybrane 
pozycje bilansu i rachunku zysków i strat do zastosowania  modelu A. Hołdy (w mln PLN)

Pozycje 2020 2019 2018

Przychody ogółem 23632 22723 20 526

Majątek obrotowy 8733 7740 7862

Wartość aktywów 42780 39409 37 237

Zobowiązania bieżące 7907 6037 5865

Zysk brutto 2756 2122 2466

Kapitał obcy 7335 7873 7949

Pasywa ogółem 42780 39409 37237

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 18981 18767 16555

X1 1,10 1,28 1,34

X2 0,17 0,19 0,21

X3 0,06 0,05 0,06

X4 0,34 0,35 0,39

X5 0,59 0,57 0,51

Źródło: Opracowanie własne.

ZH2020=0,605 + 0,681X1 - 0,0196 X2 + 0,00969 X3 + 0,000672 X4 + 0,157 X5 =1,44
ZH2019=0,605 + 0,681X1 - 0,0196 X2 + 0,00969 X3 + 0,000672 X4 + 0,157 X5 = 1,57
ZH2018=0,605 + 0,681X1 - 0,0196 X2 + 0,00969 X3 + 0,000672 X4 + 0,157 X5 = 1,59

17 http://raportcsr.kghm.com/grupa-kghm-i-nasze-otoczenie/ [dostęp: 30.01.2022].
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Wykres. 1 Model A. Hołdy dla Spółki KGHM Polska Miedź S.A.

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Poziom wskaźnika pozwala sądzić, iż w żadnym z badanych lat Spółka 

KGHM Polska Miedź S.A. nie znajdowała się w strefie podmiotów niewy-
płacalnych. Rok 2020 przyjmuje w modelu Hołdy poziom 1,44 co pozwala 
ocenić bardzo pozytywnie ocenić rangę Spółki, jako podmiotu cechującego 
się w pełni wypłacalnego.

Podsumowanie

W każdym przedsiębiorstwie jest sporządzana i dokonywana analiza 
finansowa, która pozwala na ocenę sytuacji przedsiębiorstwa oraz ukazuje 
osiągnięte rezultaty, aby przedsiębiorstwo mogło dobrze funkcjonować i po-
dejmować odpowiednie kierunki dalszych działań. Obecnie każde przedsię-
biorstwo chcąc funkcjonować na rynku musi znać swoją sytuację finansową, 
która pomoże mu dokonać wyborów związanych z różnymi zobowiązaniami 
oraz podejmować decyzje dotyczące inwestycji. 

Na podstawie dokonanej analizy sprawozdań finansowych za lata 2018-
2020, należy stwierdzić, iż Spółka KGHM Polska Miedź S.A. znajduje się na 
drodze dywersyfikacji produktów. Należy podkreślić, że wartości wynikające 
z analizy finansowej nie wskazują na to, że Spółka jest zagrożona upadłością. 
Analiza dyskryminacyjna wg modelu A. Hołdy podkreśla, że poziom wskaźni-
ka pozwala sądzić, iż w żadnym z badanych lat Spółka KGHM Polska Miedź 
S.A. nie znajdowała się w strefie podmiotów niewypłacalnych.

Spółka prowadzi bezpieczną politykę finansową. Została zachowa-
na srebrna reguła bilansowa. Spółkę charakteryzuje wiodąca pozycja wśród 
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Spółek skarbu Państwa, jako jedna z czołowych producentów miedzi i srebra 
rafinowanego na świecie. Spółka KGHM Polska Miedź S.A. jest notowaną 
spółką na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie  w indeksach WIG 
20 i WIG 30.

Analiza dyskryminacyjna w ocenie zdolności jednostki do kontynu-
owania działalności gospodarczej, jest zaliczana do metod taksonomicznych. 
Może okazać się atrakcyjnym podejściem metodycznym, wynikającym z jed-
nej z nadrzędnych zasad rachunkowości.
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FINANCIAL STABILITY ASSESSMENT OF KGHM POLSKA 
MIEDŹ S.A. WITH THE USE  

OF DISCRIMINATIVE MODELS

Summary: Investigating the financial condition of enterprises is a very important issue, not 
only from the point of view of the effectiveness of their operation and the potential profits that 
they can bring to investors and owners, but also from the perspective of their environment.  
The financial statements provide the main information about the results achieved on the activi-
ty, the general property and financial situation of the entity and its financial position. The most 
effective method is the ratio analysis, which is most often used to quickly measure, evaluate 
the results and the economic condition of an economic unit. The purpose of this article is to 
present models of bankruptcy prediction of enterprises with particular use of A. Hołda's model 
on the example of KGHM Polska Miedź S.A. The research method used in the analysis is the 
discriminant analysis according to A. Hołda. The financial analysis was focused on examining 
the risk of bankruptcy based on the discriminatory model, which is the empirical part, was 
developed on the basis of the published annual financial statements of KGHM Polska Miedź 
S.A. for the years 2018-2020.
Keywords: Discriminant analysis, Altman model, Hołda model.
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ZAANGAŻOWANIE KRAKÓW AIRPORT 
W REALIZACJĘ DOBRYCH PRAKTYK 

SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 
BIZNESU W KONTEKŚCIE 

WYZWAŃ DLA REGIONALNYCH 
PORTÓW LOTNICZYCH

Streszczenie: Wykazano związek pomiędzy specyfiką branży a praktyką dzia-
łań społecznej odpowiedzialności biznesu podmiotów gospodarczych ją repre-
zentujących. Bazując na teoretycznych założeniach realizacji koncepcji, ziden-
tyfikowano i oceniono działalność Kraków Airport we wskazanym obszarze 
jako reprezentanta regionalnych portów lotniczych w Polsce. Na podstawie 
wniosków z przeprowadzonej analizy ilościowej i jakościowej dobrych prak-
tyk społecznej odpowiedzialności biznesu krakowskiego lotniska, dokonano 
oceny poziomu zaangażowania portu lotniczego w interesy społeczne, ochronę 
środowiska oraz relacje z grupami interesariuszy. Rozpoznana została relacja 
pomiędzy wdrażaniem przedmiotowej strategii zarządzania a potrzebą działań 
na rzecz wyzwań w dwóch wymiarach: własnym - deklarowanym przez organ 
zarządzający Kraków Airport oraz grupowym - zaobserwowanym na poziomie 
Unii Europejskiej wobec wszystkich regionalnych portów lotniczych przynale-
żących do obszaru Wspólnoty. 

Słowa kluczowe: Społeczna odpowiedzialność biznesu, dobre praktyki, regio-
nalny port lotniczy, Kraków Airport.
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i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej. 
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124

PIOTR MAKOWSKI, AGNIESZKA WILCZYŃSKA-STRAWA

Wstęp

Trudno wskazać w działalności gospodarczej przedsiębiorstw czynnik, 
który stanowiłby realne ograniczenie dla możliwości wdrażania założeń kon-
cepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Respon-
sibility, CSR) do codziennej praktyki rynkowej. Wiele wariantów realizacji 
założeń przedmiotowej strategii zarządzania oraz mnogość narzędzi wdrażania, 
determinuje perspektywę jej inicjowania w zróżnicowanym wymiarze dzia-
łalności3, również w sposób nieformalny i intuicyjny. Ponad 2/3 menadże-
rów największych polskich firm zna fundamenty tej koncepcji4. W literaturze 
opisane zostały wyniki licznie przeprowadzonych badań dotyczących założeń 
CSR oraz praktyki ich wdrażania, przy czym wciąż wskazuje się na fragmen-
taryczność pozyskanej wiedzy. Istotnym obszarem badawczym wymagającym 
dalszego zgłębiania jest związek pomiędzy praktyką CSR a sektorem działal-
ności, w ramach którego dany podmiot gospodarczy funkcjonuje5. Ze wzglę-
du na specyfikę prowadzonej działalności, interesujący wydaje się związek 
pomiędzy założeniami koncepcji a realizacją misji i wizji podmiotów gospo-
darczych działających po podażowej stronie rynku usług lotniczych. Według 
E. D. Phillipsa, w branży lotniczej wyzwaniem jest znalezienie firmy, która 
nie posiada programu odpowiedzialności społecznej6. Zaprezentowany wnio-
sek stanowił inspirację do podjęcia analiz w zakresie wdrażania CSR przez 
podmioty gospodarcze działające w sektorze lotniczym w wymiarze krajowym. 

Przedmiotem prowadzonych badań była działalność w obszarze CSR 
Kraków Airport im. Jana Pawła II. Dobór podmiotu do badania był celowy 
i wynikał z faktu, iż krakowskie lotnisko jest jedynym regionalnym portem 
lotniczym, które raportuje dane niefinansowe7. 

Celem niniejszego rozdziału jest prezentacja wyników przeprowadzonej 
analizy raportów organizacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod wzglę-
dem ilościowego i jakościowego zaangażowania Kraków Airport im. Jana 

3 W. Leoński, Wpływ CSR na wyniki finansowe przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersyte-
tu Szczecińskiego nr 855 – Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 74, t. 2 (2015), s. 136. 
4 Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), [online] 
https://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-csr/ 
[dostęp: 10.04.2022]. 
5 M. Dabic, A. Colovic, O. Lamotte, M. Painter-Morland, S. Brozovic, Industryspecific CSR: 
analysis of 20 years of research, European Business Review, Vol. 28 Iss 3, p. 250-273.
6 Na podstawie: E. D. Phillips, Corporate Social Responsibility in aviation, Journal of Air Trans-
portation, vol. 11, no. – 1, 2016, p. 254-256.
7 Kraków Airport im. Jana Pawła II, Raportowanie społeczne, [online] https://krakowairport.
pl/pl/firma/lotnisko/spolka/spoleczna-odpowiedzialnosc/raportowanie-spoleczne [dostęp: 06. 
04.2022].
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Pawła II w realizację praktyk w obszarze CSR, jako reprezentanta regional-
nych portów lotniczych. Z tak przyjętego celu, wynika główny problem ba-
dawczy: jaki jest poziom zaangażowania w realizację koncepcji CSR Kraków 
Airport im. Jana Pawła II w kontekście wyzwań własnych oraz stojących przed 
regionalnymi portami lotniczymi Unii Europejskiej jako grupy?

Odpowiedź na pytanie główne, została poprzedzona uzyskaniem odpo-
wiedzi na pytania szczegółowe, w następującym brzmieniu:

1. Jakie teoretyczne fundamenty koncepcji CSR determinują praktykę 
zarządzania podmiotów gospodarczych?

2. Jakie są założenia prowadzenia działalności Kraków Airport im. 
Jana Pawła II, jako reprezentanta regionalnych portów lotniczych 
w Polsce?

3. W których z kluczowych obszarów odpowiedzialności CSR realizo-
wane są dobre praktyki krakowskiego lotniska oraz jaka jest ich cha-
rakterystyka ilościowa i jakościowa?

4. W jaki sposób dobre praktyki CSR Kraków Airport im. Jana Pawła 
II wpisują się w osiąganie celów wynikających z podjętych wyzwań 
stawianych przed regionalnymi portami lotniczymi UE?

Do rozwiązania postawionego głównego problemu badawczego zastoso-
wane zostały metody badawcze z grupy teoretycznej. Wiodącymi metodami 
badawczymi były: analiza, synteza i porównanie.

Zaprowadzona procedura badawcza została ukierunkowana na przegląd 
i analizę dobrych praktyk CSR krakowskiego lotniska zaprezentowanych  
w raportach Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przeanalizowane zostały 
dane z raportów publikowanych od 2013 roku, czyli od zainicjowania opisu 
pierwszej dobrej praktyki CSR Kraków Airport im. Jana Pawła II.

Przeprowadzone badanie miało charakter wstępny (pilotażowy), a uzy-
skane wnioski mogą stanowić inspirację do sporządzenia klasyfikacji portów 
lotniczych funkcjonujących w Polsce według poziomu zaangażowania w re-
alizację założeń koncepcji CSR, a kolejno przygotowania porównania o cha-
rakterze międzynarodowym. Jedną z refleksji, będącej konsekwencją badania, 
może być postulat szerszej prezentacji wyników analizy dobrych praktyk  
w zakresie CSR podejmowanych również w innych grupach podmiotów dzia-
łających po podażowej stronie rynku usług lotniczych. Miałoby to także na 
celu promowanie tej idei w świadomości kierownictwa tych organizacji.
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Społeczna odpowiedzialność biznesu

Komisja Europejska w treści komunikatu z 2011 roku dokonała rede-
finicji terminu społeczna odpowiedzialność biznesu, wskazując, że należy 
interpretować go, jako odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na 
społeczeństwo8. Zmiana w zakresie funkcjonowania aparatu definicyjnego 
określona została rewolucyjną9 w stosunku do tego prezentowanego w 2006 
roku. Wówczas postrzegano koncepcję jako dobrowolne działania przedsię-
biorstwa, uwzględniające problematykę społeczną i ekologiczną w działalności 
komercyjnej i w jego stosunkach z zainteresowanymi stronami10. Usunięcie 
określenia „dobrowolne działania” z treści definicji przedmiotowej koncepcji 
stanowiło sygnał o podjęciu nowego kierunku we wdrażaniu praktyk CSR 
europejskich przedsiębiorstw oraz o wzmocnieniu znaczenia przedmiotowej 
koncepcji w polityce Unii Europejskiej.

Treść opublikowanej przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyj-
ną normy ISO 26 000 porządkuje główne założenia przedmiotowej koncepcji 
w wymiarze praktycznym jej stosowania. Według definicji w niej prezento-
wanej, CSR należy postrzegać, jako odpowiedzialność organizacji za wpływ 
podejmowanych przez nią decyzji i działań na dwa kluczowe obszary: społe-
czeństwo i środowisko, poprzez zapewnianie przejrzystego i etycznego postę-
powania. Działalność ta przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym 
dobrobytu i zdrowia społeczeństwa, uwzględnia oczekiwania interesariuszy, 
pozostaje zgodna z obowiązującym prawem i spójna z międzynarodowymi 
normami postępowania, integruje się z działaniami organizacji i jest prakty-
kowana w jej relacjach11.

Współczesne postrzeganie realizacji koncepcji CSR dalekie jest od spro-
wadzania wymiaru tej działalności wyłącznie do przekazywania środków na 
cele charytatywne; należy przyjąć zasady tej koncepcji we wszystkich obszarach 

8 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 doty-
cząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, KOM (2011) 681 wersja ostateczna, Brukse-
la [dostęp: 25.10.2011].
9 Forum Odpowiedzialnego Biznesu dla Programu Partnerstwa, Analiza tematyczna – Komu-
nikat Komisji Europejskiej na temat CSR, nr 1/2012, [online] https://odpowiedzialnybiznes.pl/
wp-content/uploads/2015/02/FOB_Analiza_tematyczna_komunikat-UE_2012.pdf [dostęp: 
17.04.2022].
10 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego, Realizacja partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: 
Uczynienie Europy liderem w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, KOM 
(206) 136 wersja ostateczna, Bruksela 22.03.2006 r.
11 Polski Komitet Normalizacyjny, Broszura dotycząca ISO 26 000, [online] https://www.pkn.
pl/informacje/-2013/09/iso-26000 [dostęp: 12.01.2022].
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funkcjonowania przedsiębiorstwa12. Wskazane zostały kluczowe obszary spo-
łecznej odpowiedzialności, w ramach których podmioty gospodarcze mogą 
działać, tj.: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, śro-
dowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie oraz zaan-
gażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej13. 

CSR to koncepcja działania przedsiębiorstw o charakterze strategicznym 
i dynamicznym, która opiera się o ciągłe doskonalenie oraz o współpracę ze 
wszystkimi interesariuszami14. Specyfika podejmowanych praktyk w ramach 
realizacji koncepcji CSR jest uzależniona od branży w ramach, której przed-
siębiorstwo prowadzi swoją działalność, w tym szczególnie charakterystyki 
oferowanego konsumentom produktu i/lub usługi. W literaturze przedmio-
tu powszechną praktyką jest prezentowanie wyników podejmowanych analiz  
i porównań działalności według branżowego studium przypadku, np. w czasie 
5. targów CSR zorganizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu za-
prezentowano opis przedsięwzięć na rzecz realizacji koncepcji w czterech wy-
branych branżach gospodarki: farmaceutycznej, pożyczkowej, handlu detalicz-
nego, FMCG15, na przykładzie opisu działalności firm ich reprezentujących16.

Z uwagi na specyfikę funkcjonowania oraz skutki prowadzonej działal-
ności, przedsiębiorstwa branży transportowo-logistycznej wykazują świado-
mość potrzeby realizacji założeń CSR oraz ich urzeczywistniania17. W 2017 
roku przeprowadzona została analiza wdrażania założeń omawianej koncepcji 
zarządzania w działalności wybranych podmiotów funkcjonujących na rynku 
usług lotniczych, w świetle analizy literatury przedmiotu oraz danych uzy-
skanych z przedsiębiorstw, których badanie dotyczyło18. W grupie portów 
lotniczych, wskazane zostały osiągnięcia podmiotów zlokalizowanych w War-
szawie, Krakowie i Gdańsku, jako najaktywniejszych w tym obszarze. W przy-
padku krakowskiego portu lotniczego główne kierunki działań ówczesnych  

12 Biznes, społeczeństwo, środowisko, Obszary społecznej odpowiedzialności biznesu, [online] 
http://www.csr.warsawpress.com/?page_id=630 [dostęp: 10.04.2022].
13 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, O społecznej odpowiedzialności biznesu,  
[online] https://www.parp.gov.pl/csr [dostęp: 21.04.2022].
14 I. Kuraszko, B. Rok, Społeczna odpowiedzialność biznesu i ekonomia społeczna, Ekonomia 
Społeczna Teksty, 2007.
15 FMCG – ang. Fast Moving Consumer Goods, produkty szybkozbywalne. 
16 Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Branżowe studium przypadku, [online] https://odpo 
wiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/04/5.Targi_CSR_publikacja_targowa.pdf  
[dostęp: 21.04.2022].
17 Wniosek na podstawie: U. Gołaszewska-Kaczan, Społeczna odpowiedzialność firm z branży 
transportowo-logistycznej, Logistyka, 3/2014.
18 D. Tłoczyński, Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskim transporcie lotniczym, Studia 
Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 332, 2017, 
s. 97-109.
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i przyszłościowych zostały zaproponowane w nawiązaniu do przyjętej w 2015 
roku przez zarząd „Strategii społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na 
lata 2016-2018”.

Działalność Kraków Airport im. Jana Pawła II 

W ustawie Prawo lotnicze, port lotniczy został zdefiniowany jako lotni-
sko użytku publicznego wykorzystywane do lotów handlowych, tj. lotnisko 
otwarte dla wszystkich statków powietrznych w terminach i godzinach usta-
lonych przez zarządzającego tym lotniskiem i podanych do publicznej wia-
domości, wykorzystywane do lotów związanych z lądowaniem handlowym19. 
Na terenie Polski funkcjonuje 14 lotnisk cywilnych certyfikowanych, tj. Lot-
nisko Chopina w Warszawie, Bydgoszcz, Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Kato-
wice-Pyrzowice, Kraków-Balice, Łódź, Poznań-Ławica, Rzeszów-Jasionka, 
Szczecin-Goleniów, Warszawa/Modlin, Wrocław-Strachowice, Zielona Góra 

– Babimost, Lublin, Olsztyn-Mazury20. Ze względu na rodzaj obsługiwanego 
ruchu, porty lotnicze podzielono na: przesiadkowe (hub-y) oraz regionalne21. 
Na poziomie Unii Europejskiej nie została opracowana i uzgodniona wspólna 
definicja terminu regionalny port lotniczy; w ujęciu praktycznym przyjęto, że 
jest to port lotniczy niebędący węzłem lotniczym i którego głównym obsza-
rem ciążenia nie jest stolica danego kraju22. Na potrzeby analizy dotyczącej 
prognozowanej działalności Centralnego Portu Komunikacyjnego, przyjęto, 
że w regionalnym porcie lotniczym pasażerowie nie przesiadają się do innych 
samolotów lub robią to samodzielnie (np. posiadają osobne bilety na kolejne 
rejsy bez gwarancji dalszej podróży m.in. w przypadku opóźnienia pierwszego 
lotu), w Polsce to wszystkie porty lotnicze poza Lotniskiem Chopina w War-
szawie23. Za główną determinantę rozwoju ruchu lotniczego w regionalnych 
portach lotniczych uznaje się wejście z ofertą na rynek usług lotniczych tanich  
 

19 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, art. 2 pkt 9, 17, art. 54 ust. 2, (Dz. U. z 2020 r. 
 poz. 1970, z późn. zm.).
20 Urząd Lotnictwa Cywilnego, Rejestr lotnisk cywilnych, aktualizacja: 17.06.2021 r., [online] 
https://www.ulc.gov.pl/_download/lotniska/regulacje_europejskie/Rejestr_Lotnisk_Cywil-
nych_26.11.2021.pdf [dostęp: 10.04.2022].
21 Podział za: E. Zielińska, Struktura i działalność wybranych portów lotniczych w Polsce, Auto-
busy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, t. 20, 6, 2019, s. 359-364.
22 Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Przyszłość regionalnych portów lotniczych wy-
zwania i możliwości, (Dz. Urz. UE C440/51 z 29.10.2021].
23 D. Sipiński, A. Czerniak, M. Fredrych, P. Wajda, T. Kaczmarek, Centralny port komuni-
kacyjny. Jak zbudować nowy hub lotniczy?, [online] https://www.politykainsight.pl/_resource/
multimedium/20167744 [dostęp: 10.04.2022].
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przewoźników lotniczych, których model biznesowy funkcjonowania oparty 
jest o wykorzystanie do prowadzenia działalności tańszych i mniej zatłoczo-
nych portów lotniczych w danym kraju24.

Największym regionalnym portem lotniczym w Polsce jest Kraków Air-
port im. Jana Pawła II, położony na południu kraju w odległości 11 km na 
zachód od Krakowa. Taka lokalizacja portu lotniczego jest korzystna z dwóch 
względów: przyciąga biznes – Kraków jest jednym z bardziej atrakcyjnych 
centrów biznesowych, outsourcingowych w tej części Europy, i przyciąga tu-
rystów – Małopolska - w tym szczególnie Kraków - jest jedną z najlepszych 
marek turystycznych na świecie25. 

Początkowo obiekt był zamkniętym wojskowym portem lotniczym.  
W 1964 roku w części południowo-wschodniej wydzielono teren z przezna-
czeniem na lotnisko cywilne, które zastąpiło pierwsze krakowskie lotnisko 
Rakowice-Czyżyny założone w roku 1912 przez armię austro-węgierską26. 
Podmiotem zarządzającym cywilną częścią portu lotniczego jest spółka Mię-
dzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. Port 
lotniczy jest członkiem Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych (ACI) 
oraz Związku Regionalnych Portów Lotniczych27. Według danych prezento-
wanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, Lotnisko Kraków-Balice zajmu-
je drugie miejsce w klasyfikacji polskich portów lotniczych pod względem 
liczby obsłużonych pasażerów oraz wykonanych operacji w ruchu krajowym  
i międzynarodowym - regularnym i czarterowym w okresie trzech pierwszych 
kwartałów 2021 roku28. Według prognozy ruchu lotniczego w Polsce, opraco-
wanej przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych, któ-
ra uwzględnia: wybudowanie Portu Solidarność w 2027 roku, bieżącą sy-
tuację rynku lotniczego, przebieg pandemii, czynniki makroekonomiczne  
 

24 E. Pijet-Migoń, Regionalne porty lotnicze w Europie Środkowo-Wschodniej po liberalizacji ryn-
ku transportu lotniczego, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 22(2), s. 67. 
25 M. Piasecki, Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport: CPK jest szansą dla lotniska Balice, 
[online] https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art1412371-radoslaw-wloszek-prezes-krako-
w-airport-cpk-jest-szansa-dla-lotniska-balice [dostęp: 10.04.2022].
26 P. Wróbel, Kraków Airport – studium przypadku, Przekształcenia architektoniczno-urbani-
styczne, Builder 01 (270), 2020.
27 Ministerstwo Infrastruktury, Plan Generalny dla Kraków Airport zatwierdzony, [online], 
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/plan-generalny-dla-krakow-airport-zatwierdzony [do-
stęp: 10.04.2022].
28 Urząd Lotnictwa Cywilnego, Statystyki według portów lotniczych, Liczba obsłużonych 
pasażerów oraz wykonanych operacji w ruchu krajowym i międzynarodowym - regularnym  
i czarterowym w latach 2019 – 2021, [online] https://www.ulc.gov.pl/_download/statystyki/
wg_portow_lotniczych_3kw2021.pdf [dostęp: 05.02.2022].
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i demograficzne, tendencje rozwoju linii lotniczych czy strategie rozwoju 
przewoźników, port lotniczy w Krakowie obsłuży w 2040 roku 13,6 mln. 
pasażerów29. 

Dla lepszego zrozumienia sytuacji rynkowej oraz oczekiwań swoich pa-
sażerów, krakowski port lotniczy na podstawie zebranych informacji o proce-
sie obsługi pasażerskiej na terenie portu, tworzy profil pasażera dla swojego 
lotniska30:

− wiek: głównie obsługiwani są pasażerowie w wieku poniżej 34 lat (48%) 
oraz w wieku od 35 do 54 roku życia (40%);

− liczba podróży w roku: zdecydowanie najczęściej z lotniska korzystają 
pasażerowie, którzy w ciągu roku podróżują jeden raz do dwóch razy 
(59%);

− cel podróży: głównie wypoczynkowy (58%), rzadziej biznesowy (17%);
− sposób odprawy: preferowany przy stanowisku odprawy biletowo-ba-

gażowej (41%), rzadziej z zaangażowaniem własnym lub całkowicie sa-
modzielnie – stanowisko drop-off – 19%, odprawa internetowa – 23%, 
mobilna – 14%;

− czas i sposób dojazdu na lotnisko przed odlotem: najczęściej pasażerowie 
docierają na teren portu lotniczego w czasie powyżej 2 godzin przed 
odlotem (38%), własnym samochodem (39%).

Lotnisko stolicy Małopolski było wielokrotnie doceniane za wyznaczanie 
najwyższych standardów jakości obsługi i stawiane za wzór dla regionu31. Zo-
stało wyróżnione między innymi: 

− nagrodą Airport Service Quality (ASQ) w 2020 roku, którą ACI przy-
znaje najlepszym lotniskom na świecie według oceny ich klientów; oce-
na w kategorii: najlepsze lotniska pod względem wielkości i regionu  
w grupie lotnisk obsługujących od 5 do 15 mln pasażerów32;

29 Centralny Port Komunikacyjny, Prognozy IATA dla CPK: 40 mln przepustowości w pierw-
szym roku, [online], https://www.cpk.pl/pl/aktualnosci-2/prognozy-iata-dla-cpk-40-mln 

-przepustowosci-w-pierwszym-roku [dostęp: 09.04.2022].
30 Kraków Airport im. Jana Pawła II, Profil pasażera Kraków Airport - IV kwartał 2021 roku, 
[online] https://www.krakowairport.pl/pl/firma/biznes/uslugi-lotnicze/statystyki/profil-pasa 
zera [dostęp: 10.04.2022].
31 Na podstawie wypowiedzi: L. Felipe de Oliveira, dyrektora generalnego ACI World, PAP 
MediaRoom, Kraków Airport planuje jak najszybszy powrót do realiów sprzed pandemii,  
[online], https://www.rynek-lotniczy.pl/wiadomosci/krakow-airport-planuje-jak-najszybszy-

-powrot-do-realiow-sprzed-pandemii-13573.html, [dostęp: 10.04.2022].
32 Airports Council International, ASQ Awards: 2020 Winners, [online] https://aci.aero/pro 
grams-and-services/asq/asq-awards-and-recognition/past-asq-awards-winners/ [dostęp: 10.04. 
2022].
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− „The 2021 Voice of the Customer Recognition”, która jest uzupełnie-
niem nagrody ASQ i stanowi wyraz uznania dla lotnisk, które wykazały 
się znacznym wysiłkiem w celu zebrania informacji zwrotnych od pasa-
żerów w ramach programu Airport Service Quality33.

Kierunki rozwoju Kraków Airport im Jana Pawła II oraz lista realizowa-
nych zadań są wyznaczane zgodnie z określoną wizją i misją tego portu lotni-
czego. Spółka zarządzająca krakowskim portem lotniczym realizuje działania 
służące osiąganiu znaczącej pozycji wśród najlepiej zarządzanych europejskich 
portów lotniczych, ugruntowanej na wzroście gospodarczym miasta i regionu 
oraz dbałości o realizację zasad zrównoważonego rozwoju. Misja spółki wyra-
żona została w prowadzeniu działalności biznesowej na bazie zasad zrówno-
ważonego rozwoju, w tym głównie: innowacyjności, troski o bezpieczeństwo, 
satysfakcji klientów i pasażerów, lokalną społeczność oraz środowisko natu-
ralne, uczciwość praktyk rynkowych i operacyjnych, a także rozwój osobisty  
i zadowolenie pracowników portu lotniczego34.

Dobre praktyki  
CSR Kraków Airport im. Jana Pawła II 

Źródłem dla prezentowanych wyników analizy były treści raportów 
najstarszej i największej organizacji pozarządowej, typu think-and-do-tank  
w Polsce, która zajmuje się koncepcją CSR w sposób kompleksowy, tj. Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu35. Organizacja publikuje raport „Odpowiedzial-
ny biznes w Polsce. Dobre praktyki” cyklicznie, począwszy od 2002 roku. 
Prezentowane sprawozdania stanowią swoisty przegląd aktywności przedsię-
biorstw - w tym inicjatyw, programów i projektów - w obszarze CSR, które 
podmioty te zgłosiły do oceny zgodności z założeniami koncepcji społecznej 
odpowiedzialności biznesu36. W ten sposób tworzona jest mapa pozytywnego 
oddziaływania biznesu, która może zostać wykorzystana, jako inspiracja dla 
innych podmiotów gospodarczych poszukujących praktycznych wskazówek, 

33 Airports Council International, ASQ Awards: 2021 Winners, [online] https://aci.aero/pro 
grams-and-services/asq/asq-awards-and-recognition/#asq-awards [dostęp: 10.04.2022].
34 Misja i wizja wskazane na podstawie: Kraków Airport im. Jana Pawła II, Misja i wizja, 
 [online] https://www.krakowairport.pl/pl/firma/lotnisko/spolka/o-spolce/misja-i-wizja  
[dostęp: 10.04.2022].
35 Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Misja i wizja, [online], https://odpowiedzialnybiznes.
pl/misja-i-wizja/ [dostęp: 23.03.2022].
36 Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Zgłoś dobre praktyki odpowiedzialnego biznesu,  
[online] https://odpowiedzialnybiznes.pl/wydarzenia/zglos-dobre-praktyki-odpowiedzialnego-

-biznesu/ [dostęp: 23.03.2022].
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w jaki sposób mogą się zaangażować, platformę o charakterze informacyjnym 
dla interesariuszy podmiotu zgłaszającego działania oraz przekrój informacji 
dla mediów o praktykach realizowanych w dwóch wymiarach: regionalnym  
i ogólnokrajowym. 

Zaraportowanych zostało łącznie 6108 przykładów dobrych praktyk 
CSR w Polsce w ramach 20 edycji raportów Forum Odpowiedzialnego Biz-
nesu37. W zakresie funkcjonowania branży transport i logistyka zgłoszonych  
i pozytywnie ocenionych zostało 277 przykładów inicjatyw i działań, w tym 
27 podjętych przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Kra-
kowie38. Dla porównania wybrane zostały dwa podmioty reprezentujące bran-
że lotniczą i dokonano analizy ilościowej zaraportowanych przez nich praktyk: 
podmiot zarządzający portem lotniczym - Przedsiębiorstwo Państwowe „Por-
ty lotnicze” zaraportowało 7 przykładów praktyk; linia lotnicza - Polskie Linie 
Lotnicze LOT S.A. zaraportowała 2 przykłady praktyk.

Uzasadnieniem dla zintegrowania działalności biznesowej krakowskie-
go portu lotniczego z założeniami koncepcji społecznej odpowiedzialności 
biznesu jest świadomość, że funkcjonowanie i rozwój każdego lotniska ma 
wpływ na środowisko i społeczeństwo39. Podejmowane wysiłki skupione zo-
stały wokół pięciu z siedmiu kluczowych obszarów CSR, z przewagą praktyk 
realizowanych w zakresie zagadnień konsumenckich (wyk. 1). W obszarach 
CSR takich jak: prawa człowieka oraz uczciwe praktyki operacyjne nie zostały 

37 Dane dotyczące liczby praktyk: wszystkich zgłoszonych, w ramach branży transport i logi-
styka oraz wybranych podmiotów, tj. Kraków Airport, PP „Porty lotnicze” i PLL LOT, poda-
no na podstawie: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Dobre praktyki CSR w Polsce, [online]  
https://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/ [dostep: 20.01.2022].
38 Podjęte praktyki: program poprawy komfortu akustycznego mieszkańców Obszaru Ogra-
niczonego Użytkowania dla lotniska Kraków-Balice; badanie opinii społeczności lokalnej; wy-
miana oświetlenia na parkingach Kraków Airport; aparaty telefoniczne dla pasażerów; punkty 
z wodą pitną; dofinansowanie linii autobusowej 308; stacja szybkiego ładowania samocho-
dów elektrycznych; mapa „ginącego świata”; program „Blisko lotniska”; Kodeks Etyki Kraków 
Airport; szkolenie z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej sprawno-
ści ruchowej, Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza w Krajowym Systemie Ratowniczo- 
Gaśniczym; eskadra kpt. Michałka; Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport; hybrydowe 
samochody w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice; od-
lotowa biblioteczka Kraków Airport; pętle indukcyjne dla pasażerów z niepełnosprawnością 
narządu słuchu; Raport zrównoważonego rozwoju za rok 2016 Kraków Airport; spotkanie in-
formacyjne z przedstawicielami lokalnej społeczności – Międzynarodowego Portu Lotniczego 
im. Jana Pawła II Kraków-Balice; program praktyk „Need help”; konkurs grantowy „Wspie-
ramy wolontariuszy”; aplikacja mobilna Kraków Airport; udogodnienia dla podróżujących  
z dziećmi; wybieg dla czworonogów; świąteczna akcja pomocy współpracownikom; Strategia 
społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018; Wspieramy sąsiadów – Port 
Lotniczy Kraków.
39 Kraków Airport im. Jana Pawła II, Raport zrównoważonego rozwoju 2020, [online] https://
www.krakowairport.pl/storage/2022-04/krakowairport-raport2021-v12-1649140577I8zRa.
pdf [dostęp: 21.04.2022].
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zgłoszone inicjatywy, programy i projekty Kraków Airport im. Jana Pawła II 
w dotychczasowych edycjach raportu.

Wykres 1. Obszary tematyczne dobrych praktyk CSR Międzynarodowego Portu Lotni-
czego im. Jana Pawła II Kraków-Balice

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Dobre prakty-
ki CSR, [online] https://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/ [dostęp: 20.04.2022].

Po raz pierwszy inicjatywa Międzynarodowego Portu Lotniczego im. 
Jana Pawła II Kraków-Balice została wskazana w treści raportu Forum Od-
powiedzialnego Biznesu w 2013 roku (nazwa praktyki: konkurs grantowy 

„Wspieramy sąsiadów”). Raportowane są wyłącznie działania, programy lub 
projekty, które osiągnęły określone kryteria sukcesu, rezultatu, które są mie-
rzalne i weryfikowalne40. Praktyki, ze względu na częstotliwość realizacji przez 
podmioty je zgłaszające, zostały podzielone na nowe (zgłoszone do raportu 
po raz pierwszy) i długoletnie (publikowane w poprzednich edycjach raportu, 
przy czym realizowane w roku, którego sprawozdanie dotyczy)41. Najwięk-
sza liczba nowych praktyk krakowskiego portu lotniczego została zgłoszona  
w okresie od 2016 do 2019 roku (tab. 1). Załamanie pozytywnego trendu 
nastąpiło w 2020 roku, który był czasem kryzysu wywołanego pandemią 
Covid-19, szczególnie intensywnie odczuwanego dla wszystkich podmiotów 
związanych z branżą lotniczą.

40 Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Zasady publikacji dobrych praktyk w raporcie „Odpo-
wiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki”, [online] https://odpowiedzialnybiznes.pl/
nabor-praktyk/wp-content/themes/zglaszanie-praktyk/src/raport2021-zasady_publikacji.pdf 
[dostęp: 22.04.2022].
41 Forum Odpowiedzialnego Biznesu dla przygotowywanego raportu za 2021 rok zapowie-
działo rezygnację z klasyfikacji praktyk na nowe i długoletnie. 



134

PIOTR MAKOWSKI, AGNIESZKA WILCZYŃSKA-STRAWA

Tabela. 1. Klasyfikacja praktyk CSR Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana  
Pawła II Kraków-Balice według podziału na inicjatywy nowe i długoletnie

Data publikacji raportu Inicjatywa nowa Inicjatywa długoletnia Łącznie

2013 1 0 1

2014 0 1 1

2015 2 1 3

2016 5 2 7

2017 6 5 11

2018 7 6 13

2019 6 16 22

2020 0 9 9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów Forum odpowiedzialnego Biznesu publi-
kowanych w okresie od 2013-2020 roku.

Zaraportowane praktyki zostały przyporządkowane do 17 celów zrówno-
ważonego rozwoju ONZ42. Co do zasady każda praktyka CSR krakowskiego 
portu lotniczego realizuje jeden, maksymalnie dwa cele. Największy udział 
podejmowane praktyki mają w zakresie realizacji celu 11 – zrównoważone 
miasta i społeczności (tab. 2). Łączenie raportowanych praktyk z celami zrów-
noważonego rozwoju zostało wdrożone po raz pierwszy do założeń publikacji 
raportu z 2016 roku. 

Tabela 2. Klasyfikacja przykładów dobrych praktyk CSR Międzynarodowego Portu Lot-
niczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice według celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ Liczba praktyk

C1 – Koniec z ubóstwem 1

C3 – Dobre zdrowie i jakość życia 2

C4 – Dobra jakość edukacji 2

C6 – Czysta woda i warunki sanitarne 1

C7- Czysta i dostępna energia 1

C8 – Wzrost gospodarczy i godna praca 2

C9 – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura 2

C10 – Mniej nierówności 1

C11 – Zrównoważone miasta i społeczności 5

C12 – Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja 4

42 Lista celów zrównoważonego rozwoju za: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Cele zrówno-
ważonego rozwoju, [online] https://www.gov.pl/web/polskapomoc/cele-zrownowazonego-roz-
woju [dostęp: 21.04.2022].
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Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ Liczba praktyk

C13 – Działania w dziedzinie klimatu 3

C17 – Partnerstwo na rzecz celów 3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów Forum odpowiedzialnego Biznesu publi-
kowanych w okresie od 2013-2020 roku.

Podstawą podejmowania działalności w obszarze CSR jest umiejętne  
i świadome wskazanie i scharakteryzowanie interesariuszy przedsiębiorstwa43. 
Mapa interesariuszy Kraków Airport im. Jana Pawła II jest rozbudowana  
i obejmuje następujące grupy podmiotów44: klientów, partnerów i kontrahen-
tów, pracowników, społeczność lokalną, władze, instytucje publiczne i urzędy 
państwowe, instytucje międzynarodowe i organizacje branżowe, udziałowców, 
spółki córki oraz konkurencje krajową i międzynarodową45. 

Kraków Airport im. Jana Pawła II wpisało realizację koncepcji CSR  
w przyjęte założenia strategicznego zarządzania, jednocześnie pozostaje pierw-
szym regionalnym portem lotniczym w Polsce, które publikuje raporty zrów-
noważonego rozwoju cyklicznie według międzynarodowego standardu rapor-
towania niefinansowego Global Reporting Initiative46.

Wyzwania prowadzenia działalności  
przez regionalne porty lotnicze a CSR

Zaproponowano klasyfikację wyzwań krakowskiego portu lotniczego  
w dwóch wymiarach (tab. 3):

− indywidualnym związanym z własnymi potrzebami rozwoju, w tym 
głównie w obszarze infrastrukturalnym;

− grupowym dla wszystkich portów lotniczych na poziomie Unii 
Europejskiej.

43 M. Sznajder, Korzyści z wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (z uwzględ-
nieniem koncepcji interesariuszy), Ekonomia i Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Białostockiej, vol. 5, no. 2, 2013, s. 208.
44 Karków Airport im. Jana Pawła II, 2016 Raport Zrównoważonego Rozwoju 2016, [online], 
https://www.krakowairport.pl/storage/2021-01/raport-zrownowazonego-rozwoju-krakow-air-
port-2016-pl-1611925929FTqQH.pdf [dostęp: 20.01.2022].
45 Kraków Airport im. Jana Pawła II, 2020 Raport zrównoważonego rozwoju, [online] https://
www.krakowairport.pl/storage/2022-04/krakowairport-raport2021-v12-1649140577I8zRa.
pdf [dostęp: 21.04.2022].
46 Kraków Airport im. Jana Pawła II: Informacja prasowa – Podsumowanie 2021, plany  
i wyzwania 2022, [online] https://www.krakowairport.pl/pl/press-room/informacja-prasowa 
[dostęp: 09.04.2022].
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Tabela. 3. Wyzwania prowadzenia działalności Kraków Airport im. Jana Pawła II w wy-
miarze indywidualnym oraz grupowym na poziomie UE

Wyzwania Założenia Realizacja CSR

W wymiarze indywidualnym:

osiągniecie pozycji 
lidera wśród 
europejskich  
regionalnych 
portów lotniczych 

− najwyższa jakość oferowanej 
usługi;

− zwiększenie zatrudnienia 
związanego z funkcjonowaniem 
portu lotniczego;

kompleksowe podejście portu 
lotniczego do zarządzania  
w oparciu o zasady 
zrównoważonego rozwoju;

realizacja priory-
tetowych działań 
inwestycyjnych

− budowa nowej drogi 
startowej, rozbudowa terminala 
pasażerskiego, zwiększenie liczby 
stanowisk dla samolotów kodu 
C na płycie postojowej, zmiana 
lokalizacji terminalu Cargo;

− wsparcie rozwoju infrastruktury 
okołolotniskowej;

działania będę podejmowane 
na podstawie sytuacji 
finansowej portu lotniczego  
oraz w zgodzie z przepisami  
o ochronie środowiska 
naturalnego, będą 
ukierunkowane na rozwój 
portu lotniczego i jego okolicy;

w wymiarze grupowym na poziomie UE:

przeciwdziałanie 
skutkom kryzysu 
wywołanego 
pandemią Covid-19

− w obliczu ogólnej złej kondycji 
branży lotniczej, sytuacja 
regionalnych portów lotniczych 
zidentyfikowana została jako 
szczególnie niepokojąca;

− istnieje pilna potrzeba 
zapewniania elastyczności 
zarządzania wobec 
nieprzewidywalności prowadzenia 
działalności w branży lotniczej;

pomimo, że w okresie 
pandemii Covid-19 
zaobserwowano ogólny wzrost 
zainteresowania koncepcją 
CSR wśród przedsiębiorstw, 
które podjęły wiele nowych 
działań – krakowski 
port lotniczy wyłącznie 
kontynuował wybrane 
działania już wcześniej 
zainicjowane; wstrzymano 
realizację programów 
grantowych;

zeroemisyjność 
portów lotniczych

− główny kierunek zmian dla 
lotnictwa wynika z jego połączenia 
z planem działania Europejski 
Zielony Ład;

− inicjatywa tworzenia 
bezemisyjnych lotnisk została 
opisana w treści strategii na rzecz 
zrównoważonej i inteligentnej 
mobilności47. 

regionalne porty lotnicze 
mogą odegrać wiodącą 
rolę w zakresie obniżania 
emisyjności lotnictwa na rzecz 
realizacji wizji dekarbonizacji 
lotnictwa; są mniejsze, 
bardziej elastyczne i lepiej 
przystosowane do nowszych, 
bardziej ekologicznych 
typów samolotów, co jest 
bezpośrednio związane  
z kluczowym obszarem CSR, 
tj. środowiskiem; 

47 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komunikatu Eko-
nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej 
mobilności – europejski transport na drodze ku przyszłości, COM (2020) 798 final, Bruksela 
09.12.2020 r.
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działanie na rzecz 
regionu 

− na poziomie UE, regionalne por-
ty lotnicze umożliwiają zapewnie-
nie spójności terytorialnej;

− stanowią jednocześnie istotny 
element infrastruktury krytycz-
nej, warunkujący bezpieczeństwo 
danego kraju i jego obywateli48.

od funkcjonowania regional-
nych portów lotniczych, szcze-
gólnie jakości oferowanych 
połączeń lotniczych zależy 
tempo rozwoju regionów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Karków Airport 2036 – nowe kierunki rozwoju 
portu lotniczego, [online] https://www.malopolska.pl/aktualnosci/transport/krakow-airport-

-2036-nowe-kierunki-rozwoju-portu-lotniczego [dostęp: 10.04.2022] oraz Opinia: Przyszłość 
regionalnych portów lotniczych – wyzwania i możliwości, 145. Sesja plenarna w dniach 30 
czerwca – 2 lipca 2021 r., COTER – VII/010, [online] https://cor.europa.eu/pl/our-work/
Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-471-2021 [dostęp: 09.04.2022].

Można założyć, że działania już zainicjowane w obszarze społecznej od-
powiedzialności biznesu przez Kraków Airport im. Jana Pawła II będą konty-
nuowane w przyszłości. Działalność biznesowa lotniska została silnie związana 
z założeniami koncepcji i jest wyrażana w planach na przyszłość. Jednak sto-
pień zaangażowania w jej wdrażanie i kreowanie nowych pomysłów na realiza-
cję dobrych praktyk uzależniony jest od kondycji całej branży lotniczej, w tym 
szczególnie kondycji własnej przedsiębiorstwa. Na podstawie prezentowanych 
opinii na poziomie UE, priorytetem pozostaną działania ukierunkowane na 
ochronę środowiska naturalnego. 

Zakończenie 

Kraków Airport im. Jana Pawła II wyróżnia się umiejętnością wdrażania 
założeń koncepcji CSR w prowadzonej działalności biznesowej na tle innych 
portów lotniczych funkcjonujących w Polsce. Wizja, misja oraz wyzwania 
indywidualne krakowskiego lotniska oraz jako członka grupy regionalnych 
portów lotniczych UE - dobrowolnie uwzględniają aspekty środowiskowe, in-
teresy społeczne i relacje z liczną grupą interesariuszy.

Wysoka aktywność krakowskiego lotniska w obszarze CSR została po-
twierdzona wynikami analizy raportów publikowanych przez Forum Od-
powiedzialnego Biznesu. Należy wskazać, że badanie dla zwiększenia wia-
rygodności powinno zostać rozszerzone, z uwagi na fakt iż przedmiotowe 
sprawozdania tworzone są w oparciu o samodzielne zgłoszenia dokonywane 
przez podmioty realizujące poszczególne praktyki. Dla zwiększenia ogólnej 

48 Opinia: Przyszłość regionalnych portów lotniczych – wyzwania i możliwości, 145. Sesja ple-
narna w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2021 r., COTER – VII/010, [online] https://cor.europa.
eu/pl/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-471-202 [dostęp: 09.04.2022].
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świadomości społecznej oraz rozszerzenia wymiaru prowadzonych badań  
w tym obszarze warto rozważyć dokonanie szerszej analizy porównawczej  
z podmiotami w grupie portów lotniczych oraz możliwości objęcia podobny-
mi badaniami innych podmiotów branży lotniczej.
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ZAANGAŻOWANIE KRAKÓW AIRPORT W REALIZACJĘ DOBRYCH PRAKTYK...

INVOLVEMENT OF KRAKÓW AIRPORT  
IN IMPLEMENTATION OF GOOD PRACTICES  

OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
IN THE CONTEXT OF CHALLENGES  

FOR REGIONAL AIRPORTS

Summary: The relationship between the specificity of the industry and the 
practice of corporate social responsibility of its business entities was demon-
strated. Basing on the theoretical assumptions for the implementation  
of the concept, the activities of Kraków Airport as a representative of region-
al airports in Poland in this area were identified and evaluated. Considering 
conclusions of the quantitative and qualitative analysis of good practices  
of corporate social responsibility of Kraków Airport, the level of the airport's 
involvement in social interests, environmental protection and relations with 
stakeholders was assessed. The relationship between the implementation  
of the management strategy in question and the need to address the challenges 
in two dimensions: self - declared by the managing body of Kraków Airport 
and the peer group - observed at the European Union level in relation to all 
regional airports belonging to the Community area, has been recognized.

Keywords: Corporate social responsibility, good practices, regional airport, 
Kraków Airport.
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CZY UNIJNE REGUŁY FISKALNE  
W OBECNYM BRZMIENIU MAJĄ 

SENS? ANALIZA TREŚCI DYREKTYWY 
2011/85/UE W ODNIESIENIU DO 

FUNKCJONOWANIA STABILIZUJĄCEJ 
REGUŁY WYDATKOWEJ

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza elementów stabilizującej reguły wy-
datkowej, uchwalonej w art. 112aa i art. 112d ustawy o finansach publicznych 
jako implementacji art. 5-7 Dyrektywy 2011/85/UE. Na wstępie opisana 
zostały unijne akty prawne w ramach tzw. „sześciopaku”. Następnie analizie 
zostały poddane normy wynikające z przepisów Dyrektywy. Normy te skon-
frotowane zostały z konstrukcją stabilizującej reguły wydatkowej. Pod uwagę 
brane było zarówno ujęcie w ustawie o finansach publicznych wszystkich ele-
mentów wymaganych przez Dyrektywę, jak i ich rzeczywiste funkcjonowanie 
i realizacja założonego celu.

Słowa kluczowe: Stabilizująca reguła wydatkowa, sektor finansów publicz-
nych, budżet państwa.

Wstęp

8 listopada 2021 r. minęła przeszło dekada od uchwalenia Dyrektywy 
Rady 2011/85/UE2 w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw człon-
kowskich. Dyrektywa ta stanowiła część tzw. „sześciopaku”, czyli wydanego 
pod koniec 2011 r. zbioru regulacji prawnych wydanych w celu koordynacji 

1 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
2 Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram bu-
dżetowych państw członkowskich. Dz. U. L 306 z 23.11.2011 r
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polityki fiskalnej państw członkowskich. Lata kryzysu finansowego i wystę-
pująca na ogólnoeuropejską skalę recesja uwidoczniła trudności związane  
z przestrzeganiem postanowień Paktu stabilności i wzrostu, czyli porozumie-
nia zawartego 17.06.1997 r. na szczycie Rady Europejskiej w Amsterdamie. 
W jego ramach zobligowano państwa wspólnoty do przedkładania progra-
mów makroekonomicznych oraz przestrzegania dyscypliny fiskalnej (w szcze-
gólności referencyjnych wartości długu publicznego i deficytu sektora Gene-
ral Government nie przekraczających odpowiednio 60% i 3% PKB). Sytuacja  
z lat 2008-2010 pokazała dobitnie, że w ramach prawa Unii Europejskiej nie 
istnieją instrumenty pozwalające skutecznie monitorować politykę fiskalną 
państw członkowskich i zapobiegać przekraczaniu przez nie referencyjnych 
wartości3. Celem artykułu jest analiza implementacji norm wynikających  
z Dyrektywy 2011/85/UE w kwestii wprowadzenia reguły fiskalnej, na grun-
cie polskiej ustawy o finansach publicznych.

Dyrektywa 2011/85/UE jako element „sześciopaku”

Nie sposób Dyrektywy 2011/85/UE oceniać z pominięciem pozosta-
łych aktów prawnych wchodzących w skład „sześciopaku”. W jego ramach 
uchwalone zostały również rozporządzenia 1173/2011 UE4, 1174/2011 UE5, 
1175/2011 UE6 1176/2011 UE7, oraz 1177/2011 UE8. Pierwsze dwa odnoszą 
się tylko do państw członkowskich należących do strefy euro. W rozporządze-
niu 1173/2011 UE uchwalono mechanizm sankcji służący skuteczniejszemu 
egzekwowaniu części zapobiegawczej i naprawczej paktu stabilności i wzro-
stu w strefie euro. W ramach rozporządzenia 1174/2011 uchwalono również 

3 Uchwała Nr 119 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie Wieloletniego Planu 
Finansowego Państwa 2010-2013, s. 8.
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1173/2011 z dnia 16 listopada 
2011 r. w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro. Dz. U. L 
306 z 23.11.2011 r., s. 1.
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1174/2011 z dnia 16 listopada 
2011 r. w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zakłóceń równowagi makro-
ekonomicznej w strefie euro. Dz. U. L 306 z 23.11.2011 r., s. 8.
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z dnia 16 listopada 
2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzo-
ru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych. Dz. U. L 306 z 
23.11.2011 r., s. 12.
7 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 z dnia 16 listopada 
2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowa-
nia. Dz. U. L 306 z 23.11.2011 r., s. 25.
8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2011 z dnia 8 listopada 
2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia 
procedury nadmiernego deficytu. Dz. U. L 306 z 23.11.2011 r., s. 33.
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mechanizm sankcji, służący jednak korygowaniu nadmiernych zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej w strefie euro. Rozporządzenia 1175/2011 
UE 1176/2011 UE i 1177/2011 UE odnoszą się już do wszystkich. Pierwsze  
z nich dotyczy konieczności osiągania przez państwa członkowskie tzw. MTO 
(medium term objective), czyli średniookresowego celu budżetowego, określa-
nego jako maksymalny deficyt sektora General Government w ujęciu struktu-
ralnym, w wysokości ustalanej indywidualnie dla każdego państwa (pomiędzy 
deficytem w wysokości 1% PKB a nadwyżką budżetową). MTO ma więc 
pełnić rolę swoistego marginesu bezpieczeństwa przed referencyjną wartością 
deficytu w wysokości 3% PKB. Zgodnie bowiem ze swoją nazwą, cel budże-
towy należały osiągnąć w średnim okresie, co dopuszcza możliwości osiągania 
wyników gorszych od celu w czasach gorszej koniunktury, które muszą być 
rekompensowane wynikami lepszymi w czasach lepszej koniunktury. W dru-
gim z omawianych rozporządzeń uregulowano instrumenty wykrywania oraz 
zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej. Last but not least, 
w rozporządzeniu 1177/2011 UE uchwalono mechanizm korekty z tytułu 
nierównowagi finansów publicznych. W przypadku, jeśli państwo nie jest  
w stanie podjąć skutecznych działań związanych z redukcją nadmiernego de-
ficytu, lub nie realizuje średniookresowego celu budżetowego, musi skory-
gować swój poziom wydatków na dany rok o co najmniej 0,5% PKB (tzw. 

„benchmark wydatkowy”). 
Stanowiąca przedmiot artykułu Dyrektywa 2011/85/UE stanowi ostatni 

(i jednocześnie kluczowy) z omawianych elementów „sześciopaku”. Uregulo-
wane w niej instrumenty odnoszą się do siedmiu obszarów:

1. Krajowe systemy rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości 
statystycznej9.

2. Wytyczne odnośnie prognoz makroekonomicznych i budżeto-
wych będących podstawą planowania budżetowego przez Państwa 
członkowskie.

3. Numeryczne reguły fiskalne, czyli mechanizmy limitowania wydat-
ków publicznych uwzględniający konieczność przestrzegania war-
tości referencyjnych deficytu i długu wynikających z TFUE10 oraz 
MTO. 

9 A. Kargol-Wasiluk, Koncepcja fiscal governance w sektorze finansów publicznych – wnioski dla 
Polski, Zarządzanie i Finanswe 2/3/2013 s. 191. 
10 Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej ‒ Dz. U. C 115 z dnia 9 maja 2008 r.
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4. Procedury budżetowe obejmujące zasady proceduralne stanowiące 
podstawę procesu budżetowego na wszystkich etapach.

5. Średniookresowe ramy budżetowe umożliwiające przyjęcie co najmniej 
trzyletnią perspektywę planowania budżetowego.

6. Przejrzystość finansów w ramach sektora General Government oraz 
spójny zakres ram budżetowych.

7. Mechanizmy i zasady regulujące relacje budżetowe między orga-
nami publicznymi we wszystkich podsektorach sektora General 
Government.

Stabilizująca reguła wydatkowa  
a Dyrektywa 2011/85/UE

Kwestia implementacji pierwszych dwóch punktów do polskiego sys-
temu finansów publicznych nie będzie przedmiotem niniejszego artykułu. 
Wystarczy zaznaczyć, że w opublikowanej przez Komisję Europejską analizie 
wpływu Dyrektywy 2011/85/UE na ramy budżetowe stwierdzono, że wszyst-
kie państwa członkowskie dostosowały swoje standardy do nowych wymagań 
w zakresie systemów rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości staty-
stycznej. W kwestii wytycznych co do prognoz makroekonomicznych, zarów-
no ich jakość jak i przejrzystość również uległa poprawie, jednak w wielu kra-
jach do dalszego udoskonalenia należą procedury ewaluacji prognoz ex post11.

Najistotniejszy jednak dla przedmiotu analizy pracy jest pkt. 3, odno-
szący się do konieczności wprowadzenia numerycznej reguły fiskalnej. Nie 
można jednak oceniać stabilizującej reguły wydatkowej jedynie pod tym ką-
tem, ponieważ efektywna reguła fiskalna w świetle omawianej dyrektywy, po-
winna również w dużej mierze uwzględniać normy zawarte w punktach 4-7. 
Reguła taka bowiem nie może stanowić jedynie oddzielnego bytu w systemie 
finansów publicznych, ale musi stanowić jego integralną część. Od faktycznej 
konstrukcji reguły zależy bowiem, czy np. jej stosowanie ułatwi prowadze-
nie polityki fiskalnej w ramach wieloletnich ram budżetowych i czy wpłynie 
pozytywnie na transparentność wydatków w obrębie sektora General Gover-
nment. Implementacji art. 5-7 Dyrektywy można bowiem dokonać na wiele 
sposobów.

11 European Comission, Review of the suitability of the Council Directive 2011/85/EU on re-
quirements for budgetary frameworks of the Member States s.36, https://ec.europa.eu/info/sites/
default/files/economy-finance/swd_2020_211_en.pdf [dostęp: 30.05.2022].
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Stabilizująca reguła wydatkowa to numeryczna reguła fiskalna12 (dalej 
także: SRW, reguła wydatkowa) uchwalona została na mocy ustawy o zmianie 
ustawy o finansach publicznych z 8 listopada 2013 r13 i po raz pierwszy zasto-
sowana została w ustawie budżetowej na 2015 r. W art. 1 pkt. 13 omawianej 
nowelizacji do ustawy o finansach publicznych dodano art. 112aa, w którym 
uregulowany został mechanizm reguły. W pkt. 15 natomiast zmodyfikowano 
art. 112d, tzw. „klauzulę wyjścia”, czyli przepis umożliwiający niestosowanie 
art. 112aa w enumeratywnie wymienionych przypadkach. Mechanizm reguły 
ma postać rekurencyjnego wzoru, który w oparciu o wartość kwoty z poprzed-
niego roku, średniookresowy wskaźnik wzrostu PKB, szacunkowy poziom 
inflacji (bądź cel inflacyjny) oraz koszty działań dyskrecjonalnych wyznacza 
kwotę wydatków na dany rok, której nie można przekroczyć przy planowaniu 
zagreowanej sumy wydatków objętych nią jednostek.Od tak wyliczonej kwo-
ty odejmowane są następnie wydatki jednostek wymienionych w art. 112aa 
ust. 3 UFP i różnica ta stanowi limit wydatkowy – nieprzekraczalny zarów-
no na etapie wykonania jak i planowania. Wspomniana wcześniej klauzula 
wyjścia pierwotnie została dodana na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 
r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw14 
i odnosniła się do funkcjonującej w latach 2011-2013 tymczasowej tzw. wy-
datkowej reguły dyscyplinującej. Zarówno mechanizm reguły, jak i klauzula 
wyjścia zostały poddane w latach 2013-2021 wielu istotnym modyfikacjom 
(art. 112aa nie wszedł nawet w życie w swojej pierwotnej formie, ponieważ 
został znowelizowany na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie nie-
których ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków 
zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych15. 

Do celów analizy będącej przedmiotem niniejszego artykułu, należy 
przede wszystkim zbadanie, czy przepisy art. 112aa i art. 112d UFP spełniają 
wymogi zawarte w Rozdziale IV (zawierającym art. 5-7) Dyrektywy 2011/85/
UE. Na samym początku można poddać badaniu art. 7 niniejszej Dyrek-
tywy, ponieważ jego sprawa nie powinna budzić większych kontrowersji.  
W mysl przepisu, uchwalana co roku przez poszczególne państwa członkow-
skie ustawa budżetowa uwzględnia specyficzne dla nich i obowiązujące w nich 
numeryczne reguły fiskalne. Nie ulega wątpliwości, że istotnie od 2015 r.  

12 P. Panfil, Prawne i finansowe uwarunkowania długu skarbu państwa, Wolters Kluwer, War-
szawa 2011, s. 126.
13 Dz.U. 2013 poz. 1646.
14 Dz. U. z 2010 r. nr 257, poz. 1726.
15 Dz U. z 2013 r. poz. 1717.
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w każdej ustawie budżetowej (z wyjątkiem znowelizowanej ustawy na rok 
2020, co było jednak spowodowane uruchomieniem klauzuli wyjścia) zapisa-
na jest zarówno kwota jak i limit wydatkowy wynikające z art. 112aa.

Zgodnie z normami zawartymi w pkt. a)-b) art. 5 Dyrektywy, numerycz-
ne reguły fiskalne funkcjonujące w danym państwie członkowskim powinny 
wspierać w szczególności stosowanie się państwa członkowskiego do wartoci 
referencyjnych deficytu i długu zgodnie z TFUE, oraz przyjęcie wieloletniej 
perspektywy planowania budżetowego, w tym przestrzeganie średniookresowyc 
celów budżetowych założonych przez dane państwo członkowskie. Co do 
pierwszego wymogu, zawartego w pkt. a) należy istotnie potwierdzić, iż sta-
bilizująca reguła wydatkowa w istocie jest instrumentem wspierającym Pol-
skę w zachowywaniu wartości referencyjnych. Uregulowany bowiem w art. 
112aa ust. 1 pkt. 4 mechanizm korekty (stanowiący również implementację 
rozporządzenia 1177/2011 UE) jest wrażliwy na osiągane wartości poziomu 

„państwowego długu publicznego”, oraz deficytu strukturalnego sektora Gene-
ral Government (a konkretniej jego sumy odchyleń od MTO). Należy tutaj 
jednak zaznaczyć, iż wykorzystywany do wyliczeania wielkości korekty po-
ziom „państwowego długu publicznego” to w istocie, zgodnie z art. 38a ust. 4 
UFP poziom relacji wartości państwowego długu publicznego pomniejszone-
go o kwotę wolnych środków słuzacych do finansowania potrzeb pożyczko-
wych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowycm w stosunku do PKB. 
Oprócz tego należy zauważyć, że sam poziom długu publicznego obliczany 
polską metodyką różni się znacząca od poziomu długu sektora General Go-
vernment (zakres jednostek wchodzących w skład polskiego sektora finansów 
publicznych nie obejmuje przede wszystkim funduszy zarządzanych przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Polskiego Funduszu Rozwoju, z którego 
finansowane były tzw. „Tarcze finansowe” w czasie pandemii. 

Jeśli chodzi o wymóg zapisany w pkt. b) omawianego artykułu, to co 
do zasady rekurencyjny mechanizm reguły ma umożliwiać planowanie wie-
loletnie wydatków podmiotów objętych kwotą i limitem wydatkowym. Bo-
wiem wystarczy dysponować dokładnymi prognozami makroekonomicznymi 
(przede wszystkim odnośnie wzrostu gospodarczego oraz poziomu deficytu  
i długu) na lata następne, aby w istotnym stopniu oszacować przyszłe wartości 
kwoty i limitu wydatkowego. W gruncie rzeczy bowiem wystarczy pomnożyć 
aktualną kwotę wydatków przez stopę realnego wzrostu PKB (skorygowaną 
o omawiany wcześniej „benchmark wydatkowy) i oszacować wartość działań 
dyskrecjonalnych w danym roku, aby uzyskać kwotę z art. 112 aa. W isto-
cie, przy założeniach, że, po pierwsze, projektodawca dysponuje skutecznymi  
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i efektywmi prognozami markoekonomicznymi oraz, po drugie, mechanizm 
SRW nie będzie ulegał modyfikacjom, faktycznie rozwiązanie to wspiera 
planowanie wieloletnie. Wówczas, perspektywa trzyletnia prezentowana  
w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa może zachować spójność na 
przestrzeni średniego okresu. Niestety, jak zostało wspomniane już wcześniej, 
założenie niezmienności mechanizmu SRW. Konstrukcja art. 112aa została 
zmieniona odpowiednio na mocy:

1. Ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych z 8 listopada 
2013 (modyfikacja mechanizmu korekty z ust. 1 pkt 4)

2. Ustawy z dnia 22 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o finansach pu-
blicznych16 (do kwoty wydatków włączono wówczas kwotę planowa-
nych wydaktów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego)

3. Ustawy z dnia 10 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o finansach 
publicznych (we wzorze do wyliczenia kwoty wydatków wskaź-
nik cen towarów i usług konsumpcyjnych zastąpiono wskaźnikiem 
śreniookresowego celu inflacyjnego ustalanaego przez Radę Polityki Pie-
niężnej oraz powiększono limit wydatkowy o sumę wartości działań 
jednorazowych i tymczaswoych po stronie dochodów (jeśli ich war-
tość przewyższa 0,03% PKB).

4. Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu 
pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych 
ustaw 17 (w 2021 r. do limitu reguły wydatkowej nie wliczało się nie-
których grup wydatków inwestycyjnych oraz odejmowało się wydat-
ki jednostek samorządu terytotorialnego na programy finansowane 
z zagranicznych źródeł).

5. Ustawy dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach pu-
blicznych oraz niektórych innych ustaw (umieszczenie w zakresie 
SRW wydatków państwowych funduszy celowych oraz odjęcie 
od limitu wydatkowego wydatków Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19).

W ciągu siedmiu lat funkcjonowania reguły, była ona zmieniana pięć 
razy. Niestety nie wszystkie zmiany miały charakter systemowy, związane np.  
Z dostosowaniem reguły do zmian w zakresie zakresu sektora finansów pu-
blicznych. Przykładowo, zmiana dokonana na mocy ustawy z 10 grudnia  
2015 r... dokonana została w momencie opracowywania projektu budżetu na 

16 Dz. U. 2015 poz. 1190.
17 Dz. U. 2020 poz. 1423.
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rok 2016, a zastąpienie w konstrukcji reguły CPI (wówczas będącego na pozio-
mie -0,9%) poziomem celu inflacyjnego (2,5%) pozwoliło na zwiększenie wy-
datków w następnym roku bez ryzyka przekroczenia limitu wydatkowego18, 19. 
Również zmiana dokonana z retroaktywnym w sierpniu 2021 r., w trakcie 
roku budżetowego de facto poluzowująca limit o wydatki największego fundu-
szu zarządzanego przez BGK (w 2020 r. na zwalczanie zakażenia, zapobieganie 
jego rozprzestrzenianiu się oraz zwalczanie skutków COVID-19 przeznaczo-
no łącznie 92,7 mld zł20. Z uwagi na powyższe, trudno stwierdzić, iż stabilizu-
jąca reguła wydatkowa w wymierny sposób pomaga w prowadzeniu polityki 
fiskalnej opartej na planowaniu wieloletnim. Powodem tego nie jest sama 
konstrukcja reguły, ale jej liczne zmiany, często o charakterze retroaktywnym

W art. 6 ust. 1 Dyrektywy uregulowany jest natomiast obowiązek
a) określenia celu i zakresu reguł, 
b) ich skuteczne i terminowe monitorowanie w oparciu o wiarygodną  

i niezależną analizę przeprowadzoną przez niezależne organy, lub or-
gany które są funkcjonalnie niezależne od władz budżetowych państw 
członkowskich, 

c) konsekwencje nieprzestrzegania tych reguł. 

W ust. 2 zawarta jest konieczność limitacji ewentualnej klauzuli wyjścia 
do ograniczonej liczby konkretnych okoliczności, zgodnych z wynikającymi  
z TFUE obowiązkami państw członkowskich w dziedzinie polityki budże-
towej, oraz rygorystycznych procedur, w których dozwolone jest tymczaso-
we nieprzestrzeganie reguły. Odnośnie pierwszego ustępu, to z jednej strony 
można stwierdzić, iż cel (przestrzeganie MTO oraz nieprzekroczenie wartości 
referencyjnych deficytu i długu wynikających z TFUE) sformułowany jest ja-
sno. Z drugiej natomiast kwestia jasności zakresu SRW może byś dyskusyjna. 
W pierwotnej wersji miała ona obejmować cały sektor finansów publicznych 
i funduszy BGK z dwoma wyjątkami21. Pierwszym z nich są wydatki budżetu 
środków europejskich i wydatki finansowane środkami z bezzwrotnej pomocy 

18 M. Ostrowski, Funkcjonowanie stabilizującej reguły wydatkowej-analiza i ocena regulacji, 
„Kwartalnik Prawno-Finansowy” 2019, nr 4, s. 103.

19 Komentarz do art. 112aa [w:] Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialno-
ści za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz. System informacji prawniczej 
Legalis, W. Misiąg (red).
20 Najwyższa Izba Kontroli, Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej 
w 2020 roku,s. 80,https://www.nik.gov.pl/plik/id,24240.pdf [dostęp: 30.05.2021].
21 Założenia do projektu ustawy o zmianie finansów publicznych z 16 lipca 2013 r., s. 22, 
https:// legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/165461/165493/165494/dokument80762.pdf [dostęp: 
30.05.2022].
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unijnej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Drugim natomiast 
są jednostki, które wedle uzasadnienia projektodawcy, reguła nie obejmuje 
jednostek, które „nie mają zdolności do generowania wysokich deficytów”. 
Jak pokazały liczne modyfikacji zakresu reguły, oraz brak jasnego uzasadnie-
nia, dlaczego wydatki pewnych podmiotów wchodzące w skład kwoty objęte 
są limitem, a innie nie, trudno obecnie znaleźć jasne uzasadnienie zakresu 
reguły. Jeśli chodzi o kwestię monitorowania przestrzegania reguły to na-
leży zaznaczyć, iż w Polsce (jako jedynym kraju UE) nie funkcjonuje wy-
specjalizowana rada fiskalna22. Funkcje te pełnią Rada Dialogu Społecznego  
i Rada Polityki Pieniężnej (ex ante na etapie procesu tworzenia projektu usta-
wy budżetowej oraz opracowywania makreokonomicznych prognoz i założeń), 
oraz Najwyższa Izba Kontroli (ex post, swoje wnioski pokontrolne prezentu-
je co roku na lamach analizy wykonania budżetu państwa). De facto nalezy 
stwierdzić, że jedyną instytucją, która w jakikolwiek sposób monitoruje prze-
strzeganie reguły wydatkowej jest NIK, jednak ta kontrola nie ma żadnego 
usystematyzowanego charakteru i jest jedynie dodatkiem do corocznej analizy 
wykonania budżetu państwa – często ogranicza się do korekty wyliczonych 
przez Ministerstwo Finansów wartości kwoty i limitu wydatkowego. Nie ma 
natomiast żadnej instytucji, która monitorowałaby funkcjonowanie reguły  
fiskalnej w czasie rzeczywistym, oraz analizowałaby nie tylko kwestie technicz-
ne związane z poprawnością kalkulacji, ale też częstotliwość i rzeczywiste ratio 
legis modyfikacji jej konstrukcji. 

Brak jest również jasnego określenia konsekwencji nieprzestrzegania 
tych reguł. O ile wiadomo, że Minister Finansów ponosi odpowiedzialność za 
niezastosowanie się do art. 112aa na etapie planowania, czyli wyznaniecznia 
wartości kwoty i limitu wydatkowego, o tyle problem pozostaje przy ustaleniu 
odpowiedzialności za przekroczenie limitu wydatkowego na etapie wykona-
nia, ponieważ limit ten obowiązuje wiele jednostek sektora finansów publicz-
nych jednoczeeśnie23.

Odnośnie ograniczeń nałożonych na konstrukcje klauzuli wyjścia, kwe-
stia spełniania tego kryterium przez Polskę również nie jest jednoznaczna.  
W latach 2015-2019 obowiązywała uchwalona jeszcze na potrzeby wydatko-
wej reguły dyscyplinującej klauzula która dopuszczała możliwość niestosowa-
nia art. 112aa jedynie w następujących przypadkach:

22 M. Krzak, Annales H - Oeconomia VOL. XLIX, 2 Sectio H Koncepcja Rady Polityki  
Fiskalnej w Polsce, Warszawa, s. 98.
23 M. Ostrowski, Funkcjonowanie ..., s. 114.



154

MICHAŁ OSTROWSKI

− wprowadzenia stanu wojennego, 
− wprowadzenia stanu wyjątkowego na całym terytorium Rzeczypospoli-

tej Polskiej,
− wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej.

Niestety na etapie projektowania klauzuli, a także samej Dyrektywy, nikt 
nie przewidział możliwości wybuchu ogólnoświatowej pandemii COVID-19. 
Dopiero urochomienie w marcu 2020 r. tzw. klauzuli korekcyjnej określo-
nej w art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 3, art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 3 rozporządzenia  
(WE) nr 1466/9719 oraz w art. 3 ust. 5 i art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1467/97 umożliwiło zezwolenie na czasowe odejście od reguł fiskalnych. 
W ślad za tym, w ustawie z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o finan-
sach publicznych24 dostosowano klauzulę wyjścia. Dodano kolejną okolicz-
ność, mianowicie występowanie stanu epidemii na terenie całego kraju, poda 
twaunkiem, że prognozowana dynamika wzorstu PKB na dany rok będzie 
mniejsza od średniookresowej dynamiki o ponad 2pp. Wprowadzono też 
tzw, ścieżkę powrotu umożliwiającą stopniowy powrót do pełnego stosowa-
nia SRW poprzez zwiększanie kwoty i limitu SRW w latach następujących 
bezpośrednio po roku w którym odstąpiono od stosowania od SRW. Takie 
rozwiązanie miało na celu umożliwienie płynne wyjście z kryzysu i uniknięcie 
gwałtownego zmniejszenia przestrzeni fiskalnej. 

Podsumowanie

O ile opisana powyżej modyfikacja klauzuli wyjścia stanowiła jedyne lo-
giczne wyjście z sytuacji, której nie przewidział zarówno ustawodawca jak i in-
stytucje unijne na etapie projektowania reguły, o tyle trudno już na tej samej 
zasadzie tyłumaczyć modyfikację klauzuli wyjścia na mocy ustawy z 11 sierp-
nia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych 
ustaw, gdzie zmodyfukowano kryteria determinujące długość ścieżki powrotu 
w taki sposób, że wydłużono jej czas trwania z pierwotnie wyznaczonego roku, 
na dwa lata. Dokonano tego pomimo, że założenia makroekonomiczne oraz 
gospodarcze w momencie konstrukcji poprzedniej nowelizacji klauzuli wyj-
ścia, nie uległy zasadniczej zmianie. Pozwoliło to jednak w znaczący sposób 
na zwiększenie przestrzeni fiskalnej. 

24 Dz. U. 2020 poz. 1175.
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Słowem podsumowania, trudno jednoznacznie określić, czy stabilizują-
ca reguła wydatkowa uregulowana w art. 112aa i art. 112d ustawy o finan-
sach publicznych stanowi kompletnę implementację norm płynących z art. 
5-7 Dyrektywy 2011/85/UE. Z jednej strony, poza kwestią niezależnej rady 
fiskalnej, zdaje się ona spełniać wszystkie formalne wymogi. Z drugiej nato-
miast strony, częste modyfikacje mechanizmu reguły i doraźny ich charakter 
(motywowany z jednej strony zwiększeniem przestrzeni fiskalnej, z drugiej 
natomiast usprawiedliwiony nadzwyczajną sytuacją gospodarczą), każą pod-
dawać w wątpliwość, czy pomimo spełniania wymogów de iure, reguła spełnia 
je de facto. 
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THE EU FISCAL RULES DO THEY MAKE SENSE  
IN THE CURRENT SOUND?  

ANALYSIS OF THE CONTENT  
OF DIRECTIVE 2011/85 / EU WITH REGARD  

TO THE FUNCTIONING OF THE STABILIZING  
RULES OF EXPENDITURE

Summary: The article analyzes the elements of the stabilizing expenditure 
rule, adopted in Art. 112aa and art. 112d of the Public Finance Act as an 
implementation of Art. 5-7 of Directive 2011/85 / EU. At the outset, the EU 
legal acts under the so-called "Six pack" were examined. Then, the standards 
resulting from the provisions of the Directive were analyzed. These standards 
were confronted with the structure of the stabilizing expenditure rule. Both 
the inclusion in the Public Finance Act of all the elements required by the Di-
rective as well as their actual functioning and implementation of the assumed 
goal were taken into account.

Keewords: Stabilizing expenditure rule, public finance sector, state budget.
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KLUCZOWE CZYNNIKI DLA 
DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI 
W OBSZARZE ZARZĄDZANIA 

PROJEKTAMI INNOWACYJNYMI 
W WARUNKACH PRACY ZDALNEJ 

– BADANIA PILOTAŻOWE 
Z WYKORZYSTANIEM 

METODY DELFICKIEJ2

Streszczenie: Zgodnie z koncepcją dojrzałości projektowej, organizacje cha-
rakteryzują się szeregiem zdolności umożliwiających im profesjonalną realiza-
cję projektów. Zdolności te można ocenić i zinterpretować. Dotychczasowe 
badania wskazują jednak na brak istnienia aktualnego modelu zarządzania 
projektami innowacyjnymi w warunkach pracy zdalnej. Tym samym, celem 
badań pilotażowych opisanych w niniejszym artykule jest przygotowanie kwe-
stionariusza, który posłuży do identyfikacji kluczowych praktyk dla dojrzałości 
zarządzania projektami innowacyjnymi w warunkach pracy zdalnej. Badania 
te zostały przeprowadzone metodą delficką, z wykorzystaniem zbudowanego 
kwestionariusza na podstawie dwóch modeli zidentyfikowanych w ramach 
systematycznego przeglądu literaturowego. W rezultacie przeprowadzonych 
badań, zebrano informację zwrotną od ekspertów, a następnie zmodyfikowano 
kwestionariusz badawczy. Zostanie on wykorzystany w kolejnym etapie badań 
z wykorzystaniem metody delfickiej z większą liczbą ekspertów.

Słowa kluczowe: Dojrzałość projektowa, model dojrzałości organizacji, zarzą-
dzanie projektami, projekt innowacyjny, praca zdalna.

1 Magister, Katedra Projektowania Systemów Zarządzania - Wydział Zarządzania, Informatyki 
i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
2 „Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą  

„Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019 - 2022 nr projektu 015/RID/2018/19 
kwota finansowania 10 721 040,00 PLN".
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Wstęp 

Modele dojrzałości mają na celu zapewnienie ram, których organizacja 
potrzebuje, aby rozwijać swoje możliwości celem pomyślnej realizacji projek-
tów w perspektywie długoterminowej (Jugdev & Thomas, 2002). Poszukując 
jednak modeli dojrzałości organizacji w zakresie stricte zarządzania projekta-
mi innowacyjnymi, w literaturze naukowej odnaleźć można znacznie mniej 
pozycji (Inków, 2019). Poza tym, większość z tych modeli powstała wiele lat 
temu, gdy praca zdalna nie była tak powszechna jak współcześnie. Popular-
ność tę wzmogły zdarzenia o skali globalnej jak pandemia COVID-19, która 
zasadniczo zmieniła sposób działania wielu organizacji, również w obszarze 
projektów innowacyjnych.

Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie podłoża teoretycznego, 
założeń metodologicznych, przebiegu oraz rezultatów badań pilotażowych, 
mających na celu zidentyfikowanie kluczowych obszarów dojrzałości zarzą-
dzania projektami innowacyjnymi w warunkach pracy zdalnej. 

Modele dojrzałości zarządzania projektami 
innowacyjnymi – wstęp teoretyczny

Modele dojrzałości zostały opracowane w różnych obszarach, jednak 
niewielka cześć z nich jest ukierunkowana na innowacje (Khan & Wiesba-
den, 2016). Współcześnie naukowcy wykazują rosnące zainteresowanie wyko-
rzystaniem modeli dojrzałości wywodzących się z Capability Maturity Model 
do oceny dojrzałości innowacyjnej firm (Corsi & Neau, 2015; Esterhuizen  
et al., 2011). Niezależnie jednak od dużej liczby domen aplikacji, cele modeli 
dojrzałości są bardzo podobne (Igartua et al., 2020). Zazwyczaj jest nim oce-
na bieżącej sytuacji w organizacji, ułatwienie benchmarkingu i dostarczenie 
wskazówek do doskonalenia (Wendler, 2012).

Modele dojrzałości zarządzania projektami 
innowacyjnymi – przegląd literatury

Brak istnienia aktualnego modelu zarządzania projektami innowacyjny-
mi w warunkach pracy zdalnej potwierdzają rezultaty systematycznego prze-
glądu literaturowego (Stasiński, 2021) z wykorzystaniem następujących słów 
kluczowych:
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• ((innovation project) OR (innovative project)) AND ((matu-
rity OR excellence OR capability) AND (model OR tool OR 
instrument))

W rezultacie zidentyfikowano zwłaszcza 2 modele dojrzałości zarządza-
nia projektami innowacyjnymi (wskazane w Tabeli 1,), jednak w żadnym 
nich nie znaleziono żadnego odniesienia do zdalnej, czy też hybrydowej formy 
zarządzania projektami innowacyjnymi. Dodatkowo, pierwszy z nich powstał  
w 2018 roku przed pandemią COVID-19, drugi zaś dotyczy wyłącznie inno-
wacji o charakterze przełomowym (nie odnosząc się do innych typów innowa-
cji, np. o charakterze inkrementalnym, radykalnym, itd.). 

Tabela 1. Główne zidentyfikowane modele dojrzałości zarządzania projektami innowacyj-
nymi oraz branże i rynki, gdzie poddano je weryfikacji

No. Autor Artykuł Liczba wymiarów i praktyk

1. Galvez, Enjolras, 
Camargo, Boly, 
Claire, 2018

Firm Readiness Level for 
Innovation Projects: A New 
Decision-Making Tool for 
Innovation Managers

38 praktyk w obszarze 
zarządzania projektami 
innowacyjnymi ramach  
5 wymiarów

2. Zubizarreta, 
Ganzarain, 
Cuadrado, 
Lizarralde, 2020

Evaluating Disruptive 
Innovation Project 
Management Capabilities

13 praktyk w ramach 3 
kategorii

Źródło: Opracowanie własne.

Jak wskazano również w rezultatach przeglądu (Stasiński, 2021), oba 
modele zostały zweryfikowane wyłącznie w specyficznych branżach oraz zo-
stały przetestowane wyłącznie w jednym kraju. 

Modele dojrzałości zarządzania projektami 
innowacyjnymi – wnioski

Podsumowując, istnieje uzasadnione pole do dalszych badań w zakre-
sie modeli dojrzałości organizacji w obszarze zarządzania projektami inno-
wacyjnymi. Potrzebę tę uwydatniają współcześnie obserwowane wydarzenia  
o skali globalnej (tj. pandemia COVID-19), w wyniku których wiele organi-
zacji przechodzi ze stacjonarnej na zdalną formę pracy. Ponieważ współcze-
śni kierownicy projektów żyją w coraz bardziej wirtualnym świecie (Filippov  
& Mooi, 2010), konieczne wydaje się rozszerzenie współcześnie istniejących 
modeli dojrzałości zarządzania projektami innowacyjnymi o aspekt pracy 
zdalnej, czy też hybrydowej.
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Stąd sformułowany problem badawczy – brak aktualnego modelu doj-
rzałości organizacji w zakresie zarządzania projektami innowacyjnymi w wa-
runkach pracy zdalnej.

Z kolei celem badań pilotażowych opisanych w niniejszym artykule jest 
przygotowanie kwestionariusza, który posłuży do identyfikacji kluczowych 
praktyk dla dojrzałości zarządzania projektami innowacyjnymi w warunkach 
pracy zdalnej.

Metoda badawcza w badaniach pilotażowych – 
uzasadnienie wyboru i charakterystyka

Ze względu na dynamikę rozwoju nauk o zarządzaniu oraz ich wielo-
aspektowy charakter, postuluje się stosowanie eklektyzmu metodologiczne-
go (Matejun, 2012), polimetodyczności zarządzania (Sułkowski, 2011) oraz 
triangulacji metodologicznej (Stańczyk, 2011), celem uzupełnienia się metod 
bez utraty swych atrybutów jako odrębnych źródeł poznania (Nowak, 2016).

Wykorzystanie podejścia jakościowego do opracowania modelu dojrzało-
ści wydaje się szczególnie uzasadnione, tym bardziej że metody jakościowe są 
szeroko wykorzystywane do „zilustrowania zaproponowanych przez badaczy 

– na podstawie źródeł pochodzących z literatury przedmiotu – wstępnych abs-
trakcyjnej idei, ram koncepcyjnych lub modeli, które bez użycia przykładów 
trudno byłoby zrozumieć” (Czernek, 2015).

Jedną z metod jakościowych, „stanowiącą typowy i powtarzalny sposób 
zbierania, opracowywania, analizy i interpretacji danych empirycznych, słu-
żący do uzyskiwania maksymalnie i optymalnie uzasadnionych odpowiedzi 
na stawiane pytania badawcze może być metoda delficka” (Matejun, 2012). 
Prace badawcze z wykorzystaniem tej metody pozwalają na realizację pod-
stawowych funkcji poznania naukowego, z uwzględnieniem specyfiki nauk  
o zarządzaniu, tj. relatywnie niski stopień uniwersalizmu i trwałości praw na-
ukowych, z uwzględnieniem czynników niewymiernych (Sudoł, 2007).

W oparciu o przeprowadzone studia literaturowe (Stasiński, 2021), wy-
korzystanie metody delfickiej umożliwić miało zatem uzyskanie opinii eks-
pertów na temat istoty wpływu zidentyfikowanych kluczowych praktyk na 
dojrzałość zarządzania projektami innowacyjnymi w warunkach pracy zdalnej. 
Aby to osiągnąć, na podstawie 2 głównych modeli z przeglądu literaturowego 
zbudowano kwestionariusz do badań metodą delficką, gdzie:

− bazę stanowi 1. model (Galvez et al., 2018) obejmujący ze-
staw dobrych praktyk związanych z zarządzaniem projektami 
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innowacyjnymi, które firma jest w stanie wdrożyć. Praktyki wska-
zane w tym modelu przytoczono w Tabeli 2.

− dopełnienie stanowi 2. model (Zubizarreta et al., 2021) zdolności 
zarządzania projektami innowacyjnymi o charakterze przełomo-
wym. Praktyki wskazane w tym modelu przytoczono w Tabeli 3.

Tabela 2. Praktyki związane z zarzadzaniem projektami innowacyjnymi (Galvez et al., 2018). 

WYMIAR 1 - ZESPÓŁ PROJEKTOWY (ang. PROJECT TEAM)
• 1.1 Rozwój umiejętności technicznych (ang. Technical skills development)
• 1.2 Rozwój umiejętności zarządzania projektami (ang. Project management skills 
development)

• 1.3 Rozwój umiejętności zarządzania finansami (ang. Financial management skills 
development)

• 1.4 Rozwój umiejętności menedżerskich (ang. Management skills development)
• 1.5 Dojrzałość procesu organizacyjnego (ang. Organizational process maturity)
• 1.6 Integracja sieci (ang. Networks integration)
• 1.7 Zarządzanie zespołem (ang. Governance)
• 1.8 Zasoby ludzkie (ang. Human resources)
• 1.9 Partnerzy zewnętrzni (ang, External partners)

WYMIAR 2 - PROCES ROZWOJU PROJEKTU (ang. PROJECT PROCESS)
• 2.1 Dojrzałość techniczna projektu (ang. Technical maturity)
• 2.2 Struktura projektu (ang. Project structure)
• 2.3 Regulacje (ang. Regulations)
• 2.4 Ochrona innowacji (ang. Protection of innovation)
• 2.5 Wdrożenie narzędzi komunikacyjnych (ang. Communications tools implementation)
• 2.6 Prezentacja projektu (ang. Presentation of the project)

WYMIAR 3 - STRUKTURA FINANSOWA (ang. FINANCIAL STRUCTURE)
• 3.1 Opracowanie budżetu (ang. Budget elaboration)
• 3.2 Opracowanie planu finansowania (ang. Financing plan definition)
• 3.3 Plan skarbowy (ang. Treasury plan)
• 3.4 Spójność między strategią a projektem (ang. Adequacy between strategy and the project)
• 3.5 Ryzyko finansowe (ang. Financial risk)
• 3.6 Bezpieczeństwo finansowe partnerów (ang. Financial security of partners)
• 3.7 Plan inwestycyjny (ang. Investment plan)

WYMIAR 4 – ORGANIZACJA (ang. COMPANY)
• 4.1 Opracowanie strategii (ang. Strategy definition)
• 4.2 Analiza potencjalnej wartości (ang. Potential value analysis)
• 4.3 Wpływ techniczny projektu (ang. Technical impact)
• 4.4 Wpływ projektu na organizację (ang. Impact on the Organization)
• 4.5 Opracowanie biznesplanu (ang. Business plan definition)
• 4.6 Przegląd usług wsparcia (ang. Support services overview)
• 4.7 Ocena wpływu na sprzęt (ang. Impact on equipment evaluation)
• 4.8 Ocena wpływu na łańcuch wartości (ang. Impact on value chain evaluation)
• 4.9. Podobieństwo do startupu (ang. Similarity to a startup)
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WYMIAR 5 – RYNEK (ang. MARKET)
• 5.1 Badania rynku (ang. Market study)
• 5.2 Identyfikacja i analiza potrzeb klienta (ang. Customer identification / needs analysis)
• 5.3 Identyfikacja tworzenia wartości (ang. Value creation identification)
• 5.4 Identyfikacja dostawców (ang. Identification of suppliers)
• 5.5 Identyfikacja konkurentów (ang. Identification of competitors)
• 5.6 Ustalenie ceny (ang. Price determination)
• 5.7 Projekt kanałów dystrybucji (ang. Distribution modes design)
• 5.8 Komunikacja z rynkiem (ang. Communication support design)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Galvez et al., 2018).

Tabela 3. Zdolności zarządzania projektami innowacyjnymi o charakterze przełomowym  
(Zubizarreta et al., 2021)

WYMIAR A – RYNEK (ang. MARKET)
• A.1 Innowacyjny przemysł (ang. Innovative industry)
• A.2 Segmentacja według produkcji (ang. Segmentation by production)
• A.3 Nisza rynkowa (ang. Market niche)
• A.4 Typ klienta (ang. Client type)
• A.5 Podobieństwo do startupu (ang. Similarity to a startup)

WYMIAR B - CZYNNIKI WEWNĘTRZNE W ORGANIZACJI (ang. INTERNAL 
FACTORS FIRM)

• B.1 Propozycja wartości (ang. Value proposition)
• B.2 Potencjał innowacyjny (ang. Innovative capacity)
• B.3 Infrastruktura i zasoby (ang. Infrastructure and resources)
• B.4 Kwalifikacje personelu (ang. Qualificaiton of personel)
• B.5 Oburęczność organizacyjna (ang. Organizational ambidexterity)

WYMIAR C - EXTERNAL FACTORS FIRM (CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE W 
ORGANIZACJI)

• C.1 Zewnętrzna konkurencja (ang. External competition)
• C.2 Korzystanie z sieci facylitacyjnych (ang. Use of facilitating networks)
• C.3 Makroekonomia (ang. Macroeconomy)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Zubizarreta et al., 2021).

Celem umożliwienia ekspertom oceny istoty wpływu poszczególnych 
praktyk na badany poziom dojrzałości, konieczne było zdefiniowanie skali po-
miarowej. W momencie dokonywania tej oceny przyjęto hipotezę, że poszcze-
gólne czynniki lub praktyki są istotne dla dojrzałości zarządzania projektami 
innowacyjnymi w warunkach pracy zdalnej – natomiast zadaniem eksperta 
w trakcie badań jest ustosunkowanie się do tej hipotezy poprzez dokonanie 
oceny z wykorzystaniem zaproponowanej skali Likerta (Tabela 4.).
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Tabela 4. – Skala Likerta zaproponowana do badań pilotażowych

1 2 3 4 5

ZDECYDOWANIE  
NIE

RACZEJ  
NIE

RACZEJ  
TAK

ZDECYDOWANIE  
TAK

NIE WIEM,  
NIE MAM  
ZDANIA

Źródło: Opracowanie własne.

W rezultacie utworzono matrycę, stanowiącą kwestionariusz do 
badań pilotażowych.

Przeprowadzenie badań pilotażowych  
z wykorzystaniem metody delfickiej 

Celem przetestowania projektu badania przeprowadzono wywiady  
z dwoma ekspertami w dziedzinie zarządzania projektami (powyżej 10 lat do-
świadczenia). Ze względu na chęć stworzenia modelu o znacznych walorach 
praktycznych, w próbie badawczej znalazły się osoby ze świata nauki (osoba ze 
stopniem doktora Nauk o Zarządzaniu i Jakości), oraz przemysłu (menadżer 
innowacji w globalnej firmie z branży motoryzacyjnej).

W pierwszej części badań, uczestnicy zostali poproszeni o ustosunkowa-
nie się do hipotezy, że poszczególne praktyki związane z zarządzaniem projek-
tami innowacyjnymi (Galvez et al., 2018) są istotne dla dojrzałości organizacji 
w zarządzaniu projektami innowacyjnymi w warunkach pracy zdalnej. W ten 
sposób, z grupy 38 praktyk zawartych w modelu:

• 19 z nich zostało ocenionych przez więcej niż 50% osób na ‘Zdecy-
dowanie tak’ = 19

• 1 z nich została oceniona przez więcej niż 50% osób na ‘Raczej tak’
• 36 z nich zostało ocenionych przez więcej niż 50% osób na ‘Zdecy-

dowanie tak’ lub ‘Raczej tak’.

Oznacza to, że wpływ dwóch spośród analizowanych praktyk został 
uznany za niski dla dojrzałości organizacji w zarządzaniu projektami innowa-
cyjnymi w warunkach zdalnych. Wśród nich znalazły się:

• 2.1 Dojrzałość techniczna projektu
• 3.3 Plan "skarbowy".

W związku z tym, iż sama analiza ryzyka nie świadczy o dojrzałości orga-
nizacji – konieczne jest również podejmowanie działań w oparciu o rezultaty  
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tej analizy - jeden z ekspertów zasugerował rozszerzenie praktyki ‘3.5 Ryzyko 
finansowe’ na dwie praktyki:

• 3.4 Analiza ryzyka finansowego
• 3.5 Podejmowanie ryzyka finansowego.

W drugiej części badań, uczestnicy zostali poproszeni o ocenę isto-
ty zdolności zarządzania projektami innowacyjnymi o charakterze przeło-
mowym zawartych w drugim modelów (Zubizarreta et al., 2021). Spośród  
13 pozycji, dwie z nich zostały ocenione przez obu ekspertów za istotne nie 
tylko dla innowacji przełomowych, lecz również dla projektów innowacyj-
nych z perspektywy zarządzania w formie zdalnej, czy też hybrydowej. Wśród 
nich wyróżnić można:

• A.5. Podobieństwo do startupu - Możliwość skalowania biznesu  
w zwinny i szybki sposób oraz przy niższych wymogach kapitało-
wych niż w przypadku tradycyjnych firm.

• C.2. Korzystanie z sieci facylitacyjnych - systemów relacji i/lub 
umów, które łączą firmy między sobą i stymulują wymianę dóbr 
materialnych, informacji i technologii. W mechanizmie tym każda 
ze stron zachowuje niezależność prawną i autonomię zarządczą, cho-
ciaż strony zgadzają się na współpracę.

Następnie, przypisano te czynniki do wymiarów dojrzałości zarządzania 
projektami innowacyjnymi (Galvez et al., 2018)

• Czynnik A.5. Podobieństwo do startupu - do wymiaru 4) Firma 
(ang. Company),

• Czynnik C.2. Korzystanie z sieci facylitacyjnych - do wymiaru 5) 
Rynek.

W rezultacie odrzucenia dwóch praktyk, rozszerzeniu zakresu kolejnej 
zastępując ją dwiema nowymi praktykami, oraz dodaniu dwóch nowych 
czynników z drugiego modelu (Zubizarreta et al., 2021), opracowano nową 
propozycję zestawienia 39 praktyk istotnych dla dojrzałości organizacji do 
zarządzania projektami innowacyjnymi w warunkach pracy zdalnej (wskaza-
nych w Tabeli 5.). 
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Tabela 5. Praktyki istotne dla dojrzałości organizacji w zarzadzaniu projektami innowa-
cyjnymi w warunkach pracy zdalnej – rezultat badań pilotażowych

WYMIAR 1 - ZESPÓŁ PROJEKTOWY (ang. PROJECT TEAM)
• 1.1 Rozwój umiejętności technicznych (ang. Technical skills development)
• 1.2 Rozwój umiejętności zarządzania projektami (ang. Project management skills 
development)

• 1.3 Rozwój umiejętności zarządzania finansami (ang. Financial management skills 
development)

• 1.4 Rozwój umiejętności menedżerskich (ang. Management skills development)
• 1.5 Dojrzałość procesu organizacyjnego (ang. Organizational process maturity)
• 1.6 Integracja sieci (ang. Networks integration)
• 1.7 Zarządzanie zespołem (ang. Governance)
• 1.8 Zasoby ludzkie (ang. Human resources)
• 1.9 Partnerzy zewnętrzni (ang, External partners)

WYMIAR 2 - PROCES ROZWOJU PROJEKTU (ang. PROJECT PROCESS)
• 2.1 Struktura projektu (ang. Project structure)
• 2.2 Regulacje (ang. Regulations)
• 2.3 Ochrona innowacji (ang. Protection of innovation)
• 2.4 Wdrożenie narzędzi komunikacyjnych (ang. Communications tools implementation)
• 2.5 Prezentacja projektu (ang. Presentation of the project)

WYMIAR 3 - STRUKTURA FINANSOWA (ang. FINANCIAL STRUCTURE)
• 3.1 Opracowanie budżetu (ang. Budget elaboration)
• 3.2 Opracowanie planu finansowania (ang. Financing plan definition)
• 3.3 Spójność między strategią a projektem (ang. Adequacy between strategy and the project)
• 3.4 Analiza ryzyka finansowego (ang. Analysing financial risk)
• 3.5 Podejmowanie ryzyka finansowego (ang. Taking financial risk)
• 3.6 Bezpieczeństwo finansowe partnerów (ang. Financial security of partners)
• 3.7 Plan inwestycyjny (ang. Investment plan)

WYMIAR 4 – ORGANIZACJA (ang. COMPANY)
• 4.1 Opracowanie strategii (ang. Strategy definition)
• 4.2 Analiza potencjalnej wartości (ang. Potential value analysis)
• 4.3 Wpływ techniczny projektu (ang. Technical impact)
• 4.4 Wpływ projektu na organizację (ang. Impact on the Organization)
• 4.5 Opracowanie biznesplanu (ang. Business plan definition)
• 4.6 Przegląd usług wsparcia (ang. Support services overview)
• 4.7 Ocena wpływu na sprzęt (ang. Impact on equipment evaluation)
• 4.8 Ocena wpływu na łańcuch wartości (ang. Impact on value chain evaluation)
• 4.9. Podobieństwo do startupu (ang. Similarity to a startup)

WYMIAR 5 – RYNEK (ang. MARKET)
• 5.1 Badania rynku (ang. Market study)
• 5.2 Identyfikacja i analiza potrzeb klienta (ang. Customer identification / needs analysis)
• 5.3 Identyfikacja tworzenia wartości (ang. Value creation identification)
• 5.4 Identyfikacja dostawców (ang. Identification of suppliers)
• 5.5 Identyfikacja konkurentów (ang. Identification of competitors)
• 5.6 Ustalenie ceny (ang. Price determination)
• 5.7 Projekt kanałów dystrybucji (ang. Distribution modes design)
• 5.8 Komunikacja z rynkiem (ang. Communication support design)
• 5.9 Korzystanie z sieci facylitacyjnych (ang. Use of facilitating networks)

Źródło: Opracowanie własne.

Co więcej, w wyniku dyskusji z ekspertami do dalszych badań zapropono-
wano rozbudowanie procesu oceny – obok oceny istoty poszczególnych praktyk 
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czy czynników dla dojrzałości zarządzania projektami innowacyjnymi w warun-
kach pracy zdalnej (lub hybrydowej) wprowadzając również ocenę istoty tych 
samych czynników dla dojrzałości w warunkach pracy o charakterze stacjonar-
nym. Modyfikacja ta pozwoli na zidentyfikowanie różnic w znaczeniu poszcze-
gólnych praktyk przy obserwowanej transformacji formy pracy ze stacjonarnej 
do formy zdalnej lub hybrydowej. Zmiana ta ma również walor praktyczny, 
ponieważ w różnych obszarach licznych dzisiejszych organizacji, zwłaszcza  
o charakterze globalnych, dominować mogą różne formy pracy w zależności od 
uwarunkowań organizacyjnych, geograficznych, politycznych, itd.

Tabela 6. Skala Likerta dla dwuetapowego procesu oceny, zaproponowana w wyniku  
badań pilotażowych do kolejnych etapów badań
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Źródło: Opracowanie własne.

Zakończenie 

Podstawą do opracowania kwestionariusza do badań metodą delficką 
były wyniki analizy literaturowej w formie dwóch głównych modeli, które 
związane są z oceną dojrzałości firm w zakresie zarządzania projektami in-
nowacyjnymi. W związku z tym, że przegląd ten przeprowadzono w oparciu 
o dwie bazy naukowe (Web of Science, Scopus), istnieje prawdopodobień-
stwo, że liczba dotychczas opracowanych modeli dojrzałości w tym zakresie 
jest większa. Proponuje się więc rozszerzenie zakresu badań o kolejne bazy 
(ScienceDirect, Emerald Insight, etc.).

Przeprowadzone na tym etapie badania pilotażowe z wykorzystaniem 
metody delfickiej umożliwiły zebranie informacji zwrotnej, a następnie mo-
dyfikację kwestionariusza celem identyfikacji kluczowych praktyk i wymiarów 
dojrzałości zarządzania projektami innowacyjnymi w warunkach pracy zdal-
nej. Posłuży on do przeprowadzenia kolejnego etapu badań z wykorzystaniem 
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metody delfickiej. Będzie on składał się z wywiadów z większą liczbą eksper-
tów (w formie zdalnej lub stacjonarnej) z różnych branż. Wywiady te będą 
miały charakter procesu ciągłego, charakteryzującego się sprzężeniem zwrot-
nym – celem wzajemnego oddziaływania z uczestnikami. Po przeprowadze-
niu wszystkich wywiadów z ekspertami, kolejnym krokiem będzie końcowa 
analiza wyników badań.

W oparciu o jej rezultaty oraz na podstawie dwóch modeli dojrzałości 
zidentyfikowanych w ramach studiów literaturowych opracowany zostanie 
kwestionariusz do kolejnego etapu badań z wykorzystaniem metody studiów 
przypadku (ang. Case study) w przedsiębiorstwach. W oparciu o rezultaty 
tych badań zaproponowany zostanie nowy model dojrzałości zarządzania pro-
jektami innowacyjnymi w warunkach pracy zdalnej. 
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KEY FACTORS FOR ORGANIZATION'S MATURITY  
IN THE AREA OF INNOVATION PROJECT 

MANAGEMENT IN REMOTE WORK MODEL - A PILOT 
STUDY USING DELPHI METHOD

Summary: In line with the concept of project maturity, organizations are 
characterized by an array of capabilities that enable them to professionally 
manage projects. Those capabilities can be assessed and interpreted. Never-
theless, foregoing studies indicate that there is no valid model of managing 
innovation projects in remote working conditions. Thus, the aim of the pilot 
studies described in this article is to prepare a questionnaire that will be used 
to identify key practices for organization’s maturity in the area of innovation 
project management in remote work model. These studies were carried out 
with a Delphi method, using a questionnaire built on the basis of two mod-
els identified in a systematic literature review. As a result of the conducted 
research, feedback from experts was collected, basing on which the research 
questionnaire was modified. The updated questionnaire will be used in the 
next stage of research using the Delphi method in a larger group of experts.

Keywords: Project maturity, organization maturity model, project manage-
ment, innovation project, remote work.
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REALIZACJA POSTULATU 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
GOSPODARCZEGO W SPÓŁKACH 
KAPITAŁOWYCH – ZAGADNIENIA 

PRAWNO-EKONOMICZNE

Streszczenie: Rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu  
w ostatnich latach wywarł wpływ na wiele aspektów życia w zakresie zarówno 
podmiotowym jak i przedmiotowym. Powyższe zmiany oczywiście nie mogły 
ominąć spółek kapitałowych, które stanowią największą część biznesu. W tym 
rozdziale rozważaniom zostały poddane możliwe sfery oddziaływań postulatu 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego na funkcjonowanie spółek w za-
kresie zewnętrznym, regulowanym przez podmioty nienależące do struktury 
spółki, jak i w zakresie wewnętrznym, odnoszącym się do ładu korporacyjnego.

Słowa kluczowe: Społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony roz-
wój gospodarczy, interes spółki.

Wstęp

Celem niniejszego rozdziału jest analiza wpływu postulatu zrównoważo-
nego rozwoju gospodarczego, wywodzonego ze społecznej odpowiedzialności 
biznesu, na funkcjonowanie spółek kapitałowych, w których - z racji na or-
ganizację strukturalną - w przeważającej większości działają duże korporacje, 
mające znaczący wpływ na sektor biznesu.

1 Student, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski.



172

MATEUSZ ZWOLIŃSKI

Standardy społecznej odpowiedzialności biznesu 
w prawie spółek

Rozważania w powyższym temacie wymagają wprowadzenia i zdefinio-
wania podstawowych pojęć. Wśród wielu aspektów i problemów, które są 
podejmowane w kontekście koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu 
(ang. corporate social responsibility – dalej: CSR), na pierwszy plan wycho-
dzi sama definicja tego pojęcia. Często cytowaną, trafnie ukazującą podsta-
wowe ideę CSR, jest definicja pochodząca z Zielonej Księgi Komisji Euro-
pejskiej (dalej: Komisja) z 18.07.2001 r.2 Zgodnie z nią CSR to „koncepcja, 
według której przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają aspekty społeczne 
i ekologiczne w swoich działaniach handlowych oraz kontaktach ze swoimi 
interesariuszami. Społeczna odpowiedzialność biznesu to proces, poprzez 
który przedsiębiorstwa zarządzają relacjami z równymi interesariuszami”.  
W celu dokładniejszego poznania przytoczonej treści niezbędne wydaje 
się także wyjaśnienie pojęcia interesariuszy (ang. stakeholders). Pod tym termi-
nem rozumiemy grupy lub jednostki, na które przedsiębiorstwo bezpośrednio 
lub pośrednio oddziałuje i które oddziałują na nie. W szczególności są to 
właściciele danego przedsiębiorstwa, pracownicy, klienci czy społeczności lo-
kalne. Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu odnosi się zwykle do wie-
lonarodowych korporacji z uwagi na ich znaczenie, przejawiające się w coraz 
większym wpływie na sytuację jednostek3. Takie korporacje w zdecydowanej 
większości działają w formie spółek kapitałowych, dlatego w swoim rozdziale 
planuję skupić się konkretnie na tym sektorze biznesu i rozważyć omawianą 
problematykę pod kątem jej wpływu na najbardziej znaczącą grupę na bizne-
sowej scenie. Dla porządku zaznaczyć trzeba, że nie należy jednak zapomnieć, 
iż standardy CSR powinno się w równym stopniu odnosić do przedsiębiorstw 
mniejszych, także tych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ 

- co oczywiste - one również oddziałują na interesariuszy.
Poza przytoczoną wyżej definicją Komisji, pochodzącą z Zielonej Księgi, 

przy omawianiu tego tematu wspomnieć należy także o wytycznych opra-
cowanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Organizacja 
ta w 2005 r. podjęła działania związane z wprowadzeniem międzynarodowej 
normy dotyczącej społecznej odpowiedzialności. Prace trwały niespełna 5 lat 

2 Komisja Europejska, Green Paper: Promoting a European framework for Corporate Social 
Responsibility, COM 2001 (366), https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/de-
tail?ref=COM(2001)366&lang=pl [dostęp: 30.12.2021].
3 A. Lewicka-Strzałecka, Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Warszawa 2006,  
s. 20.
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i w 2010 r. ich efektem było opublikowanie normy ISO 26000 Guidance 
on social responsibility. Polska wersja normy została opublikowana w 2012 r. 
(PN-ISO 26000:2012 Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialno-
ści)4. Zgodnie z definicją prezentowaną przez Międzynarodową Organizację 
Normalizacyjną ISO 26000, społeczna odpowiedzialność biznesu jest 
rozumiana jako odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych 
decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewnianą przez przejrzyste 
i etyczne postepowanie, które: 

− przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu 
społeczeństwa,

− uwzględnia oczekiwania interesariuszy,
− jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi 

normami postępowania,
− jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej rela-

cjach, które dotyczą działań organizacji podejmowanych w obrębie jej 
sfery oddziaływań5.

Aktualnie odchodzi się od koncepcji zakładających, że najważniejszym 
celem funkcjonowania podmiotu gospodarczego jest maksymalizacja zysku. 
Firmy muszą się przystosowywać do nieustannie zmieniających się warun-
ków, dlatego powinny uwzględniać nie tylko swoje cele ekonomiczne, lecz 
także inne aspekty m.in. środowiskowe, społeczne oraz ład korporacyjny. Ze 
względu na rosnące zainteresowanie i rozwój problematyki społecznej odpo-
wiedzialności możemy odnaleźć wiele prób definicji tego pojęcia. Jednak uwa-
żam, że jako podstawę analizy definicyjnej należy przyjąć przywołaną definicję 
z Zielonej Karty oraz normę ISO 26000, z uwagi na fakt zawartego w tej nor-
mie kompromisu, który skutecznie udało się wypracować wśród szerokiego  
i różnorodnego grona ekspertów. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu stanowi swoistą podstawę doktry-
nalną współczesnych działań gospodarczych. Standaryzacja CSR przejawia 
się w budowaniu i wykorzystywaniu instrumentów, na które należy spojrzeć  
z dwóch perspektyw. Z jednej strony mają one pomagać firmom w urzeczy-
wistnianiu tej idei w praktyce, a z drugiej umożliwić podmiotom zewnętrz-
nym ocenę i kontrolę biznesu pod względem wywiązywania się z obowiąz-
ków wobec społeczeństwa. Obecnie, w praktyce są to różne formy kodeksów, 

4 Zob. https://www.pkn.pl/informacje/2013/09/iso-26000 [dostęp: 30.12.2021].
5 International Organizaton for Standardization, ISO 26000 Społeczna Odpowiedzialność, 
Switzerland 2010, s. 2.
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wytycznych, norm, raportów czy systemów audytu. Rozwój CSR znalazł 
swoje odzwierciedlenie również w tym, że coraz więcej korporacji posiada 
swoje własne polityki CSR. Wprowadzenie tych instrumentów ma na celu 
uzyskanie realnych narzędzi, za pomocą których abstrakcyjne pojęcia i war-
tości zostaną przekształcone w konkretne sposoby działania, możliwe do mo-
nitorowania i oceniania z perspektywy rezultatu. Społeczną odpowiedzialność 
biznesu należy postrzegać przede wszystkim jako strategię zarządzania korpo-
racją, powiązaną jednak z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi. 
Standardy CSR są normami-zasadami, celami do urzeczywistniania, które 
można osiągnąć w większym lub mniejszy stopniu, a nie normami-regułami, 
które są spełnione, bądź nie. W obecnym stanie prawnym prowadzenie poli-
tyk CSR nie jest wymagane przez obowiązujące przepisy, jednak korporacje 
coraz częściej dobrowolnie przyjmują strategie CSR6. Standaryzacja ma szcze-
gólne znaczenie w odniesieniu do międzynarodowych korporacji, których 
działania wymykają się często regulacjom prawnym i ograniczeniom stawia-
nym przez państwa narodowe. Jej celem jest „pobudzanie i ukierunkowanie 
odpowiedzialności przedsiębiorstw i dostarczanie międzynarodowym korpo-
racjom instrumentów do oceny, pomiaru i komunikowania ich społecznych  
i środowiskowych dokonań”7. 

W praktyce możemy dostrzec trzy płaszczyzny rozwoju koncepcji spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu. Każda z tych płaszczyzn oddziałuje na sie-
bie i dopiero razem stanowią całość.

1. Pierwszą z nich jest rozwój prawa miękkiego (ang. soft law) dotyczą-
cego CSR. Dokonuje się on przede wszystkim w trzech ośrodkach: 
Organizacja Narodów Zjednoczonych8, Organizacja Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-opera-
tion and Development, dalej OECD)9 oraz Unia Europejska10. 

6 A. Bodnar, A. Ploszka, CSR a prawa człowieka – monitorowanie przestrzegania standardów 
społecznej odpowiedzialności biznesu przez spółki, Przegląd Prawa Handlowego kwiecień 2014, 
s. 32.
7 D. U. Gilbert, A. Rasche, S. Waddock, Accountability in a global economy: the emergence of 
international accountability standards, „Business Ethics Quarterly” 2011, 21(1), s. 23.
8 Por. Pakt United Nations Global Compact, https://ungc.org.pl/o-nas [dostęp: 30.12.2021], 
Wytyczne dla przedsiębiorstw w zakresie społecznej odpowiedzialności i praw człowieka,  
https://pihrb.org/wp-content/uploads/2014/10/Wytyczne-ONZ-UNGPs-BHR-PL_web_
PIHRB.pdf [dostęp: 30.12.2021].
9 Por. Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, www.oecd.org/daf/inv/
mne/48004323.pdf [dostęp: 30.12.2021].
10 Por. Financing a Sustainable European Economy, Final Report 2018 by the High-Lev-
el Expert Group on Sustainable Finance, Secretariat provided by the European Commission 
[dostęp: 31.01.2018], Brussels, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable- 
finance- final-report_en.pdf [dostęp: 30.12.2021].
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2. Drugą płaszczyzną jest rozwój nowych indeksów giełdowych, dają-
cych możliwość analizy przestrzegania CSR przez spółki na podsta-
wie mechanizmów giełdy papierów wartościowych11. Wyniki mo-
nitoringu przestrzegania CSR przez spółki wpływają na reputację i 
odbiór takiego podmiotu na giełdzie, co w konsekwencji służy po-
prawie wyników finansowych korporacji. Zatem można powiedzieć, 
że podstawowym celem indeksów jest promocja idei społecznej od-
powiedzialności biznesu w społeczeństwie. Umieszczenie spółki w 
ramach jednego z indeksów ma dwie zasadnicze zalety. Z jednej stro-
ny pozwala inwestorom na lepsze pozyskiwanie kapitału, z drugiej 
zaś, daje dobre narzędzie do oceny spółek. 

3. Ostatnią ze wspomnianych płaszczyzn rozwoju CSR jest system 
compliance12. Terminem tym określa się okoliczność, gdy spółka sa-
modzielnie postanawia zastosować narzędzia, które zweryfikują, czy 
postępuje zgodnie z określonymi normami. Uzyskane w ten sposób 
wskaźniki dają istotne informacje dla konsumentów, kontrahentów 
czy inwestorów. 

Z technicznego punktu widzenia CSR ma służyć podnoszeniu etycznych 
standardów w procesie podejmowania decyzji organizacyjnych oraz zagwa-
rantowaniu zgodności działania ich kierownictwa ze społecznymi normami. 
W ostatnich latach można zaobserwować wzrost znaczenia koncepcji społecz-
nej odpowiedzialności biznesu, według której duże międzynarodowe przedsię-
biorstwa powinny realizować strategię nakierowaną nie tylko na maksymali-
zację zysku, ale także uwzgledniającą interesy społeczne i ochronę środowiska, 
relacje z różnymi grupami interesariuszy oraz respektującą pewne powszech-
nie akceptowane normy cywilizacyjne (np. zakaz korupcji)13. Ostatecznym 
celem realizacji standardów CSR jest tzw. zrównoważony rozwój gospodarczy, 
czyli model gospodarki zakładającej odpowiednio i świadomie ukształtowane 
relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko naturalne 
i społeczne oraz jakością życia14.

11 Por. Indeks Dow Jones Sustainability notowany na nowojorskiej giełdzie, http://www.su-
stainability-indices.com/ [dostęp: 30.12.2021]; indeks FTSE4Good4 notowany na londyń-
skiej giełdzie, http://www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series/index.jsp [dostęp: 
30.12.2021].
12 Szczególne znaczenie mają normy ISO 26000:2010 oraz Social Accountability 8000.
13 M. Kerr, R. Janda, Ch. Pitts, Corporate Social Responsibility, s. 5 i nast.
14 W. Sztumski, Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistnienia, Problemy 
Ekorozwoju 2006, vol. 1 No 2, s. 74.
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Postulat zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego

Zasada zrównoważonego rozwoju jest szczególną koncepcją teoretycz-
ną, polityczną i prawną. Jest ona współcześnie najbardziej rozpoznawalną 
zasadą prawa i polityki w społeczeństwach europejskich, która implikuje wy-
ważenie w polityce publicznej ochrony środowiska, wzrostu gospodarczego 
i sprawiedliwości społecznej. Postulat ten można rozpoznawać z dwóch per-
spektyw. Pierwsza z nich odnosi się do organów władzy publicznej, które są 
zobowiązane ją stosować (wymiar instytucjonalny), druga natomiast dotyczy 
samych standardów wynikających z tej zasady (wymiar treściowy). W wy-
miarze instytucjonalnym do tej pory brak pomysłów oraz brak szczególnej 
woli na jej wdrożenie do praktyki. Z kolei w wymiarze treściowym, proble-
mem wiążącym się ze zrównoważonym rozwojem przez długi okres czasu był 
brak powszechnej, społecznej świadomości samego obowiązywania tej zasa-
dy, jak również standardów z niej wynikających. Podstawowym powodem 
do formułowania postulatu zrównoważonego rozwoju są narastające proble-
my ekologiczne i społeczne, które zagrażają egzystencji przyszłych pokoleń15. 
Zrównoważony rozwój jako pojęcie tworzy podstawy dla kompleksowego 
pojmowania problemów społecznych, gospodarczych i ekologicznych na 
świecie, z szczególnym naciskiem na ochronę praw podmiotowych człowieka 
i ochronę środowiska przyrodniczego. Model ten powinien uwzględniać trzy 
zasadnicze cele sprawiedliwego rozdziału dóbr w stosunku do różnie zdefinio-
wanych i pochodzących z różnych wymiarów odbiorców: wszystkich ludzi na 
Ziemi, przyszłych pokoleń, istot pozaludzkich16.

Kluczowe założenie tego postulatu sprowadza się zatem do tezy, że dąże-
nie do wzrostu gospodarczego lub dążenie do jak najlepszych wyników przed-
siębiorstw nie może przybierać postaci bezwzględnej, niezbędne jest bowiem 
skorygowanie tych celów w oparciu o przesłanki środowiskowe i społeczne. 
Koncepcja zrównoważonego rozwoju gospodarczego jest odmienna od obec-
nego modelu rozwoju. Aktualnie mamy do czynienia z równoległym i osob-
nym dbaniem o ochronę środowiska oraz o rozwój ekonomiczny i społeczny. 

15 Por. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services: 
2019 Global assessment report on biodiversity and ecosystem services, https://ipbes.net/glob 
al-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services [dostęp: 30.12.2021], European Environ-
ment Agency: the European environment – state and outlook 2020: knowledge for transition 
to a sustainable Europe, https://www.eea.europa.eu/soer-2020 [dostęp: 30.12.2021].
16 M. Nyka, Principles of Environmental Law [w:] Environmental Law, J. Ciechanowicz- 
McLean, M. Nyka, Gdańsk 2016, s. 69–79.
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Ten model powinien zostać zastąpiony przez podejście całościowe, które to 
właśnie postuluje zrównoważony rozwój17. Uzasadnieniem potrzeby wdroże-
nia nowego modelu i sposobu kształtowania stosunków społecznych, ekono-
micznych czy też działań poszczególnych państw jest solidarność międzypo-
koleniowa18. Współcześnie jednak odwołania do więzi pomiędzy kolejnymi 
pokoleniami w ramach zrównoważonego rozwoju kładą nacisk na pojęcie  
o silniejszym nacechowaniu niż solidarność, ponieważ postuluje się równość 
międzypokoleniową (intergenerational equity)19. Zwrócić należy uwagę na fakt, 
iż społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju jest widoczny w tym, że rów-
ność w korzystaniu z zasobów środowiska nie powinna dotyczyć tylko przy-
szłych pokoleń, lecz musi mieć zastosowanie w ramach tego samego pokole-
nia. Koncepcja ta umożliwia także rezygnację z przeciwstawiania sobie wizji 
zwolenników stagnacji ekonomicznej, mającej na celu ochronę środowiska,  
z ideą zwolenników zapewniania ciągłego wzrostu gospodarczego. Kluczo-
wym bowiem elementem istoty koncepcji zrównoważonego rozwoju jest to, 
że przy jej pełnym wdrożeniu nie występuje konieczność rezygnacji z dążenia 
do utrzymywania rozwoju ekonomicznego. 

Zrównoważony rozwój wskazuje w ogólny sposób cel polityki publicz-
nej, pozwalając na jego osiąganie różnymi środkami, ustalonymi w procesie 
uwzględniającym stanowiska różnych zainteresowanych. W ostatnich latach 
zyskuje popularność doktryna „ekonomii pączka” (ang. doughnut economics)20. 
Zakłada ona porzucenie założenia o konieczności nieustannego podtrzymy-
wania wzrostu gospodarczego, powiązanego z ciągłym wzrostem konsumpcji 
wszelkich dóbr. Zgodnie z nową koncepcją należy zapewnić, by współtworzo-
na przez władzę publiczną sytuacja ekonomiczna pozwalała na zaspokojenie 
wszystkich, podstawowych potrzeb człowieka, a zarazem by rozwój gospo-
darczy nie zakłócił równowagi życia na planecie w sposób powodujący jej 
niekontrolowaną degradację, wymykającą się spod kontroli człowieka. We-
dług niej jakość życia wszystkich ludzi należy postrzegać jako najwyższe dobro 

17 D. French, Sustainable development [w:] Research Handbook on International Environmental 
Law, M. Fitzmaurice (red.), D. Ong, P. Merkouris, Northampton 2011, s. 52.
18 A. Święcicka, Solidarność międzypokoleniowa: anachronizm czy szansa na nowoczesny wymiar 
zrównoważonej współodpowiedzialności społecznej?, „Świat Idei i Polityki” 2015/14, s. 431–447.
19 E. Brown Weiss, Implementing intergenerational equity [w:] Research Handbook on Interna-
tional Environmental Law, M. Fitzmaurice (red.), D. Ong, P. Merkouris, Northampton 2011, 
s. 100.
20 Por. K. Raworth, Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist, 
White River Junction 2017, W nazwie pojawia się pączek, gdyż zgodnie z opisywaną koncep-
cją, podobnie jak w amerykańskim pączku, ważne jest to, co znajduje się pomiędzy pustką  
w środku i na zewnątrz.
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ekonomiczne. Warto zauważyć, że doktryna ta nie jest czysto teoretyczna. 
Pod wpływem doświadczeń wynikających z pandemii, w 2020 r. założenia 

„ekonomii pączka” przyjmuje się jako wiążące wytyczne dla polityk publicz-
nych w Amsterdamie21.

Źródła postulatu zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego

Pojęcie zrównoważonego rozwoju występuje wprost w Konstytucji RP. 
Zgodnie z postanowieniem jej art. 5: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodle-
głości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa czło-
wieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodo-
wego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego 
rozwoju”. Uwzględniając systematykę Konstytucji RP postanowienie zawarte 
w art. 5 wskazuje „cele najbardziej podstawowe i o najwyższej doniosłości”22 
dla ustroju Rzeczpospolitej. Inaczej mówiąc, wyraża funkcje państwa, które 
wyznaczają podstawowe kierunki i cele jego działania. Powagę tego postano-
wienia podkreśla również fakt, że ustrojodawca na równi, w jednym przepi-
sie, umieścił ochronę środowiska i zrównoważony rozwój wraz z chociażby 
z zadaniami strzeżenia niepodległości i nienaruszalności terytorium czy też 
zapewniania bezpieczeństwa obywateli23. W nauce uznaje się, że art. 5 Kon-
stytucji RP określa cele działania państwa, jednak zrównoważony rozwój jest 

„zasadą”, a więc z punktu widzenia teorii prawa chodzi o normę prawną o cha-
rakterze zasady. Nie jest to więc wskazówka, lecz realnie obowiązująca norma 
prawa, do której przestrzegania i stosowania zobowiązane są wszystkie organy 
władzy publicznej. Konsekwencją takiego charakteru zasady zrównoważonego 
rozwoju jest przyjęcie stanowiska, że zasada ta, jako dyrektywa wykładni, nie 
powinna być precyzyjnie definiowana. Wymaga ona przyjęcia założenia o au-
tonomiczności pojeść konstytucyjnych, a zarazem koncepcji dynamicznej wy-
kładni Konstytucji RP, pozwalającej na uwzględnienie zmian zachodzących 
na świecie24. Powinna ona zatem pełnić podobną rolę jaką pełnią klauzule 

21 D. Boffey, Amsterdam to embrace ‘doughnut’ model to mend post-coronavirus economy,  
The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2020/apr/08/amsterdam-doughnut-mod 
el-mend-post-coronavirus-economy [dostęp: 30.12.2021].
22 P. Sarnecki, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 1, L. Garlicki (red.), M. Zu-
bik, Warszawa 2016, s. 230.
23 H. Machińska, Konstytucyjne gwarancje ochrony środowiska w Polsce [w:] Minikomentarz dla 
Maksiprofesora. Księga Jubileuszowa Profesora Leszka Garlickiego, M. Zubik (red.), Warszawa 
2017, s. 94.
24 M. Gutowski, P. Kardas, Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji, 
Legalis 2017, rozdz. 5, § 27.IV.1.
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generalne (zasady współżycia społecznego czy społeczno-gospodarczego prze-
znaczenia prawa) w prawie cywilnym25. Ze względu na trudności przy określe-
niu zakresu pojęcia zrównoważonego rozwoju, w literaturze często cytuje się  
w tym przedmiocie wyrok Trybunału Konstytucyjnego26. Zdaniem Trybu-
nału „w ramach zasad zrównoważonego rozwoju mieści się nie tylko ochro-
na przyrody czy kształtowanie ładu przestrzennego, ale także należyta troska  
o rozwój społeczny i cywilizacyjny, związany z koniecznością budowania sto-
sownej infrastruktury, niezbędnej dla – uwzględniającego cywilizacyjne po-
trzeby – życia człowieka i poszczególnych wspólnot. Idea zrównoważonego 
rozwoju zawiera więc w sobie potrzebę uwzględnienia różnych wartości kon-
stytucyjnych i stosownego ich wyważenia”. Z tego stanowiska należy wywieźć, 
że pojęcie zrównoważonego rozwoju, ujęte w pierwszym rozdziale Konstytucji 
RP należy rozumieć szeroko, a wręcz należy mówić o jego uniwersalizmie.

Na poziomie międzynarodowym postulat zrównoważonego rozwo-
ju gospodarczego formułowany jest przede wszystkim w art. 3 ust. 3 TUE, 
na gruncie polityk Unii Europejskiej27, w agendzie ONZ na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju 203028 oraz w porozumieniu klimatycznym z Paryża29.  
W kontekście tematu rozdziału kluczowe wydają się być przede wszystkim 
dwa unijne akty, mianowicie Green Deal oraz Plan działania. Zostały one 
wydane w związku z faktem, iż działania polityczno-strategiczne w zakresie 
zrównoważonego rozwoju zostały przyjęte przez Komisję jako priorytetowe  
w planie na lata 2014-202030 i miały one zmierzać do wdrożenia Agendy 
ONZ 2030. Jednym z istotnych elementów Green Deal jest odniesienie się 

25 B. Rakoczy, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Prawo ochrony środowiska. 
Komentarz, LexisNexis 2013, art. 5.
26 Wyrok TK z 6.06.2006 r., K 23/05, OTK-A 2006/6, poz. 62.
27 Por. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europej-
skiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów – Plan działania: finansowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego, Bruk-
sela 08.03.2018 r., COM (2018) 97 final (dalej: Plan działania); Communication from the 
Commission to the European Parliament, the European Council, the European Economic 
and social Committee and the Committee of Regions – The European Green Deal, Brussels 
11.12.2019 r., COM (2019) 640 final (dalej: Green Deal).
28 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 25.09.2015 r. w sprawie Agendy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 (dalej: Agenda ONZ 2030), https://www.un.org.pl/agenda-

-2030-rezolucja [dostęp: 30.12.2021].
29 Porozumienie klimatyczne z Paryża (Paris Agreement; dalej: Porozumienie paryskie), http://
unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.
pdf [dostęp: 30.12.2021].
30 Priorytety obejmują: pakiet w sprawie polityki czystego powietrza, pakietu gospodarki  
o obiegu zamkniętym, strategię na rzecz unii energetycznej w tym pakiet „Czysta energia dla 
wszystkich Europejczyków”, strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu 
oraz nowy europejski program na rzecz umiejętności.
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do strategicznych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w kontekście 
systemu finansowego. W komunikacie tym starano się opracować odpowiedź 
na pytanie, w jaki sposób należy modelować funkcjonowanie systemu finan-
sowego, tak aby strumień kapitału prywatnego został skierowany na przedsię-
wzięcia gospodarcze sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu. 
Zalecenia w tym zakresie stały się później podstawą do opracowania Planu 
działania przyjętego przez Komisję w marcu 2018 r. W treści Planu działania 
można wydzielić trzy merytoryczne obszary działań strategicznych propono-
wanych przez Komisję: 

1. ukierunkowanie przepływów kapitału na bardziej zrównoważoną 
gospodarkę; 

2. uwzględnianie kwestii zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu 
ryzykiem;

3. wspieranie przejrzystości i podejścia długoterminowego31.

W treści Planu działania stwierdzono, że odpowiednio ukształtowany 
ład korporacyjny może się przyczynić do bardziej zrównoważonej gospodar-
ki. Dodatkowo Komisja dostrzegła silny związek między ukierunkowaniem 
działania spółek na cele „długoterminowe” a zrównoważonym rozwojem go-
spodarczym. Argumentem przemawiającym za takim stanowiskiem jest fakt, 
że decyzje „krótkoterminowe” nie sprzyjają decyzjom biznesowym, które  
w wymiarze ekologicznym lub społecznym realizują postulat zrównoważone-
go rozwoju32.

Wpływ postulatu zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego na ład korporacyjny

Postulat zrównoważonego rozwoju gospodarczego może kształtować 
działanie spółki z dwóch perspektyw, mianowicie „od zewnątrz” lub „od we-
wnątrz”. Instrumentami prawa publicznego, w ramach których omawiany 
postulat wpływa na spółkę kapitałową „od zewnątrz” są przykładowo klasycz-
ne instrumenty ochrony środowiska (np. normy związane z ograniczeniem 
emisji) czy obowiązki informacyjne wynikające z obowiązujących przepisów.  
W ogólności są to wzorce postępowania wyznaczone w drodze zakazów  
i nakazów, skierowane do spółek kapitałowych lub członków ich organów. 
Jednak poza tą sferą, należy dostrzec również drugą możliwość wpływu 

31 Plan działania, s. 12-13.
32 Plan działania, s. 4.
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postulatu zrównoważonego rozwoju na spółki. Postulat ten bowiem posiada wa-
lor normatywny polegający na współkształtowaniu procesu stosowania prawa.  
W tym zakresie mowa o dokonaniu wykładni norm prawnych, których funk-
cja w systemie prawa może być uznana za relewantną z punktu widzenia po-
stulatu zrównoważonego rozwoju gospodarczego33. Szczególną rolę w tym 
przedmiocie odgrywają klauzule generalne odwołujące się do pozaprawnych 
porządków normatywnych (np. klauzula generalna zasad współżycia społecz-
nego), a więc reguł postępowania funkcjonujących z uzasadnieniem ocennym, 
aksjologicznym, a nie tetycznym z mocy stanowienia przez prawodawcę34. 

W literaturze podniesiona została teza, iż postulat zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego wpłynie na ład korporacyjny spółek kapitałowych 
poprzez wymuszenie redefinicji treści pojęcia interesu spółki kapitałowej35. 
Przyczyną takiego stanowiska jest fakt, że wokół treści interesu spółki skupia-
ją się największe i najważniejsze problemy prawa spółek, stanowiącego filar 
konstrukcyjny prawa handlowego. Treść interesu spółki determinuje reali-
zowane przez członków organów spółki działania, podejmowane w świecie 
zewnętrznym m.in. strategię biznesową, plany rozwoju czy stanowi wzorzec 
kontroli dla oceny zachowań członków organów. Przez pryzmat tego pojęcia 
można definiować rolę i zadania spółek handlowych w ustroju gospodarczym 
państwa36. W polskiej doktrynie pojęcie interesu spółki stało się przedmio-
tem szerokiej dyskusji37. Niecelowe wydaje się jednak dokładne przywołanie 
tych rozważań w kontekście omawianego postulatu. Uwagę zwrócić należy 
jedynie, że analizując przyszłość spółek kapitałowych należy się spodziewać 
odejścia od koncepcji definiowania interesu spółki wyłącznie przez pryzmat 

33 A. Weber-Elżanowska, Postulat zrównoważonego rozwoju gospodarczego jako wyzwanie dla 
polskiego prawa handlowego [w:] Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa de-
dykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom I, M. Dumkiewicz (red.), K. Kopaczyńska- 
Pieczniak, J. Szczotka, Warszawa 2020.
34 S. Wronkowska, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 92 i n.
35 A. Weber-Elżanowska, 5. Postulat zrównoważonego rozwoju gospodarczego a interes spółki ka-
pitałowej [w:] Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi 
Andrzejowi Kidybie. Tom I, M. Dumkiewicz (red.), K. Kopaczyńska-Pieczniak, J. Szczotka, 
Warszawa 2020.
36 A. Opalski, O pojęciu interesu spółki handlowej, Przegląd Prawa Handlowego 2008/11, s. 16.
37 Por. m.in. K. Oplustil, Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce 
akcyjnej, Warszawa 2010, s. 147–181; A. Opalski, O pojęciu interesu spółki handlowej, Przegląd 
Prawa Handlowego 2008/11, s. 16–23; A. Opalski, Prawo zgrupowań spółek, Warszawa 2012, 
s. 145–227; S. Sołtysiński, System prawa prywatnego, t. 17A [w:] Prawo spółek kapitałowych,  
S. Sołtysiński (red.), Warszawa 2010, s. 32–37; A. Kidyba, Kategoria interesu w kodeksie spółek 
handlowych, PPH 2005/10, s. 4–11; A. Szumański, Spór wokół roli interesu grupy spółek i jego 
realizacji w szczególności do interesu własnego spółki uczestniczącej w grupie, Przegląd Prawa Han-
dlowego 2010/5, s. 9–17.
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interesu jej ekonomicznych właścicieli (wspólników)38 na rzecz nowej kon-
cepcji, przewidującej konieczność ograniczenia swobody kształtowania treści 
interesu spółki ze względu na zachodzące zmiany społeczne, w szczególności 
wynikające z postępu technologicznego oraz rozwoju omawianego postulatu39. 
Przyznać należy zatem rację twierdzeniu, że przy definiowaniu i kształtowa-
niu pojęcia interesu spółki dużą rolę odegrają wspomniane zasady współżycia 
społecznego. Zgodnie z powyższą analizą omawiany postulat zaktualizował 
treść zasad współżycia społecznego i uzasadnione jest twierdzenie, że może 
być on rozpatrywany z nimi na równi, w tej samej kategorii. Dlatego niewąt-
pliwa wydaje się teza, iż w najbliższym czasie możemy się spodziewać zmian  
z zakresie definiowania interesu spółki. Będzie to raczej proces powolny i stop-
niowy, lecz wydaje się nieunikniony. Jako dodatkowe potwierdzenie można 
przywołać stanowisko wyrażone przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku  
z 21.06.2005 r.40. Zgodnie z tym wyrokiem pojęcie interesu spółki nie jest sta-
łe i jego doprecyzowanie uwzględniające wskazaną ewolucję zasad współżycia 
społecznego będzie zadaniem doktryny i orzecznictwa.

Podsumowanie 

Wpływ postulatu zrównoważonego rozwoju na funkcjonowanie spółek 
kapitałowych jest zjawiskiem powszechnym i stale się rozwijającym. Poprzez 
powstające instrumenty prawne realizacja omawianego postulatu odbywa 
się na dwóch płaszczyznach, które determinują działanie spółki. Wpływ ten 
możemy zauważyć zarówno obserwując działania podmiotów zewnętrznych 

- niepowiązanych z członkami organów spółek, jak również analizując we-
wnętrzny ład korporacyjny. Z pewnością zmiany w rozważanym zakresie nie 
mogą być przyrównane do rewolucji. Mowa tu raczej o powolnym procesie, 
stopniowo kształtującym rzeczywistość, adaptując ją do aktualnych wartości. 
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IMPLEMENTATION OF THE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT POSTULATE IN CAPITAL COMPANIES – 

LEGAL AND ECONOMIC ISSUES

Abstract: The development of the concept of corporate social responsibility 
in recent years has had an impact on many aspects of life in terms of both 
subjective and objective. Of course, the above changes could not bypass capital 
companies, which constitute the largest part of the business. In this chapter, 
the possible spheres of impact of the sustainable development postulate on 
the functioning of companies in the external scope, regulated by entities not 
belonging to the company, as well as in the internal scope, related to corporate 
governance, have been discussed.

Keywords: Corporate social responsibility, sustainable development, compa-
ny interest.
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EFEKTYWNOŚĆ PRZEKAZU 
REKLAMOWEGO LINII LOTNICZYCH 

– RUNDA PIERWSZA BADAŃ

Streszczenie: Komunikacja marketingowa linii lotniczych ewaluowała w efek-
cie ogólnych przemian w zakresie prowadzenia działalności marketingowej 
oraz na skutek warunków panujących na specyficznym rynku usług lotniczych, 
w tym głównie silnej konkurencji w branży lotniczej. Potrzeba wdrażania 
działań nieszablonowych, pomysłowych, angażujących potencjalnego klienta 
została dostrzeżona również w obszarze przygotowania i realizacji przekazów 
reklamowych linii lotniczych. Celem podjętych badań było wskazanie sposo-
bów przyciągania uwagi potencjalnych klientów do przekazów reklamowych 
linii lotniczych, na podstawie identyfikacji emocji jakie u odbiorców wywołują. 
Przyjęto, zgodnie z założeniami modelu AIDA, że przyciągnięcie uwagi od-
biorcy jest inicjującym i decydującym etapem oddziaływania reklamy na od-
biorcę. Dla osiągnięcia postawionego celu badań zastosowana została metoda 
badawcza jakościowa – studium przypadków. Pozyskane wyniki badań stano-
wią element realizacji szerszej procedury badawczej ukierunkowanej na ocenę 
efektywności przekazu reklamowego linii lotniczych. Przeprowadzona selekcja 
przypadków stanowiła podstawę opracowania pokazu reklam, jako zasadni-
czego elementu scenariusza realizacji zogniskowanych wywiadów grupowych.

Słowa kluczowe: Przekaz reklamowy, model AIDA, linie lotnicze tradycyjne, 
linie lotnicze niskokosztowe.

Wstęp

Konieczność dopasowania charakteru przekazu reklamowego do otacza-
jących uwarunkowań, najlepiej wyraża zdefiniowanie reklamy, jako barome-
tru zmian społecznych2. Przygotowanie i realizacja przekazu reklamowego jest 

1 Adiunkt, Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym Wydziału Zarządzania i Dowodzenia 
Akademii Sztuki Wojennej.
2 T. Russel, R. Lane, Reklama według Ottona Kleppnera, Warszawa 2020, s. 34-36. 
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procesem złożonym i trudnym, którego efekt finalny zawsze ocenia poten-
cjalny klient poprzez decyzję o zakupie lub rezygnację z zakupu produktu lub 
usługi. Z uwagi na otaczający klientów zgiełk reklamowy we współczesnym 
świecie, tylko reklama, która potrafi przyciągnąć uwagę odbiorcy jest w stanie 
osiągnąć sukces na rynku. W przypadku działalności linii lotniczych sposób 
promowania produktów i marki dodatkowo uwarunkowany jest sytuacją pa-
nującą na rynku usług lotniczych. Silna konkurencja pomiędzy liniami lot-
niczymi o klientów, dla których dostęp do transportu lotniczego stał się po-
wszechny, nie tylko wpłynęła na strategie cenowe, ale zdeterminowała zasady 
prowadzenia działalności promocyjnej, dla której trudno wyznaczyć granice 
kreatywności. Ogół inicjatyw podejmowanych przez linie lotnicze dla przy-
ciągnięcia uwagi do reklam szerokiego grona potencjalnych klientów został 
oceniony jako marketing z polotem3.

Celem oceny efektywności przekazów reklamowych linii lotniczej uru-
chomiona została szersza procedura badawcza. Jej realizacja zaplanowana zo-
stała w trzech rundach:

− runda pierwsza: studium przypadków – selekcja przekazów reklamowych 
linii lotniczych ze względu na sposób przyciągania uwagi potencjalnych 
klientów i dobór konkretnych przykładów przekazów do realizacji dal-
szych badań;

− runda druga: zogniskowane wywiady grupowe – ocena skuteczności 
wyselekcjonowanych przekazów reklamowych linii lotniczych w opinii 
potencjalnych klientów transportu lotniczego;

− runda trzecia: wywiad ekspercki - ocena otrzymanych wyników zogni-
skowanych wywiadów grupowych z perspektywy ogólnych trendów  
w obszarze tworzenia przekazów reklamowych usług.

Prezentacja niniejszego rozdziału monografii stanowi finalizację realizacji 
rundy pierwszej badań, której założonym efektem finalnym było opracowa-
nie pokazu przekazów reklamowych linii lotniczych, jako istotnego elementu 
przygotowania scenariusza zogniskowanych wywiadów grupowych. Przyjęcie 
takiego założenia organizacyjnego wymagało od badacza, już na etapie re-
alizacji pierwszej rundy badań, posiadania znajomości podstawowych zasad 
prowadzenia zogniskowanych wywiadów grupowych, celem właściwego przy-
gotowania ich elementu składowego. Ogólna świadomość działań wynikała  

3 Ocena na podstawie: M. Wiśniewska, Marketing w chmurach, czyli jak linie lotnicze walczą 
o klientów, https://nowymarketing.pl/a/15545,marketing-w-chmurach-czyli-jak-linie-lotnicze-

-walcza-o-klientow [dostęp: 12.06.2022]. 
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z interpretacji znaczenia terminu fokus wg D. Morgana, który został określo-
ny jako technika badawcza, w której poprzez współdziałanie, interakcję grupy 
uczestników, badacz zbiera niezbędne dla jego celów informacje. Na tej pod-
stawie wskazano: cel podejmowanych działań, tj. zbieranie danych, źródło 
pozyskiwanych danych, tj. interakcje w dyskusji grupowej oraz określono rolę 
badacza jako aktywną4.

Przedmiotem w rudzie pierwszej prowadzonych badań były przekazy re-
klamowe linii lotniczych, w tym szczególnie sposoby przyciągania uwagi po-
tencjalnych klientów do ich treści poprzez wywoływane u odbiorców emocje. 
Dobór przekazów reklamowych do badania był celowy i wynikał z wdrożenia 
konkretnych kryteriów. Zasadniczym kryterium doboru był charakter wywo-
ływanych emocji, w efekcie wdrożenia zróżnicowanej palety działań marketin-
gowych przy tworzeniu i realizacji reklamy. Ponadto, uwzględniono reklamy 
promujące jako podmiot zarówno produkt, jak i firmę. Zachowano proporcję 
pomiędzy przykładami linii lotniczych reprezentujących model biznesowy 
tradycyjny i niskokosztowi. Na potrzeby niniejszych rozważań pominięto 
przekazy reklamowe linii lotniczych czarterowych, ze względu na charakter 
prowadzonej działalności promocyjnej oraz najmniejszy ich udział w polskim 
rynku5. 

Celem badań, których wyniki zostały zaprezentowane w niniejszym roz-
dziale monografii była prezentacja efektów przeprowadzonej analizy sposo-
bów przyciągania uwagi odbiorców do reklam linii lotniczych, jako kluczowe-
go etapu oceny ich efektywności według modelu AIDA. Z tak przyjętego celu 
badań wynikał główny problem badawczy, który sformułowano w postaci 
pytania: W jaki sposób linie lotnicze przyciągają uwagę potencjalnych klientów 
do reklam?

Odpowiedź na pytanie główne, została poprzedzona uzyskaniem odpo-
wiedzi na pytania szczegółowe, w następującym brzmieniu:

1. Jakie są założenia oceny efektywności reklamy według modelu 
AIDA?

2. Jakie są uwarunkowania tworzenia i prezentacji reklam linii lotniczych?
3. Jakie emocje dla przyciągnięcia uwagi do przekazu wywołują u od-

biorcy reklamy linii lotniczych?

4 Interpretacja na podstawie: J. Lisek – Michalska, Badania fokusowe. Problemy metodologiczne 
i etyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 16. 
5 Udział w rynku na podstawie: Urząd Lotnictwa Cywilnego, Analiza przewozów w polskich 
portach lotniczych w trzech pierwszych kwartałach 2021 r., 2021 https://www.ulc.gov.pl/_down-
load/statystyki/analiza_3_kwartal_2021.pdf [dostęp: 04.06.2022], s. 17. 
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Pobudką do rozpoczęcia badań we wskazanym obszarze problemowym 
było przyjęcie założenia, że badanie reklamy ma wymiar nie tylko ekono-
miczno-statystyczny6. Intencją badacza było zaprezentowanie różnych idei 
kreatywnych przekazów reklamowych, przy czym zwrócono uwagę na fakt,  
iż zasady ich tworzenia zależą w dużej mierze od medium, za pośrednictwem 
którego reklamy mają być wyświetlane.7 Na potrzeby realizacji badania zało-
żono duży poziom ogólności, przyjmując, że procesy te są zbliżone dla wszyst-
kich kanałów komunikacji promocji. 

Założenia oceny efektywności reklamy  
według modelu AIDA

Jak wskazuje K. Kubiak – reklama jest to zagadnienie szerokie i pozostają-
ce w obszarze rozważań badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe8. 
Najpopularniejsza pozostaje jego definicja zaproponowana przez czołowego 
amerykańskiego naukowca w dziedzinie marketingu, P. Kotlera, jako wszelka 
płatna forma nieosobowego przedstawiania i popierania towarów, usług lub 
idei przez określonego nadawcę9. 

Strategia reklamy obejmuje dwa kluczowe elementy, tj. tworzenie prze-
kazu reklamy i wybór mediów10. Z uwagi na uwarunkowania otaczającej rze-
czywistości, w tym szczególnie towarzyszący podejmowanym decyzjom zaku-
powym zgiełk reklamowy, tylko wybrane przekazy reklamowe mogą osiągnąć 
sukces i przyciągnąć uwagę potencjalnego klienta. Narzędziem marketingo-
wym służącym do usystematyzowania i zoptymalizowania działań reklamo-
wych jest model AIDA.

Zastosowanie modelu pozwala zobrazować i wyjaśnić sposób od-
działywania przekazu reklamowego na klienta. Nazwa modelu to akronim 
od pierwszych liter angielskich słów: Attention, Interest, Desire, Action.  
Słowa te nawiązują do etapów wpływania i wywoływania konkretnych reakcji  
u odbiorcy w efekcie kontaktu z przekazem reklamowym, tj.: 

6 E. Chludzińska, Rodzaje reklamy i metody jej badania, Studia Łomżyńskie tom XXI, nr 21, 
Łomża 2010, s. 367. 
7 M. Pszona, AdNext, Kreacja reklamowa, https://adnext.pl/baza-wiedzy/kreacja-reklamowa/ 
[dostęp: 10.06.2022]. 
8 K. Kubiak, Reklama jako zjawisko społeczne, [w:] (red.) K. Kubiak, Socjotechnika reklamy, 
Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu, Warszawa 2016, s. 7.
9 P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner 
& Ska, 1994, s. 546. 
10 G. Armstrong, P. Kotler, Marketing. Wprowadzenie, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., War-
szawa 2012, s. 546. 
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− przyciągnięcie uwagi,
− zainteresowanie produktem,
− wzbudzenie pożądania,
− pobudzenie do działania.

Model AIDA ma charakter liniowy, w ramach którego poszczególne eta-
py oddziaływania na strefy odbiorcy: poznawczą, afektywną i behawioralną, 
następują po sobie w sposób hierarchiczny. Przyjmując utrwaloną zależność 
pomiędzy etapami oddziaływania reklamy na odbiorcę, skuteczny przekaz 
reklamowy zwraca uwagę potencjalnego klienta, ma zainteresować go rekla-
mowanym produktem, wzbudza chęć posiadania tego produktu i finalnie 
nakłania do konkretnego zakupu11. Założono, że ze względu na charakter 
funkcjonowania modelu, etap pierwszy oddziaływania przekazu reklamowe-
go na odbiorcę – przyciągnięcie uwagi – jest inicjujący i decydujący dla ogól-
nej oceny jego efektywności. Uświadomienie twórcom reklam bezwzględnej 
potrzeby zdobycia uwagi odbiorcy, może pomóc przekierować ich działania 
z błędnego przekonania, że każdy potencjalny klient słyszał już o danym pro-
dukcie12, a tym samym uruchomić realizację promocji w szerszym zakresie 
oddziaływania.

Model AIDA jest stosowany powszechnie, przy czym nie jest wolny od 
krytycznych ocen. Fundamentalnym mankamentem przyjęciem założeń mo-
delu za narzędzia oceny efektywności reklamy jest fakt, że będąc przykładem 
modelu liniowego nie jest wystarczający dla zrozumienia istoty oddziaływania 
przekazu reklamowego na potrzeby klienta, jako głównego motywu ludzkich 
zachowań13. Dodatkową wątpliwość wzbudza fakt, czy osiąganie kolejnych 
etapów oddziaływania na odbiorcę zawsze następuje w ten sam sposób, bez 
względu na inne czynniki, np. rodzaj produktu czy etap, na jakim znajduje się 
klient w procesie podejmowania decyzji14. 

11 A. Sokół-Klein, Specyfika komunikatu reklamowego [w:] B. Kudra (red.), E. Olejniczak, 
Komunikowanie publiczne. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,  
s. 107.
12 K. Strehlau, AIDA w marketingu – poznaj jedno z podstawowych pojęć w reklamie!, https://
harbingers.io/blog/aida-w-marketingu [dostęp: 12.06.2022].
13 A. Kozłowska, A. Pańkowski, Oddziaływanie reklamy na motywy zakupowe: ramy koncepcyjne, 
Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zarządzanie XL – Zeszyt 413, Toruń 2018, s. 113.
14 A. Kozłowska, A. Pańkowski, Zastosowanie modelu AIDA w ocenie skuteczności reklamy in-
ternetowej, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zarządzanie XLV – nr 1, Toruń 2018, s. 61. 
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Uwarunkowania tworzenia  
i prezentacji reklam linii lotniczych

Przyjęto, że uwarunkowania tworzenia i prezentacji reklam linii lotni-
czych są wynikową działania dwóch głównych grup czynników. Pierwsza  
z nich, związana jest z ogólnymi trendami w zakresie prowadzenia działalności 
promocyjnej podmiotów gospodarczych. Wśród nich wyszczególniono15:

− forma: reklama staje się coraz bardziej spersonalizowana, dostosowana 
do indywidualnych preferencji odbiorcy i inwazyjna;

− bodźce zmian: kierunek ewolucji reklam, w tym szczególnie środków 
ich przekazu, w dużej mierze podyktowany jest rozwojem technologii; 
wdrażanie rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji jest zagrożeniem 
dla rozwiązań tradycyjnych w obszarze promocji, ale może okazać się 
obszarem dla rozwoju innowacyjności branży;

− pojawienie się ewentualnych czynników hamujących aktywność rekla-
mową: skutki pandemii Covid-19 znacząco wpłynęły na branżę rekla-
mową; konieczność ograniczenia prowadzonej działalności gospodarczej, 
a nawet chwilowego jej zaprzestania w konsekwencji doprowadziła do 
minimalizowania nakładów na promocję.

Przekaz reklamowy stale ulega przemianom, wynika to z natury jego 
relacji z otoczeniem, od którego pozostaje uzależniony. Przy czym zasadni-
czy cel jego funkcjonowania pozostaje niezmieniony – sprzedaż. Oczywistym 
sposobem jego osiągania jest wpływanie na emocje odbiorców przekazów re-
klamowych, działanie od początku funkcjonowania reklamy, jako narzędzia 
promocji jest skuteczne i przekłada się na wymierne korzyści16. 

Z kolei druga grupa czynników ukształtowana została przez warunki pro-
wadzenia działalności na specyficznym rynku usług lotniczych. Wśród nich 
wyszczególniono17:

− walkę o klienta: podażową stronę rynku tworzą wyspecjalizowane grupy 
podmiotów, w tym głównie linie lotnicze i porty lotnicze, pomiędzy 
którymi występują wielostronne i funkcjonalne zależności, przy czym 
w ramach konkretnej grupy podmiotów istnieje silna konkurencja  

15 Trendy wskazane zostały na podstawie: K. Ositek, VF i JARVIS: Jak przyszłość czeka świat 
reklamy, https://digitaluniversity.pl/przyszlosc-reklamy/ [dostęp: 12.06.2022]. 
16 A. Jasion, Emocje w reklamie. Jak przyciągnąć konsumentów?, https://harbingers.io/blog/emo 
cje-w-reklamie, [dostęp: 12.06.2022]. 
17 Na podstawie: D. Rucińska, Badania rynku usług lotniczych. Istota, zakres, użyteczność, przy-
kłady, Zeszyty Naukowe nr 9 – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2011, s. 287-304. 
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o pasażera; konkurencja jest siłą napędową działalności promocyjnej li-
nii lotniczych;

− ekonomiczne upowszechnienie dostępu do podróży lotniczych: popyto-
wą stronę rynku tworzą użytkownicy transportu lotniczego, do którego 
dostęp stał się powszechny, co z kolei determinuje zróżnicowanie cha-
rakteru i formy reklamy linii lotniczych;

− szeroki wachlarz oferty produktów i usług: linie lotnicze cechuje zróżni-
cowanie pod względem ich rynkowej siły i różnorodności oferowanych 
produktów i usług; przedmiotowa różnorodność stanowi źródło dodat-
kowej potrzeby tworzenia odmiennych kreacji reklamy;

− kryzys działalności wywołany pandemią Covid-19: skutki pandemii są 
szczególnie odczuwalne w branży lotniczej, czego naturalną konsekwen-
cją są wdrożone ograniczenia w działalności promocyjnej.

Istotą potrzeby oddziaływania na szeroką paletę emocji odbiorców prze-
kazów reklamowych linii lotniczych jest konieczność wyróżnienia się spośród 
konkurentów oraz odmienne potrzeby i pragnienia deklarowane przez użyt-
kowników transportu lotniczego. W efekcie przekazy reklamowe oddziałujące 
na skrajnie różne emocje odbiorców mogą osiągnąć sukces na rynku prowa-
dząc do wzrostu sprzedaży . 

Przekaz reklamowy linii lotniczych  
jako narzędzie wywoływania emocji  
u potencjalnego klienta

Analizie poddanych zostało osiem przykładów reklam linii lotniczych. 
Zachowano proporcję pomiędzy przykładami z działalności linii lotniczych 
tradycyjnych i niskokosztowych, tak aby na kolejnych etapach prowadzenia 
badań możliwa była analiza porównawcza. 

Poniżej wskazana została lista wyselekcjonowanych przekazów reklamo-
wych wraz z krótkim opisem ich treści wyłącznie z perspektywy odbiorcy18:

− reklamy linii lotniczych tradycyjnych:

1. Emirates Airline - Jesteśmy na szczycie świata;
Członek personelu pokładowego w pełnym umundurowaniu linii lot-

niczej Emirates Airlines stoi na szczycie najwyższego budynku na świecie, tj. 
Burdż Chalifa, 828 metrów nad ziemią. Wyjątkowość tej sytuacji potwierdza 

18 Przyjęto, że reklamy będą nazywane zgodnie z danymi prezentowanymi w serwisie You 
Tube lub głównymi sloganami, które stanowiły najistotniejszy element ich przekazu. 
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fakt, że osób które znalazły się w tym miejscu było bardzo niewiele. Sposób 
prezentacji treści nawiązuje do sceny kultowego filmu „Love Actually”.

2. Emirates Airline - Emirates z Jennifer Aniston;
Jennifer Aniston bezskutecznie poszukuje na pokładzie samolotu prysz-

nica i baru. Daremne poszukiwania wyśmiewa personel pokładowy obsługu-
jący rejs. Ostatecznie cała sytuacja okazuje się być złym snem, a po przebudze-
niu aktorki - wyposażenie jest dostępne w ofercie linii lotniczych.

3. Polskie Linie Lotnicze LOT - Bądź naszym Gościem;
Bohaterami serii spotów reklamowych zostali reprezentanci trzech seg-

mentów rynku: rodzina podróżująca z dwójką dzieci do USA, młoda para po-
dróżująca do Azji i Australii oraz biznesmen, dla którego podróż lotnicza jest 
typowym sposobem na dotarcie do miejsca pracy. Realizacja usług na rzecz 
podróżnych została pokazana z perspektywy ich oczekiwań, tworząc bezpiecz-
ny i przyjemny obraz podróży.

4. Turkish Airlines - Kiedy śnisz,;
Bohaterami reklamy była trójka małych dzieci zafascynowanych podró-

żami lotniczymi. Dzieci każdego dnia patrzą w niebo i wypatrują samolotów. 
Ostatecznie decydują się na budowę prowizorycznego pasa do lądowania, któ-
ry staje się szansą na pojawienie się samolotu. Ich wysiłki przynoszą oczeki-
wany efekt, samolot ląduje na pobliskim lotnisku, a dzieci mają możliwość 
bezpośredniego kontaktu z jego załogą. 

− reklamy linii lotniczych niskokosztowych:

1. Norwegian Airlines - Brad jest singlem;
Sloganem „Brad jest singlem” norweskie linie lotnicze zachęcały do za-

kupu biletu lotniczego w jedną stronę do Los Angeles.

2. Ryanair - Napalone ceny i załoga;
Bohaterkami reklam były skąpo odziane kobiety, które miały zachęcać 

do zakupu biletu lotniczego przewoźnika w niskiej cenie. 

3. Ryanair - Zaszczep się i leć;
Przewoźnik w treści przekazu reklamowego informuje, że wkrótce będą 

dostępne szczepionki na Covid-19 i z tej okazji oferuje sprzedaż miliona bile-
tów lotniczych w niższej cenie.

4. Ryanair - Ryanair jest najbardziej ekologiczną linią lotniczą w Europie;
W przekazie wskazano, że Ryanair jest najbardziej ekologiczną linią lot-

niczą w Europie, co wynika głównie z faktu operowania najmłodszą flotą stat-
ków powietrznych oraz osiągania najwyższych współczynników wypełnienia 
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samolotów19. W efekcie najlepszym rozwiązaniem, dla wszystkich, którzy 
chcą przyczynić się do redukcji CO2 jest wybór jako przewoźnika lotniczego 
Ryanair’a. 

Wyselekcjonowane przykłady reklam były emitowane z wykorzystaniem 
różnych kanałów komunikacyjnych. Przyjęto, że istnieje silne powiązanie po-
między doborem kanału, a określoną grupą odbiorców przekazu za jego po-
średnictwem. Celem określenia charakteru emocji, które przekaz reklamowy 
wywołuje konieczne jest stworzenie sytuacji, w której odbiorca będzie mógł 
obejrzeć reklamę, bezpośrednio jej doświadczyć. Często samo zidentyfikowa-
nie emocji, które reklama wywołuje - dla lepszego ich zrozumienia - wymaga 
dokonania przez odbiorcę ich opisu i charakterystyki. Na podstawie analizy 
publicznych komentarzy odbiorców wyselekcjonowanych reklam w serwisach 
społecznościowych, dokonano identyfikacji emocji, które wywołują oraz do-
określono działania marketingowe, które zastosowano dla uzyskania wskaza-
nego efektu (tab. 1).

Tabela 1. Identyfikacja działań marketingowych wdrożonych dla wywołania emocji  
u odbiorców przekazów reklamowych

Reklama Emocje Wdrożone działanie

Jesteśmy 
na szczycie 
świata

pozytywne zaskoczenie, 
zaciekawienie, podziw, 

„dreszcz emocji”, 
ekscytacja

najwyżej zarejestrowana reklama w historii, bez 
korzystania z efektu zielonego lub niebieskiego 
ekranu oraz efektów specjalnych; uzyskany 
rezultat końcowy jest wynikiem rygorystycznego 
planowania, szkolenia, testów i ścisłego protoko-
łu bezpieczeństwa

Emirates 
z Jennifer 
Aniston

rozbawienie, po-
czucie sympatii do 
aktorki znanej z ról 
komediowych

reklama została przygotowana w oparciu o 
założenia celebrity marketingu, gdzie wizerunek 
znanej osoby służący promocji działań podmiotu 
jest dopasowany do charakteru marki20;
występ aktorki w spocie reklamowym powiązany 
był z pełnieniem roli ambasadora marki Emira-
tes Airlines21

19 Wprost Biznes, Ryanair reklamuje się jako najbardziej ekologiczna linia lotnicza. W Wielkiej 
Brytanii dostał zakaz, https://biznes.wprost.pl/gospodarka/transport/10296089/ryanair-ekolo-
giczny-brytyjska-organizacja-zabrania-takiego-przekazu.html [dostęp: 11.06.2022]. 
20 P. Szostaczko, Celebryta, jako narzędzie promocji [w:] Perswazyjne wykorzystanie wizerunku 
osób znanych, A. Grzegorczyk (red.), Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu, War-
szawa 2015, s. 44.
21 Press, Jennifer Aniston będzie promować linie lotnicze Emirates, https://www.press.pl/tre-
sc/40639,jennifer-aniston-bedzie-promowac-linie-lotnicze-emirates [dostęp: 10.06.2022].
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Bądź naszym 
Gościem

poczucie bycia jednym 
z bohaterów spotu, 
wrażenie bycia bez-
piecznym, spokojnym

zaprezentowana seria reklam była odzwier-
ciedleniem wyników zrealizowanych badań 
dotyczących preferencji w zakresie podróżowania 
pasażerów; powstała by klient mógł odnaleźć 
samego siebie w przekazie reklamowym - w ten 
sposób wykorzystany został jeden z typów osób 
wiarygodnych w reklamie, tj. przeciętny klient 
(wiedzę na temat produktu pozyskał z doświad-
czenia – stąd jego wiarygodność, jest podobny 
do odbiorcy przekazu reklamowego)22

Kiedy śnisz
wzruszenie, radość, 
poczucie, że marzenia 
się spełniają

przekaz reklamowy został stworzony w oparciu 
o ujmującą, ckliwą historię z udziałem małych 
dzieci; zastosowany został marketing narracyjny 
(storytelling) - stworzona została oryginalna 
opowieść, która wytworzyła i umocniła więzi z 
odbiorcą i zaangażowała go na dużo głębszym 
poziomie dzięki wpływaniu na jego emocje23

Brad jest 
singlem Rozbawienie

do przygotowania przekazu reklamowego 
wykorzystana została strategia marketingowa 

– real-time marketing, w której do promocji 
wdraża się aktualne, głośne wydarzenia ze świata 
rzeczywistego24 - reklamy pojawiły się zaledwie 
dwa dni po tym, jak Angelina Jolie ogłosiła, że 
złożyła wniosek o rozwód z Bradem Pittem

Napalone 
ceny i załoga

podniecenie, zawsty-
dzenie, oburzenie, 
szok, brak akceptacji, 
skandal obyczajowy

do przygotowania reklamy wykorzystano tzw. 
shockvertising, czyli sposób prowadzenia aktyw-
ności marketingowej, która poprzez swoją formę 
lub treść w dowolny sposób występuje przeciw 
panującym w danym społeczeństwie normom 
etycznym i obyczajowym25

Zaszczep się 
i leć

zdenerwowanie, poczu-
cie bycia wprowadza-
nym w błąd, poczucie 
braku wrażliwości 
wobec osób, które 
miały poważne proble-
my podczas pandemii 
Covid-19

kampania reklamowa została uruchomiona z 
powodu wejścia na rynek szczepionki na korona-
wirusa i rozpoczęcia procesu szczepień w wielu 
krajach; przekaz opiera się na nadziei szybkiego 
powrotu do normalności sprzed pandemii, w 
tym powrotu do możliwości podróżowania w 
szerokim zakresie

22 A. Kozłowska, Bohater reklamowy, czyli jak budować wiarygodność w reklamie, Kwartalnik 
Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace Szkoła Główna Handlowa, nr 1, 2013, 
s. 125. 
23 A. Bielecka, O sztuce opowiadania historii. Wykorzystanie storytellingu w kampaniach społecz-
nych i reklamach komercyjnych, com.press, 4(1), https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/
item/274573/bielecka_o_sztuce_opowiadania_historii_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
[dostęp: 10.06.2022], s. 68–87.
24 R. Szrajnert, Real time marketing czyli marketing czasu rzeczywistego rtm (szybka reakcja po-
zwala wykorzystać zasięgi), https://uniqueseo.pl/real-time-marketing/ [dostęp: 10.06.2022]. 
25 M. Grębowiec, Reklamy kontrowersyjne i ich wpływ na podejmowanie decyzji nabywczych 
przez konsumentów, Zeszyty Naukowe – Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Nr 3 (52) 
2010, s. 447. 
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Ryanair jest 
najbardziej 
ekologicz-
ną linią w 
Europe

zdenerwowanie, poczu-
cie bycia wprowadza-
nym w błąd, poczucie 
wykorzystania kwestii 
środowiskowej jako 
narzędzia fałszywie 
istotnego w polityce 
linii lotniczych

kampania reklamowa zorientowana na kwestie 
środowiskowe, przy czym wyznaczniki klasyfika-
cji linii lotniczej, jako najbardziej ekologicznej 
zostały ustalone według własnego uznania, dane 
wejściowe często nieaktualne

Źródło: Opracowanie własne.

Zaprezentowana lista połączeń emocji u odbiorców przekazu reklamo-
wego i wdrożonych działań je wywołujących, została wskazana dla konkret-
nych przykładów reklam. Błędnym byłoby uogólnienie wykrytych zależności 
poza dobraną próbę badawczą. Celem podjętej identyfikacji było wyłącznie 
wskazanie różnorodności emocji, które przyciągają uwagę potencjalnych od-
biorców do przekazu reklamowego i zaakcentowanie działań, które służyły ich 
wywołaniu z punktu widzenia teorii marketingu w konkretnym przypadku 
ich wystąpienia. 

Reklama, która wywołuje skrajnie pozytywne i skrajnie negatywne emo-
cje może stać się elementem marketingu wirusowego. Jego istotą jest zaini-
cjowanie sytuacji, w której odbiorcy przekazu sami będą przesyłać dalej in-
formacje na temat reklamy, stając się nieformalnym sposobem komunikacji 
marketingowej26. Ze względu na skuteczność marketingu wirusowego, pro-
mowanie przekazu reklamowego za jego pośrednictwem staje się często celem 
prowadzonej działalności promocyjnej. Przykładem takiej kategorii reklamy 
jest „Jesteśmy na szczycie świata”, gdzie informacja o produkcji, tak nietypo-
wej reklamy stała się pobudką dla potencjalnych klientów do jej obejrzenia. 

Ze względu na przedmiot reklamy, można dokonać jej klasyfikacji na: 
reklamę firmy i reklamę produktu27. Na podstawie analizy treści wyselekcjo-
nowanych przekazów reklamowych dokonano ich podziału ze względu na 
kryterium przedmiotu wraz z interpretacją podjętych działań promocyjnych 
w tym zakresie (tab. 2).

26 M. Brzezińska-Waleszczyk, Viral marketing i specyfika reklamy wirusowej jako forma ko-
munikacji w social media, Kultura – Media – Teologia, nr 27, 2016, s. 43.
27 Klasyfikacja za: R. Nowacki, Reklama, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2020, s. 47-48.
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Tabela 2. Klasyfikacja wyselekcjonowanych przekazów reklamowych ze względu na 
przedmiot reklamy

Reklama Klasyfikacja Interpretacja

Jesteśmy 
na szczycie 
świata

reklama linii 
lotniczych

linie lotnicze Emirates stale starają się przekraczać granice  
i stawiać wyzwania normom, ucieleśnieniem tych działań 
jest oferowanie klientom innowacyjnych usług, najlepszego 
w swojej klasie produktu i kolejno reklamy; postawa 
członka personelu pokładowego, którą można zaobserwować  
w trakcie oglądania reklamy jest ucieleśnieniem codziennej 
pracy członków zespołu, którzy zapewniają najwyższą jakość 
usług i bezpieczeństwo pasażerom28

Emirates 
z Jennifer 
Aniston

reklama 
produktu

Jennifer Aniston – amerykańska aktorka i reżyserka 
filmowa prowadzi aktywny biznesowo tryb życia, taki styl 
życia prowadzą również klienci linii lotniczych Emirates, 
stąd poszukują możliwości odpoczynku i relaksu w 
trakcie podróży; spot ukierunkowany był na prezentację 
ekskluzywnej i luksusowej oferty produktów w klasie first  
i biznes linii lotniczych Emirates w sposób nietypowy

Bądź naszym 
Gościem

reklama 
produktu

spoty reklamowe były ukierunkowane na promocję usług, 
z uwypukleniem tych aspektów ich świadczenia, które 
podróżni uznają za istotne podczas dokonywania wyboru 
linii lotniczych i finalizacji zakupu biletu lotniczego, tj. 
atrybuty produktowe i przejrzysta oferta29

Kiedy śnisz reklama linii 
lotniczych

linie lotnicze nie tylko sprzedają bilety, a podejmują 
działania, żeby spełniać marzenia podróżnych

Brad jest 
singlem

reklama 
produktu

zabawny przekaz był ukierunkowany na promocję lotów do 
Los Angeles, które na swoich pokładach oferuje przewoźnik 
oraz odzwierciedlał główny temat rozmów podejmowanych 
wokół głośnej historii medialnej 

Napalone 
ceny i załoga

reklama 
produktu

reklama była ukierunkowana na promocję niskich cen 
biletów lotniczych, dotyczyła jednocześnie promocji 
kalendarza charytatywnego linii lotniczej

Zaszczep  
się i leć

reklama 
produktu

reklama była ukierunkowana na promocję biletów 
lotniczych w niskich cenach

Ryanair jest 
najbardziej 
ekologiczną 
linią  
w Europe

reklama linii 
lotniczych

Ryanair wprowadził pierwszą w historii kampanię 
reklamową zorientowaną na środowisko, aby zwiększyć 
świadomość klientów i podkreślić zalety lotów  
z najbardziej ekologiczną linią lotniczą w Europie

Źródło: Opracowanie własne.

28 Na podstawie wypowiedzi Sir Tim Clark, prezes Emirates Airline, Emirates, What do an 
Emirates Cabin Crew , Tom Cruise and the Crown Prince of Dubai have in common?, https://
www.emirates.com/media-centre/what-do-an-emirates-cabin-crew-tom-cruise-and-the- 
crown-prince-of-dubai-have-in-common/, tłumaczenie własne [dostęp: 09.06.2022]. 
29 Na podstawie wypowiedzi D. Bratowska-Świacka, dyrektor marketingu PLL LOT, Rynek 
Lotniczy, Rusza nowa odsłona kampanii PLL LOT, https://www.rynek-lotniczy.pl/wiadomosci/
rusza-nowa-odslona-kampanii-pll-lot-6632.html [dostęp:10.06.2022].
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W przypadku reklam działalności linii lotniczych, reklama może być po-
łączona z promocją regionu, miasta bądź państwa, jako celu podróży. Konty-
nuacją tego kierunku działań jest np. promocja światowych wydarzeń zwią-
zanych z miastem, którego reklama dotyczy. Na przykład kolejna odsłona 
spotu „Jesteśmy na szczycie świata” była ukierunkowana na promocję EXPO 
2020 organizowanego w Dubaju. Reakcja na widok stojącej na czubku świata 
stewardessy została dodatkowo wzmocniona o emocje wywołane przelotem 
największego pasażerskiego samolotu pasażerskiego A-380 tuż za jej plecami.

Kampanie reklamowe zakończone sukcesem, często są rozbudowywane 
o kolejne przekazy reklamowe bazujące na wspólnym sloganie. Działanie wy-
wołuje u odbiorcy potrzebę poszukiwania serii i łączenia ich według spójnej 
koncepcji. Zidentyfikowanie zależności stało się impulsem do przygotowania 
informacji o seriach reklam i efekcie ich oddziaływań na emocje odbiorcy. Na 
przykład pierwsza odsłona kampanii „Bądź naszym Gościem” ukierunkowana 
była na zaprezentowanie profesjonalizmu załogi przewoźnika, który zapewnia 
pasażerom bezpieczeństwo oraz komfort i wygodę. Przekaz reklamowy został 
nagrodzony statuetką Effie30. Naturalną konsekwencją było pojawienie się ko-
lejnej serii spotów opatrzonych tożsamym sloganem.

Dodatkowo podbijającym zainteresowanie działaniem promocyjnym 
jest produkcja materiałów informacyjnych na temat szczegółów przygotowa-
nia i realizacji przekazu reklamowego, tzw. behind the scenes. Istnieje moż-
liwość, że materiały zakulisowe staną się pierwotną inspiracją do obejrzenia 
samej reklamy. 

Przekazy reklamowe: „Napalone ceny i załoga”, „Zaszczep się i leć” oraz 
„Ryanair jest najbardziej ekologiczną linią w Europe” zostały przez Advertising 
Standard Authority zakazane. Na przykład, w przypadku pierwszego z wymie-
nionych przekazów ASA uznała, że wygląd kobiet, postawa, spojrzenie wraz  
z nagłówkiem przekazu reklamowego były postrzegane jako łączenie kobie-
cego personelu pokładowego z zachowaniem o charakterze seksualnym i na-
ruszającym kodeks praktyk reklamowych31. Wskazuje się, że zakazane rekla-
my pobudzają ciekawość odbiorców na skutek skrajnie negatywnych emocji. 
Działalność marketingowa w tej sytuacji opiera się na założeniu: „nieważne, 
jak mówią, ważne, żeby mówili”.

30 Aviation24, Nowa odsłona kampanii PLL LOT „Bądź naszym Gościem”, https://aviation24.
pl/dolacz-do-nas/nowa-odslona-kampanii-pll-lot-badz-naszym-gosciem [dostęp: 10.06.2022].
31 BBC, Ryanair ‘sexist adverts’ banned after complaints, tłumaczenie własne, https://www.bbc.
com/news/uk-17036830 [dostęp: 10.06.2022].
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Zakończenie

Z perspektywy założeń funkcjonowania modelu AIDA, stopień efek-
tywności reklamy zdeterminowany jest siłą jego oddziaływania na odbiorcę  
w konkretnej sekwencji reakcji, spośród których inicjującą cały proces jest 
zwrócenie uwagi na przekaz. 

Reklamy linii lotniczych stanowią swego rodzaju sztukę, której narzędzia 
tworzenia są wyszukane i nieszablonowe. Taki kształt strategii reklamy jest 
wynikiem oddziaływania na branżę lotniczą ogólnych trendów w obszarze 
promocji oraz warunków wewnętrznych rynku, na którym funkcjonują jej 
podmioty. Przekazy reklamowe linii lotniczych odwołują się do różnych emo-
cji odbiorców, niejednokrotnie tych skrajnie pozytywnych i negatywnych. 

W efekcie realizacji rundy pierwszej badania przygotowana została pre-
zentacja wyselekcjonowanych przykładów reklam linii lotniczych. W kolejnej 
części badania, założono konfrontację charakteru tych emocji w trzech gru-
pach fokusowych, gdzie za główne zmienne różnicujące ocenę przyjęto: wiek, 
płeć, stopień znajomości teorii marketingu uczestników badania fokusowego. 
Układ prezentacji przykładów był losowy, tak by ewentualne spostrzeżenia 
dotyczące charakterystyki działalności promocyjnej według realizowanego 
modelu biznesowego linii lotniczych, były u uczestników dyskusji natural-
ne. Głównym środkiem technicznym wykorzystanym do prezentacji spotów 
reklamowych był serwis YouTube. Wyjątkiem jego wykorzystania była re-
klama prasowa. Funkcjonalności serwisu związane z możliwością oceniania 
i komentowania zawartości stanowiły dodatkową wartość dla procesu oceny 
uczestników badania. Informacja na temat daty zamieszczenia materiału oraz 
liczby jego wyświetleń nie były eksponowane, tak by umożliwić w trakcie 
prezentacji, podjęcie dyskusji w tym obszarze z własnej inicjatywy badanych. 
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EFFICACY OF AN AIRLINE ADVERTISING MESSAGE - 
ROUND ONE OF THE RESEARCH

Summary: Marketing communication of airlines has evolved as a result of 
general changes referring to marketing activities and as a result of conditions 
prevailing on the specific market of aviation services, mainly strong compe-
tition in the aviation industry. The need to implement unconventional, in-
ventive activities that engage a potential customer has also been noticed in 
the area of preparation and implementation of carrier advertising messages. 
The aim of the research was to show the ways of attracting the attention of 
potential customers to airline advertising messages, based on the identification 
of emotions which it evoked in recipients. It has been assumed, in line with 
the assumptions of the AIDA model, that attracting the recipient's attention 
is the initiating and decisive stage in the advertising's impact on the recipient.  
In order to achieve the set goal of the research, qualitative research method 

- case studies – was used. The obtained research results are part of the imple-
mentation of a wider research procedure aimed at assessing the effectiveness 
of the airline advertising message. The conducted selection of cases was the 
basis for the preparation of the presentation of advertisements as an essential 
element of the scenario for focus group interviews.

Keywords: Advertising message, AIDA model, traditional airlines, low-cost 
airlines.
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GENDER INEQALITY AND IT 
IMPACT ON THE ECONOMY 

Abstract: The corporate and technical progress has demonstrated that every 
person of the country must contribute to socio-political and socio-economic 
development, and should use their skills and experiences for the advancement 
of the state. And accordingly, every stabilized region is giving corporate privi-
leges to its employees. However, despite this increased provision of corporate 
rights, women are still oppressed in the workplace and are not given equal 
rights, when compared to their male counterparts. This gender inequality is 
a major barrier in requiring female employees to have their rights recognized 
by their organizations and corporations. This gender inequality is manifest-
ed primarily through pay discrimination, differences in occupation, chances 
of promotion, seniority continuing, minimum wage, vacancies of director 
board, and distinct or gender suppressing regulations and work atmosphere. 
These gender differences in corporate organizations are practiced throughout 
the world including both developing and developed worlds, with developing 
countries somewhat more affected by it. These factors largely impact societal 
norms as women are not allowed to perform their basic social roles. Moreover, 
it also affects workplace productivity and operational efficacy, which in turn 
impeded the organization to achieve business goals, leading to corporate fail-
ure. And as a result of this breakdown of business, the economic structure of 
the country breakdown, demonstrating the multi-dimensional impact of gen-
der discrimination in the workplace. The purpose of the article is to show how 
gender inequality impact on a certain elements in the economy sector such as: 
employment, workforce productivity and economic growth

Keywords: Economy, Corporate Culture, Socio-cultural barriers, Organiza-
tional Productivity.

Introduction

Gender inequality is a common practice, which is conventionally dis-
rupting the social equilibrium and is inflicting numerous disadvantages to the 

1 PhD, Warsaw School of Economics (SGH), College of Management and Finance, Depart-
ment of Economics and Finance of Local Government, Warsaw, Poland.
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socio-economic structure, socio-environmental receptacle, and socio-political 
framework. This is evident from the continual debate going on for centu-
ries, between males and females, about the provision of equality and equal 
rights. And numerous efforts have been undertaken by women to get this 
basic liberty, which is indeed a fundamental human right. However, despite 
these efforts, gender discrimination is still present and is practiced in all bu-
reaus of life. The most significant example of this discrimination is the gen-
der disparity in corporate organizations, which is practiced primarily against 
women, in various forms. Though a century has passed since the provision of 
maternity leaves to women, by the International Labour Organizations, still, 
women have not been given equivalent rights as males are given in corporate 
organizations. This gender inequality in the workplace is a quite complicat-
ed phenomenon, which is manifested in different ways in the organizations, 
practiced in corporate practices, processes, and structures. This gender in-
equality is incorporated in the complete framework of corporate culture but is 
primarily enacted in Human Resource Management, as the HR practices are 
said to be most biased. This facet has been illustrated by the researchers, who 
assert that the HR practices, which encompass decision-making, policies, and 
regulations, which directly influence hiring, pay, training, and promotion op-
portunities. These all factors, collectively lead to the creation of a biased and 
suppressive atmosphere, which impedes women from attaining success, and 
an equivalent socio-economic status. 

The professional gender inequality is one of the greatest stigmata that 
resides in the professional lives, and hence largely impacts the organization-
al workplace. The gender inequality practiced in the corporate organizations 
arises from the social inequality, and is a form of oppression against women 
specifically. This gender inequality from a corporate or organizational stand-
point is described as the systematic suppression of women in which females 
are disadvantaged in their professional fields, in comparison to their male 
partners, in numerous ways, including their comparative salaries, promotion 
possibilities, and prospects for being employed on a higher position. The most 
evident form of gender inequality present in the workplace is the discrimi-
nation in the way men and women are treated and the provision of various 
opportunities. The women are often demotivated and are discouraged, as they 
are considered less competent and less deserving than men, and hence this 
largely impacts the productivity of these women, leading to a discrimina-
tive workplace environment. Some of the most emphatic instances of how 
gender inequality negatively affects women are net earnings, promotional 
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opportunities, which lead to a gender wage gap, a term coined to demon-
strate the differences between the age gap between males and females. Besides, 
women are often given fewer leadership jobs, and that’s the fundamental rea-
son for fewer female executives, managers, and directors, as compared to men. 
Moreover, this gender inequality is also the major reason for women getting 
late promotions, and the longer time required for women to advance in their 
careers. This all-gender discrimination is not only limited to a specific orga-
nization or a specific country, but it is a widespread stigma, that affects the 
complete world, including both developing and developed countries. 

When researchers evaluate the various causes of gender inequality in pro-
fessional lives, they have implied that various social, political, cultural, and 
corporate factors not only cause gender inequality but also foster gender ste-
reotypes, thereby suppressing women in various ways. These socio-cultural 
and socio-corporate factors are predominantly associated with the regional 
social structure and on the people themselves, and though the extent to which 
gender inequality is practiced in various societies may vary from a region to 
region, it is a matter of common agreement that gender inequality is practiced 
and nurtured at all levels, both regional and non-regional, national and inter-
national. The primary manifestation of gender inequality which constitutes 
the under-representation of women and the provision of fewer opportuni-
ties is fundamentally associated with the cultural differences between the two 
genders. It has been implied by gender analysts that for centuries, society and 
culture have both presented women as an inferior social entity and men as 
superior entities, who are the flag-bearers of the social structure. This misog-
ynist thinking, as called by researchers, has bolstered the concept of limiting 
women to household uses, regulating domestic life, thereby fill fulling the 
needs of their families. This thinking has suppressed the women both physi-
cally and mentally, impeding their way to their basic rights, and liberties. And 
as a part of these gender stereotypes created against women, women were 
oppressed, since they were not allowed to educate themselves and help them-
selves in their independence. This led to the creation of a society, where males, 
as a result of their education became dominant, while women, uneducated 
faded away as weak bodies. And despite centuries having passed, this concept 
still prevails in society, which somehow, is manifested in the form of gender 
inequality. In the cultural background, women are regarded as less ambitious 
and less skilled for the office work, and hence, they are best to manage their 
families, rather than any contribution to the stabilization of socio-economic 
progress. Some of the cultures assert that women are not only less ambitious 
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but are also comparatively less intellectual and less focused. However, the 
research has nullified such notions, by demonstrating that women are more 
responsible, more focused, and excellent managers, as women have the inbuilt 
capability to analyze all factors collectively before taking executive decisions. 
Hence, women have higher chances of performing well in professional lives, 
with higher possibilities of success. Nonetheless, the stories of women’s weak-
nesses still exist, which lead to organizational discrepancies, promoting gender 
inequality. These organizational barriers are primarily the ranks differences, 
promotional opportunities, career advancement prospects, wage differences, 
and the limiting and confiscating corporate culture. Considering the rank 
differences, it has been found that women are 90% hired on lower levels, and 
are hired on third scale jobs, unlike males who are almost hired on the first 
scale, second scale, and third scale jobs equally. This difference in ranks largely 
suppresses the confidence of women, which in turn affects their skills, im-
pacting their productivity and operational efficiency. Similarly, promotional 
opportunities are also different for males and females, as males are promoted 
much more quickly than females, and are preferentially promoted when com-
pared to women. That’s why there are only 6 female managers compared to 
100 male managers. Not only the statistics of the executive board members 
also present a similar scenario, with males dominating all over higher posts. 
Similarly, the differences in wages are also a major form of gender inequality 
against women, as it has been found that women are primarily given jobs with 
less salary, and most of them are offered jobs offering basic salaries as com-
pared to males. This is also a primary reason behind fewer women working in 
offices since it doesn’t support them financially as they deserve.

Besides this, the corporate culture is also one of the most significant 
factors, that somehow fosters gender inequality. The corporations since are 
all ingrained with male employees, therefore all working rules, and corporate 
principles are pertained to men, and promote the male society. Hence, these 
all working regulations fail to protect the corporate rights of minority women, 
which ultimately leads to the creation of an uncomfortable working atmo-
sphere for women. Moreover, workplace harassment against women has been 
observed, which has largely affected women. This is evident from the fact that 
nearly 30% of the women in the United Kingdom suffered from workplace 
harassment despite socio-economic and socio-political progress, which elu-
cidates the fact that gender inequality is practiced everywhere. Similarly, in 
India, nearly 6000 women reported workplace harassment including sexual 
assaults in 2017. This is a very stressful situation, as such factors not only 
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affect working women but also younger women who are looking for jobs and 
their families since these cases of workplace harassment and sexual victimiza-
tion threaten them and their families, demotivating them to work in compa-
nies. Hence, these all factors collectively contribute to the gender inequality 
against women, leading to the creation of an atmosphere, in which women 
are demotivated and are suppressed.

A very important term called glass ceiling has been coined for corporate 
gender inequality, which was proposed in the late 19th century to highlight 
the under-representation of women in the corporate world and the various 
factors associated with this culture. A very significant social theory called so-
cial role theory signifies the importance of women in society, by asserting 
that women are an equally important part of society, and equally stabilize the 
social hierarchy, by carrying a load of society on their strong shoulders. And if 
these women are suppressed in any department of life, it leads to corruption 
of social equilibrium, thereby failing society by nurturing prejudice against 
women.

Gender Inequality in Corporate Organizations i 
n Various Countries

Evaluating the extent of the gender inequality practiced in corporate 
organizations throughout the world, there is an elaborated example of the 
United Kingdom, Australia, Netherlands, and the Peoples Republic of China. 

There is a gender imbalance reflected in the gender gap observed in cor-
porate environments around the world2. In spite of the fact that the United 
Kingdom has been able to provide freedoms to its citizens to a great extent, 
equal rights for corporations have been a virtual non-starter3, which is evident 
from the underrepresentation of women on the executive board, especially 
as the CEOs. Nonexecutive representatives are similarly underrepresented. 
The following graph shows the number of women employees in FTSE 100 
companies in the UK from 2012 to 2020, suggesting that, although progress 
has been made from 22.9% in 2012 to 38.9% in 2019, it is still difficult for 
non-administrative female employees and administrative female employees to 
have an equal voice.

2 J. Grosvold, Where are all the women? Institutional context and the prevalence of women on the 
corporate board of directors, Business & Society, 2011, p. 45.
3 J. G. A. S. Bammer, Country, industry, and firm-level influences on the prevalence of women 
on corporate boards: an institutional approach, Proceedings of the International Association for 
Business and Society, 2009, pp. 261-277.
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Figure 1. Percentage of female on non-executive boards in the UK

Source: Statista.com.

Regarding the presentation of women as CEOs in the corporations of 
the three respective states, it has been demonstrated that there is 1 women 
CEO compared to 5 men CEOs in the Australian companies. While in the 
Netherlands, on every 100 male CEOs there are 12 female CEOs4. Similarly, 
in the United Kingdom, there are only six women CEOs described in relation 
to 94 male CEOs in 2021. In the People’s Republic of China, on every 100 
male CEOs, there are 19 female CEOs.

Figure 2. Percentage of Men to Women CEOs

Source: Statista.com.

4 J. Elbertsen, Governance regimes and nationality diversity in corporate boards: A comparative study 
of Germany, the Netherlands and the United Kingdom, Corporate Governance: an international 
review, 16(5), 2008, pp. 386-399.
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This shows that the male to the female percentage of CEOs is smallest in 
the UK and highest in China from the above mentioned four states, which 
expresses the dimensions of the corporate gender difference in these countries. 

Moreover, evaluating the proportion of women CEOs in the corpora-
tions of these countries, 18.3% of CEOs are women in the corporate organi-
zations of Australia, only 7% in the UK as per the data provided by FTSE 100 
corporations of the United Kingdom, 12% in the companies of Netherlands 
and 19% in the companies of China corporations5. 

Figure 3. Share of Women CEOs in UK, Australia, China, Netherlands, 2020

This is evident from the fact that nearly 30% of the women in the Unit-
ed Kingdom suffered from workplace harassment despite socio-economic 
and socio-political progress, which elucidates the fact that gender inequali-
ty is practiced everywhere. Similarly, in India, nearly 6000 women reported 
workplace harassment including sexual assaults in 2017.This ratio of female 
CEOs in the corporations of Australia, the UK, China, and the Netherlands 
shows that the UK has the smallest number of women CEOs as compared to 
Australia, China, and the Netherlands. This considerable distinction in the 
comparable ratio of female Chief Executives demonstrates the organizational 
gender disparity in the companies, which are exclusively correlated to the 
UK’s cultural, organizational, and social obstacles, impeding the females to 
accomplish their career goals. 

5 J. T. Dam, The influence of board diversity on firm's financial performance: a comparison be-
tween firms from the Netherlands and the United Kingdom, Corporate Governance, 1(1), 2018, 
p. 23.
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Additionally, assessing the representation of women on the management 
boards of Australian, U.K., Dutch, and Chinese firms, the United Kingdom 
offers 34.5% of women on its administrative boards, while Australia offers 
42.6% of women on its administrative boards, China offers nearly 33% of 
women on its executive boards, and the Netherlands delivers 12%6. The fol-
lowing graph illustrates this.

Figure 4. Share of Women in the Administrative Board of Australia, Un Kingdom, China,  
and the Netherlands

Source: Statista.com.

The data indicates that Australia has the most elevated presentative pro-
portion of women and the Netherlands has the smallest presentation of fe-
males on the administrative boards, while the United Kingdom has somehow 
advanced the representation of women on the administrative boards than 
the Netherlands and China. However, despite the improved presentation of 
women on the administrative boards of the United Kingdom than the Neth-
erlands, and China and the fairly considerable representation of women as 
CEOs confirms that there is moderately less career promotional potential of 
women and that they are not supplied with the equal opportunity of both 
advancement and career improvement as the males. 

The chart below displays the rise of female executives in FTSE 100 com-
panies in the UK from 2012 to 2020, indicating that from 16% in 2013 to 
34.5% in 2020, the number of female executives has increased.

6 S. Bear, The impact of board diversity and gender composition on corporate social responsibility 
and firm reputation, Journal of Business Ethics, 2010, 1(2), p. 34.
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Figure 5. Percentage of female held directorship in FTSE 100 companies in the UK from 
2012 to 2020

Source: Statista.com.

Furthermore, analyzing the presentation of women in the non-executive 
boards of the UK, the Netherlands, China, and Australia, it has been shown 
that the percentage of women is 60.4% in the non-executive board of the 
China, and 40% in the Netherlands, 43.8% in the non-executive board of the 
Australia as per ASX 100, and 38.9% in the non-executive board of United 
Kingdom as per FTSE 100 companies. The data is exemplified in the subse-
quent diagram7.

Figure 6. Share of Females in the Executive Board of the United Kingdom, Australia, Chi-
na, and the Netherlands

Source: Statista.com.

7 S. Terjesen, Female presence on corporate boards: A multi-country study of environmental context, 
Journal of Business Ethics, 2(1), 2008, p. 55–63.
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Hence, based on this all data presented, it is evident that gender inequal-
ity is ingrained into the corporate structure of all these countries, and the case 
study of these four countries has been specifically evaluated because of the so-
cio-economic and socio-political progress. All four states, including the Unit-
ed Kingdom, China, Australia, and the Netherlands are not only economi-
cally advanced, but are politically stabilized, and these two factors collectively 
fostering social sustainability, and social equilibrium, which is proportional 
to sustainable system of social justice, equality, prosperity, employment, zero 
poverty, environmental nourishment, and several other factors. However, de-
spite social prosperity, gender differences or gender inequality still prevail in 
these countries, which manifests the extent to which these gender stereotypes 
are present in our social hierarchy. One of the major reasons behind this ex-
treme improvisation of gender stereotypes or the glass ceiling in the corporate 
world is that it is believed that all genders are treated equally, and it is ignored. 
The corporate culture is so used to gender serotyping that they don’t even 
acknowledge that it exists and affects the workforce, specifically, women labor 
explicitly and social stability implicitly. 

And as mentioned, besides affecting social equilibrium, another very im-
portant parameter, about the practice of gender inequality is organizational 
productivity. When some of the employees are not provided with equal cor-
porate rights, including equal opportunities for career advancement, equal 
salaries, equal prioritization by selection boards, equal quota, equal impor-
tance, as in the case of gender inequality, it affects the performance of the 
gender class treated unequally. The impact of the biased corporate culture 
or biased policies, result in the decreased corporate performance, resulting 
in decreased productivity and operational efficacy. And as the performance 
of employees is directly related to the performance of the business, or the 
productivity of workforce is proportion to the productivity of business, there-
fore reduced productivity of employees results in reduced productivity of the 
company, hindering the companies to attain their business goals. That’s why 
gender inequality has a negative impact of workforce productivity. 

Another adverse effect of gender inequality in the business world  
is the creation of an unfriendly and an uncollaborated atmosphere, as when 
women feel that men are prioritized over them, and are provided with more 
opportunities as compared to them, they develop a sense of hatred and neg-
ativity towards their male counterparts, which largely affects the corporate 
culture, thereby creating an unfriendly atmosphere. This consequently leads 
to weakened communication, and poor collaboration, ultimately hindering 
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the companies to create a collaborative and cooperative atmosphere where all 
employees can work effectively in a team, in a friendly and encouraging atmo-
sphere. This ultimately also affects workforce productivity and the operational 
efficacy of the business. Hence, the lack of communication is also a primary 
reason behind decreased productivity. 

And this decreased workforce productivity impacts the business, which 
consequently affects the economic receptacle of a country, as evaluated in the 
following section.

Impact of Gender inequality on the Economy

This gender discrimination largely impacts the corporate culture, dis-
couraging women in the companies and impeding their performance, which 
in turn negatively affects the organizational workplace. This not only demoti-
vates the younger women, who are employed, but also the other young women, 
who plan to enter the market in the future. And as both genders collectively 
contribute to the organizational success, and hence societal success, therefore, 
gender discrimination rules out the women from society, impeding them to 
perform their necessary socio-economic and socio-political roles. This gen-
der-biased working atmosphere, inflicted by social stereotypes, impacts orga-
nizational productivity, and organizational efficacy, which hinders corporate 
organizations to achieve their business goals. This leads to the failure of the 
business, primarily on the regional level, and then on the federal level. And 
as the economic structure is explicitly dependent on the stability and sustain-
ability of the business, therefore the disruption of the business disrupts the 
economic receptacle, leading to economic regression and economic under-
development. This is evident from the fact that the countries, in which both 
males and females perform all social, economic, political, and environmental 
roles equally, and participate equally in the business, are comparatively more 
successful than the countries, in which women are suppressed and are dis-
criminated against. For instance, China, in which the male to female ratio in 
employment is comparatively higher than the Netherlands, United Kingdom, 
and Australia, has comparatively a stable economic structure, demonstrated 
by the increased nominal GDP growth, and the increased per capita GDP. 
Hence, the workplace directly influences the organizational structure, which 
in turn, influences the economic structure, and hence affects the complete 
socio-political and socio-economic framework of a country. 
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Considering the economic facets of gender inequality in corporate orga-
nizations, there are several economic differences between both genders, which 
are the fundamental manifestations of gender inequality. It has been asserted 
by the World Bank that men tend to earn more than women, which is evident 
from the gender gap in all, hourly, daily, monthly, and yearly wages. This gen-
der gap in terms of wages is positive in all countries, which shows that women 
are offered less wage as compared to men, throughout the world, and this dif-
ference is quite large. It is nearly 33.59% in South Korea, 24.42% in Russia, 
17.38% in Switzerland, 15.9% in Brazil, and so on. This demonstrates the 
extent of the gender inequality practiced in corporate organizations through-
out the world. Furthermore, the World Bank has also implied that women 
are often provided with fewer promotional opportunities, and are often un-
derrepresented in senior positions. This is evident from the fact that only 19% 
of corporate organizations all across the world have female managers. Besides 
this, only the East Asian and Pacific region has above 30% female leaders or 
managers, which shows the extent of the gender-biased organizational trends. 
Similarly, women are often overrepresented in low-paying jobs and are given 
conventional responsibilities, rendering them incapable to manage and ex-
ecute modern business techniques. This is evident from the fact that nearly 
70% of the women are hired on low-paying or secondary jobs, while only 
30% of the males are employed in low-paying jobs. Furthermore, it has been 
evaluated by the world bank that women are often hired on household jobs, 
and are given domestic responsibilities, which portrays the sexist mindset of 
the society, and discriminatory perspective adopted against women. This is 
evident from the fact that nearly 95% of the childcare workers are women, 
89% of the home health aides are women, 88% of the housekeepers and 
maids are women, 84% of the personal care aides are women, 70% of the 
waiters are women, 58% of the bartenders are women, and this list goes on 
and on, with women dominating the domestic jobs. All four major factors 
collectively portray the gender discrimination practiced against women and 
the suppression that women have to undertake in their daily lives, in all bu-
reaus of society.

In addition to these economic facets, the financial or economic impact 
is also an important discussion, as the social equilibrium is directly associated 
with economic sustainability. The social equilibrium is directly related to gender 
equality and social justice, which is a fundamental part of every societal de-
partment. Whether it’s education, health, or business, gender equality must be 
practiced. However, if the social practices, gender inequality, and discriminates 
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against women, by suppressing and pressing the basic rights of women, it com-
pletely disrupts the social equilibrium, which in turn, disrupts the economic 
structure, leading to financial breakdown and monetary regression. Hence, gen-
der inequality at all levels, specifically the corporate level largely affects the econ-
omy. Therefore, all corporations must ensure equality and liberty in terms of all 
corporate rights, including promotional opportunities, seniority continuation, 
wage, incentives, and hiring. This will enable the organizations to achieve higher 
productivity, higher operational efficacy, and hence will allow the companies to 
attain business goals. And as the business will be successful and profitable, the 
economy of the country will be stable, leading to sustainable socio-econom-
ic and socio-political advancement. That’s the fundamental reason behind the 
economic success of the countries. The socially stable countries like China, the 
USA, Japan, which maintain gender equality, are somehow more economically 
advanced as compared to the economic development of the countries with so-
cial disruption and gender inequality. 

Resolutions for Eradicating Gender inequality 
from Business

As evaluated that gender inequality has largely affected the corporate or-
ganizations, not only the above-mentioned countries, but also throughout the 
world. Therefore, the following section represents some of the resolutions that 
provide recommendations for alleviating the impact of social, cultural, and 
organizational barriers that not only foster gender inequality but somehow 
prosper gender stereotypes, leading to the suppression of women. 

Voluntary Targets

T operational efficacy of the committee assortment strategies, or board 
diversity programs can be enhanced by the formulating voluntary targets, 
which are highly significant as these targets strategically facilitate the incen-
tivized committees to prefer diversity and multiplicity, not only in terms of 
gender diversity, but in terms of ethnicity, religious background, cultural 
background, and others. These voluntary targets must underline the increas-
ing percentage of women and preferring them, to counteract the percentage 
of women to the percentage of men8.

8 N. Walker, The underrepresentation of women in the male-dominated sport workplace: Perspec-
tives of female coaches, Journal of Workplace Rights, 1(1), 2011, p. 34.
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Females on The Provisional Board Quota

Employing females on the provisional board quota can be of utmost 
significance, as it can be a rudimentary effort to improve the representation of 
women in corporate organizations throughout the world. Hiring females on 
the provisional board seats can also encourage the nomination and selection 
process to equip women with equivalent possibilities9.

Proportional Seats for Men and Women

Specializing a stipulated allowance for the females can be the most sub-
stantial prerequisite to enhance the presentation of women in the corpora-
tions of the UK. There should be a proportional allowance of 1/3 for women, 
1/3 for men, and 1/3 for other genders as found on the comparative popu-
lation, on the administrative and non-administrative committees. Likewise, 
this administrative and non-administrative committees, an allowance must be 
stipulated on the CEOs department. This would counteract the presentation 
of men and women in the corporate organizations10.

Ordinance of Recruitment and Selection Boards

Reasonable censuring and restriction of the nomination and allotment 
of women by the selection boards should be guaranteed and these committees 
must be scrutinized to employ equal number of women and men. Also, these 
committees must be given with a set of ordinances, intended for to favoring 
females equally as they favor males11.

Hence these all characteristics will be highly substantial to eliminate the 
remorse of gender inequality in corporations thereby overseeing to consensus 
and peace and social equilibrium.

9 D. A. Kravitz, More women in the workplace: is there a payoff in firm performance?, Academy 
of Management Perspective, 17(3), 2003, p. 45.
10 S. Skaggs, Shaking things up or business as usual? The influence of female corporate executives 
and board of directors on women's managerial representation, Social Science Research, 41(4), 
2012, pp. 936-948.
11 K. N. Smith, “Girl power”: Gendered academic and workplace experiences of college women  
in engineering, Social Sciences, 7(1), 2018, p. 34.
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Conclusion

Technical and corporate advancements have demonstrated that every 
member of society is responsible for socioeconomic development and should 
use his/her instincts to improve the country. Thus, advanced countries are 
granting workers corporate rights. However, despite this heightened require-
ment of corporate rights, women are still victimized in the workplace and 
are not given equivalent rights, when compared to their male counterparts. 
Gender inequality is a standard practice, which is conventionally disrupting 
the social equilibrium and is imposing considerable drawbacks to the so-
cio-economic structure, socio-environmental receptacle, and socio-political 
framework. This gender inequality is manifested primarily through pay dis-
crimination, differences in occupation, chances of promotion, seniority con-
tinuing, minimum wage, vacancies of director board, and distinct or gender 
suppressing regulations and work atmosphere. Some of the most emphatic 
instances of how gender inequality negatively affects women are net earnings, 
promotional opportunities, which lead to a gender wage gap, a term coined 
to demonstrate the differences between the age gap between males and fe-
males. Besides, women are often given fewer leadership jobs, and that’s the 
fundamental reason for fewer female executives, managers, and directors, as 
compared to men. Moreover, this gender inequality is also the major reason 
for women getting late promotions, and the longer time required for women 
to advance in their careers.

When experimenters evaluate the various causes of gender inequality in 
professional lives, they have suggested that various social, cultural, political, 
and corporate facets not only cause gender inequality but also promote gender 
stereotypes, thereby suppressing women in various ways. These socio-cultur-
al and socio-corporate facets are primarily associated with the regional so-
cial structure and on the people themselves, and though the degree to which 
gender inequality is rehearsed in various societies may vary from a region 
to region, it is a matter of ordinary agreement that gender inequality is re-
hearsed and fostered at all levels, both regional and non-regional, national 
and international.

This all-gender discrimination is not only limited to a specific organiza-
tion or a specific country, but it is a widespread stigma, that affects the com-
plete world, including both developing and developed countries. This gender 
inequality is integrated into the entire framework of corporate culture but is 
specially enacted in Human Resource Management, as the HR procedures 
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are said to be most biased. This facet has been described by the experiment-
ers, who affirm that the HR practices, which encompass policies, decision- 
making, and regulations, directly affect hiring, pay, training, and promotion 
opportunities. These all factors, collectively lead to the creation of a biased 
and suppressive atmosphere, which impedes women from attaining success, 
and an equivalent socio-economic status.

The primary manifestation of gender inequality which constitutes the 
under-representation of women and the provision of fewer opportunities is 
fundamentally associated with the cultural differences between the two gen-
ders. It has been implied by gender analysts that for centuries, society and 
culture have both presented women as an inferior social entity and men as 
superior entities, who are the flag-bearers of the social structure. This misog-
ynist thinking, as called by researchers, has bolstered the concept of limiting 
women to household uses, regulating domestic life, thereby fill fulling the 
needs of their families. This thinking has suppressed the women both physi-
cally and mentally, impeding their way to their basic rights, and liberties. And 
as a part of these gender stereotypes created against women, women were 
oppressed, since they were not allowed to educate themselves and help them-
selves in their independence. This led to the creation of a society, where males,  
as a result of their education became dominant, while women, uneducated 
faded away as weak bodies. And despite centuries having passed, this concept 
still prevails in society, which somehow, is manifested in the form of gender 
inequality. Besides this, the corporate culture is also one of the most import-
ant factors, that somehow promotes gender inequality. The companies since 
are all intrinsic with male employees, therefore all working rules, and corpo-
rate principles are pertained to men, and promote the male society. In the 
cultural background, women are regarded as less ambitious and less skilled for 
the office work, and hence, they are best to manage their families, rather than 
any contribution to the stabilization of socio-economic progress. 

Moreover, workplace harassment against women has been observed, 
which has largely affected women. This is a very stressful situation, as such 
factors not only affect working women but also younger women who are 
looking for jobs and their families since these cases of workplace harassment 
and sexual victimization threaten them and their families, demotivating them 
to work in companies. Hence, these all factors collectively contribute to the 
gender inequality against women, leading to the creation of an atmosphere, in 
which women are demotivated and are suppressed.
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This gender discrimination largely impacts the corporate culture, dis-
couraging women in the companies and impeding their performance, which 
in turn negatively affects the organizational workplace. This not only demo-
tivates the younger women, who are employed, but also the other young 
women, who plan to enter the market in the future. And as both genders col-
lectively contribute to the organizational success, and hence societal success, 
therefore, gender discrimination rules out the women from society, impeding 
them to perform their necessary socio-economic and socio-political roles. 

This gender-biased working atmosphere, imposed by social stereotypes, 
impact corporate productivity, and administrative efficacy, which hampers 
corporate organizations to achieve their business goals. This leads to the fail-
ure of the business, primarily on the regional level, and then on the federal 
level. And as the economic system is explicitly conditional on the stability 
and sustainability of the business, therefore the disruption of the business dis-
rupts the economic receptacle, leading to economic regression and econom-
ic underdevelopment. Hence, gender inequality at all levels, specifically the 
corporate level largely affects the economy. Therefore, all corporations must 
ensure equality and liberty in terms of all corporate rights. This will enable the 
organizations to achieve higher productivity, higher operational efficacy, and 
hence will allow the companies to attain business goals. And as the business 
will be successful and profitable, the economy of the country will be stable, 
leading to sustainable socio-economic and socio-political advancement.
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