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PRZEDMOWA

Monografia naukowa Wokół wybranych dylematów współczesnego spo-
łeczeństwa: zarządzanie, współpraca, historia składa się z sześciu autorskich 
rozdziałów, które dotyczą istotnych problemów współczesnego świata. Auto-
rzy zaprezentowali nie tylko ogólne problemy naukowe, lecz także swoje oso-
biste zainteresowania badawcze. Publikacja powstała w wyniku współpracy 
badaczy z różnych ośrodków akademickich znajdujących się w Polsce. W ni-
niejszym tomie możemy znaleźć opracowania przedstawicieli: Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Kazimierza Wielkie-
go w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym celem przygotowania niniejszej publikacji było stworzenie 
młodym badaczom przestrzeni do prezentacji swoich kierunków badawczych. 
Tak sformułowany, wielowymiarowy oraz szeroki temat umożliwił zgroma-
dzenie w jednym miejscu młodych naukowców, reprezentujących różne dys-
cypliny naukowe. 

W imieniu komitetu redakcyjnego chciałbym przekazać szczególne słowa 
uznania recenzentom artykułów i podziękować za poświęcony czas i wszystkie 
cenne uwagi, które wpłynęły na wysoką wartość merytoryczną tomu. Mamy 
nadzieję, że publikacja ta stanie się motywacją i inspiracją dla młodych na-
ukowców do dalszej pracy naukowej.

W imieniu komitetu redakcyjnego
Dawid Kobylański
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University of Szczecin 

INNOVATIONS  
IN THE LIGHT OF THE TECHNOLOG-

ICAL CHANGES: INEQUALITY, AU-
TOMATION, EMPLOYMENT AND AI

Summary: The paper regards the chosen issues of the innovations in light  
of the technological changes: inequality, automation, employment, and AI. 
The fundamental aim of the paper is the assessment of the innovations in 
light of the technological changes: inequality, automation, employment, and 
AI. The paper is using of statistical, dynamics, comparative, and documenta-
tion analysis. The discussion shows that automation, artificial intelligence, and 
robots may kill employment and, with them, the aspiration of impoverished 
people in developing nations to escape poverty. There is concern that the gap 
between haves and have-nots may increase as advantages are concentrated in 
the hands of a few with skills and resources. 

Keywords: AI, innovations, technology, inequality, automation, employment

INTRODUCTION

Recent advances in frontier technologies, such as artificial intelligence, 
robotics, and biotechnology, have demonstrated enormous promise for long-
term growth. However, they run the danger of deepening and establishing new 
digital divisions between technological haves and have-nots. The COVID-19 
epidemic has highlighted this dichotomy even further. Technology has been  
a vital tool in combating disease transmission, but not everyone has equal 
access to its benefits. It is essential to consider how we might fully capitalize 
on the present technology revolution to close gaps that impede truly inclusive 
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and sustainable growth. Frontier technologies currently constitute a 350 bil-
lion dollars sector that might rise to 3.2 trillion dollars by 2025. This provides 
excellent opportunities for individuals who are prepared to ride the technol-
ogy wave. However, many nations, particularly the least developed and those 
in Sub-Saharan Africa, are unprepared to use, embrace, and adapt to the un-
folding technology revolution in an equitable manner (AAAS Report, 2021). 

This might have major consequences for the achievement of the Sus-
tainable Development Goals. All developing countries should brace them-
selves for a period of profound and rapid technological transformation that  
will have far-reaching consequences for markets and societies. All countries 
will need to pursue science, technology, and innovation policies that are ap-
propriate for their stage of development as well as their economic, social, and 
environmental circumstances. This necessitates the strengthening and align-
ment of Science, Technology, and Innovation systems and industrial policies, 
 the development of digital skills in schools and the workforce, and the nar-
rowing of digital divides. Governments should also strengthen social protec-
tion and facilitate worker transfers to address the possible negative effects of 
frontier technology on the labor market. It is needed an increased global col-
laboration to strengthen developing-country innovation capacities, facilitate 
technology transfer, increase women's participation in digital sectors, conduct 
technological assessments, and promote an inclusive debate on the impact of 
frontier technologies on sustainable development (Appen, 2022). 

We have the ability and duty to use their potential for the greater benefit. 
From climate action and improved health to more democratic and inclusive 
communities, new technologies carry the promise of the future. As this re-
search emphasizes, the 2030 Agenda for Sustainable Development's guiding 
concept of leaving no one behind provides a strong motivation for exploiting 
frontier technologies for sustainable development (Emerj, 2022).

Research questions

The paper regards the chosen issues of innovations in light of the tech-
nological changes: inequality, automation, employment, and AI. The funda-
mental aim of the paper is the assessment of the innovations in light of the 
technological changes: inequality, automation, employment, and AI. 
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The author presents the following research problems: 

1. What is the diversification of the innovations in the light of the techno-
logical changes: inequality, automation, employment, and AI?; 

2. Which of the research aspects of innovations in light of the techno-
logical changes: inequality, automation, employment, and AI have the 
highest, middle, and lowest levels?

Methodology

The theoretical part of the paper is depicted the technological develop-
ment overview, automation in terms of jobs, the polarization of employment, 
concentration of the market, and profit. The studies are carried out within the 
documentation, statistical, comparative, and dynamics analysis. The results 
showed that the research aspects had different tendencies. The paper was pre-
pared based on print, digital and electronic sources: reports, databases, books, 
textbooks, academic and trade journals, and scientific papers. The inference 
process took place in a deductive way.

THEORETICAL ANALYSIS

TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OVERVIEW

In recent decades, human growth has been accompanied by fast tech-
nological advancements and a growing profusion of digital gadgets and ser-
vices. And “frontier technologies” such as artificial intelligence (AI), robots, 
biotechnology, and nanotechnology appear to be hastening the speed of 
development. These technologies have already provided substantial benefits,  
as seen by the faster development of coronavirus vaccines in 2020. Rapid de-
velopments, however, might have major consequences if they outrun com-
munities’ ability to adapt. There are concerns that employment will be lost  
as more economic activity is mechanized, and that social media would exacer-
bate divides, worry, and mistrust. Overall, there is fear that frontier technol-
ogies will exacerbate or create new disparities. The majority of these concerns 
have been raised in wealthy countries. However, the consequences for devel-
oping nations might be far-reaching if disadvantaged people and countries 
are either overwhelmed or simply left behind. We live at a time of enormous 
technical developments, most of which are concentrated in industrialized 
countries, but the huge divisions that we see now began with the beginning  
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of the first industrial revolution. At the time, most people were impoverished, 
and the disparities in per capita income across countries were considerably less. 
Then, when technological progress swept through, Western Europe and its 
offshoots- Australia, Canada, New Zealand, and the United States- as well as 
Japan, surged forward (Fig. 1) (Forbesa, 2022; European Commission, 2022).

Figure 1: Modifications in technology and inequality across time

Source: UNCTAD.

The majority of other countries stayed on the periphery. Every wave  
of growth has been accompanied by greater inequality across nations, with 
growing differences in access to products, social services, and public goods 
ranging from education to health, ICT infrastructure to electrification  
(Fig. 1). Nonetheless, a few nations, particularly those in East Asia, were able 
to catch up via technical learning, imitation, and invention. Technological 
development influences disparities by affecting jobs, salaries, and profits. 
These disparities may exist between vocations, businesses, and sectors, as well 
as between wage workers and capital owners. Inequality also manifests itself 
at the level of inequalities in nations’ economic systems. The contribution  
of each of these and other aspects to income disparity is determined  
by a variety of factors, including the country’s degree of development, eco-
nomic structure, social, economic, and labor policies, as well as the size  
of a single sector or business. As a result, at any one period in a certain coun-
try, technological progress may cause inequality to increase or diminish.  
The processes and channels are comparable. However, with each wave of tech-
nological advances, inequality takes on new forms (Geneva Solutions, 2022).
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AUTOMATION TAKING JOBS

A significant fear nowadays is that AI and automation will diminish 
jobs. Indeed, people have expected new technology to eliminate jobs since 
the beginning of the industrial revolution. In general, new technologies 
have tended to produce more jobs of various types. However, with fron-
tier technologies, the situation may be different since changes are occurring  
at such a rapid speed that they may exceed society’s ability to adjust. Many 
vocations were formerly thought to be safe because they were difficult to 
educate computers to execute. Nevertheless, computers can now frequently 
train themselves. According to some predictions, 30,00 to 50,00% of occupa-
tions in Europe and the United States might be mechanized during the next  
20 years. Others estimate a relatively moderate influence ranging from 8,00% 
to 14,00% across occupations. Nonetheless, although some occupations will 
go, others will develop, such as those requiring empathy, ethical judgments, 
creativity, managing unanticipated changes, or making decisions based on 
interpreting implicit messages, all of which will require people to do (Forbesb, 
2022; The Economist, 2022; Brekelmans and Petropoulos, 2020).

Predictions of employment losses are often based on technological fea-
sibility, but economic reasons are frequently more relevant. Even when the-
oretically viable, capital may not be able to replace labor, much is depen-
dent on comparable costs. At the same time, macroeconomic impacts may 
raise total labor demand. Another source of concern for developing countries  
is that multinational corporations may use cutting-edge technology to main-
tain production in-house or to restore manufacturing that has previously been 
offshored. This strategy may halt the movement of traditional sectors like 
clothing, footwear, and low-tech electronics from China to less-industrialized 
Asian and African nations. However, the practicality of reshoring is depen-
dent on a variety of other criteria, including ownership, manufacturing vol-
ume, and the country’s location in the supply chain. It may also make more 
sense to maintain production in developing nations with rising populations 
and middle classes, which gives opportunities for expanding markets (Global 
Economy and Development at Brookings, 2022; The Human Journey, 2022; 
Ernst et al., 2018).

Workers have expected new technology to eliminate jobs since the be-
ginning of the industrial revolution. Historically, new technology has typical-
ly resulted in the creation of much additional employment of various types. 
However, other experts argue that the situation may be different with frontier 
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technologies since the changes are so rapid that they may exceed society’s 
ability to adjust. Many tasks were formerly deemed safe because they were 
difficult to educate computers to execute. Computers may now train them-
selves how to do certain jobs using machine learning. AI can also create pre-
dictions that are similar to human intelligence by using the modeling and  
a large amount of data. The nature of work is altered by adding or decreasing 
the number of tasks. Some occupations may go, but others will develop, such 
as those requiring sensitivity, ingenuity, and ethical decisions that must be 
made by humans. This is depicted schematically in Figure 2., which depicts  
a potential workflow for three occupations in which actions are executed in 
succession; those conducted by people are shown in blue, while those per-
formed by robots are shown in grey (Fig. 2) (Harvard Business Review, 2022; 
The World Bank, 2022; World Economic Forum, 2022).

Figure 2: AI jobs, tasks, decisions, and automation

Source: UNCTAD based on Agrawal et al. (2018) and Acemoglu and Restrepo (2019).

Human intelligence is related to tasks that demand judgments, such  
as making predictions based on facts and prior knowledge. These judgments 
were tough to automate before AI (Fig. 2). In this example, the number  
of employees grows following AI, but with a different distribution of duties 
(International Monetary Fund, 2022; The UNIDO Industrial Analytics Plat-
form, 2022; United Nations University, 2022).

POLARIZATION OF EMPLOYMENT

Job displacement can be accompanied by job polarization, which  
is defined as an increase in high- and low-wage occupations associated with 
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a decrease in middle-wage positions. Fewer clerks are working ordinary mid-
dle-wage occupations in wealthy nations, for example. So far, there has been 
less influence on low-skill manual professions, but this appears to be changing 
with increased usage of AI and nimbler robots. Not all employment polariza-
tion can be attributable to technological advancement, much will be the result  
of trade and international rivalry. Job polarization has been linked to a decrease 
in manufacturing and medium-skill employment and a rise in services and 
higher-skill occupations in developed nations, while it has been linked to an 
increase in manufacturing and medium-skill jobs in middle-income countries. 
The disparities in the economic structures of low-, middle-, and high-income 
nations, as well as the unequal influence of international trade, are predicted 
to have an uneven impact on employment polarization in various economies. 
Low- and middle-income nations are expected to be less affected in this way 
(Jordan Strategy Forum, 2022; The New York Times, 2022).

Frontier technologies are being utilized to supply services via digital plat-
forms, fueling the growth of the gig economy. Some of this work is done 
locally, but some are done on the cloud and may be done from anywhere via 
the Internet. While the gig economy does provide employment, it is often on 
uncertain terms, resulting in a precarious class of dependent contractors and 
on-demand employees. The implications for inequality will vary depending 
on whether the gig workers are impoverished individuals who would other-
wise be unemployed or middle-class people searching for tiny extra wages. 
Salaries in service occupations may converge if they are traded abroad. This 
has occurred in computer coding, digital design, medical diagnostics, parale-
gal evaluations, and a picture identification, among other areas (Marketplace, 
2022; McKinsey & Company, 2022; Time, 2022; United Nations Depart-
ment of Economic and Social Affairs Sustainable Development, 2022).

CONCENTRATION OF MARKET AND PROFIT

Because these new digital platforms benefit from network effects, mar-
kets tend to cluster, leaving only a few major participants. This lessens  
the motivation to drop prices, resulting in increased profits, which might 
expand the gap between wage earners and capital owners. And, for some IT 
talents, big firms may be the exclusive employers- a “monopsony”. There  
is also the temptation for tacit collaboration among a few corporations  
as a result of data exchange via algorithms. The impact of AI on inter-country 
inequality will be influenced by the type of input data. If AI is mostly based 
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on user-generated “big data”, it will primarily benefit the United States and 
China, whose competing digital platforms collect vast volumes of such data. 
However, if it is predominantly based on big data collected by the Internet 
of Things, it will help other countries with strong industrial bases, such as the 
EU, Japan, and the Republic of Korea. A third AI future involves allowing 
computers to learn more like people by interacting with AI models repeatedly. 
This would not help the United States or China in particular, but it would still 
need resources and capabilities more likely to be found in developed countries, 
allowing them to draw farther ahead of poor ones (OECDa, 2022; Techjury, 
2022; United Nations Climate Change, 2022).

QUANTITATIVE ANALYSIS

ANALYSIS AND RESULTS OF THE RESEARCH

The research is carried out within the structure, statistical, comparative, 
dynamics, and documentation analysis. The time scope of the study is 2019-
2020, but in some aspects that was broaden. The results of the carried out 
study depicts significant variations between the research variables in the es-
tablished research fields. 

Job polarization is defined as an increase in high- and low-wage occu-
pations mixed with a decrease in middle-wage positions. This is not a new 
phenomenon, it has been reported in many industrialized economies since 
the 1970s, while it is not yet widespread in underdeveloped nations. Polar-
ization has increased in affluent countries as computers increasingly assist 
skilled cognitive work. Higher-paying jobs benefit more because they utilize 
computers more frequently than lower-paying jobs. These vocations gradually 
absorb work from other professions, such as when a manager begins to plan 
her trips rather than depending on an assistant. Computerization diminishes 
the demand for middle-wage employment like clerks performing mundane 
activities. So far, there has been less of an impact on demand for many of the 
lowest-skilled manual occupations, but this appears to be changing with more 
usage of AI and robotics (OECDb, 2022). 

Research based on data on robot adoption across sectors in 17 countries 
discovered that growing robot use lowered the proportion of low-skilled indi-
viduals’ employment. Furthermore, as robots and AI software become more 
adept, humans performing regular activities, both manual and cognitive, such 
as strawberry pickers and radiologists, will face increased pressure. AI can 
also have an impact on the quality of employment, making it more exciting 
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for high-skilled people while making it less attractive for low-skilled individ-
uals. AI systems can potentially increase the problem-solving and challeng-
ing nature of high-skill occupations. Low-skilled workers, on the other hand,  
are more likely to receive orders or instructions created automatically  
by an AI system. Not all employment polarization is due to technological de-
velopment. Job polarization has occurred in sophisticated nations throughout 
a period of globalization, as has the movement in employment from manufac-
turing to services (Fig. 3) (OECDc, 2022; Kharlamova et al., 2018). 

Figure 3: Workforce by broad economic sector and income level (Percentage of total 
employment)

Source: UNCTAD.

For example, in Sweden, the 1970s and 1980s had significant occupa-
tional polarization, but one research determined that this was not due to rou-
tine-based technology development. The biggest movement in employment 
has been from agriculture to services in low- and lower-middle-income na-
tions (Fig. 3). During the same period, there has been a shift toward high-
er-skilled jobs (Fig. 4) (OpenMind BBVA, 2022). 

Figure 4: Workforce based on skill degree (Percentage of total civil employment)

Source: UNCTAD.
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Middle-skill positions, such as clerical support employees, service 
and sales workers, craft and allied trades workers, plant and machine 
operators, and assemblers, account for the majority of employment 
in upper-middle- and high-income nations (Fig. 4). There was a con-
siderable percentage of high-skill employment in high-income coun-
tries. However, all nation groups witnessed an increase in high-skill 
jobs. Only high-income nations saw a decrease in the number of medi-
um-skilled employees. A part of the job diversification over this period 
will have been driven by automation, but much of it will have also been 
generated by trade and international rivalry. A study of employment 
polarization in Denmark between 1999 and 2009 found that the major 
cause was import competition, which resulted in worker-level adjust-
ments, with highly educated and skilled employees landing high-wage 
jobs and less-educated workers landing low-wage ones. Workers who 
performed manual jobs, regardless of how routine they were, were the 
most affected (PwCa, 2022; Lora and Pagés, 2011).

Another research conducted in Germany discovered that the drop 
in manufacturing employment was greater in import-competing sec-
tors than in export-oriented ones. However, the authors discovered 
that manufacturing employment was preserved as a result of increased 
trade with China and Eastern Europe. Furthermore, the growth in ser-
vices was induced by persons entering the labor force, whether they 
were young or coming from non-employment. Local labor markets 
may take time to adjust as a result of import competition. Research on 
the consequences of China's rise as an industrial powerhouse on local 
labor markets in the United States discovered that more than a decade 
after the onset of the China trade shock, salaries and labor-force par-
ticipation rates remained low in certain places, while unemployment 
rates remained high. Thus, technological change is inextricably related 
to structural changes and international commerce. Low and middle- 
income nations are likely to be less vulnerable to the potentially harm-
ful effects of frontier technologies like AI and robotics on employment 
polarization (PwCb, 2022; Meager and Speckesser, 2011).

As a result, the potential impact of fast technological progress on 
inequality is unknown. The real impact will vary by industry and will 
be determined by countries’ capacities as well as their policies and plans. 
Certain employees may lose their jobs and must find new ones, and 
there will be fewer jobs in some occupations and more in others. Some 
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employees should be able to adjust by retraining or changing occupa-
tions. However, change may be faster than people’s capacity to adapt, 
others may never be able to. As a result, all governments should strive 
to see cutting-edge technology distributed via industrial systems while 
inventing strategies to reduce negative consequences. Developing na-
tions may employ automation to boost productivity and salaries while 
also encouraging economic diversity, which will lead to job creation. 
Nonetheless, developing nations have several hurdles in implementing 
these policy objectives, including demographic change, a lack of capac-
ity, and a lack of cash. They might also be hampered by more severe 
intellectual property protection (Slate, 2022; Van Biesebroeck, 2015). 

The global population is predicted to rise from around 7.9 billion 
in 2020 to 9.7 billion by 2050. The greatest dramatic growth will occur 
in low and lower-middle-income nations, whereas high-income coun-
tries’ populations are expected to stay steady. Between 2020 and 2050, 
more than one billion people will be added to Sub-Saharan Africa,  
and almost half a billion will be added to South Asia, what was illus-
trated on the figure below (Fig. 5) (Technology and Inequalities, 2022).

Growing and younger populations will boost labor supply while 
lowering salaries, lessening the incentives for automation (Fig. 5).  
The actual procedure will differ between enterprises and industries and 
will be influenced by government policy to some extent. Despite a sub-
stantial labor excess in India, enterprises with greater access to global 
technology and imported money have embraced innovative manufac-
turing practices. Automation will not result in mass unemployment  
in other places with declining populations or slower population growth.

Figure 5: Population modification between 2020 and 2050, billions

Source: UNCTAD.
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The adoption of new technology should result in increased production. 
The average productivity per worker rose gradually between 1991 and 2019. 
Globally, the rise per worker ranged from $21,205 to $37,782. The developed 
nations saw the greatest gain in absolute terms, but the upper-middle-income 
countries saw the greatest increase in relative ones, rising from $12,710 to 
$35,916. There was also a significant growth in lower-middle-income nations, 
but very little development in low-income countries, resulting in a widen-
ing of the gap between these and other country groups (Fig. 6) (Technology  
Review, 2022).

Figure 6: Productivity per worker, economic classes, and $steady 2011 international prices

Source: UNCTAD.

This is due in part to the fact that the poorest countries rely heavily  
on agriculture, which provides less space for technical innovation than industries. 
There are huge productivity differences in emerging nations between traditional 
and contemporary sectors. The proportion of medium and high-tech value-
added differs between developed and developing nations (Fig. 6). Despite 
considerable growth in nations such as China, India, and Vietnam, the gap 
between developed and developing countries remained about the same between 
2000 and 2016. Meanwhile, the LDCs were slipping farther behind, with their 
share falling from 17,00 to 9,00%. South East Asia ranked first among emerging 
areas, with Sub-Saharan Africa ranking last (The Explorer, 2022).
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CONCLUSIONS

Authorities should direct technical progress toward social objectives 
while also addressing unexpected effects and mitigating the risks of rising in-
equality. For this, they can use a government solutions, including regulatory 
measures, economic and fiscal instruments, and wiser trade, investment, in-
dustry, education, and innovation policies. Governments should also guar-
antee that vulnerable and low-income populations have access to useful and 
socially relevant new goods and services enabled by cutting-edge technology, 
some of which can be subsidized or offered for free as public goods. The SDGs 
should be the basis for societal objectives in three areas: social, economic, and 
environmental. These should drive national policies for research and innova-
tion, as well as the usage, adoption, and adaption of cutting-edge technology,  
to reduce inequality among social groups, people, regions, and nations. 

STI policy instruments should include funding for R&D and innova-
tion, tax breaks for adopting and adapting technology, public procurement 
to create or stimulate markets, the establishment of clusters, industrial zones, 
and technology parks, and the provision of training and business advisory ser-
vices. Public policy should also direct the application of crucial new frontier 
technologies to sectors that might otherwise be hesitant to adopt them, such 
as agriculture, healthcare, energy, and transportation. For example, excellent 
practices for integrating general-purpose technology knowledge to combat 
climate change are developing. Other frontier technologies’ prospects for the 
SDGs require a similar level of scrutiny. People at the bottom of the socio-
economic pyramid should not be left behind any longer. The linked goods 
and services will not be widely deployed on an automated basis, particularly 
in low-income and vulnerable contexts. Reaching the advantages of frontier 
technologies to the poor would need active public policy, including the devel-
opment of strategies, increasing awareness, and providing incentives within  
a national innovation system, as well as stimulating investment and commu-
nity engagement. 

Furthermore, these solutions should produce revenue. The poor should 
not be confined to being consumers or beneficiaries, they should be able to 
make use of the opportunities afforded by cutting-edge technologies to in-
crease their incomes and improve their living conditions. Smart procurement 
will help to achieve some of this. The government should utilize its purchasing 
power to build markets for technology that will spur economic progress while 
simultaneously improving the lives of low-income people. Governments 
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should gradually integrate cutting-edge technology into sectors such as health 
and education through procurement. This will need careful design, with par-
ticular consideration paid to anticipated changes in vertical and horizontal 
disparities. Existing social and economic disparities affect technology use, and 
modern technologies can perpetuate and aggravate these inequities. As a re-
sult, technical applications alone are unlikely to result in large-scale social 
reforms toward more egalitarian results. Social citizen activism and grassroots 
innovation are critical in guiding innovation and knowledge dissemination 
to enhance social inclusion in this environment. Governments can respond 
to alternative technological change models by making money available, con-
necting these models to established R&D institutions, and expanding their 
exposure through worldwide communication.
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INNOWACJE W ŚWIETLE ZMIAN 
TECHNOLOGICZNYCH: NIERÓWNOŚCI, 

AUTOMATYZACJA, ZATRUDNIENIE  
I SZTUCZNA INTELIGENCJA

Streszczenie: Artykuł dotyczy wybranych zagadnień innowacji w świetle 
zmian technologicznych: nierówności, automatyzacji, zatrudnienia i sztucz-
nej inteligencji. Podstawowym celem artykułu jest ocena innowacji w świetle 
zmian technologicznych: nierówności, automatyzacji, zatrudnienia i sztucznej 
inteligencji. Artykuł wykorzystuje analizę statystyczną, dynamiki, porównaw-
czą, dokumentacji. Dyskusja pokazuje, że automatyzacja, sztuczna inteligencja 
i roboty mogą doprowadzić do spadku zatrudnienia, a w konsekwencji tego 
dążenie zubożałych ludzi w krajach rozwijających się do ucieczki z ubóstwa. 
Istnieje obawa, że przepaść między posiadaczami a tymi, którzy nie mają, może 
się zwiększyć, ponieważ korzyści są skoncentrowane w rękach kilku osób po-
siadających umiejętności i zasoby.

Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, innowacje, technologia, nierówności, 
automatyzacja, zatrudnienie
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BAYER IN THE LIGHT  
OF THE COVID-19 PANDEMIC. 

ONE OF THE LARGEST 
PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL 

COMPANIES IN THE WORLD

Summary: The research regards the selected financial indicators of Bayer: 
Sales, EBITDA, EBITDA before special items, EBIT, EBIT before special 
items, and Net cash provided by operating activities. The fundamental aim  
of the paper is the assessment of the financial situation of Bayer in light  
of the COVID-19 pandemic from 2020 to 2021. The paper is using of 
statistical, dynamics, comparative, and documentation analysis. The discussion 
depicts that one of the largest pharmaceutical and chemical companies  
in the world within the chemistry sector succeeded in the research period.  
Bayer carried out the proper instruments, solutions, and activities that lightened 
the impact of the COVID-19 pandemic and, with respect, positioned one 
of the largest pharmaceutical companies in the world against the rest of the 
enterprises competing in that diversified market. 

Keywords: Bayer, pharmaceutical company, chemical company, financial 
indicators, COVID-19 pandemic

INTRODUCTION

Many sectors have been severely impacted by the epidemic. It is 
so critical that the company continues to supply patients, farmers, and 
consumers all around the world with necessary supplies. In that regard, 2021  
was a good year for the company, with several accomplishments. Bayer's 
business performed far better than planned in all divisions, and the enterprise 



30

MICHAŁ MROZEK

exceeded its modified Group estimate. Group also made significant 
investments in 2021 and negotiated vital collaboration agreements to ensure 
the company's long-term growth. The company showcased its innovative 
skills again by increasing its R&D pipeline and delivering new products, 
and the company made significant progress toward meeting its ambitious 
sustainability objectives. Despite the hurdles created by the worldwide 
epidemic, the enterprise has achieved success owing to its colleagues all 
across the world. Their relentless efforts and dedication made it all possible.  
The Group is in a position to devote its whole attention to what distinguishes 
 it as a firm and what the group does particularly well: developing breakthrough 
products and solutions that enhance people's lives utilizing cutting-edge 
technologies. The company's work targets long-term social megatrends such 
as the world's expanding and aging population and the growing demand for 
a more sustainable corporate model. The company spends 5,4 billion euros in 
research and development in 2021 to that goal (Reuters, 2022). 

Bayer has greatly increased its cell and gene therapy platform in 
Pharmaceuticals. Through a strategic agreement with Mammoth Biosciences, 
created by Nobel Prize laureate Jennifer Doudna, it has gained access to 
revolutionary gene editing technology. Enterprise has one of the industry's 
top cell and gene therapy platforms and is thus well-positioned for the 
future. Bayer also achieved significant progress in establishing its late-stage 
pharmaceutical pipeline and launching potential candidates. The most 
significant examples include its cancer drug NubeqaTM, its cardiovascular 
medicines VerquvoTM and KerendiaTM, and its development candidate 
elinzanetant in women's healthcare. Group believes these new drugs have 
the potential to be blockbuster hits, with peak annual sales in the billions 
of dollars. Meantime, it is gaining a path to scientific know-how with 
significant potential for innovation through investments and a broad network 
of collaborations and strategic partnerships. Bayer's Leaps subsidiary, which 
makes investments exclusively in a disruptive manner in health and nutrition, 
plays an important role in this case. Portfolio of Leaps presently includes 
investments in around 50 biotech firms. Furthermore, the purchase of the 
US business Vividion has increased its cancer and immunology efforts, and 
the company's technology might be used in other therapeutic disciplines 
(BAYERb, 2022). 

The company has also increased its development portfolio for the 
treatment of prostate cancer by acquiring two US businesses, PSMA, Noria, 
and last year, Bayer's Crop Science Division similarly finally unveiled 
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ground-breaking products. In corn, the group released SmartStaxTM PRO, 
its corn rootworm's third-generation management technology. In 2021, 
 the company expanded its agricultural research network even more.  
For example, the company invested in the Andes, a firm based in the United 
States that has created a revolutionary technology that allows plants to 
fulfill their nitrogen requirements. Furthermore, Bayer's investments in the 
United States-based firm Sound Agriculture are aimed at lowering worldwide 
nitrogen fertilizer consumption. This implies that three businesses from  
its research network are already working on this project, thanks to JoynBio, 
its joint venture with Ginkgo Bioworks (KPMG, 2022). 

As indicated by its strategic cooperation with Microsoft, the company 
is also making significant strides toward the future of digital farming.  
The company will collaborate to create new cloud-based digital platforms 
and enable solutions that will be utilized by many agricultural enterprises. 
Enterprise also made strides in developing new goods for Consumer Health. 
For example, BepanthenTM Derma, a new skincare solution for very dry skin, 
was launched throughout Latin America, Europe, and Asia. Bayer introduced 
AleveXTM, a topical pain reliever, in the United States. In the United States, 
the regulatory body approved its company's AsteproTM Allergy nasal spray, 
which was previously accessible exclusively by prescription, as the first and 
only over-the-counter nonsteroidal antihistamine nasal spray. At Consumer 
Health, the company is also continually focused on digitization. For example, 
Bayer has collaborated with Ada Health, a startup that has developed an 
AI-powered system that assesses each person's health status and supports 
users in identifying appropriate medical therapy. These cases illustrate how 
advancement and research are fundamental to the company's operations.  
The group is inherently innovative. That is why enterprise is so reliant  
on society's faith in science. However, trust can only be established if there  
is openness (Latten 2018; Seppo 2007).

As a result, the company is the first DAX firm to establish a transparency 
registry in which Bayer reveals all new scientific relationships with German 
universities, governmental research organizations, and people. Bayer has 
improved the percentage of green power used at its facilities and lowered  
its greenhouse gas emissions by 11,50%. This is how the firm will stay on track 
to achieve carbon neutrality through the end of the ten years. Additionally, the 
company is attempting to reduce and offset carbon dioxide emissions across 
the agricultural industry in a sustainable way through its Carbon Initiative. 
Farmers are being rewarded to implement climate-smart methods as part  
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of this endeavor, which will provide them with a new source of revenue. 
Project Carbon view, a computerized solution unique in the industry that 
assists farmers in measuring the carbon footprint of their value chain, is the 
most recent development within this program. However, sustainability entails 
more than only environmental and climate protection. It also includes societal 
goals, such as working for a more equitable society. Group has also achieved 
progress in this area, such as its goal of providing modern contraceptives  
to 100 million women and girls by 2030, with a focus on low- and middle-
income nations. To achieve this aim, the group will invest more than 400 
million euros in expanding its manufacturing capacity. Another significant 
social goal for the company is diversity and inclusion, and the enterprise 
intends to achieve gender equality at all management levels by 2030. Overall, 
the enterprise has increased its efforts to achieve a more diverse and inclusive 
workforce and business culture (Fierce Pharma, 2022; Lin, 2001).

Research questions

The paper regards the financial situation of Bayer as one of the largest 
pharmaceutical and chemical enterprises in the world in light of the 
COVID-19 epidemic. The fundamental aim of the paper is the assessment 
of the financial situation of Bayer in light of the COVID-19 epidemic  
(from 2020 to 2021). 

The author presents the following research problems: 

1. What is the diversification of the financial situation of Bayer in light  
of the COVID-19 epidemic?; 

2. Which of the research financial indicators of Bayer in light  
of the COVID-19 epidemic have the highest, middle, and lowest levels?

Methodology

The theoretical part of the paper has depicted the portfolio of Bayer 
and the chemical industry's future. The studies are carried out within  
the documentation, statistical, comparative, and dynamics analysis. The 
results showed that the research financial indicators of Bayer have different 
tendencies from 2020 to 2021. The paper was prepared based on print, digital  
and electronic sources: reports, databases, books, textbooks, academic 
and trade journals, and scientific papers. The inference process took place  
in a deductive way.
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PORTFOLIO OF BAYER

Bayer is a Life Science corporation with a more than 150-year history and 
primary capabilities in agriculture and health care. Bayer's unique products 
contribute to finding answers to some of the world's most pressing problems. 
The Enabling Functions assist the operational business. The Bayer Group had 
374 integrated companies in 83 countries in 2021. Bayer professionals all 
around the globe strive tirelessly to develop answers to the basic difficulties of 
a rapidly rising and aging global population. Bayer employs 99,637 people in 
83 countries (BAYERa, 2022).

Global population growth and aging require an appropriate food supply 
and enhanced medical care. With life expectancy continuing to climb, the trade 
enhances the quality of life for a rising population by focusing its research and 
development efforts on illness prevention, alleviation, and treatment. Bayer is 
also making an essential contribution to ensuring a consistent supply of high-
quality food, feed, and plant-based raw materials (Forbes, 2022; STAa, 2022). 

The company's mission is to generate value for its customers, investors, 
and workers while also expanding the company's earning potential. Enterprise 
is committed to functioning sustainably and to meeting its social and ethical 
obligations. Bayer offers tremendous growth chances to employees who 
are passionate about innovation. The company prioritizes four key levers 
(BAYERg, 2022):

• Bayer creates novel products and solutions while doing cutting-
edge research to solve unmet societal needs. 

• Bayer improves its organizational efficiency by enhancing the 
distribution of resources capital and cost basis. 

• Sustainable development is an essential component  
of a company's strategy, operations, and remuneration system. 
Bayer's companies provide major contributions to the United 
Nations' Sustainable Development Goals (SDGs). Bayer  
is likewise committed to aggressive, science-based climate 
action throughout the entire value chain.

• Bayer, a global leader in health and nutrition, is expanding 
its business. The company develops value through strategic 
resource allocation aimed at profitable expansion. Bayer  
is operating in regulated and highly lucrative companies that 
are driven by innovation and have the goal of growing ahead 
of the competition.
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The Bayer Group is administered as a life science corporation with three 
divisions: Pharmaceuticals, Consumer Health, and Crop Science (Ramy, 2020).

Crop Science is the world's top cultivation firm operating in crop 
protection grains and characteristics and digital cultivation for sustainable 
agronomics the enterprise provides a various array of high-value grains 
enlarged plant features novel chemical and organic crop protection products 
digital solutions and extended customer support company typically sells these 
items to wholesalers and retailers as well as directly to farmers Bayer also sells 
weeds and pests management commodities and services to professionals apart 
from agriculture business the majority of its plant protection commodities 
are produced at the branch’s expense manufacturing facilities the company’s 
numerous decentralized formulation and filling plants allow it to adapt swiftly 
to the requirements of local markets seed breeding propagation manufacturing 
andor processing including seed dressing takes place near its clients either  
at the company’s facilities or under contract (BAYERc, 2022).

Pharmaceuticals focus on prescription goods, particularly in cardiology 
and women's healthcare as well as specialized treatments in cancer hematology 
ophthalmology, and the medium-term cell and gene therapy enterprise has 
built a cell and gene therapy strategic unit that spans the full value generation 
chain begins with research and development through patients and marketers 
the radiology business which supplies diagnostic imaging technology digital 
products and contrast agents is also included in the sector the company's 
portfolio comprises several essential medications that rank among the worlds 
top pharmaceuticals in their respective indications enterprises pharmaceuticals 
divisions prescription medicines are largely distributed through wholesalers 
pharmacies and hospitals (BAYERd, 2022).

Consumer health is a prominent provider of non-prescription 
medications, nutritional supplements, medicated skincare products and 
other self-care solutions in the areas of pain cardiovascular, risk prevention, 
dermatology, digestive health, allergy, cough, cold pharmacies, pharmacy 
chains, supermarkets (Consumer Health, 2022).

THE CHEMICAL INDUSTRY'S FUTURE

Global synthetic gain apart from medicines is predicted to enlarge by 
+3,50% in 2022 less than the earlier period (2021: +6,10%) but further 
higher than the pre-coronavirus pandemic norm it is a forecast of the 
+3,10% increase in developed economies (2021: +3,90%), that is higher 
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than the pre-crisis average. The increase in developing markets is predicted 
to decrease substantially faster (2022: +3,70%; 2021: +7,20%). According to 
these extensions, worldwide synthetic production at the end of the year will  
be +10,00% more than in 2021. It is an estimated +4,00% rise in synthetic 
manufacture in China, the world’s biggest synthetic market, a fundamental 
consequence of the earlier period level off (2021: +7,70%). The increase  
of synthetic demand in the consumer goods and electronics sector is likely 
to slow. Demand from the Chinese automobile sector will continue to rise. 
Substantially slower synthetic rise is anticipated in Asia’s other emerging 
markets than in China it is expected a +2,80% growth in chemical output 
in the EU (2021: +6,00%) (Oxford Economics, 2022; Anthony et al., 2019). 

It is predicted a major rebound in the motor sector, will fuel a rise in 
synthetic need. It is expected growth in the other customer industries to be 
somewhat higher than the long-term average despite an increase in chemical 
production has already stalled in 2021. As a result, the European synthetic 
sector is expected to develop at a slower rate than the production sector  
as a whole in the United Kingdom, it is expected growth +2,00% (2021: 
+2,50%). Following the previous year's weather-related manufacturing 
interruptions, it is anticipated considerably greater growth in synthetic gain 
in the United States (2022: +4,50%; 2021: +1,80%). Aside from statistical 
base effects, it is expected that increased demand from the automobile energy 
and consumer goods industries in Japan. It is anticipated that chemical 
output will expand at the same rate as GDP. The electronics and automotive 
industries will give the most growth impetus (2022: +2,50%; 2021: +3,70%) 
(OECD, 2022; McKinsey & Company, 2022).

QUANTITATIVE ANALYSIS

ANALYSIS AND RESULTS OF THE RESEARCH

The research is carried out within the structure, statistical, comparative, 
dynamics, and documentation analysis. The time scope of the study is the 
COVID-19 pandemic period: 2020-2021. The territorial area of the study 
is Bayer’s operation area. The structure and dynamic analysis are carried out 
within the selected financial indicators of Bayer: Sales, EBITDA, EBITDA 
before special items, EBIT, EBIT before special items, and Net cash provided 
by operating activities. The fundamental aim of the paper is the assessment 
of the financial situation of Bayer in light of the COVID-19 pandemic  
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(from 2020 to 2021). The results of the carried out research present remarkable 
variations between the research variables in the established research fields.

2021 was observed as a success, particularly in terms of the operational 
aspect and strategic issues. The company saw a significant rise in revenues, 
with an 8,90% gain in cash and portfolio-adapted terms. EBITDA before 
special items dropped by 2,50% after the company was able to somewhat 
offset cost increases caused by inflation and strong currency headwinds. 
Before extraordinary charges, the EBITDA margin was 25,40%. Earnings 
rose as a result of the division's outstanding business performance but were 
limited by an inflation-bound growth in the cost of goods sold. As the sector 
regained from the effects of pandemic restrictions, pharmaceutical purchases 
climbed by 7,40%. Profits declined compared to the previous period due to 
increased promotional and R&D spending, along with an increase in the 
expense of products sold (CNBC, 2022). 

On a currency and portfolio-modified basis, Buyer Health achieved 
considerable purchase growth, as well as a 6,80% increase in EBITDA 
excluding goodwill and intangible assets. Profits per share (total) increased 
year on year but were balanced by allocations to contingencies related  
to glyphosate litigation and other certain expenditures for restructuring 
projects. The core profits per share increased by 1,90% to 6,51 euros 
(Macrotrends, 2022). After declining in 2020 owing to the epidemic,  
the global economy expanded significantly in 2021. This was primarily due 
to a growth in the number of COVID-19 immunizations, along with the 
relaxation of preventive measures and contact limits. Nevertheless, the growth 
of global expansion slowed during the year due to additional COVID-19 
shocks and, in particular, the growing influence of the Omicron variant, 
which resulted in the restoration of restrictions. Furthermore, problems  
in international supply chains resulted in delivery delays and price hikes across 
a variety of businesses (Oxford Economics, 2022).

After controlling for currency and portfolio impacts, group sales 
increased considerably. In 2021, the Bayer Group's purchase grew  
to 44,08 million euros. Germany contributed 2,54 million euros to this total. 
Crop Science's purchases climbed by 11,10%  to 20,20 million euros, with  
an increase in all areas (Tab. 1). Company had double-digit percentage 
growth in South America, Asia, Pacific, as well as extremely stable results 
in North America, Europe, and the Middle East, Africa. Pharmaceutical 
purchases grew 7,40% to 18,34 million euros, as the industry recovered 
from the impact of COVID-19 limitations, particularly in ophthalmology, 
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imaging, and women's healthcare. The company's ophthalmology division 
was also able to gain market share. Consumer Health sales enlarged by 6,50% 
to 5,29 million euros. The greater emphasis on health and prevention as a 
result of the COVID-19 pandemic resulted in increased demand, particularly 
in the Nutritional’s category (CNBC, 2022; The World Bank, 2022). 

Table 1: Sales by Strategic Business Entity (in Million Euros)

2020 2021 Change (%)

Crop Science 18,840 20,207 +7,3

Com Seed & Traits 4,970 5,162 +3,9

Herbicides 4,740 5,328 +12,4

Fungicides 2,639 2,924 +10,8

Soybean Seed & Traits 1,956 2,164 +10,6

Insecticides 1,370 1,417 +3,4

Environmental Science 1,070 1,103 +3,1

Vegetable Seeds 640 653 +2,0

Other 1,455 1,456 +0,1

Source: Statista, Bayer Group's sales from 2018 to 2021, by segment (access: 19.08.2022)

The introduction of novel items also contributed to growth.  
In the Reconciliation, revenues declined by 11,60% to 232 million euros. 
The Bayer Group's EBITDA before special items declined by 2,50%  
to 11,17 million euros (2020: 11,46 million euros). Profits were reduced  
by a growth in the expenses of products sold, which was partially related to 
inflation, as well as 507 million euro in negative currency impacts, among 
several other things. In terms of Crop Science, EBITDA before special 
items, climbed by 3,60% to 4,69 million euros (2020: 4,53 million euros), 
largely because of price rises and greater volume contributions, as well as 
contributions from current efficiency initiatives. Profits were often lowered 
as the cost of goods sold rose. Pharmaceuticals' EBITDA before special items 
declined 3,90% to 5,77 million euro (2020: 6,01 million euro). Consumer 
Health's EBITDA before special items increased by 6,80% to 1.19 million 
euros (2020: 1.11 million euros), attributable mostly to the division's strong 
sales performance and continuous cost-cutting initiatives. EBITDA before 
special items was minus 488 million in the Reconciliation (2020: minus  
205 million euros). EBITDA in 2021 was 6,40 million euro (minus  
2,91 million euro in 2020). The Crop Science Division's impairment loss 
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reversals were mostly connected to the cash-generating division's Corn Seed 
and Traits (281 million euro), Soybean Seed and Traits (602 million euro), 
and glyphosate (166 million euro). In 2021, the cash-generating unit canola 
recorded an impairment loss of 198 million euros (IMF, 2022; Brzezińska 
and  Guhn, 2013).

The reversal of impairment losses was mostly due to improving business 
prospects. The biggest negative aspect was the change in the interest rate  
and currency environment. Special components included 844 million euros in 
net impairment cost disruptions (2020: 8,89 million euros in net impairment 
costs) and 16 million euros in amortization (2020: 1 million euros). Year 
on year, EBIT before special items climbed by 2,80% to 7,29 million euros 
(2020: 7,09 million euros). After net extraordinary charges of 3,94 million 
euro (2020: 23,26 million euro), EBIT amounted to 3,35 million euro 
(2020: minus 16,16 million euro), principally owing to reserves assigned  
in connection with the RoundupTM case as part of the glyphosate litigations. 
In 2021, the following exceptional impacts were included in EBIT  
and EBITDA before special items. Crop Science's sales increased by 11,10%  
in 2021 to 20,20 million euros, with growth in all areas. The company increased 
by double digits in Latin America, Asia, Pacific and increased significantly  
in North America, Europe, the Middle East, and Africa (Chemical Processing, 
2022; Cichosz, 2017).

Corn Seed and Traits’ sales increased across the board. Company operations 
in Latin America and North America, in particular, profited from increased 
acreage as a result of favorable market trends and increased market penetration. 
In addition, the corporation raised its prices all around the world. Bayer 
observed significant revenue growth in Herbicides, attributable mostly to price 
increases for its glyphosate-based commodities across all geographies, as well 
as higher volumes. Enterprise also increased Fungicides revenue significantly, 
owing mostly to higher Fox XproTM quantities in Latin America. Due to 
good weather conditions, sales increased in Asia, the Pacific and Europe, the 
Middle East, and Africa, but business declined in North America. Insecticides’ 
sales grew year on year due to increasing volumes, especially in Latin America  
as a result of its CurbixTM product, but also in Asia, the Pacific, and North 
America. However, due to the loss of registration, business was down in Europe, 
the Middle East, and Africa. Sales at Environmental Science increased in all 
areas, with increasing demand and price hikes for RoundupTM driving growth 
in North America (Cefic, 2022; Fenyves et al., 2019). 
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Due to greater quantities and pricing, Vegetable Seeds sales grew across 
South America, Asia, the Pacific, and North America. Purchases in the 
reporting unit “Other” grew year on year, owing mostly to bigger acreage 
in Bayer's cotton seed trade in Asia, and the Pacific. Crop Science's profits 
EBITDA before special items rose by 3,60% in 2021 to 4,69 million euros 
(2020: 4,53 million euros). Earnings increased primarily as a result of rising 
pricing and quantities, as well as benefaction from continuing efficiency 
measures. In the fourth quarter, sales increased by 8,80% to 4,69 million 
euros. The business was growing in all areas, with double-digit percentage 
increases in Asia, the Pacific, and Latin America. Corn Seed & Traits sales 
surged in Latin America as volumes and prices climbed. Sales of Herbicides 
increased year on year due to price increases in all areas, particularly for the 
company's glyphosate-based products. Fungicides’ purchases increased mostly 
due to increased Fox XproTM quantities in South America. Because of rising 
pricing in Latin America, the group boosted sales at Soybean Seed and Traits. 
Insecticides sales increased dramatically, owing primarily to fluctuations  
in demand. Environmental Science’s revenue grew year over year, mainly 
mostly to increasing demand for RoundupTM in North America. Vegetable 
Seeds sales fell in all regions, owing primarily to demand shifts in the third 
quarter. Sales in the reporting unit “Other” increased year on year, mostly 
due to expansion in the company's cotton seed business in Asia, the Pacific, 
and North America (Chemical Processing, 2022).

Table 2: Consumer Health (Stable market growth) (in Million Euros)

2020 2021 Change (%)

Sales 5,054 5,293 +4,7

Sales by region — — —

Europe/Middle East/Africa 1,739 1,779 +2,3

North America 2,026 2,075 +2,4

Asia/Pacific 744 829 +11,4

Latin America 545 610 +11,9

EBITDA 1,060 1,144 +7,9

EBITDA before special items 1,114 1,190 +6,8

EBIT 992 808 -18,5

EBIT before special items 793 854 7,7

Net cash provided by operating activities 987 1,030 +4,4

Source: Bayer Sustainability Report 2021 (access: 11.08.2022).
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The worldwide consumer health market grew by 4,00% in 2021 
(4,00% in 2020). While overall market growth was constant, Bayer noticed 
an increase in the need for items that urge people's immune systems and 
healthcare requirements, with the nourishing category benefiting the most 
from this tendency (Tab. 2). In the first part of the year, however, ongoing 
social distance and cleanliness initiatives resulted in a decline in flu incidence 
globally. Although a rebound in the second quarter, demand for cough and 
cold medicines was low all year (Macrotrends, 2022).

Table 3:  Bayer’s sales by category (in Million Euros)

2020 2021 Change (%)

Consumer Health 5,054 5,293 +4,7

Nutritionals 1,313 1,471 +12,0

Allergy & Cold 1,080 1,036 -4,1

Dermatology 1,086 1,122 +3,3

Pain & Cardio 807 834 +3,3

Digestive Health 717 771 +7,5

Other 51 59 +15,7

Source: Statista, Bayer Group's sales from 2018 to 2021, by segment (access: 19.08.2022).

Consumer Health sales increased by 6,50% to 5,29 million euros in 2021, 
as the segment achieved considerable improvements across all geographies 
after a very successful prior year (Tab. 3). The increased emphasis on health 
and prevention in response to the COVID-19 epidemic resulted in certain 
increases in demand across all areas, particularly in the Nutritionals category. 
The introduction of innovative items in many categories also contributed  
to growth. Sales in Europe, the Middle East, and Africa increased by 4,60% to 
1,77 million euros. Greater demand in the Dermatology sector, which benefited 
from the BepanthenTM product innovation for the daily treatment of dry skin, 
drove growth. Sales in North America climbed by 3,30% to 2,07 million euros. 
The Bayer Nutritionals sector expanded significantly over the previous year, 
thanks to the popularity of its One A DayTM vitamins (STAb, 2022). 

Enterprise also saw a good increase in the areas of Digestive Health 
allergies & colds. Because of the longer allergy season, sales of the company's 
allergy medication ClaritinTM grew, while the company's cough and cold 
business benefited from a product line extension. In contrast, sales in the 
Dermatology category fell. Asia, Pacific revenue increased by 10,50% t 
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o 829 million euros. Sales in Latin America increased by 19,50% to 610 
million euros, with greater need urging considerable growth in the Pain, 
Cardio, and Nutritionals categories in particular. Enterprise’s BepanthenTM 
commodity invention benefitted businesses in the Dermatology trade. Profits 
EBITDA before special items increased by 6,80% in 2021 to 1,19 million euro 
(2020: 1,11 million euro), with the EBITDA margin increasing by 0,50% to 
22,50%. Earnings were boosted primarily by the company's excellent business 
performance and continued pricing and cost-cutting measures, which offset 
inflation-related cost increases and allowed the company to invest in the launch 
of new products. Profits were also lowered by 39 million euros due to currency 
fluctuations. Consumer Health's EBIT was 808 million euros (2020: 992 
million euros), despite unusual charges of 46 million euros (2019: special profits 
of 199 million euros) mostly due to restructuring (STAc, 2022; Kowalik, 2018).

Consumer Health's sales grew by 8,60% to 1,405 million euros in the 
4th quarter of 2021, with an increase across the board. In comparison with 
the previous period, sales of its cough and cold products rose. The previous 
quarter's strong growth in the Nutritionals category continued into the fourth 
quarter. Furthermore, the introduction of novel products, particularly in the 
Dermatology and Digestive Health categories, contributed to the company's 
strong growth. EBITDA before exceptional items grew by 20,90% to 312 
million euros in the 4th quarter of 2021 (Q4 2020: 258 million euros), with 
the margin improving by 1,60 percentage points to 22,20%. The company's 
great business success was primarily responsible for the increase in earnings. 
This was substantially offset by investments related to the introduction of 
new products and cost increases owing to inflation. Consumer Health's EBIT 
was 201 million euros (Q4 2020: 352 million euros), despite extraordinary 
charges of 25 million euros (Q4 2020: special profits of 174 million euros), 
which were mostly attributable to restructuring (BAYERe, 2022).

Table 4: Capital investments: Cash Flow-Relevant Capital Expenditure for Property, Plant, 
and Equipment and Intangible Assets (in Million Euros)

2020 2021

Crop Science 1,103 1,019

Pharmaceuticals 915 1,178

Consumer Health 159 196

Reconciliation 209 218

Group 2,418 2,611

Source: Bayer Annual Report 2021 (access: 17.08.2022).
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Crop Science is constantly investing in a range of initiatives for crop 
protection products and seeds, as well as research, development, and digital 
transformation, through its worldwide production network (Tab. 4). In 2021, 
the most significant capital expenditure initiatives comprised expenditures 
in the procurement of a major raw material used in the manufacturing of 
glyphosate in the United States (60 million euro). Enterprise also spent  
16 million euros to expand fungicide manufacturing in Germany. In addition 
to these activities, the advancement of digital technologies for its clients was  
a key priority in 2021 and will remain such in the future. The biggest spending 
for real estate, factory, and machinery at Pharmaceuticals in 2021 will be for 
gene and cell therapy-related research and production centers in the United 
States, Spain, Germany, the United Kingdom, and Canada (131 million euro); 
restoration programs initiatives for the company's product supply organization's 
production network at the sites in Turku, Finland; Leverkusen, Germany,  
and Garbagnate, Italy (118 million euro); the development of a new production 
site for medicinal pharm. Consumer Health's greatest expenditure, worth 
roughly 21 million euros, was on a GMP upgrading program throughout  
its global manufacturing locations (ILO, 2022; Latten et al., 2018).

CONCLUSIONS

The COVID-19 pandemic continued to have an impact on Bayer's 
operations in 2021. The health and safety of the company's employees,  
as well as the distribution of its goods and treatments to patients, farmers, 
and customers, have always been key priorities. The company's commercial 
activities were impacted in a variety of ways by global precautionary measures 
and the uncertainties connected with the epidemic. To avoid the health crisis 
that arose for farmers as a result of the pandemic becoming a hunger crisis 
for the population, the company continued its Better Farms, Better Lives 
initiative in China, Ecuador, Bangladesh, and Nigeria in 2021, providing 
seed and crop protection products to approximately 230,000 smallholder 
farmers. Enterprise also provides agricultural know-how and market access 
to smallholder farmers in food-stressed regions, supporting an increase in 
food production in these areas. The company's actions to fight the effects of 
COVID-19 enhance its long-term strategy for aiding smallholder farmers in 
low- and middle-income countries (Shevtsova et al., 2020).

The worldwide economic recovery from the pandemic-induced depression 
is expected to continue in 2022 but at a slower rate. It is anticipated that the 
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spread of the Omicron variety will impair economic activity in practically all 
regions. Simultaneously, logistical constraints and procurement concerns will 
create more downtimes and rising prices. Other countries, such as the United 
States, are also experiencing labor shortages. Nonetheless, the COVID-19 
epidemic's detrimental impact may wane in the next months, eliminating 
international supply-chain concerns and allowing the economy to recover.
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BAYER W ŚWIETLE PANDEMII COVID-19.  
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH FIRM FARMACEUTYCZNO-

CHEMICZNYCH NA ŚWIECIE

Streszczenie: Badanie dotyczy wybranych wskaźników finansowych firmy 
Bayer: Sprzedaż, EBITDA, EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwy-
czajnych, EBIT, EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych oraz 
przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej. Podstawowym celem 
artykułu jest ocena sytuacji finansowej firmy Bayer w świetle pandemii CO-
VID-19 (w latach 2020-2021). W artykule wykorzystano analizę statystyczną, 
dynamiczną, porównawczą i dokumentacji. Z dyskusji wynika, że w okresie 
badawczym firma Bayer jako jedna z największych firm farmaceutyczno-che-
micznych odniosła sukces. Bayer wprowadził odpowiednie instrumenty, roz-
wiązania i działania, które łagodziły skutki pandemii COVID-19.

Słowa kluczowe: Bayer, firma sektora farmaceutycznego, firma sektora che-
micznego, wskaźniki finansowe, pandemia COVID-19
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POLITECHNIKA RZESZOWSKA

FISKALNA ROLA DANIN 
PUBLICZNYCH  

DLA BUDŻETU PAŃSTWA

Streszczenie: Daniny publiczne od zawsze stanowiły główne źródło zasilania 
dochodów budżetu państwa. Większość systemów budżetowych zbudowana 
jest na pozyskanych za ich sprawą wpływach, w tym głównie wpływach po-
datkowych, które następnie wykorzystywane są w celu finansowania wydat-
ków oraz zadań, wykonywanych przez sektor finansów publicznych. Celem 
artykułu jest przedstawienie problematyki dotyczącej prawidłowości pomię-
dzy wielkością oraz strukturą dochodów budżetu państwa a daninami pu-
blicznymi, jako głównym źródłem finansowania budżetu w latach 2017-2020. 
Szczegółowo przedstawione zostało kształtowanie się dochodów budżetowych  
w ww. latach w oparciu o wpływy pozyskane z danin publicznych. Wyko-
rzystane w analizie dane pochodziły w większości z materiałów wtórnych,  
w tym dostępnej literatury przedmiotu, źródeł internetowych, a także aktów 
prawnych.

Słowa kluczowe: budżet państwa, daniny podatkowe, daniny niepodatkowe, 
podatki

WPROWADZENIE 

Systemy budżetowe w większości krajów europejskich opierają się na 
dochodach z podatków publicznych, co czyni je doskonałym źródłem wspar-
cia budżetowego. Przeważająca większość środków wpływających do budżetu 
pochodzi z danin podatkowych, spośród których kluczowe znaczenie odgry-
wają cztery wiodące podatki: podatek od towarów i usług, akcyza, podatek 
dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych. 
Na podstawie ich wielkości rysuje się struktura dochodów budżetowych,  
które uzupełniane są o wpływy uzyskane z danin niepodatkowych.



48

DOMINIKA STANIEK

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie problematyki dotyczącej pra-
widłowości pomiędzy wielkością oraz strukturą dochodów budżetu państwa  
a daninami publicznymi jako głównym źródłem finansowania tych dochodów. 

Rozważaniom została poddana istota danin publicznych oraz rola po-
datków, jako trzonu systemu dochodowego państwa. Z punktu widzenia 
klasycznej teorii finansów publicznych rzeczywiste oddziaływanie podatku na 
gospodarkę, nie powinno mieć miejsca. W rzeczywistości jest jednak odwrot-
nie. W definicję podatku nierozerwalnie wpisane są konkretnie wskazane cele, 
których będą dotyczyły. Nie da się za- przeczyć, że podatek, jako narzędzie 
finansujące budżet, wywiera istotny wpływ w dziedzinie gospodarczej i spo-
łecznej państwa.

Zasadniczy problem odnoszący się do tematu pracy dotyczy szczegóło-
wego zbadania i przeanalizowania dochodów z danin publicznych, jako głów-
nego źródła zapewniającego środki budżetowe w latach 2017-2020. W tym 
celu analizie zostały poddane dane pochodzące z materiałów wtórnych, głów-
nie uzyskane ze Sprawozdania z wykonania budżetu za ww. lata.

Porównano ze sobą różne definicje danin publicznych zawarte w różnych 
materiałach literatury. Scharakteryzowano podatek jako daninę oraz przed-
stawiono podział danin na te o charakterze podatkowym i niepodatkowym. 
Następnie zaprezentowana została fiskalna rola danin publicznych dla budże-
tu państwa w czteroletnim analizowanym okresie. Pracę oparto o studia lite-
ratury przedmiotu, materiały wtórne pozyskane ze źródeł internetowych oraz 
analizę aktów prawnych.

ISTOTA DANIN PUBLICZNYCH  
DLA BUDŻETU PAŃSTWA

Konieczność zapewnienia określonej sumy dochodów, która pozwoli na 
po- krycie wydatków przewidzianych w budżecie to jedno z głównych zadań 
władzy w każdym państwie. W tym właśnie celu istnieją daniny publiczne 

– świadczenia pieniężne pobierane po to, aby finansować zadania publiczne.  
W polskim systemie prawnym daniny definiowane i analizowane są na pod-
stawie przepisów zawartych w aktach prawnych tj. Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz ustawie o finansach publicznych. Art. 5 ust. 2 cytowanej 
ustawy interpretuje daniny jako dochody publiczne, do których zaliczane są: 

podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych 
i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, 
a także inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na 
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rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych fun-
duszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych 
wynika z odrębnych ustaw (FinPubU, art. 5 ust. 2).

Należy jednak zauważyć, że żaden akt ustawowy nie zawiera definicji da-
niny publicznej. W dużej mierze jest to spowodowane faktem, że poszczegól-
ne daniny posiadają pewne swoiste cechy, przez co nie mogą być traktowane 
jako jednorodna grupa świadczeń. Pojęcie danin analizowane jest zawsze wraz 
z art. 84 oraz 217 Konstytucji RP. Wymienione regulacje identyfikują pojęcie 
daniny głównie jako podatku, pomijając jej pozostałe kategorie i określają jej 
najistotniejsze cechy. Dlatego „należy przyjąć, iż daniny publiczne (w tym 
między innymi podatki) należą do kategorii ciężarów i świadczeń publicznych” 
(Felis 2017, s. 11).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie występują wyjątki zwal-
niające z obowiązku ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych. Ponadto 
wszelkie decyzje podjęte przez parlament, związane z nakładaniem nowych 
danin, mogą odbywać się jedynie w drodze ustawy (Antonów 2016, s. 9-10).

Z punktu widzenia ustawy o finansach publicznych daniny rozpatrywa-
ne są w kontekście znacznie szerszym niż jedynie jako same podatki. Można 
wyodrębnić dwie główne cechy danin. W pierwszej kolejności przez daniny 
rozumie się środki publiczne, będące jedną z części dochodów publicznych, 
gromadzonych w celu sfinansowania określonych wydatków. Uwagę zwraca 
także sam charakter danin, gdyż na mocy przepisów prawa są to świadczenia 
obowiązkowe oraz publicznoprawne. Tym samym nawiązują one do regulacji 
prawnych wymienionych w Konstytucji, odnośnie wielkości ciężarów i świad-
czeń publicznych, tworząc spójną i akceptowalną definicję danin publicznych 
(Antonów 2016, s. 11-13).

Precyzyjne zdefiniowanie pojęcia daniny publicznej, możliwe jest jedy-
nie na podstawie ich cech opisanych w przytoczonych wyżej aktach prawnych. 
Z tego wynika, że daniny publiczne to rodzaj obligatoryjnego świadczenia 
pieniężnego, o charakterze ustawowym i ponoszonym w celu pokrycia okre-
ślonych wydatków (Antonów 2016, s.11-12).

PODATKI JAKO DANINY PUBLICZNE

Za szczególny rodzaj danin publicznych uznaje się podatki. Stano-
wią one decydujące źródło dochodów budżetu państwa oraz budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego. Co do zasady, system dochodowy 
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większości państw oparty jest na wpływach z podatków. Z racji tego, podatek 
zyskał status narzędzia polityki gospodarczej, które daje możliwość ingerencji  
w sprawy budżetu lub realizacji jego konkretnych celów. Podatek jako danina 
nie jest zjawiskiem przypadkowym, a obecny sposób ukształtowania wynika 
z podatności na czynniki historyczne, ewolucyjne, polityczne czy społeczno- 
gospodarcze (Rosiński 2010, s. 83-84).

Formalnie rzecz biorąc, podatek oznacza „jednostronne ustalane świad-
czenie pieniężne, nieodpłatne i bezzwrotne, powszechnie pobierane na rzecz 
Skarbu Państwa, bądź jednostki samorządu terytorialnego na podstawie od-
powiedniej ustawy” (Szczodrowski 2007, s. 15-16). Uznawanie go za jedną 
z najstarszych kategorii ekonomicznych, prawnych czy ustrojowych jedynie 
potwierdza szczególny stopnień złożoności podatku jako daniny. 

Generalnie podatki można podzielić na pośrednie i bezpośrednie. Po-
dział ten sprowadza się do prawidłowego zinterpretowania osoby uiszczającej 
podatek. Można wyróżnić:

• podatnika formalnego – czyli podmiot zobligowany do zapłacenia 
podatku;

• podatnika rzeczywistego – czyli podmiot ponoszący bezpośrednio ciężar 
podatkowy.

W podatkach pośrednich na miano podatnika składają się dwa podmio-
ty. Oznacza to, że pojęcia podatnika formalnego i rzeczywistego nie są tożsame. 
Dla- tego też ciężar podatkowy spoczywa nie na jednym, a na większej ilości 
podmiotów (Wiśniewski 2017, s. 348-349).

W Polsce występują trzy rodzaje podatków pośrednich:

• podatek od towarów i usług;
• podatek akcyzowy;
• podatek od gier (GOV1).

Podatek od towarów i usług to z języka angielskiego – VAT (ang. Va-
lue-Added Tax), czyli podatek od wartości dodanej. Wpłaty z tytułu tego po-
datku stanowią fundamentalne źródło dochodów budżetu państwa (VATU,  
art. 1). Co więcej, składają się one na blisko połowę wszystkich zgromadzonych 
przez państwo dochodów, a ponieważ jest to najpowszechniejsza forma opo-
datkowania transakcji obrotu, coraz więcej państw decyduje się na zastąpienie 
tym podatkiem dotychczasowych podatków obrotowych (Felis 2017, s. 24).

Kolejnym podatkiem pośrednim jest podatek akcyzowy. W przeciwień-
stwie do podatku od towarów i usług, nie jest to podatek powszechny, lecz 
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selektywny. Jego jednofazowy charakter opodatkowania zobowiązuje, aby 
przedmiot akcyzy rozpatrywany był z perspektywy statusu towaru oraz faz 
obrotu. Poprzez status towaru należy rozumieć analizę, która pozwoli stwier-
dzić czy dany przedmiot można zaklasyfikowany jako wyrób akcyzowy czy też 
nie. Dzieje się tak, ponieważ akcyza określana jest mianem podatku od obrotu 
profesjonalnego. Oznacza to, że jedynie wąska grupa dóbr konsumpcyjnych, 
może być zaliczana do wyrobów akcyzowych (Sowa 2013, s. 73).

Trzecim podatkiem zaliczanym do grupy podatków pośrednich jest po-
datek od gier. Odwrotnie niż poprzednio, tutaj jego fiskalne znaczenie dla bu-
dżetu jest stosunkowo niewielkie. Prawnie nie posiada on własnej, odrębnej 
ustawy a kwestie prawne regulowane są z tytułu ustawy o grach hazardowych 
(GryHazardU, art. 1).

W podatkach bezpośrednich podatnikiem jest jedna i ta sama osoba, 
czyli pojęcia podatnika formalnego i rzeczywistego są tożsame. W Polsce do 
podatków bezpośrednich zalicza się:

• podatek dochodowy od osób fizycznych;
• podatek dochodowy od osób prawnych;
• podatek od czynności cywilnoprawnych;
• podatek od spadów i darowizn;
• podatek od nieruchomości;
• podatek od środków transportu;
• podatek rolny;
• podatek leśny;
• podatek tonażowy;
• podatek od wydobycia niektórych kopalin (GOV1).

Cztery spośród wymienionych podatków stanowią dochód budżetu pań-
stwa – mowa tu o dwóch podatkach dochodowych, podatku tonażowym oraz 
podatku od wydobycia niektórych kopalin (GOV6).

Podatkowi dochodowemu od osób fizycznych – (ang. PIT – Personal In-
come Tax) podlegają dochody uzyskane przez osoby fizyczne lub w niektórych 
przypadkach uzyskane przez nie przychody. Źródła przychodów podlegających 
opodatkowaniu wymienione są w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych. Powszechność, która cechuje ten podatek wynika z faktu, 
że obejmuje każdą osobę, która w trakcie roku podatkowego uzyskała dochód 
ze źródeł przychodów wskazanych w ustawie. Pojęcie dochodu w zamyśle usta-
wy rozumiane jest jako „nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosz-
tami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym” (PDOFizU, art. 9 ust. 2).
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Kolejny podatek bezpośredni stanowiący dochód budżetu państwa to 
podatek dochodowy od osób prawnych (ang. CIT, Corporate Income Tax). 
W przeciwieństwie do podatku dochodowego od osób fizycznych tutaj opo-
datkowaniu podlegają dochody wypracowane przez spółkę a nie samą osobę 
(GOV7).

Tak jak w poprzednim przypadku za podstawę opodatkowania przyjmo-
wany jest dochód podatnika. Opodatkowany zostaje zarówno dochód z zy-
sków kapitałowych, jak i z innych źródeł przychodów (PDOPrU, art. 7 ust. 1).

Podatek tonażowy również zaliczony jest do podatków bezpośrednich 
wpływających na wielkość dochodów budżetu państwa. Jednakże dotyczy on 
bardzo wąskiego grona podatników. „Opodatkowaniu podatkiem tonażo-
wym podlegają przedsiębiorcy żeglugowi prowadzący działalność polegającą 
na świadczeniu usług w żegludze międzynarodowej, z wykorzystaniem stat-
ków o pojemności brutto (GT) powyżej 100 jednostek każdy” (PodTonażU, 
art. 3 ust. 1).

Ostatnim podatkiem bezpośrednim jest podatek od wydobycia nie-
których kopalin. Tutaj opodatkowaniu podlega wydobywanie mineralnych 
surowców energetycznych, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny, miedź lub 
srebro. Podatnikiem staje się każda osoba, która prowadzi działalność gospo-
darczą w zakresie wydobycia owych surowców (PodKopalinyU, art. 3-4).

Poza podatkowymi dochodami budżetu państwa można wyróżnić 
jeszcze dochody niepodatkowe. Tym samym pojawia się tutaj pojęcie nie-
podatkowych należności budżetu państwa. W myśl tego pojęcia rozumie się 
należności, „niebędące podatkami i opłatami należności stanowiące dochód 
budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające 
ze stosunków publicznoprawnych” (OrdPU, art. 3 pkt 8). Zalicza się tutaj 
wpływy z ceł, wpłaty z zysków Narodowego Banku Polskiego oraz opłaty po-
siadające nieco inny charakter. Na ten rodzaj dochodów, składają się daniny 
niepodatkowe, które stanowią bardzo niewielki ułamek wszystkich dochodów 
budżetu państwa (GOV8).

WPŁYWY Z DANIN PUBLICZNYCH  
DO BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2017-2020

Przeprowadzona została analiza struktury danin publicznych w docho-
dach budżetu państwa z ostatnich czterech lat – od 2017 do 2020 roku. Przed-
stawione poniżej tabele oraz wykresy przygotowane zostały na podstawie da-
nych zaczerpniętych z przygotowanych i opublikowanych przez Ministerstwo 
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Finansów Sprawozdań rocznych z wykonania budżetu państwa za lata od 
2017 do 2020.

Tabela 1. Daniny publiczne w dochodach budżetu państwa w Polsce w latach 2017-2020  
(w mln zł) oraz ich udział procentowy

Lp. Rok Dochody  
ogółem

Daniny  
publiczne

Daniny  
podatkowe

Daniny  
niepodatkowe

1 2017 350 414,7 317 004,3 310 916,2 6 088,2

2 2018 380 048,1 351 643,6 344 846,2 6 797,5

3 2019 400 535,3 369 886,6 362 590,4 7 296,2

4 2020 419 795,7 372 867,3 365 439,6 7 427,7

Udział % w dochodach ogółem

1 2017 100% 90,5% 88,7% 1,7%

2 2018 100% 92,5% 90,7% 1,8%

3 2019 100% 92,3% 90,5% 1,8%

4 2020 100% 88,2% 87,1% 1,7%

Źródło: Opracowanie i obliczenia własne na podstawie sprawozdań rocznych z wykonania 
budżetu za lata 2017-2020, (GOV2; GOV3; GOV4, GOV5).

Analiza wielkości oraz struktury danin publicznych w dochodach budże-
towych przedstawiona została w tabeli 1. Dane te pozwalają określić zmiany 
jakie zachodziły w budżecie krajowym od roku 2017 do 2020.

W pierwszym roku udział wpływów pozyskanych z danin stanowił 90,5% 
wszystkich dochodów, w drugim roku 92,5%, a w trzecim 92,3%. Natomiast 
w czwartym udział ten spadł do poziomu 88,2%. W latach 2017-2018 zauwa-
żalna jest tendencja wzrostowa pod względem znaczenia danin w dochodach 
budżetu ogółem. Jedynie w 2018 roku zaobserwowano wzrost o 2% udziału 
danin w dochodach budżetu. Od 2019 i 2020 roku odnotowano pogłębiający 
się spadek najpierw o 0,2% i później o 4,1%.

We wszystkich badanych latach odsetek danin publicznych stano-
wi ponad 90% dochodów ogółem, z wyjątkiem roku 2020 gdzie wielkość  
ta wynosiła 88,2% (GOV2; GOV3; GOV4; GOV5). Na tej podstawie 
można stwierdzić, że daniny publiczne stanowią nadrzędne źródło pozyski-
wania dochodów budżetu państwa. Twierdzenie to jest jak najbardziej uza-
sadnione, ponieważ to podatek uznawany jest za najpowszechniejszą formę  
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daniny, a większość systemów dochodowych bazuje właśnie na pozyskanych  
z ich tytułu wpływach (Rosiński 2010, s. 83-84).

Posługując się danymi zawartymi w tabeli 3. można stwierdzić, że do-
chody budżety państwa składają się w głównej mierze ze środków pieniężnych 
pozyskanych z danin publicznych. W czteroletnim okresie poddanym analizie 
ich udział oscyluje w przedziale 88-92%. Od drugiego analizowanego roku 
obserwujemy wzrost znaczenia danin podatkowych o 2%, w trzecim roku 
wzrost wyniósł 0,2%, aż do 2020 gdzie nastąpiło zmniejszenie o 4,1% w po-
równaniu z rokiem poprzednim.

Jak wynika z tabeli 1. wkład danin niepodatkowych w latach 2017-2020 
w stosunku do danin podatkowych jest o wiele niższy. Informuje o tym rów-
nież ich relatywnie wąski udział mieszczący się w granicach 1,7-1,8%.

W pierwszych dwóch badanych latach zauważalna była niewielka ten-
dencja wzrostowa do 2018 roku, gdzie udział danin niepodatkowych w do-
chodach ogółem wynosił 1,8% i utrzymywał się na tym samym poziomie 
do 2019 roku. Następnie w 2020 roku zaistniały spadek oszacował się na 
poziomie 1,6%.

Zgodnie z powyższymi danymi daniny niepodatkowe nie stanowią dla 
budżetu państwa istotnego źródła dochodów. W latach 2017-2020 ich udział 
nie przekroczył granicy dwóch procent. Traktowane są one jako swoiste do-
pełnienie dochodów budżetowych wraz z innymi dochodami podatkowymi 
(GOV2; GOV3; GOV4; GOV5).

W pracy padło już stwierdzenie, że na dochody budżetu państwa składają 
się głównie daniny podatkowe, stanowiące największą część z wszystkich wpły-
wów dochodowych. Na te daniny składają się przede wszystkim środki pienięż-
ne pozyskane z podatków pośrednich oraz z podatków bezpośrednich (GOV1).

Na podstawie danych zawartych w tabeli 2. dotyczących znaczenia po-
datków pośrednich oraz podatków bezpośrednich w dochodach budżetowych 
wynika, że w latach 2017- 2020 ich sumaryczny udział był stosunkowo wyso-
ki i przyjmował wartości z przedziału 87-90%.

Dominującą rolę w analizowanych latach pełnią podatki pośrednie, któ-
rych udział we wszystkich okresach umiejscawiał się powyżej progu 60%. 
Wartość ta kolejno wyniosła w 2017 roku 64,7%, w 2018 była o 0,4 p.p. 
wyższa, w 2019 roku spadła o 1,3 p.p. po czym w 2020 roku obniżyła się 
o kolejne o 1,8 p.p. Tym samym udział podatków pośrednich przyjął w 2020 
roku najniższą wartość 61,6% w czteroletnim okresie poddanym analizie.
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Tabela 2. Znaczenie podatków pośrednich i podatków bezpośrednich w daninach podatko-
wych w latach 2017-2020 (w mln zł)

Lp. Rok Daniny podatkowe Podatki pośrednie Podatki bezpośrednie

1 2017 310 916,2 226 702,7 84 213,5

2 2018 343 136,2 247 247,5 95 888,7

3 2019 362 590,4 255 624,2 106 966,2

4 2020 365 439,6 258 677,1 105 762,5

Udział % w dochodach budżetu państwa ogółem

1 2017 88,7% 64,7% 24,0%

2 2018 90,3% 65,1% 25,2%

3 2019 90,5% 63,8% 26,7%

4 2020 87,1% 61,6% 25,4%

Źródło: Opracowanie i obliczenia własne na podstawie sprawozdań rocznych z wykonania 
budżetu za lata 2017-2020, (GOV2; GOV3; GOV4, GOV5).

Na całokształt danin podatkowych składają się, oprócz podatków po-
średnich, również podatki bezpośrednie. (GOV2; GOV3; GOV4; GOV5). 
Mimo iż, stanowią one mniejszą część wpływów uzyskiwanych z danin podat-
kowych, nadal są ważnym źródłem dochodów w budżecie państwa. Z danych 
zawartych w tabeli 2. wynika też, wysokość dochodów uzyskanych z tytułu 
podatków pośrednich w latach 2017-2020 była blisko 2,5-krotnie większa 
w porównaniu z dochodami z podatków bezpośrednich. 

Dane te obrazują, że udział podatków bezpośrednich w dochodach ogó-
łem kształtuje się na poziomie bisko 24-26% w całym badanym okresie. Od 
roku 2017 do 2019 zauważalna jest tendencja wzrostowa udziału podatków 
bezpośrednich w dochodach ogółem. W drugim badanym roku ich udział 
zwiększył się o 1,2% względem roku poprzedniego, a w trzecim roku o 1,5%. 
Następnie w 2020 roku udział podatków bezpośrednich spadł do poziomu 
25,4%. Nagromadzone wpływy z podatków pośrednich w 2020 roku stano-
wiły już tylko 96% podatków pośrednich z roku poprzedniego. Za to podatki 
bezpośrednie stanowiły 95% po datków bezpośrednich z roku 2019. (GOV2; 
GOV3; GOV4; GOV5).

Do środków pieniężnych zasilających budżet państwa zaliczane są rów-
nież daniny niepodatkowe. Jednak, jak wynikała z danych przedstawionych  
w tabeli 1., dochody uzyskiwane w ramach tej kategorii stanowią niewielką 
część dochodów z wszystkich danin publicznych (GOV8).
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Tabela 3. Znaczenie poszczególnych danin niepodatkowych w dochodach budżetu ogółem  
w latach 2017-2020 (w mln zł)

Lp. Rok Dochody  
ogółem

Daniny  
niepodatkowe

Wpłaty  
z zysku Cło

Wpłaty jednostek  
samorządu  
terytorialnego

1 2017 350 414,7 6 088,2 410,0 3 555,7 2 122,4

2 2018 380 048,1 6 797,5 503,4 4 034,6 2 259,5

3 2019 400 535,3 7 296,2 289,5 4 409,0 2 597,7

4 2020 419 795,7 7 427,7 -67,3 4 557,7 2 937,3

Udział % w dochodach ogółem

1 2017 100% 1,7% 0,12% 1,01% 0,61%

2 2018 100% 1,8% 0,13% 1,06% 0,59%

3 2019 100% 1,8% 0,07% 1,10% 0,65%

4 2020 100% 1,7% -0,02% 1,09% 0,7%

Źródło: Opracowanie i obliczenia własne na podstawie sprawozdań rocznych z wykonania 
budżetu za lata 2017-2020, (GOV2; GOV3; GOV4, GOV5).

Na podstawie danych zaprezentowanych w tabeli 3. można wnioskować, 
że w latach 2017-2020 udział danin niepodatkowych w dochodach budże-
tu państwa był znikomy. We wszystkich czterech badanych latach ich udział  
w dochodach ogółem nie przekroczył progu 2%. Wszystkie okresy badawcze 
cechowały się słabą tendencją wzrostową. W 2018 roku udział ten wzrósł  
o 0,1% w porównaniu do roku 2017 i utrzymywał się do roku 2019.  
W 2020 roku udział wpływów uzyskanych z danin niepodatkowych był naj-
niższy i wynosił 1,7%. Procentowy udział dochodów z wpłat z zysku przed-
siębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa w pierw-
szych trzech badanych okresach sięgał wysokości zaledwie 0,1%. Natomiast 
dla wpłat otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego udział ten  
w ww. latach mieścił się w przedziale 0,5-0,7%. Jedynie w 2020 roku procen-
towy udział wpłat otrzymanych z zysków zanotowano ujemny. Wynikało to 
głównie z dokonanych zwrotów nadpłaconych kwot z tytułu wpłat z zysku 
przedsiębiorstw państwowych za 2019 rok oraz wprowadzanych zmian w go-
spodarce finansowej na skutek trudnej sytuacji epidemiologicznej (GOV5).
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PODSUMOWANIE

Temat rozdziału miał na celu ukazanie kluczowego znaczenia danin pu-
blicznych jako źródła finansowania dochodów budżetowych. System budże-
towy w większości państw europejskich oparty jest na wpływach pozyskanych 
z danin publicznych, które stanowią tym samym nadrzędne źródło zasilania 
budżetów. Nagromadzone w ten sposób środki umożliwiają sfinansowanie 
wydatków oraz zadań realizowanych przez podmioty sektora finansów pu-
blicznych. Taka sytuacja jest charakterystyczna także dla Polski. Przeważająca 
większość środków wpływających do budżetu pochodzi z danin podatkowych, 
które uzupełniane są o wpływy uzyskane z danin niepodatkowych.

Dokonano klasyfikacji danin na te o charakterze podatkowym i niepo-
datkowym oraz scharakteryzowano poszczególne ich kategorie. Zaprezen-
towana została także fiskalna rola danin publicznych w dochodach budżetu 
państwa w latach 2017-2020. 

Poddane analizie dane dotyczyły wpływów uzyskanych z poszczególnych 
podatków oraz dochodów budżetu ogółem. Informacje uzyskane w tym czte-
roletnim okresie jednoznacznie wskazywały na daniny jako główne źródło  
finansowania dochodów budżetu.

Z przeprowadzonej analizy danin publicznych wynika, że w Polsce  
w latach 2017-2020 kluczowymi wpływami decydującymi o wielkości bu-
dżetu były daniny podatkowe. Większość uzyskanych wpływów pochodziła  
z podatków pośrednich a w drugiej kolejności z podatków bezpośrednich. Nie-
znaczna rola natomiast przypadła daninom niepodatkowym, które we wszyst-
kich czterech latach stanowiły drugorzędne źródło pozyskiwania dochodów 
w budżecie. Na tej podstawie można stwierdzić, iż wpływy uzyskane za ich 
sprawą nigdy nie będą w stanie zastąpić podstawowego źródła finansowania 
budżetu, jakim są daniny podatkowe.

Materiały udostępnione przez Ministerstwo Finansów z wykonania bu-
dżetu pozwoliły zobrazować niewielkie zróżnicowanie w dochodach ogółem, 
z racji tego, iż procentowy udział składających się na nie podatków w latach 
2017-2020 szacował się na bardzo podobnym poziomie.
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THE FISCAL ROLE OF PUBLIC CONTRIBUTIONS  
TO THE STATE BUDGET

Summary: Public taxes have always been the main source of government re-
venue. Most budget systems are built on the revenues collected through them, 
mainly tax revenues, which are then used to finance expenditures and tasks, 
performed by the public finance sector. The aim of the article is to present  
the issue of the regularity between the volume and structure of state budget 
revenues and public tributes as the main source of budget financing in 2017-
2020. The development of budget revenues in the aforementioned years based 
on revenues raised from public tributes is presented in detail. The data used  
in the analysis came mostly from secondary materials, including available lite-
rature on the subject, online sources, as well as legal acts.

Keywords: the state budget, tax levies, non-tax levies, revenue
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UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY

DZIAŁANIA INTEGRACYJNE WOBEC 
CUDZOZIEMCÓW W REGIONIE 

KUJAWSKO-POMORSKIM. PRZYKŁAD 
WYBRANYCH INSTYTUCJI KULTURY

Streszczenie: Niniejszy rozdział dotyczy działań wspomagających proces inte-
gracji cudzoziemców w regionie kujawsko-pomorskim. Analizą objęto wybra-
ne instytucje kultury, a mianowicie: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 
oraz Dwór Artusa w Toruniu. Tekst podzielono na dwie części. Pierwsza obej-
muje ujęcie teoretyczne, w tym podejmowane działania w sferze kultury przez 
Międzysektorowy Wojewódzki Zespół ds. Zarządzania Migracjami i Polityki 
Migracyjnej. W drugiej części natomiast zaprezentowane zostały działania na 
rzecz cudzoziemców dwóch wybranych ośrodków kultury. W podsumowaniu 
niniejszego rozdziału zawarto najważniejsze wnioski z badań. 

Słowa kluczowe: cudzoziemcy, integracja, instytucje kultury, województwo 
kujawsko-pomorskie 

WPROWADZENIE

Województwo kujawsko-pomorskie powstało w roku 1999 w wyniku 
reformy, która zmieniła podział administracyjny państwa (Podemska 2017, 
s. 87). W tym miejscu wartym rozważenia są aspekty społeczno-gospodarcze 
tego regionu. Chodzi tu przede wszystkim o sytuację demograficzną. W jej 
ocenie należy rozważyć ruch naturalny ludności, ruch wędrówkowy ludności 
oraz strukturę wieku ludności. Wejście Polski do struktur Unii Europejskiej 
spotęgowało migracje zagraniczne, zwłaszcza z przyczyn na tle ekonomicznym. 
Po tym okresie najwięcej osób emigrujących z badanego regionu wyjechało 
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do państw europejskich. W roku 2014 docelowym kierunkiem były Niemcy  
i Wielka Brytania. Do tych obu państw wyjechało z województwa ¾ emigran-
tów. Od wielu lat region ten cechuje ujemne saldo migracji. W województwie, 
podobnie jak w przypadku kraju, obserwuje się zmiany w strukturze wieku 
ludności. Chodzi tu o zjawisko starzenia się społeczeństwa. (Gałązka, Potry-
kowska 2013, s. 45-73). Poza wspomnianymi problemami, region mierzy się 
również z trudnościami ekonomicznymi. Dla przykładu w latach 2010-2012 
odnotowano wysoką stopę bezrobocia rejestrowanego. Wzrosła ona z 12% 
 do 17% (Antosz, Kasparek, Magierowski 2013, s. 4). 

W myśl prognozy demograficznej, która stworzona została przez Głów-
ny Urząd Statystyczny, do roku 2050 liczba ludności miast w województwie 
zmniejszy się o 24,4%. Przewiduje się ponadto, że wystąpią niekorzystne ten-
dencje, jeśli chodzi o zmiany struktury wiekowej. Prawie 1/3 mieszkańców 
stanowić będą osoby w wieku poprodukcyjnym (GUS 2015). 

Na podstawie projektu pt. „Masz prawo wiedzieć”, który realizowany 
był w latach 2018-2021, powołano Międzysektorowy Wojewódzki Zespół ds. 
Zarządzania Migracjami i Polityki Migracyjnej (dalej: Zespół). Jego działania 
skupiały się na wypracowaniu modelu integracji cudzoziemców w regionie 
kujawsko-pomorskim. Głównymi obszarami prac Zespołu były następujące 
obszary: kultura, edukacja, polityka społeczna, rynek pracy oraz bezpieczeń-
stwo i sprawy obywatelskie. Autorka niniejszego opracowania, mając na uwa-
dze cel, skupiła się w dalszej części tekstu na przedstawieniu działań grupy 
tematycznej dotyczącej kultury. W trakcie posiedzeń Zespołu dyskutowano 
na temat działań instytucji kultury oraz województwa na rzecz cudzoziemców. 
W tym zakresie podejmowano następujące zagadnienia: przygotowanie oferty 
kulturalnej dostosowanej do potrzeb obcokrajowców, skuteczne informowa-
nie o tych wydarzeniach, udostępnianie zasobów instytucji kultury dla reali-
zacji zadań obywatelskich cudzoziemców oraz programy wsparcia dla artystów 
migrantów (Emic1). Grupa ta opracowała diagnozę potrzeb i problemów  
w sferze kultury. 

W roku 2019 uczestnicy posiedzenia przygotowali ankietę na temat 
korzystania cudzoziemców z instytucji kultury (Emic2). Badanie ankietowe 
podzielone zostało na dwie części, a mianowicie: aktywność kulturalna cudzo-
ziemców oraz cudzoziemcy w instytucjach kultury. W pierwszej części wzię-
ło udział 80 respondentów, a w drugiej 40 pracowników instytucji kultury.  
Dominującą grupą wiekową biorącą udział w badaniu były osoby w przedziale 
26-35 lat. Średnia wieku respondenta zatem wyniosła 33 lata. Główną grupę 
narodowością stanowiły osoby pochodzące z Ukrainy (77%). W przeważającej 
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większości osoby biorące udział w badaniu były czynne zawodowo. Stanowiły 
one 71 % grupy. Większość respondentów przebywała w Polsce wspólnie  
z bliskimi (73%). Wśród respondentów blisko 75% zdeklarowało, że często 
uczestniczy w sferze kultury. Wyniki badań pokazały, że oczekiwania respon-
dentów od instytucji kultury są zróżnicowane. Większość z nich wskazała,  
że uczestnictwo w obszarze kultury wspomaga ich proces integracji ze społecz-
nością przyjmującą. Z kolei prawie 5 % zdeklarowało chęć kontaktu z kulturą 
ich kraju pochodzenia. Wyniki badań pokazały, że respondenci odwiedzali 
najczęściej kino, teatr oraz wystawy. Natomiast za główne bariery w dostę-
pie do instytucji kultury uznano: nieznajomość języka, struktury oraz zakresu 
kompetencji działania instytucji. Istotny wniosek płynący z badań dotyczy 
kierunku zmian w sferze kultury. Stwierdzono, że ważną rolę pełni system in-
formacji dla cudzoziemców, który zdecydowanie należy rozbudować. Wśród 
przyczyn niekorzystania z instytucji kultury przez cudzoziemców wymienia-
no: zarówno brak środków finansowych, interesujących ofert, jak i znajomości 
języka polskiego (Emic3). 

Wartym rozważenia są także wyniki ankiet na temat uczestnictwa cu-
dzoziemców w obszarze kultury, które przeprowadzone zostały w roku 2021 
przez Fundację You Plan Culture. Ankiety przeprowadzono wśród 79 cudzo-
ziemców mieszkających w województwie na temat nawyków spędzania wol-
nego czasu oraz uczestnictwa w kulturze. Wyniki pokazały, że ponad połowa 
obcokrajowców uczestnicy w życiu kulturalnym miasta rzadziej aniżeli raz 
w miesiącu. Przed pandemią 18 ankietowanych brało udział w sferze kultury 
raz w tygodniu, natomiast 17 obcokrajowców ani razu (You Plan Culture, 
Wyniki ankiet i wywiadów oraz sondy). 

CENTRUM KULTURY DWÓR ARTUSA W TORUNIU

Centrum Kultury Dwór Artusa jest instytucją kultury, która powoła-
na została przez Radę Miejską Torunia w roku 1995. Posiada ona kilka filii, 
tj.: Dom Muz, Dom Muz Rudak oraz Dom Muz Podgórz. W gmachu tego 
budynku odbywają się wydarzenie kulturalne, jak również uroczystości spo-
łeczne, polityczne i towarzyskie. Obiekt ten ponadto udostępniany jest na or-
ganizację kongresów, sympozjów, konferencji czy giełd. Aktywnością objęto 
także imprezy plenerowe i okolicznościowe (Dwór Artusa). 

W rozmowie telefonicznej pracownik tego obiektu stwierdził, że obec-
nie grane są wyłącznie spektakle w języku polskim. Przygotowane są napisy  
do spektaklu w języku angielskim, ale może to stanowić barierę dla osób, 
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które nie czują się biegle w tym języku. Do tej pory przygotowane zostały na-
pisy w języku angielskim do spektaklu „Krzyżacy”. Zorganizowany został pro-
jekt „Polsko-litewsko-białoruskie warsztaty dramaturgiczne”, który miał na 
celu stworzenie przez uczestników warsztatów oryginalnych tekstów teatral-
nych inspirowanych tematem wspólnej historii Polski, Litwy i Białorusi oraz 
stosunków polsko-litewsko-białoruskich w czasach historycznych i współ-
czesnych. W projekcie wzięły udział 3 pary (dramaturg/żka i reżyser/ka), po 
jednej parze z Polski, Litwy i Białorusi. Efekty pracy zostały zaprezentowane 
na Scenie na Zapleczu. 

Nabór na warsztaty cieszył się dużym zainteresowaniem. Projekt był do-
finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
(MKiDN) w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na 
2017-2022, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewi-
cza „Kulturalne pomosty”. Zorganizowany został również Międzynarodowy 
Festiwal Teatralny Kontakt, podczas którego zaprezentowano najciekawsze 
i najważniejsze spektakle teatralne z całego świata. Do tej pory w festiwalu 
wzięły udział teatry m.in. z Australii, Białorusi, Belgii, Bułgarii, Chin, Czech, 
Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Jugo-
sławii, Korei Południowej, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji, 
Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Turkmenistanu, Ukrainy, USA, Uzbekistanu, 
Węgier, Wielkiej Brytanii, Wietnamu, Włoch. Do spektakli granych w języku 
polskim zapewniane są napisy w języku angielskim lub tłumaczenie symulta-
niczne. Po wcześniejszym uzgodnieniu mogą zostać przeprowadzone warszta-
ty teatralne w języku angielskim.

W tym miejscu warto wspomnieć, że informacje na stronie internetowej 
teatru dostępne są wyłącznie w języku polskim. Nie jest bowiem prowadzona 
równolegle strona internetowa w języku angielskim, ponieważ w teatrze nie 
ma osoby, która mogłaby te treści przetłumaczyć. Poza tym nie ma żadnego 
budżetu, aby otworzyć teatr na potrzeby cudzoziemców. Zdarzało się jedy-
nie, że cudzoziemcy-turyści byli zainteresowani architekturą teatru i chcieli go 
zwiedzić. Obecnie jednak planowane jest zwiększenie dostępności teatru dla 
obcokrajowców, szczególnie z Ukrainy. Ważnym elementem jest jednak prze-
prowadzenie konsultacji i diagnozy potrzeb. Istotne jest też wprowadzenie 
do repertuaru tytułu, który będzie jak najbardziej uniwersalny i do odbioru 
spektaklu nie będzie konieczna znajomość polskich kontekstów. Inicjatywy 
zwiększające dostępność będą ściśle wiązały się z działaniami artystycznymi 
i edukacyjnymi. 
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MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W BYDGOSZCZY

Miejskie Centrum Kultury (dalej: MCK) w Bydgoszczy ma swoją siedzi-
bę przy ul. Doktora Karola Marcinkowskiego 12. Pracownicy tej instytucji 
organizują festiwale, koncerty, spektakle teatralne, wystawy, akcje miejskie, 
cykle filmowe warsztaty oraz spotkania autorskie (Miejskie Centrum Kultury 
w Bydgoszczy, O nas) 

W roku 2018 w programie działalności istniała "Linia ukraińska".  
W każdym z numerów „Bydgoskiego Informatora Kulturalnego” (dalej: BIK) 
ukazywał się blok w języku ukraińskim, który zawierał tłumaczenia materia-
łów, ale także teksty powstające specjalnie dla ukraińskich mieszkańców mia-
sta. Większość z nich dotyczyła tradycji bydgoskiego przemysłu i wydarzeń 
trwającego Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego, a także bydgo-
skich instytucji kultury – np. ukraińskie motywy w zbiorach Muzeum Okrę-
gowego w Bydgoszczy. Ukazał się ponadto numer 18. czasopisma kulturalne-
go „Fabularie”, poświęcony w znacznej części sprawom ukraińskim. Zawarto  
w nim specjalnie napisane na potrzeby tej publikacji teksty Haśki Szyjan, któ-
re poświęcone zostały ukraińskim echom akcji metoo i Dmytro Kutza do-
tyczące relacji kulturalnych polsko-ukraińskich oraz Marka Bochniarza na 
temat relacji z Festiwalu Filmowego Ukraina! jak również przekład poematu 
Hryhorija Czubaja. Do każdego numeru „BIK-u” dołączana była wkładka 

„Bydgoskie Kalendarium Kulturalne”, które od roku 2021 ukazuje się także 
w ukraińskiej wersji językowej. Pracownia Kina i Filmu przygotowała ponad-
to cztery premierowe projekcje filmów: „Twarz”, „Zimna wojna”, „Ślimaki” 
oraz „Najbrzydszy samochód świata” z ukraińskimi napisami. 

Warto wspomnieć, że podczas Festiwalu Ethniesy wystąpiły także ukra-
ińskie zespoły nawiązujące do ludowych tradycji muzycznych. Przykładem są 
tu: DachaBracha i Svitlana Nianio. W ramach tego festiwalu wydane zostały 
także dwie książki poetyckie: tom przekładów poezji znanej i cenionej po-
etki ukraińskiej Lubow Jakymczuk „Morele Donbasu” oraz tom, poświęco-
ny zmarłemu poecie ukraińskiemu Nazarowi Honczarowi, pt. „Autoportret 
z martwą naturą” Anety Kamińskiej, która obecnie jest najbardziej aktywną 
tłumaczką poezji ukraińskiej w Polsce. Obie poetki w ramach festiwalu wzięły 
także udział w spotkaniach autorskich i promocji swoich książek. Warto pod-
kreślić, że podobne spotkania odbyły się także w innych miastach: Warszawie, 
Toruniu i Łodzi – we współpracy z lokalnymi instytucjami kultury: Domem 
Ukraińskim w Warszawie, Łódzkim Domem Literatury i Dworem Artusa  
w Toruniu. W ramach wydarzeń związanych z Festiwalem Animocje odbył 
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się, we współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną (WiMBP) 
w Bydgoszczy, pokaz bajek ukraińskich. 

MCK wraz z Wydawnictwem Agora zorganizowało spotkanie autorskie 
z Ann Applebaum. Promowało ono jej najnowszą książkę pt. „Czerwony 
głód”, której tematyka poświęconą została ukraińskiej historii. MCK było 
także otwarte na ukraińskich studentów z Bydgoszczy. Do katalogów Galerii 
Wspólnej dołączane były wkładki z ukraińskojęzycznymi wersjami tekstów 
w katalogu, dzięki czemu galerię odwiedza coraz większa liczba ukraińskich 
odbiorców. Często są to studenci kierunków artystycznych. W ramach wspie-
rania uczestnictwa w kulturze ukraińskich mieszkańców miasta zostały przy-
gotowane specjalne vouchery pozwalające na bezpłatny udział w koncertach 
odbywających się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Perkusyjnej 
Drums Fusion. Przygotowana została specjalna publikacja w języku ukraiń-
skim zawierająca program wydarzeń w języku ukraińskim, która była dystry-
buowana w miejscach licznie odwiedzanych przez ukraińskojęzycznych miesz-
kańców Bydgoszczy. Przykładem są tu chociażby urzędy, biura tłumaczeń, 
bydgoskie uczelnie i miejsca kultu religijnego. Kolejną podjętą aktywnością 
była organizacja koncertu ukraińskiego zespołu wykonującego irish-punk 
O’Hamsters, który odbył się w dniu 16 listopada 2021 r. w klubie Estrada 
Stagebar. W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Agora Nestora”, prowa-
dzonego przez MCK, odbywał się cykl wykładów prezentujący ukraińskie tra-
dycje kulturowe, w tym kuchnię ukraińską czy tamtejsze zwyczaje świąteczne. 

 Wszystkie te działania odbiły się szerokim echem w kraju i za granicą. 
Informowały o nich m.in. Polskie Radio dla Zagranicy (redakcja ukraińska), 
ukraińskie konsulaty w Polsce, Instytuty Polskie w Ukrainie, a reportaż doty-
czący działań „Linii ukraińskiej” ukazał się na portalu samorządowym tygo-
dnika „Polityka”. 

W rzeczywistości covidowej, czyli od roku 2020 nie prowadzono w za-
sadzie działań ukierunkowanych na cudzoziemców. Oprócz współorganizacji 
festiwalu „Barwy muzyki” – prezentacją twórczości muzycznej ukraińskich 
emigrantów mieszkających w Bydgoszczy, organizowane przez Stowarzysze-
nie Inicjatyw Kulturalnych oraz niezrzeszone środowisko ukraińskie. Głów-
ną barierą w realizacji działań na rzecz cudzoziemców jest brak środków 
finansowych. 
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PODSUMOWANIE

W kontekście niniejszego rozdziału ważną rolę odgrywają badania na 
temat uczestnictwa cudzoziemców w obszarze kultury, które przeprowa-
dzone zostały przez Zespół oraz Fundację You Plan Culture. Pokazały one,  
że cudzoziemcy mają różne oczekiwania od instytucji kultury. Responden-
ci najchętniej odwiedzają teatr, wystawy oraz kino. Większość z nich uznała,  
że uczestnictwo w sferze kultury zdecydowanie wspomaga ich proces inte-
gracji ze społecznością lokalną. Do głównych barier uniemożliwiających do-
stęp do instytucji kultury należą: nieznajomość języka, struktury oraz zakresu 
kompetencji działania instytucji. Główny wniosek z badań związany był ze 
zmianami w sferze kultury. Chodzi tu głównie o rozbudowę systemu infor-
macji dla cudzoziemców. 

Wyniki badań pokazują, że wybrane instytucje kultury nie mają wystar-
czająco rozbudowanej sieci działań wobec obcokrajowców. Można stwierdzić, 
że ich zaangażowanie w proces integracji cudzoziemców jest raczej minimalne. 
MCK przed pandemią COVID-19 prowadziło wprawdzie działania ukierun-
kowane na proces integracji cudzoziemców, jednak obecnie nie realizuje już 
żadnych działań z tego zakresu. W przypadku Centrum Kultury Dwór Artusa 
w Toruniu niezwykle ważnym elementem jest przeprowadzenie konsultacji  
i diagnozy potrzeb obcokrajowców. Istotne jest tu głównie wprowadzenie do 
repertuaru tytułu, który będzie jak najbardziej uniwersalny i do odbioru spek-
taklu nie będzie konieczna znajomość polskich kontekstów. Główną barierą 
jest brak środków na prowadzenie tego typu działań. 

Podsumowując, należy wskazać, że województwo kujawsko-pomorskie-
go cechuje ujemne saldo migracji stałych. Na przełomie wieków nasiliły się 
migracje zagraniczne z regionu kujawsko-pomorskiego, zwłaszcza Bydgoszczy. 
Na ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej wpływa przede wszystkim sytuacja 
demograficzna. W myśl prognozy demograficznej GUS sytuacja ta ulegnie 
zmianie w następnych dekadach. Głównym problemem będzie malejąca licz-
ba mieszkańców, starzejące się społeczeństwo, a co za tym idzie mniejsza licz-
ba osób w wieku produkcyjnym. Dlatego tak istotne jest zmniejszanie barier 
dotyczących zatrudnienia osób innych narodowości. Polityka integracyjna, 
podobnie jak w przypadku Polski, w województwie realizowana jest głównie 
przez organizacje pozarządowe. Pomoc świadczona przez instytucje kultury  
z całą pewnością przyczyniłaby się do powodzenia procesu integracji. Należy 
stwierdzić, że dalszy brak spójnej polityki integracyjnej w regionie, w tym  
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w sferze kulturalnej, będzie prowadził do wielu nieporozumień oraz 
problemów.
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INTEGRATION ACTIVITIES FOR FOREIGNERS  
IN THE KUJAWSKO-POMORSKIE REGION –  
AS EXEMPLIFIED BY SELECTED CULTURAL 

INSTITUTIONS

Summary: This chapter deals with activities supporting the pro-
cess of integration of foreigners in the Kujawsko-Pomorskie region.  
The analysis covers selected cultural institutions, namely: Municipal 
Cultural Centre in Bydgoszcz and Artus Manor in Toruń. The text  
is divided into two parts. The first one covers the theoretical approach, 
including the actions taken in the cultural sphere by the Intersectoral 
Provincial Team for Migration Management and Migration Policy.  
In the second part, the activities for foreigners of two selected cultural 
centers are presented. The summary of this chapter contains the most 
important conclusions from the research. 

Keywords: foreigners, integration, cultural institutions, Kujawsko-
-Pomorskie province
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UNIWERSYTET WARSZAWSKI

NIE RZUCAJCIE  
NA NICH KAMIENIEM... 

– DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA 
OPIEKI NAD WIĘŹNIAMI  

„PATRONAT” W POZNANIU, 
W ŚWIETLE SPRAWOZDAŃ 

Z LAT 1931-1938

Streszczenie: W artykule zostaną przedstawione metody resocjalizacji, które 
wdrażano na terenie II Rzeczypospolitej. Urzeczywistnienie tego typu filozofii 
działania odbywało się poprzez tworzenie Towarzystw do Opieki Nad Więź-
niami „Patronat” w poszczególnych miastach. W poniższej analizie omówiony 
zostanie przykład funkcjonowania tej instytucji w Poznaniu.

Słowa kluczowe: adwokatura, II Rzeczpospolita, resocjalizacja, Patronat

WPROWADZENIE

Problematyka resocjalizacji niezmiennie wywołuje kontrowersje. Znaw-
cy tematyki podzielili się na dwa obozy Pierwsza grupa odrzuca taką praktykę 
stosowaną wobec więźniów jako metodę, która nie przynosi żadnych efektów. 
Natomiast druga uważa, że resocjalizacja, w zależności od stosowanych narzę-
dzi, może wywołać pożądany efekt, jakim jest wprowadzenie byłego więźnia 
do tkanki społecznej. Powyższe zagadnienia zaczęto rozważać w różnych kra-
jach po reformie systemu karnego i wprowadzeniu nowoczesnego prawa i po-
stępowania karnego w drugiej połowie XIX wieku. Była ona podejmowana 
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zarówno w formie teoretycznej przez przedstawicieli doktryny, znawców te-
matyki, jak i praktycznej poprzez tworzenie i stosowanie gotowych rozwiązań 
wobec byłych więźniów. Materiały źródłowe stanowić będą roczne sprawoz-
dania towarzystwa z lat 1932-1939. Układ sprawozdań był charakterystyczny. 
Każde z nich rozpoczynało się wstępnym artykułem, które pisał prezes Towa-
rzystwa. Poszczególne teksty dotyczyły różnych aspektów działalności organi-
zacji i ich wpływu na społeczeństwo. Tytuły większości artykułów dawały na-
zwę całemu opracowaniu. Kolejną część stanowią sprawozdania z działalności 
towarzystwa wraz z rocznym rozliczeniem finansowym. W każdym roczniku 
znajdował się aktualny spis członków oraz deklaracja członkowska dla no-
wych chętnych. Poza analizą sprawozdań autor dokona przeglądu literatury 
przedmiotu. Badany temat nie został do tej pory kompleksowo omówiony  
i wymaga głębszego rozważenia.

Zastosowano następujące metody badawcze: krytyczna analiza literatury, 
analiza dokumentacji, analiza porównawcza. 

EWOLUCJA POJĘCIA KARY

Podejmując problematykę resocjalizacji, warto zwrócić uwagę pojęciu 
kary, a zwłaszcza jej społecznej wartości. W czasach najdawniejszych stosowa-
nie kary było z jednej strony okrutne, a z drugiej miało charakter prywatny. 
Skazanego karano śmiercią bądź ciężkim okaleczeniem ciała. Często konfisko-
wano, również cały jego majątek. Konsekwencją kary było wykluczenie rodzi-
ny skazanego ze społeczeństwa. Stosowano zasadę prywatnoprawną polegają-
cą na tym, że krzywda wyrządzona jednemu członkowi społeczeństwa przez 
drugiego była indywidualną sprawą pokrzywdzonego, bądź rodu, z którego 
pochodził. Często posługiwano się zasadą kompozycji, czyli ugody pomiędzy 
rodami. Tylko najcięższe zbrodnie o charakterze religijnym czy państwowym 
były ścigane przez państwo. 

Wraz z upływem czasu i zwiększeniem roli państwa w społeczeństwie 
coraz więcej kar wymierzały instytucje reprezentujące państwo, a egzekwowa-
ne były one przez organ publiczny. U schyłku średniowiecza funkcjonował 
pogląd, że kara winna mieć charakter odstraszający samego przestępcę od re-
cydywy, a resztę społeczeństwa od naśladowania jego czynu. Jednocześnie za-
ostrzono represje karne, co spowodowało wyraźne zwiększenie okrucieństwa 
w prawie karnym. Szczególnym rodzajem przewodu był proces inkwizycyjny. 
W czasach wczesnonowożytnych ostatecznie zwyciężył publiczny charakter 
kary. W XVIII wieku duży wpływ na prawo karne i system kar miał nurt 
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zwany humanitaryzmem prawniczym. Jego przedstawiciele postulowali wie-
le zmian, między innymi rezygnację z przestępstw o charakterze religijnym, 
czy likwidację okrutnych kar, jak kwalifikowana kara śmierci czy kara mu-
tylacyjna. Z czasem w poszczególnych kodeksach ustawodawcy wprowadzali 
przepisy łagodzące prawo i postępowanie karne. Ograniczono bądź zniesiono 
całkowicie karę śmierci na rzecz kary więzienia bądź robót publicznych.

Zaczęto zwracać uwagę na to, że celem kary ma być poprawa, a nie uni-
cestwienie przestępcy. Pojęciem kary zaczęli zajmować się filozofowie. Przed-
stawiciele szkoły klasycznej, Kant i Hegel uznawali, że kara ma być etyczną 
koniecznością a nie odwetem za wyrządzone zło. Organy państwa miały ją wy-
mierzać z poczucia obowiązku, bez względu na korzyść. Przeciwne myślenie 
mieli zwolennicy szkoły antropologicznej, którzy wskazywali na to, że prze-
stępstwo zależy od fizycznych i psychicznych cech człowieka, a jednocześnie 
warunkowane było przez społeczeństwo, w którym żyła osoba popełniająca 
czyn zabroniony. Dzięki powyższym rozważaniom zaczęto wprowadzać nowe 
metody postępowania z przestępcami, takie jak tworzenie zakładów popraw-
czych czy warunkowe zawieszenia kary. Poważnie zmieniono charakter repre-
sji karnej. Likwidowano kary okrutne i hańbiące, karę śmierci ograniczano do 
wyjątkowych wypadków, bądź zniesiono całkowicie, podstawową karą było 
pozbawienie wolności (Lesiński, Rozwadowski 2007; Sójka-Zielińska 2009).

Tak uformowany dyskurs wskazywał na to, w jakim kierunku ewoluowa-
ło pojęcie kary. Skoro w pierwszym okresie miała być zemstą o charakterze 
prywatnym, tak z czasem stała się sposobem na ukaranie winnego przez orga-
ny państwa, który czynił to w imieniu społeczeństwa. Samą karę uznano nie 
tylko jako sposób na odpokutowanie winy, ale również czynnik skłaniający 
do poprawy. W XX wieku silne piętno na systemie sądownictwa zwłaszcza 
karnego odcisnęło pojęcie resocjalizacji.

POJĘCIE RESOCJALIZACJI

Resocjalizacja to proces modyfikacji osobowości jednostki społecznej  
w celu przystosowania jej do życia w danej zbiorowości, a w węższym znacze-
niu w społeczeństwie. Polega na tym, że poprzez odpowiednie zabiegi kształ-
tuje się u jednostki normy społeczne i wartości, których nie miała ona możli-
wości przyswoić wcześniej, w trakcie procesu socjalizacji. Celem resocjalizacji 
jest jednocześnie spowodowanie, iż zrezygnuje ona z przyswojonych do tej 
pory reguł działania stojących w sprzeczności z systemem aksjonormatywnym  
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(czyli zespołem powiązanych norm społecznych i wartości) tej zbiorowości 
(Encyklopedia PWN 2022).

Problem resocjalizacji i przywrócenia skazanego społeczeństwu był na 
tyle istotny, że w latach dwudziestych podjęto taką inicjatywę w międzywo-
jennej Polsce. Zajęły się tym nie instytucje państwowe, a stowarzyszenia two-
rzone specjalnie w tym celu.

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD WIĘŹNIAMI „PATRONAT 
– IDEA I POWSTANIE

Impulsem do wprowadzenia idei resocjalizacji stało się poznanie tak ży-
wego człowieka za więzienną kratą, jak i warunków jego bytowania. Począt-
kowo akcja miała bardziej wydźwięk humanitarny niż społeczny. Idea patro-
nacka mogła zacząć się realizować dopiero po 1909 roku, kiedy wprowadzono  
w Królestwie Polskim możliwość przedterminowego warunkowego zwol-
nienia. To właśnie w tym roku powstało pierwsze towarzystwo opieki nad 
uwolnionymi z guberni warszawskiej, rozciągając opiekę zarówno na rodzi-
ny więźniów jak i osadzonych. Ostatecznie idea patronacka rozwinęła się po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości, zwłaszcza że polski system więzien-
nictwa został oparty na został na nowoczesnej idei humanitaryzmu. W 1925 
roku Towarzystwo opieki nad uwolnionymi z więzień guberni warszawskiej 
zmieniło swój statut i przekształciło się w ogólnopolską organizację Patronat 
(Zbyszewska 1983).

Jedną z pionierek w tej kwestii była Róża Łubieńska, która na terenie Kra-
kowa zorganizowała szeroko rozbudowaną opiekę nad więźniami i ich rodzi-
nami. W marcu 1925 roku właśnie z inicjatywy Łubieńskiej w lokalu Sądu 
Apelacyjnego ukonstytuował się tzw. Patronat – Towarzystwo Opieki nad 
Więźniami. Oddział w Krakowie (sama siedziba była w Warszawie). Prezesem 
została oczywiście Róża Łubieńska. Stanowisko to piastowała do rozwiązania 
organizacji przez władze okupacyjne. Patronat został reaktywowany po wojnie, 
jednak wkrótce zlikwidowany przez władze komunistyczne (Zbyszewska 1983).

DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA OPIEKI  
NAD WIĘŹNIAMI – ODDZIAŁ W POZNANIU

Jednak oddziały Towarzystwa Opieki nad Więźniami zaczęły powsta-
wać również w innych miastach. W połowie 1931 roku ukonstytuował się on  
w również w Poznaniu.
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Powstanie i organizacja

W pierwszym numerze sprawozdania poznańskiego Patronatu nakreślo-
no zakres jego działalności. Miało to być stowarzyszenie "ludzi dobrej woli”, 
którzy winni nieść pomoc tym osobom, które w poprzez swoją działalność 
stracili wolność i „miejsce wśród społeczeństwa”. Wskazano na wspomnia-
ny wcześniej trend, że kara miały służyć resocjalizacji, czyli poprawie więźnia  
i przygotowaniu go do życia w społeczeństwie. Jednak uznano, że skazanemu 
potrzebna jest pomoc, nie tylko podczas odbywania kary, ale przede wszyst-
kim po opuszczeniu przez niego murów więziennych. Tam często stawał się 
bezradny wobec otaczającego świata, co mogło prowadzić do jego powrotu 
na drogę występku. Z tego względu twórcy Towarzystwa postanowili otoczyć 
opieką moralną i materialną „tych, których zwykliśmy uważać za straconych 
dla społeczeństwa i państwa przy jednoczesnym zdjęciu piętna hańby z ludzi, 
których niejednokrotnie los życia za mury więzienne wtrącił” (Sprawozdanie 
Towarzystwa Opieki…).

Organizacja i sposób działalności zostały określone w statucie, który rów-
nież znalazł się w pierwszym numerze sprawozdania. Zawiera on 54 paragra-
fy, które zostały ułożone według poszczególnych zagadnień. W pierwszych 
dwóch paragrafach określono nazwę stowarzyszenia i wskazano, że działalność 
organizacji rozciąga się na cały obszar Rzeczypospolitej. W paragrafach od 
trzeciego do siódmego zapisano cele i związane z nim środki działania orga-
nizacji. Były to:

1. poprawa stanu moralnego i materialnego więźniów we współdziałaniu z 
władzami więziennymi:

a. odwiedzanie więźniów i ich rodzin dla zapoznania się z warunkami 
bytowymi;

b. badanie warunków bytu więźniów i okazywaniu im pomocy;
c. zakładanie książnic więziennych wraz z przekazywaniem więźniom 

książek;
d. urządzanie odczytów i pogadanek w trakcie świąt religijnych i 

narodowych;
2. wychowanie, nauczanie i przekazanie umiejętności związanych z pracą 

zarobkową nieletnich sprawców przestępstw:
a. organizowanie obrony nieletnich;
b. pomoc w działalności kuratorów dla nieletnich;
c. tworzenie opieki nad nieletnimi, którzy byli powierzani przez sądy;
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d. występowanie z podaniami o pozbawienie władzy rodzicielskiej poszcze-
gólnych nieletnich;

e. otworzenie miejsc czasowego zatrzymania nieletnich oraz kolonii wy-
chowawczo – poprawczych;

3. pomoc dla osób, które opuszczają więzienie, w celu określenia ich bytu 
oraz przejmowanie pod nadzór osób zwolnionych przedterminowo:

a. zaopatrywanie uwolnionych w odzież, pożywienie, środki lekarskie, 
narzędzia pracy i ułatwianie im przyjęcia do schronisk, domów pracy 
i warsztatów;

b. udzielanie zapomóg i pożyczek;
c. ułatwianie powrotu do pracy zarobkowej i miejsca stałego zamieszkania;
d. zakładanie i wspomaganie biur pośrednictwa pracy i wszelkiego rodzaju 

warsztatów i domów pracy;
4. wspieranie pod względem moralnym i materialnym rodzin więźniów:
a. zaopatrywanie rodzin więźniów w pożywienie, odzież, środki lekar-

skie i ułatwianie korzystania z przytułków, jadłodajni i instytucji 
dobroczynnych,

b. udzielanie zapomóg i pożyczek;
c. umieszczanie dzieci w ochronkach i szkołach;
d. udzielanie opieki moralnej i prawnej;
e. zakładanie przytułków dla dzieci więźniów (Sprawozdanie Towarzystwa 

Opieki…).

Cele towarzystwa

Niezwykle istotne zarówno dla wartości poznawczej samej działalności 
Patronatu, jak i określenie pewnej drogi wyznaczanej dla jego członków były 
artykuły wstępne pisanego przez osoby kierujące stowarzyszeniem. Zaczynały 
one każde ze sprawozdań, zaś tytuł „wstępniaka” często nadawał nazwę całości 
sprawozdania. Poniżej omówione zostaną teksty z kolejnych numerów.

Nie rzucajcie na nich kamieniem…

Tytuł artykułu wstępnego powzięty został z felietonu Rózy Łubień-
skiej, która ukazał się w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym”. Autor tek-
stu stwierdza, że praca z więźniami nad poprawą ich losu, warunków byto-
wych, ale również służąca w ich powrocie do społeczeństwa jest niedoceniana. 
Wskazuje, że nie ma ona na celu podważenia ukarania sprawcy. Uznaje to za 
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obowiązek wymiaru sprawiedliwości, aby za dokonanie przestępstwa skazany 
poniósł zasłużoną karę, jednak obowiązkiem społeczeństwa ma być umoż-
liwienie poprawy wracającym na wolność. Wskazuje, że społeczeństwo jest 
często surowsze wobec skazanych od sądów. Mimo poniesienia zasłużonej 
kary, przed skazanym zamknięte były zakłady pracy, a piętnem kary i nieza-
winionej hańby, znaczy się niewinne dziecko więźnia. Następstwem takiego 
działania społeczeństwa stawały się najpierw obojętność takiego przestępcy, 
która często przechodziła w bezwzględną nienawiść i chęć zemsty na społe-
czeństwie, a przy jego kruchej kondycji psychicznej i moralnej mogła spo-
wodować popełnienie kolejnego czynu zabronionego. Autor tekstu zauważa, 
 że mimo wszystko nastąpiła ogromna poprawa warunków życia skazanego, 
od poprawy higieny, poprzez sposób odżywiania, ruch na świeżym powietrzu, 
aż po opiekę lekarską, społeczne wychowanie poprzez pracę, oddziaływanie 
moralne przy pomocy duszpasterstwa oraz odczyty i nauczanie. Jednak wska-
zuje na koniec, że społeczeństwo nie może pozostać bierne wobec skazanych, 
którzy wychodzą na wolność, ani tym bardziej ich odtrącać, gdyż mogą oni 
wówczas popaść w rozgoryczenie i popełnić nową zbrodnię (Sprawozdanie 
Towarzystwa Opieki…).

Patronat i społeczeństwo

Autor rozpoczyna artykuł od stwierdzenia, że rachunek między winą  
a karą musi zostać wyrównany. Jednak kara, poza tym, że jest gratyfikacją 
to ma na celu inne zadania, w tym poprawę przestępcy i uczynienie z niego 
jednostki użytecznej dla społeczeństwa. Ponownie wskazuje, że winno ono 
interesować się losem więźnia, aby zatracić w nim specyficzne uczucie niena-
wiści do reszty wspólnoty za swój los. Autor stwierdza, że to właśnie trudna 
sytuacja materialna, w tym brak pracy popychają go do czynu zabronionego. 
Wskazuje, że w interesie społeczeństwa leży ponowne włączenie go w jego 
krąg. Uważa, że społeczeństwo nie powinno kierować się wyłącznie ochro-
ną porządku prawnego, ale również „ludzką miłością”. Uznał, że to właśnie 
z ducha współczesnego penitencjaryzmu zrodził się podstawowy cel działal-
ności Patronatu – uspołecznienie więźnia, oddziaływanie na uspołecznienie 
jego psychiki i wykrystalizowanie mocnego charakteru. Poniżej rozwinął, 
że praktycznymi celami stowarzyszenia jest pomoc moralna i materialna tym 
więźniom, którzy weszli na drogę poprawy i pragną stać się pożytecznymi 
dla innych. Działania Patronatu miały skłonić więźnia do wyzbycia się ego-
izmu jako czynnika szkodliwego dla całej zbiorowości, przystosowania go do 
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życia na wolności, aby stał się bardziej produktywny i ciążył społeczeństwu,  
a w pierwszym okresie po wyjściu z więzienia, gdy często bywa niezaradny, na-
kreśleniu mu drogi działania. Na koniec wskazuje, że Patronat bierze na siebie 
trudne, lecz nie mniej wdzięczne zadanie, zwrócenie społeczeństwu w miejsce 
przestępcy–człowieka (Sprawozdanie Towarzystwa Opieki…).

Zagadnienie opieki nad więźniami

Podczas ogólnopolskiego zjazdu delegatów poszczególnych oddziałów 
towarzystw opieki nad więźniami, długoletni prezes Leon Supiński, Pierwszy 
Prezes Sądu Najwyższego, nakreślił rys historyczny od momentu powstania. 
To właśnie jego wystąpienie stało się artykułem wstępnym kolejnego spra-
wozdania. Koncepcja patronacka łączyła się ze zmianą podejścia do kary, któ-
ra wcześniej związana była z ideą bezwzględnej represji, natomiast z czasem 
najważniejszy stał się jej aspekt wychowawczy. Według zasad nowoczesnego 
humanitaryzmu, mimo że kara jest przede wszystkim odpłatą za popełnione 
czyny, to również, a może przede wszystkim miała na celu poprawę przestęp-
cy i uczynienie z niego użytecznej osoby dla społeczeństwa. Supiński wska-
zuje, że ustawodawstwo polskie również wprowadziło już do prawa zasadę 
wychowania. Winna być realizowana zasada „więzienie przyjmuje człowieka, 
przestępcę natomiast zostawia poza drzwiami”. Na tym tle idea patronacka 
koncentruje się wokół społecznego wychowania więźnia przez pracę i naucza-
nie, oddziaływanie na jego sposób myślenia przystosowanie go do życia na 
wolności, gdy wraca na łono społeczeństwa kruchy i niezaradny. Wskazuje 
on ponownie o tym, że do więzień niekoniecznie trafiają przestępcy, którzy 
popełnili poważne przestępstwa, ale również ci, których na drogę czynu ka-
ralnego popchnęła trudna sytuacja materialna czy życiowa (Sprawozdanie To-
warzystwa Opieki…).

Społeczne pogotowie w walce z przestępczością

Autor wskazuje, że tytuł „wstępniaka” wyraża definicję idei patronackiej. 
Przedstawiciele Patronatu mają za zadanie poszukiwać najlepszych sposobów, 
aby leczyć chorobę społeczną jaką jest niewątpliwie przestępczość. Jednak 
Eimer zadaje trudne i przewrotne pytanie, czy warto prowadzić taką akcję, 
czy może lepszym sposobem jest eliminacja przestępców ze społeczeństwa. 
Odpowiada, że można byłoby rozważyć pozytywną odpowiedź na to pyta-
nie, jednak jednocześnie podkreśla, że większość przestępców to przestępcy 
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okolicznościowi, którzy dokonują występków w związku ze swoją sytuacją 
życiową, w przeciwieństwie do przestępcy urodzonego. Wskazuje na społecz-
ne wychowanie więźnia poprzez pracę i naukę. Ma to doprowadzić do odro-
dzenia się takiej jednostki jako zdyscyplinowanego członka społeczności przy 
jednoczesnym zdjęciu z niego hańby. Praca Patronatów, zwłaszcza na niwie 
oświatowej i psychologicznej pozwoliła na zmianę zachowania więźniów a na-
wet ich zawstydzania przywracając właściwe relacje międzyludzkie. Ponownie 
zwraca się do społeczeństwa, aby wspomogło ideę patronatu (Sprawozdanie 
Towarzystwa Opieki…).

Higiena rasy jako zapobiegawczy czynnik przestępczości

Kolejny artykuł jest dość kontrowersyjny. Pochyla się nad pojęciem hi-
gieny rasy, czyli eugeniki. Autor przytacza wiele tez poszczególnych naukow-
ców, które służyły właśnie poparciu wprowadzenia w życie owej metody. 
Uznał, że jest to jeden z niewielu sposobów, aby ograniczyć przestępczość. 
Wskazał, że stałym rozsadnikiem przestępczości są tysiące obciążonych gene-
tycznie rodziców i osób z ich bezpośredniego otoczenia oraz tysiące nieletnich, 
którzy żyją w atmosferze występku i zbrodni, kiły i alkoholu. Jako antidotum 
autor wskazuje korzystanie z zasad i praw jakimi rządzi się higiena rasy, czyli 
naukowo ustalonych zasad polityki ludnościowej państwa. Ma to być rodzaj 
prewencji wobec wzrastającej liczby przestępców (Sprawozdanie, 1937).

Odezwa do społeczeństwa

W odezwie autor powtarza wcześniej przytoczone tezy o tym, że więź-
niowie po odbytej karze powinni być włączeni w tkankę społeczną. Wskazuje, 
że bardzo często wejście na drogę przestępczą wynika z biedy i trudnej sytu-
acji materialnej, natomiast dużo rzadziej z charakteru danej osoby. Właśnie 
cel wprowadzenia wcześniej skazanego przyświeca idei patronatu. Na koniec 
apeluje o włączanie się do jej idei i jednocześnie wpłacanie składki członkow-
skich, które miałyby służyć realizacji tego celu (Sprawozdanie Towarzystwa 
Opieki…).

Patrona w służbie systemu sprawiedliwości

W zasadzie autor ponownie przywołuje wcześniej tezy, które mają słu-
żyć rozpropagowaniu idei patronatu. Jednak pisze tutaj już w nieco innym 
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bardziej optymistycznym tonie, gdyż zwraca uwagę, że idea się rozszerza  
i zatacza coraz większe kręgi. Wskazuje, że uświadomienie społeczeństwa,  
iż nie każdy człowiek, który opuścił więzienie, koniecznie musi być zbrodnia-
rzem, jest niewątpliwym sukcesem patronatów (Sprawozdanie Towarzystwa 
Opieki…).

Analizując artykuły wstępne do kolejnych sprawozdań Patronatu można 
wysnuć wniosek, że poszczególni jego autorzy przede wszystkim próbowali  
w jak najbardziej atrakcyjny sposób przekazać ideę patronacką i uwypuklić 
jej pozytywne strony. Takie przedstawienie sprawy miało zachęcić potencjal-
nych członków do dołączenia do stowarzyszenia. To skutkowało powiększe-
niem grona osób działających na rzecz Patronatu i wzmocnienie jego podstaw  
finansowych. Te posunięcia miały sprawić rozszerzenie działalności na kolejne 
pola aktywności organizacji.

DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA. SUKCESY I PORAŻKI

Ewolucję funkcjonowania Patronatu można prześledzić, dzięki analizie 
kolejnych fragmentów sprawozdań.16 maja 1931 odbyło się inauguracyjne 
spotkanie, na którym postanowiono podjąć kontynuację działalności Stowa-
rzyszenia opieki nad więźniami i ich rodzinami w województwie poznańskim, 
które zawiązało się 18 grudnia 1924 roku. Aktywność tamtego stowarzyszenia 
ograniczała się w zasadzie wyłącznie do zakupu bądź wsparcia gotówkowego 
więźnia opuszczającego mury więzienia służącego mu do zdobycia biletu kole-
jowego. Z czasem i ta inicjatywa zamarła. Jednak ponowny start Towarzystwa 
uznano za udany. Mimo braku nagłośnienia inicjatywy, odzew do wstąpienia 
w jego szeregi okazał się całkiem spory. Powołano dwie sekcje. Pierwsza zaję-
ła się opieką więźniami, głównie poprzez pracę kulturalno-oświatową wśród 
więźniów, ale również pomagała poszczególnym osobom po wyjściu za mury 
więzienne poprzez zakup biletu, odzieży, żywności, a nieraz i tak prozaicznych 
rzeczy jak kartka i znaczek pocztowy.

W przypadku działalności oświatowo-kulturalnej:

1. uruchomiono szkołę dla analfabetów,
2. chór więzienny,
3. stałe odczyty i pogadanki o różnej tematyce,
4. wprowadzono cotygodniowe koncerty radiowe,
5. wyświetlanie filmów i przeźroczy,
6. znaczne powiększenie księgozbioru więziennego,
7. utworzenie świetlicy – czytelni.
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Podano również tytuły odczytów. Były to m.in. O naturalnych bogac-
twach Polski, O dobie Napoleońskiej, Powstanie listopadowe, O Rzymie pogań-
skim i chrześcijańskim, ale również dotyczące życia osobistego jak O chorobach 
płciowych. Świętowano ważne rocznice takie jak 11 listopada z uroczystą aka-
demią, obchody Powstania Listopadowego czy rocznicy 3 Maja.

Rozpoczęto prace w kierunku uruchomienia orkiestry więźniów oraz  
z zakresu wychowania fizycznego (urządzanie sali gimnastycznej).

Druga sekcja natomiast spieszyła z pomocą rodzinom więźniów, aby 
„zapobiec tworzeniu się nowych kadr wykolejeńców życiowych, by nie zacią-
żyli na życiu społecznym i kulturalnym społeczeństwa”. Ich praca polegała 
na zaopatrywaniu rodzin w żywność, odzież, opał, czy inne potrzebne rzeczy. 
Panie skupiały się przede wszystkim na pomocy nieletnim przestępcom bądź 
dzieciom więźniów.

Na podkreślenie zasługuje zorganizowanie Wigilii, podczas której dzięki 
ofiarności darczyńców można było obdarować więźniów i ich rodziny pre-
zentami. Towarzystwo rozpoczęło również współpracę z innymi stowarzy-
szeniami, jak między innymi z Poradnia Przeciwalkoholową (Sprawozdanie 
Towarzystwa Opieki…). 

W następnym sprawozdaniu z lat 1932/33 poza wcześniej nakreślonymi 
celami i planami powołano do życia następujące sekcje:

1. opiekuńcza, która przez kuratorów więziennych moralnie oddziaływała 
na więźniów i ich rodziny oraz współpracowała i innymi organizacjami 
charytatywnymi;

2. wychowawczą podnosząca poziom kulturalnego obycia więźnia, takie 
jak odczyty, pogadanki, szkoła dla analfabetów, biblioteka, czytelnia  
i przygotowywała do dalszej pracy zarobkowej;

3. finansową dbającą o pomoc materialna w zakresie zaopatrywania uwol-
nionych więźniów i ich rodzin w pożywienie i odzież, oraz ułatwia do-
tarcie do miejsc zamieszkania i zarobkowania;

4. prawną służącą pomocy prawnej więźniom i ich rodzinom;
5. propagandową mającą na celu popularyzowanie idei Patronatu i zdoby-

wanie kolejnych członków.

Najmniej obarczające finansowo budżet była działalność sekcji opiekuń-
czej i wychowawczej, gdyż dzięki ofiarności osób z zewnątrz, które pro publi-
co bono wygłaszały odczyty, organizowały pogadanki, czy ofiarowały kolejne 
książki do więziennego księgozbioru. Aby przystosować więźniów do życia 
na zewnątrz, a zwłaszcza wyuczyć w nich chęć i umiejętności w konkretnym 
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zawodzie zorganizowano Więzienną Szkołę Robót Ręcznych (szkoła kilimów, 
haftów czy zabawek). Wskazywano, że zakład ten nie ma na celu szkodliwe-
go wpływu na rynek pracy, ale wyłącznie naukę konkretnego fachu. Z tego 
względu podjęto współpracę z instytucjami dobroczynnymi, dla których two-
rzono określone produkty. Niezbędnych nakładów finansowych za to wyma-
gała pomoc materialna więźniom, którzy kończyli odbywanie kary za murami 
więzienia i rozpoczynali nowe życie (Sprawozdanie Towarzystwa Opieki…).

W kolejnym sprawozdaniu z lat 1933-1934 wskazano, że nastąpił roz-
wój organizacyjny szkolnictwa więziennego, zarówno w przypadku nauczania 
powszechnego, jak i przyuczenia do konkretnego zawodu. Wysoka frekwen-
cja podczas zajęć zachęciła do zatrudnienia fachowych nauczycieli. Powstała 
idea „Domu zwolnionego więźnia” dla osób, które przez kilka tygodni po 
wyjściu z więzienia mógłby otrzymać schronienie, aż nie rozpoczęłyby płat-
nej pracy. Poza tym uruchomiono czytelnię dla więźniów, wyposażając ją nie 
tylko w książki i czasopisma, ale również przeźrocza i radio. Nastąpiło wiele 
odczytów wygłoszonych przez specjalistów (geografii, historii, ale i chorób 
wenerycznych).

Otworzono Poradnię Patronatu, w której urzędowali specjaliści, którzy 
pomagali potrzebującym poprzez przyjmowanie ich próśb, kierowanie osób 
do poszczególnych urzędów czy instytucji, bądź udzielali potrzebnych wyja-
śnień. Okazało się, że zapotrzebowanie na tego typu usługi jest ogromne, gdyż 
liczba załatwianych spraw szła w setki (Sprawozdanie Towarzystwa Opieki…).

W kolejnym sprawozdaniu wskazano, że trudna sytuacja finansowa to-
warzystwa nie spowodowała zaprzestania, bądź ograniczenia jego działalności. 
Pomoc nadal odbywała się na różnych polach, pomocy więźniom i ich rodzi-
nom w sferze finansowej i materialnej. Wspomniana we wcześniejszym spra-
wozdaniu idea powstania „Domu Zwolnionego Więźnia” w tym momencie 
ze względu na brak środków nie mogła się urzeczywistnić. Po raz pierwszy 
za to wysłano dzieci skazańców na kolonie letnie. Pełną parą działała porad-
nia Patronatu, która przyjęła ponad tysiąc zgłoszeń z prośbą o pomoc, od 
tych najprostszych jak zakup znaczka listowego, po interwencje w sprawach 
więźniów we władzach państwowych. Nadal działały szkoły dla analfabetów 
i szkoła robót ręcznych, w których podstawowe, często jedyne wykształce-
nie pobierało kilkudziesięciu chętnych. Zorganizowano spotkania świąteczne 
w okolicach Bożego Narodzenia i Wielkanocy (Sprawozdanie Towarzystwa 
Opieki…).

W następnym roku ponownie ufundowano kolonie letnie dzieciom 
więźniów. Zwrócono uwagę na oddaną pracę kuratorów, którzy na co dzień 
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współpracowali z więźniami. Nadal działała szkoła dla analfabetów i szkoła 
robót ręcznych (Sprawozdanie Towarzystwa Opieki…).

W kolejnym sprawozdaniu z lat 1937/38 poza wcześniej sformułowany-
mi tezami autor zaproponował przekształcenie stowarzyszenia w towarzystwo 
użyteczności publicznej. Dzięki nowej formule Patronat mógł dalej się rozwi-
jać i stawiać nowe cele do osiągnięcia (Sprawozdanie, 1938).

W ostatnim sprawozdaniu z lat 1938/39 zaproponowano powstanie 
nowych oddziałów zamiejscowych. Miało to spowodować dalsze rozwinię-
cie stowarzyszenia, co jednak brutalnie przerwał wybuch II wojny światowej 
(Sprawozdanie Towarzystwa Opieki…).

PODSUMOWANIE

Powyższa analiza treści sprawozdań wskazuje, że jego członkowie bardzo 
intensywnie podjęli ideę pomocy więźniom, zarówno tym przebywającym  
w placówkach zamkniętych jak i wychodzącym na wolność, oraz ich rodzi-
nom. Przeprowadzano akcje na różnych polach, ale docelowa resocjalizacja 
odbyła się w bardzo szerokim zakresie i trafiła do różnych typów osobowości 
i charakterów. W efekcie tych działań skazany miał wrócić na łono społeczeń-
stwa i aktywnie włączyć się w jego strukturę nie wchodząc ponownie na drogę 
występku. W powyższym artykule autor postanowił nakreślić ideę patronac-
ką, która zrodziła się na ziemiach polskich na początku XX wieku. Z całą 
mocą rozwinęła się ona w latach dwudziestych po odrodzeniu się niepodległej 
Rzeczypospolitej. Powyższa inicjatywa mogła powstać po zmianie sposobu 
myślenia na temat funkcji kary. Na fali postulatów humanitarystów prawni-
czych uformowanych jeszcze w XIX wieku zaczęto postrzegać karę nie tylko 
jako formę odpokutowania winy, ale również, a może przede wszystkim jako 
sposób mający na celu poprawę skazanego i jego powrót do zdrowej tkanki 
społecznej. W rezultacie na terenie Polski zaczęły powstawać kolejne oddziały 
Towarzystwa do Spraw Opieki nad Więźniami Patronat, które wprowadzały 
w życie idee resocjalizacji więźniów. W powyższej analizie wskazano na wiele 
aspektów działalności stowarzyszenia, od finansowego przez rzeczowy po po-
moc prawną, ale również na niwie kulturalnej i edukacyjnej. 

Idea patronacka zyskała spory rozgłos i szacunek wśród społeczeństwa, 
co przełożyło się na wzrost liczby członków i sympatyków. Ze względu na 
trudną sytuację gospodarczą Polski, przede wszystkim w latach trzydziestych, 
towarzystwo borykało się z problemami finansowymi, które jego członkowie 
próbowali rozwiązać na różny sposób. Powyższa analiza dotyczy wyłącznie 
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działalności poznańskiego oddziału stowarzyszenia Patronat. Wydaje się jed-
nak, że warto byłoby podjąć całościowe ujęcie problemu resocjalizacji w kon-
tekście aktywności Towarzystwa Patronat w całej Polsce.
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CAST NO STONE AT THEM... –  
ACTIVITIES OF THE SOCIETY  

FOR THE CARE OF PRISONERS "PATRONAT"  
IN POZNAN, IN THE LIGHT OF REPORTS  

FROM 1931-1938

Summary: This article will present the methods of re-socialisation that were 
implemented in the Second Republic. The implementation of this type of 
philosophy of action took place through the creation of Societies for the Care 
of Prisoners "Patronat" in individual cities. The following analysis will discuss 
an example of the functioning of this institution in Poznań.

Keywords: advocacy, Second Republic, re-socialisation, Patronat
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UNIWERSYTET WARSZAWSKI

SYTUACJA ADWOKATÓW 
POCHODZENIA ŻYDOWSKIEGO  

W POZNANIU W OKRESIE 
MIĘDZYWOJENNYM.  

PRZYPADEK LEOPOLDA LEHRA

Streszczenie: W poniższym artykule zostanie zarysowana sytuacja mniej-
szości narodowych w adwokaturze w II Rzeczypospolitej. Problem zostanie 
przedstawiony na przykładzie przedstawicieli palestry wyznania mojżeszowego  
w Poznaniu. Autor w sposób szczegółowy dokona analizy działalności jednego 
z adwokatów, Leopolda Lehra.

Słowa kluczowe: adwokatura, II Rzeczypospolita, Żydzi, Poznań

WPROWADZENIE

Sytuacja adwokatów pochodzenia żydowskiego w Polsce była poruszana 
już w dwudziestoleciu międzywojennym w czasopismach prawniczych, gdyż 
wywoływała ona dużo emocji w środowisku ówczesnej palestry. Współcze-
śnie przedstawiono ją w opracowaniach dotyczących historii adwokatury oraz 
ustroju adwokatury w II Rzeczypospolitej. Problem ten również poruszył To-
masz Kotliński w swoim artykule. Podstawę źródłową dla niniejszego opra-
cowania stanowić będą przepisy regulujące działalność adwokatury w okresie 
międzywojennym. Ponadto wykorzystana zostanie teczka osobowa adwokata 
Leopolda Lehra, znajdująca się w zasobie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. 
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STAN PRAWNY ADWOKATURY OBCEGO 
POCHODZENIA NA TERENACH BYŁEGO ZABORU 
PRUSKIEGO W II RZECZYPOSPOLITEJ

Adwokatura polska, tak jak wiele innych grup społecznych, w szczegól-
ności zawodowych, nigdy nie była jednorodna. Spoiwo stanowiły kwalifika-
cje zawodowe i rzeczywiste wykonywanie zawodu. Natomiast poszczególni 
członkowie palestry posiadali różne pochodzenie społeczne czy odmienną 
drogę zawodową. U progu odzyskania niepodległości w 1918 roku istotną, ale 
również, jak się w ciągu dwudziestolecia międzywojennego okazało, drażliwą 
kwestię stanowiła różnorodność narodowa wewnątrz adwokatury. Sytuacja 
ta wynikała przede wszystkim z braku polskiej państwowości od 1795 roku. 
W każdym z krajów zaborczych przez wiele lat utrudniano Polakom dostęp 
do pełnienia ważnych funkcji w sądownictwie i adwokaturze, natomiast na 
zdobycie wykształcenia prawniczego mogli sobie pozwolić nieliczni, głów-
nie członkowie bogatych rodów ziemiańskich bądź mieszczańskich. Wyjątek  
w działaniu państw rozbiorowych stanowiło Cesarstwo Austro-Węgierskie, 
które po 1860 roku przeprowadziło wiele reform mających na celu wprowa-
dzenie autonomii poszczególnych terytoriów. W dużej mierze na tej sytuacji 
skorzystała Galicja, której władze przeprowadziły spolszczenie wielu gałęzi 
życia. Autonomię otrzymały uniwersytety, sądownictwo i adwokatura, dzięki 
czemu w 1918 roku II Rzeczpospolita zyskała znaczną grupę prawników mo-
gących poświęcić się tworzeniu i stosowaniu nowego prawa (Redzik, Kotliński 
2018, s. 112-133).

Jednak po odzyskaniu niepodległości sytuację adwokatów obcego pocho-
dzenia wobec państwa polskiego należało rozwiązać. Z uwagi na różnice dziel-
nicowe w każdym zaborze dokonano tego w nieco inny sposób. Ze względu 
na tematykę artykułu przedstawione zostaną mechanizmy wprowadzone na 
ziemiach byłego zaboru pruskiego. W efekcie zwycięskiego Powstania Wiel-
kopolskiego, powstań śląskich i ustaleń na konferencji pokojowej w Wersalu 
w skład państwa polskiego weszły tereny Pomorza, Wielkopolski i cennego 
terenu Górnego Śląska (Materniak-Pawłowska 2009, s. 25).

Na wskazanym obszarze od 1 lipca 1878 roku ustrój adwokatury regu-
lowały przepisy obowiązujące w Rzeszy Niemieckiej. Najważniejszym aktem 
prawnym była ordynacja adwokacka Rechtsanwaltsordnung. Została ona 
wprowadzona w efekcie dużej reformy prawa sądowego i wymiaru sprawie-
dliwości. Jej rezultatem były nie tylko nowoczesne, jak na ówczesne czasy, 
przepisy prawa cywilnego i karnego, ale przede wszystkim ustawy o ustroju 
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sądownictwa i adwokatury. W momencie przejęcia przez władze polskie wy-
miaru sprawiedliwości na tych terenach należało rozwiązać dwa zasadnicze 
problemy. Pierwszą sprawą była konieczność dostosowania ordynacji nie-
mieckiej do nowej sytuacji polityczno-prawnej, natomiast drugą, ważniejszą 
z punktu widzenia artykułu, uregulowanie stosunku niemieckich adwokatów 
do państwa polskiego. Rozwiązanie drugiej kwestii znalazło się w „Rozpo-
rządzeniu o dalszem urzędowaniu dotychczasowych notarjuszów pruskich  
i adwokatów w byłej dzielnicy pruskiej”. 

Powyższy akt prawny, mimo że złożony zaledwie z dwóch punktów, był 
niezwykle istotny. Podzielono wszystkich adwokatów na trzy grupy. Pierwszą 
stanowili przedstawiciele palestry, którzy z chwilą wejścia w życie Traktatu 
Pokojowego w Wersalu z 28 czerwca 1919 roku stawali się obcokrajowcami 
w stosunku do państwa polskiego. Tracili oni prawo wykonywania zawodu na 
terenie państwa polskiego po upływie 6 miesięcy od wejścia w życie traktatu. 
Drugą grupę stanowili adwokaci, którzy zamierzali w myśl traktatu pokojo-
wego skorzystać z przysługującego im prawa opcji na rzecz państwa niemiec-
kiego. Z tego tytułu mieli prawo do wykonywania czynności zawodowych  
w przeciągu jednego roku. Obie grupy w ramach swoich działań winny ogra-
niczyć się do zakończenia bądź przekazania prowadzonych spraw i zlikwido-
wania praktyki. Ostatnią, trzecią grupę tworzyli przedstawiciele palestry nie 
wchodzący do dwóch poprzednich. Mogli oni nadal pozostać na terenie pań-
stwa polskiego i po złożeniu odpowiedniej przysięgi kontynuować działalność 
na terenie Rzeczpospolitej (Tygodnik Urzędowy, 1919). Jej treść brzmiała 
następująco:

Przysięgam Panu Bogu Wszechmogoncemu, ze na powierzonym mu 
stanowisku urzędowym przyczyniać się będę w mym zakresie dzia-
łania ze wszystkich sił do ugruntowania wolności, niepodległości  
i potęgi Rzeczypospolitej Polskiej, której zawsze wiernie służyć będę, 
wszystkich obywateli kraju w równem mając zachowaniu, przepisów 
prawa strzedz będę pilnie, obowiązki mego urzędu spełniać gorliwie 
i sumiennie polecenia moich przełożonych wykonywać dokładnie 
a tajemnicy urzędowej dochowam. Tak mi Panie Boże dopomóż” 
(AP Poznań, Akta osobowe Leopolda Lehra).

Owa przysięga jest warta poświęcenia uwagi przynajmniej w dwóch 
aspektach. Egzegeza językowa wskazuje jak na przestrzeni zaledwie stu lat 
zmieniły się zasady pisowni niektórych słów. Natomiast analiza treściowa do-
starcza nam wielu cennych informacji. Osoba, która złożyła ową przysięgę 
zobowiązywała się do działania na rzecz państwa polskiego i jej obywatelom, 
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których miała traktować w równym stopniu, niezależnie od płci, narodowo-
ści czy statusu społecznego. Poza tym obligowała ją do rzetelnego wykony-
wania swych obowiązków. Podkreślono tutaj dotrzymanie tajemnicy zawo-
dowej, tak istotnej w zawodzie adwokata traktowanego jako zawód zaufania 
publicznego. Wskazano również na hierarchiczność w adwokaturze, która nie 
była całkowicie wolnym zawodem. W ramach przepisów niemieckich, które, 
mimo modyfikacji, wówczas obowiązywały adwokatura jako grupa zawodowa 
podlegała sądownictwu. 

Nadzór na działalnością palestry posiadały Sądy Apelacyjne. Warto rów-
nież odnotować odwołanie się do Boga, które miało nadać bardziej uroczy-
stego charakteru samej przysiędze, ale również wskazać, że sprzeniewierzenie 
się jej treści mogłoby spowodować narażenie się na widmo grzechu. Przysięgę 
składało się przed odpowiednim urzędnikiem i wypowiadało w języku pol-
skim. Jeśli adwokat obcokrajowiec, z punktu widzenia polskiego, wypełnił po-
wyższe warunki otrzymywał zgodę na wykonywanie praktyki w adwokaturze, 
ale również notariacie czy innym zawodzie prawniiczym. Specyfiką przepisów 
niemieckich była możliwość jednoczesnego prowadzenia praktyki adwokac-
kiej i notarialnej, z czego skwapliwie korzystali przedstawiciele polskiej pale-
stry w byłym zaborze pruskim. Jednak zgodę na wykonywanie danego zawodu 
dokonywano indywidualnie i oddzielnie dla każdego z nich (Materniak-Paw-
łowska 2009, s. 27-28).

Powyższe przepisy prawne spowodowały duże zmiany w strukturze ad-
wokatury w byłym zaborze pruskim. Takie wnioski płyną z analizy sprawoz-
dań z działalności adwokatury z lat 1919-1922. Dzięki zawartym w nich in-
formacjom, przede wszystkim zestawieniom nazwisk adwokatów i notariuszy, 
można stwierdzić, że większość przedstawicieli palestry pochodzenia niemiec-
kiego i żydowskiego, w ogromnej mierze zniemczonych, opuściła tereny Pol-
ski i wyjechała do Niemiec, kontynuując praktykę w różnych regionach tego 
kraju (Sprawozdania Izby Adwokackiej, 1919-1922). Takie zjawisko wydaje 
się dość naturalnym procesem. Po pierwsze osoby te nie miały rodzinnych 
konotacji i mentalnego związania z nowym krajem, który ostatecznie powstał 
kosztem ich dotychczasowej ojczyzny. Po drugie, nie posiadały umiejętności 
posługiwania się językiem polskim w sposób na tyle komunikatywny, żeby 
móc wykonywać swoje obowiązki zawodowe. Po trzecie, korekta, a docelowo 
zmiana wielu gałęzi systemu prawa powodowała, że stawały one przed ko-
niecznością nauki nowych przepisów i regulacji, co dla dojrzałych i ugrunto-
wanych w danym systemie adwokatów stawało się problemem nie do przejścia.
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W efekcie w 1922 roku liczba przedstawicieli palestry praktykujących  
w Poznaniu, ale też szerzej w całym zaborze pruskim wahała się między  
5 a 10% całości i zmniejszała się wraz z upływem lat. Jeśli dokona się po-
równania składu narodowościowego palestry ze wszystkich obszarów poszcze-
gólnych zaborów, to wynika jasno, że na ziemiach odzyskanych od Niemiec 
udział adwokatów obcego pochodzenia był najmniejszy i nie stał się dużym 
problemem, w przeciwieństwie do obszarów Galicji czy terenów wcześniej 
należących do Rosji. Warto jednak podkreślić, że próba ograniczania dostępu 
do adwokatury osobom obcego pochodzenia na przestrzeni dwudziestolecia 
międzywojennego nie wynikała z negatywnego nastawienia i chęci dyskrymi-
nacji całej narodowości, przede wszystkim Żydów i Ukraińców. Kroki podjęte 
wobec nich związane były z przeludnieniem w polskiej palestrze, zwłaszcza 
na obszarze Galicji. Duży wzrost liczby adwokatów w ciągu lat dwudziestych, 
spowodowany wykształceniem kolejnych pokoleń adwokatów, przy jednocze-
snym ubożeniu społeczeństwa, spowodowanym wielkim kryzysem finanso-
wym z 1929 roku, skutkował tym, że w latach trzydziestych podejmowano 
kilka prób ograniczenia wielkości palestry. Mniejszości narodowe jako te, któ-
re nie posiadały silnej pozycji zarówno w państwie, jak i w samej adwokaturze, 
stały się łatwym celem ataku. Jednak należy podkreślić, że kolejne regulacje, 
którym podlegała adwokatura na mocy rozporządzenia Prezydenta RP z 1932 
roku, czy kolejnej ustawy o adwokaturze z 1938 nie wprowadziły żadnych 
ograniczeń wobec adwokatów nie- Polaków. Pewne konsekwencje wywołało 
jedynie wprowadzenie kontyngentów dla nowych przedstawicieli palestry roz-
poczynających praktykę. Jednak w tym przypadku obowiązywały one wszyst-
kich, choć zdarzało się, że wprowadzono „ręczne sterowanie” przy tworzeniu 
kolejnych list (Redzik, Kotliński 2018; Materniak-Pawłowska 2009).

LOSY ADWOKATÓW POCHODZENIA ŻYDOWSKIEGO 
W MIĘDZYWOJENNYM POZNANIU

Na obszarze byłego zaboru pruskiego w sierpniu 1921 roku dokonano 
pierwszego oficjalnego spisu adwokatów, którzy wypełnili wszystkie warunki 
i podjęli praktykę w ramach polskiego systemu prawnego. Z analizy owej listy 
wynika, że u progu II Rzeczypospolitej w Poznaniu praktykowało dziewięcio-
ro adwokatów pochodzenia mojżeszowego. Byli to Adolf Baruch, Artur Fink, 
Herman Jacobsohn, Samuel Jarecki, Siegfrid Peltesohn, Kurt Borowicz, Mar-
tin Cohn, Salomon Cohn i Leopold Lehr.  Adolf Baruch, Artur Fink, Her-
man Jacobsohn, Samuel Jarecki, Siegfrid Peltesohn opuścili Rzeczpospolitą 
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przenosząc się na teren Niemiec. Najwcześniej zmarł Peltesohn, już dwa lata 
po wyjeździe, najprawdopodobniej w wyniku ran odniesionych podczas dzia-
łań wojennych, w których brał udział. Dla pozostałych adwokatów, którzy 
kontynuowali działalność w Niemczech, zwłaszcza po dojściu Hitlera do wła-
dzy nastąpiła trudna sytuacja. Fink i Baruch byli ofiarami Holocaustu. Kolej-
nych czworo adwokatów pozostało w Poznaniu i kontynuowało praktykę do 
śmierci. Na uwagę zasługuje osoba Marcina Cohna, który był długoletnim 
przewodniczącym gminy żydowskiej w Poznaniu. 

W późniejszym czasie praktykę podjęła jeszcze czwórka adwokatów po-
chodzenia żydowskiego, których życiorysy są warte przytoczenia. Jednym  
z nich była jedyna w gronie poznańskiej palestry okresu międzywojennego 
kobieta, Gitel Lipińska. Był to spory ewenement na skalę krajową, gdyż ko-
biety stanowiły w adwokaturze w okresie II Rzeczypospolitej bardzo niewielki 
odsetek. Adwokat Lipińska praktykowała w Poznaniu w drugiej połowie lat 
trzydziestych, gdy przeniosła się do stolicy Wielkopolski z Włocławka. Krót-
ko przed wojną wyjechała wraz z mężem do Palestyny, gdzie spędziła resztę 
życia (Akta osobowe Gitel Lipińska). Drugim z adwokatów by Feliks Afenda, 
noszący wcześniej nazwisko Affe. Już podczas pobytu w Poznaniu przeszedł 
konwersję, zmieniając wyznanie na rzymsko-katolickie. Najprawdopodobniej 
wynikało to z chęci wzięcia ślubu ze swą przyszłą żoną (Karta meldunkowa 
Felika Afendy). Martin Cohn rozpoczął praktykę w Strzelnie i w 1930 roku 
przeniósł się do Poznania, gdzie praktykował do wybuchu II wojny światowej 
(Sprawozdania Izby Adwokackiej w Poznaniu). Natomiast Ryszard Olśnic-
ki przebywał w Poznaniu tylko kilkanaście miesięcy w 1936. Jego praktyka  
w stolicy Wielkopolski stanowił wyłom w karierze, którą rozpoczynał wcze-
śniej na Pomorzu, w Pucku i Gdyni, do której ponownie przeniósł się po 
pobycie w Poznaniu (Akta osobowe Ryszarda Olśnickiego).

PRZYPADEK LEOPOLDA LEHRA

Z uwagi na szczątkową ilość źródeł, która zachowała się do współczesno-
ści na uwagę zasługuje teczka osobowa jednego z adwokatów żydowskiego 
pochodzenia, Leopolda Lehra. Warto wskazać, że archiwalia adwokata za-
chowały się, gdyż znajdowały się w zespole Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. 
Wiele zapewne niezwykle cennych materiałów było umieszczonych w archi-
wum Izby Adwokackiej, które zostało zniszczone w trakcie wyzwalania stolicy 
Wielkopolski w 1945 roku. Analiza drogi zawodowej Lehra jest wartościowa,  
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dlatego że skupiło się w niej większość problemów z jakimi zmagali się adwo-
kaci obcego pochodzenia w II Rzeczypospolitej.

Życie osobiste i rodzinne

Leopold Lehr urodził się w 18 lutego 1857 roku w Poznaniu. Rodzica-
mi byli Hermann Lehr, z zawodu kupiec i Sophie z domu Alexander. Nale-
ży podkreślić, że w karcie meldunkowej zapisano go jako Gabriel Leopold 
Lehr. Analizując środowisko adwokackie, przynajmniej w Poznaniu w okresie 
międzywojennym, warto wskazać, że poszczególni przedstawiciele palestry  
w życiu zawodowym używali drugiego imienia. Z analizy karty meldunkowej 
samego Lehra jak i jego rodziców wynika, że całe swoje osobiste i zawodowe 
życie spędził w Poznaniu. Leopold Lehr ożenił się Jenny z domu Herraberg. 
Miał czwórkę dzieci: Ludwiga Arthura, Johannę, Sophie i Kathe Florę (Karta 
meldunkowa Leopolda Lehra).

Niestety nie zachowała się informacja, na jakim uniwersytecie ukończył 
studia. Wielce prawdopodobne, że była to uczelnia niemiecka. Wynika to  
z faktu konieczności zapoznania się ze specyfiką prawa w Rzeszy Niemieckiej. 
Najbliżej były uczelnie we Wrocławiu i w Berlinie. Według karty meldunko-
wej dwoje dzieci Lehra wyjeżdżało do Berlina. Zatem bardzo prawdopodobne, 
że również on ukończył uniwersytet w stolicy Niemiec. Z racji tego, że Lehr 
rzadko opuszczał Poznań można przypuszczać, że również tutaj ukończył apli-
kację. W ramach prawa niemieckiego, aby otworzyć praktykę adwokacką na-
leżało ukończyć aplikację sądową. Po jej ukończeniu można było wykonywać 
jakikolwiek zawód prawniczy (Karta meldunkowa Leopolda Lehra).

Życie zawodowe Leopolda Lehra

Leopold Lehr był jednocześnie adwokatem i notariuszem. Mimo, że oba 
zawody mają charakter prawniczy, to obowiązki w danym zawodzie miały 
inny charakter. Adwokat jest zobowiązany do obrony swojego klienta przed 
sądem, natomiast notariusz potwierdza zastany stan prawny. W momencie 
powstania II Rzeczypospolitej rozpoczęto dyskusję, czy powinno łączyć się 
oba zawody, zwłaszcza że taka sytuacja była możliwa wyłącznie w byłym za-
borze pruskim. Ostatecznie odrzucono takie rozwiązanie w nowej ustawie 
o adwokaturze w 1932 roku. Jednak Leopold Lehr korzystając z przepisów, 
które odziedziczono po Rzeszy Niemieckiej skwapliwie praktykował w obu 
zawodach (Marterniak-Pawłowska, 2009).
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Zgodnie z przyjętą procedurą omówioną w pierwszej części artykułu  
15 czerwca 1920 roku Leopold Lehr wniósł prośbę o dopuszczenie go do 
zawodu adwokata. Owa prośba została poparta przez członków poznańskiej 
izby adwokackiej. Oficjalne dopuszczenie adwokata Lehra do występowania 
przed Sądem Apelacyjnym w Poznaniu nastąpiło 22 lipca. Kolejnym etapem 
w procedurze pozwolenia na wznowienie praktyki było publiczne posiedzenie 
Sądu Powiatowego. Wówczas Leopold Lehr oświadczył, że ma 66 lat, jest wy-
znania mojżeszowego i że są mu znane obowiązki związane z wykonywaniem 
zawodu adwokata. Wskazał również, że mieszka pod adresem 27 Grudnia 6, 
 a na koniec złożył stosowną przysięgę w języku niemieckim. Natomiast pismem  
z 3 września 1920 roku potwierdzono, że postanowieniem z 18 sierpnia mi-
nister ds. byłej dzielnicy pruskiej ustanowił Lehra notariuszem na czas jedne-
go roku z siedzibą urzędową w Poznaniu, co było wówczas częstą praktyką. 
Z dokumentu wskazującego przebieg nominacji wynika, że kandydat swoją 
rotę przysięgi wypowiedział po polsku. Ostatecznie pismem z 20 września 
prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu przesłał protokół zaprzysiężenia nota-
riusza Lehra i dowód doręczenia mu dokumentu nominacyjnego. Tym sa-
mym otrzymał on możliwość wykonywania zawodu adwokata i notariusza 
na terenie działania Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Jednocześnie Leopold 
Lehr złożył swój urząd sędziego komisoryjnego, który pełnił do tej pory (Akta 
osobowe Leopolda Lehra).

Z notatki urzędowej datowanej na 8 października tego samego roku wy-
nikało, że Lehr używa niemieckiej pieczęci, natomiast legalizację i likwidację 
kosztów załatwia po niemiecku. To był dopiero początek problemów adwo-
kata w sprawie konieczności stosowania języka polskiego w pracy zawodowej. 
Po złożeniu wyjaśnień Prezesowi Sądu Okręgowego ten stwierdził, że Lehr 
używa już polskiej pieczęci, zaś wszystkie pisma niemieckie tłumaczy na ję-
zyk polski. Niestety nie potrafił stwierdzić, czy potrafi sporządzić dokument 
w języku polskim. Po kolejnych wyjaśnieniach wskazał, że notariusz winien 
używać wyłącznie przekładu tłumacza przysięgłego. Z racji tego, że wcześniej 
Lehr otrzymał zgodę na pracę w notariacie wyłącznie na rok, to 17 czerwca 
1921 roku złożył kolejną przysięgę wymaganą do pracy w notariacie. Nato-
miast 17 grudnia tegoż roku otrzymał zgodę na wykonywanie tego zawodu 
do końca 1922. Mimo wcześniejszej zgody prezes Sądu Okręgowego powziął 
wątpliwość czy Lehr dalej powinien wykonywać swój zawód zarówno w ad-
wokaturze jak i notariacie, gdyż nie włada wystarczająco językiem polskim. 

Początkowo ministerstwo ds. byłej dzielnicy pruskiej przychyliło się 
do zdania prezesa i w piśmie z 23 grudnia 1922 roku odmówiło mu prawa 
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wykonywania zawodu. Lehr jednak nie zrezygnował i ponownie zgłosił akces 
do pozostania na funkcji notariusza. Aby otrzymać kolejne powołanie musiał 
on przejść ocenę biegłości językowej. W ramach egzaminu przetłumaczył kil-
ka tekstów o tematyce prawniczej oraz wypowiedział się w tematyce związanej 
z zawodem. Test językowy przeszedł pomyślnie. Otrzymał również pozytyw-
ną ocenę od dwóch podprokuratorów, Czerwińskiego i Rusockiego. Sam Lehr 
w jednym z pism przekonywał o swoich postępach w zdobywaniu biegłości 
języka polskiego. Wskazywał, że zarówno wszystkie sprawy prowadzi jak i pi-
sma sporządza w języku polskim. Zwrócił uwagę, że kilku notariuszy niemiec-
kiego pochodzenia urzędujących na Pomorzu uzyskało kolejne nominacje,  
co miało potwierdzić, że nie jest on jedynym wyjątkiem od zasady. 

Oprócz tego artykułował, że po ewentualnym wyjeździe do Niemiec nie 
utrzymałby się z dotychczasowego zawodu ze względu na brak znajomości 
nowego ustawodawstwa, które tam zaczęło obowiązywać. Ostatecznie prezes 
Sądu Okręgowego przychylił się do wniosku Lehra wskazując, że jest on jedy-
nym adwokatem i notariuszem w podeszłym wieku praktykującym w Pozna-
niu, a nagła utrata pracy spowodowałaby brak możliwości przekwalifikowania 
i docelowo popadnięcie w ubóstwo. Dodatkowo Lehr otrzymał pozytywną 
ocenę od Stefana Piechockiego, cenionego adwokata i notariusza poznańskie-
go, późniejszego ministra sprawiedliwości. Ostatecznie 23 czerwca 1923 roku 
Lehr ponownie uzyskał zgodę na wykonywanie zawodu notariusza. 12 lipca 
złożył wymaganą przysięgę, po czym mógł ponownie wrócić do sprawowanej 
funkcji. Kolejne odnowienia nominacji przebiegły już bezproblemowo (Akta 
osobowe Leopolda Lehra).

Analizując akta Leopolda Lehra należy przyznać, że swoje obowiązki wy-
konywał należycie i rzetelnie. W teczce osobowej znajduje się jedno zażalenie 
Marii Hofmanowej o niewydanie dokumentów, które jednak Lehr uznał za 
bezpodstawne. Wskazał, że wydał klientce akta, które posiadał w jej sprawie. 
W dokumentach nie ma informacji o dalszym biegu postępowania Zatem naj-
prawdopodobniej sprawa zakończyła się po myśli Lehra (Akta osobowe Leopol-
da Lehra). Leopold Lehr wykonywał swój zawód do śmierci. Ponowne nomi-
nacje otrzymywał na kolejny rok, do końca 1929 i 1930 roku. 18 lutego 1930 
roku Leopold Lehr zmarł. Dzień później żona adwokata w odrębnym piśmie 
poinformowała o tym fakcie izbę adwokacką. Śmierć Lehra skutkowała wykre-
śleniem go z listy adwokatów i notariuszy (Akta osobowe Leopolda Lehra).
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PODSUMOWANIE

Powyższe rozważania pozwalają na wysnucie następujących wniosków. 
Problematyka mniejszość narodowych w adwokaturze okresu międzywojen-
nego nie została w nauce wyjaśniona i omówiona w sposób kompleksowy. 
Do tej pory tematyka była podnoszona w monografiach całościowo porusza-
jących tematykę adwokatury. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest artykuł 
Kotlińskiego. Krytyka przepisów dotyczących funkcjonowania adwokatury 
na terenie byłej dzielnicy pruskiej wskazuje, że zwłaszcza w momencie two-
rzenia nowej państwowości i dostosowania się do nowego systemu prawnego 
nie była łatwa do rozwiązania. Jednak wydaje się, że przyjęty sposób podziału 
adwokatów na kilka grup okazał się właściwy. Analiza życiorysu jednego z ad-
wokatów wyznania mojżeszowego, Leopolda Lehra, pokazała jak w praktyce 
wyglądało życie zawodowe przedstawiciela palestry obcego pochodzenia.
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THE SITUATION OF JEWISH ADVOCATES IN POZNAN. 
THE CASE OF LEOPOLD LEHR

Summary: The following article will outline the situation of national 
minorities in the bar in the interwar period in the Second Republic. 
The problem will be presented on the example of the representatives  
of the Jewish bar in Poznań. The author will discuss in detail the case 
of one of the Jewish advocates, the figure of Leopold Lehr.
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