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Przedmowa 

We współczesnym świecie coraz bardziej uświadamiamy sobie ograniczo-
ny charakter zasobów Ziemi i związaną z tym faktem konieczność ich oszczę-
dzania, czy też ponownego użycia. Mając świadomość licznych konfliktów 
nie tylko o ropę naftową, ale także najbardziej potrzebny zasób, jakim jest 
woda, uświadamiamy sobie potrzebę racjonalnego nimi zarządzania. W tym 
zakresie wypada mi wezwać wszystkich do zajęcia się polityką rozumianą jako 

„roztropna troska o dobro wspólne” (Arystoteles), w celu znalezienia i zaimple-
mentowania sensownych metod zarządzania zasobami.

Zasoby pragnę rozumieć na potrzeby niniejszej monografii nie tylko 
jako rzeczy materialne, ale także dobra finansowe, czy zasoby ludzkie. My-
ślę bowiem, że takie kwestie jak robotyzacja, czy ogólny wzrost dobrobytu, 
mogą uczynić sensowną dyskusję na temat niestosowanych dotychczas roz-
wiązań ekonomicznych jak podstawowy dochód gwarantowany. Obyśmy  
w tej dyskusji kierowali się uczciwością i sprawiedliwością, a więc „niewzru-
szoną i wytrwałą wolą oddania każdemu tego, co mu się należy” (święty To-
masz z Akwinu). 

Na koniec pragnę podziękować za pomoc w naszej skromnej inicjatywie 
autorom rozdziałów i recenzentom, oraz Wydawnictwu ArchaeGraph. Wiel-
ce jestem wdzięczny także współpracującemu z nami Prezesowi zaprzyjaźnio-
nego Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Ochrony Przyrody od którego 
pomysłów zaczęły się nasze konferencje naukowe, które zmotywowały mnie 
do podjęcia się przygotowania monografii naukowej. Wdzięczny jestem także 
Pani Sekretarz Technicznego Komitetu Redakcyjnego mgr inż. Elżbiecie Dą-
browskiej za pomoc i ofiarność.

Prezes 
Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Zrównoważonego Rozwoju UW

 Daniel Dylewski
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BARTOSZ BOROWIK
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

ZNACZENIE PRAWA LAFFERA 
DLA SYSTEMU PODATKOWEGO 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Abstrakt: W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analizy danych statystycz-
nych dotyczących opodatkowania pracy oraz wszelkich wydatków kon-
sumpcyjnych Polaków oraz ich relacji z ekonomicznym prawem Laffera. 
Artykuł zawiera wyniki wskazujące procentowy udział podatku w przycho-
dach obywateli. Artykuł ma na celu odpowiedzieć na pytanie czy aktualna 
wysokość opodatkowania jednostki wywiera negatywne oddziaływanie na 
wysokość państwowych wpływów budżetowyn ch. Jednocześnie artykuł 
pokazuje położenie wysokości opodatkowania w Polsce względem punk-
tu maksymalnego opodatkowania zgodnie z twierdzeniem Laffera. Do 
opracowania artykułu wykorzystano analizę ekonomiczną oraz metodę 
dogmatyczno-prawną.

WPROWADZENIE

Systemy podatkowe, jako mechanizmy funkcjonujące we współczesnych 
państwach uchodzą za struktury nad wyraz skomplikowane. Nie jest tak bez 
powodu. Na system podatkowy składa się bowiem ogrom przepisów i me-
chanizmów tworzących całość, zarówno w sensie prawnym, ale także ekono-
micznym. Nie tylko krańcowy wymiar systemu, czyli podatek, składa się na 
tę strukturę. Nie można zapomnieć o instytucjach finansowych, aparacie pań-
stwowym czy najważniejszej części systemu, czyli podatniku (Wolański, 2009: 
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s.47- 48). Patrząc na to z innej strony, równie ważne są bezpośrednie przepisy 
określające przedmiot opodatkowania oraz jego wysokość. Nawet sama liczba 
występujących podatków w Polsce nie jest powszechnie znana. Polski system 
podatkowy reguluje 17 różnych podatków, wpływających na budżety domo-
we Polaków. Z przeprowadzonych badań wynika, iż co prawda 90% Polaków 
słyszało o podatku PIT, jednak 16% pracujących na umowę o pracę jest prze-
konana, że takiego podatku nie płaci. Ponadto 21% Polaków jest przekonana, 
że nie płaci żadnych podatków (ZPP, 2017). Nie są więc bezpodstawne opinie 
o niskiej świadomości panującego w Polsce systemu podatkowego, co również 
może być spowodowane jego skomplikowaną i niezrozumiałą złożonością. 

Celem poniższego artykułu jest analiza opodatkowania budżetów do-
mowych Polaków oraz skonfrontowanie wyników z ekonomicznym prawem 
Laffera. Badanie jednocześnie ma na celu uwidocznienie wysokości obciążeń 
podatkowych przeciętnego Polaka.

DEFINICJA PRAWA LAFFERA

Biorąc pod uwagę tytuł artykułu, nie można przejść obojętnie nie defi-
niując prawa Laffera oraz jego związku z systemem podatkowym. To właśnie 
mianem krzywej Laffera określa się najczęściej zależność między całkowitą 
stopą opodatkowania a wpływami podatkowymi (Laffer i Miles, 1982). Za-
leżność sformułowana w latach 70. XX w. przez amerykańskiego ekonomistę 
A.B. Laffera oparta jest na założeniu, że wpływy do budżetu zależą od podsta-
wy opodatkowania i wysokości stóp podatkowych. 

Wykres 1. [Krzywa Laffera]

Źródło: www.investopedia.com
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Podwyższenie stawki opodatkowania powoduje wzrost dochodów bu-
dżetowych, ale tylko wtedy, gdy stopa opodatkowania nie przekroczy pozio-
mu maksymalnego względem podstawy opodatkowania. Od tego miejsca 
dalsze zwiększanie obciążeń podatkowych będzie powodowało zmniejszenie 
dochodów, jako skutek zmniejszenia podstawy opodatkowania. Przyjmuje 
się, że przy niskich stopach opodatkowania przedsiębiorcy wykazują wyższą 
skłonność do inwestowania i zwiększania produkcji. Jednocześnie podatnicy 
przejawiają niższą skłonność do unikania płacenia podatków i prowadzenia 
działalności nielegalnej. Ponadto wyższe podatki zazwyczaj generują koniecz-
ność bardziej rozbudowanego i kosztownego aparatu skarbowego (Ziółkow-
ska, 2015: s.11).

Istnieją pewne podstawowe problemy związane z krzywą Laffera, zwłasz-
cza że jest ona zbyt uproszczona w swoich założeniach. Podczas gdy krzywa za-
kłada, że społeczeństwa funkcjonują według jednej stawki podatkowej i jednej 
podaży pracy, co nie może być bardziej odległe od prawdy. W rzeczywistości 
struktury finansów publicznych są znacznie bardziej złożone. Krzywa ta nie 
uwzględnia wpływu wielorakich stawek podatkowych na dochody. Wskazuje 
ona na fakt, że jakikolwiek wzrost stawki podatkowej o konkretny procent 
niekoniecznie musi być równoznaczny przychodem wynikającym z podatków. 
Krzywa ta nie uwzględnia również unikania podatków na jakimkolwiek po-
ziomie (Kenton, 2020). 

O ile krzywa Laffera nie odzwierciedla w pełni zależności panującej w no-
woczesnym środowisku, pewne jest, iż podnoszenie opodatkowania jednostek 
społeczeństwa w sposób nieograniczony nie zawsze będzie miało oczekiwany 
skutek. Wartość podatku który otrzyma Skarb Państwa nie zawsze musi ro-
snąć. Z każdym procentem podniesionego podatku rośnie liczba osób które 
postrzegają legalne i nielegalne unikanie płacenia podatku jako społecznie 
akceptowalne.

Ciężko jest natomiast określić wartość optimum według krzywej Laffe-
ra, czyli maksymalnej wartości opodatkowania którą zakwalifikować może-
my jako akceptowalną przez ogół społeczeństwa. Badanie z 1981 wskazuje, iż  
w latach 70’ w Szwecji optymalny poziom opodatkowania mógłby wynosić 
nawet 70% (Stuart, 1981). Również artykuł z 2011 roku zdaje się to potwier-
dzać i dodatkowo wskazuje, że zarówno Stany Zjednoczone Ameryki Północ-
nej jak i większość krajów Europy znajdują się na lewo od punktu optimum 
krzywej (Trabandt, 2011). Pozawala to przypuszczać iż państwa Europy oraz 
Ameryki Północnej mogą efektywnie zwiększać swoje stawki podatkowe.
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WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA W POLSCE

Nie jest możliwe precyzyjne określenie wysokości opodatkowania 
wszystkich podmiotów w kraju. Rynek charakteryzuje się niewyobrażalną 
złożonością. Już w momencie uzyskiwania określonych dochodów możemy 
zauważać szereg zmiennych, mających konsekwencje podatkowe, albowiem 
sam dochód jednostki opodatkowany może być w oparciu o PIT na 4 różne 
sposoby: podatek progresywny, podatek liniowy, ryczał od przychodów ewi-
dencjonowanych czy na zasadach karty podatkowej. Idąc niżej w strukturze 
opodatkowania jednostki, spotkamy jeszcze więcej zmiennych. Dlatego też 
warto oprzeć się o pewne założenia spajające poniższą analizę.

Po pierwsze, na potrzeby poniższej analizy domyślną formą uzyskania 
przychodu jednostki będzie umowa o pracę na czas nieokreślony. Nie jest to 
przypadkowe, albowiem według badania CBOS z 2018 roku ponad połowa, 
bo aż 57% Polaków utrzymuje się z tej formy zatrudnienia. Łącznie z umową 
o pracę na czas określony wskazuje, iż wykonywanie pracy jest głównym źró-
dłem przychodów ponad 70% Polaków (CBOS, 2018).

Po drugie, warto założyć, iż to skala podatkowa jest najczęstszą formą 
opodatkowania dochodu obywateli. Zarówno karta podatkowa jak i ryczałt 
od przychodów ewidencjonowanych skupiają się na opodatkowaniu pracy  
z działalności gospodarczej, co jak już wspomniano, nie jest najczęstszą formą 
osiągania dochodu. Podatek liniowy z kolei nie jest efektywny w przypad-
ku niskich dochodów. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym kwotą 
dochodu, po której warto przejść na podatek liniowy jest 102.726 zł (POX, 
2020). Warto zaznaczyć że obecna wartość podyktowana jest zmniejszoną 
stawką podatku dochodowego od osób fizycznych. Obecnie wynosi on 17% 
i 32%.  Biorąc pod uwagę wcześniejsze stawki podatkowe, czyli aktualnie 
dla opracowanych danych, kwotą dochodu, powyżej której warto przejść na 
podatek liniowy jest  96.385 zł (Juszczyk, 2017).

Po trzecie, bezpośrednie dane pochodzić będą z danych Głównego Urzędu 
Statystycznego i oparte będą na dochodach i wydatkach gospodarstw domowych  
1-osobowych (GUS, 2019). Wzięcie pod uwagę osoby samodzielnie prowa-
dzące gospodarstwo domowe pozwoli efektywniej prześledzić proces opodat-
kowania poszczególnych etapów rozdysponowywania budżetu domowego. 
Ponadto struktura wydatkowa rozpatrywana będzie w oparciu o pracowników 
na stanowiskach robotniczych oraz nierobotniczych. 



13

ZNACZENIE PRAWA LAFFERA DLA SYSTEMU PODATKOWEGO 

OBCIĄŻENIE PRACY

Nie jest tożsamym pojęcie opodatkowania pracy a obciążenia wynikające 
z określonej formy zatrudnienia. Biorąc pod uwagę jedynie podatek wynika-
jący z materialnej części prawa podatkowego, jedynym podatkiem, o którym 
możemy mówić, będzie podatek dochodowy od osób fizycznych. Wobec 
tego właściwe rozważania prawne można by zakończyć w momencie wypłaty 
wynagrodzenia pracownikowi gdy jego pensja zmniejszona zostaje o należny 
podatek PIT. W dodatku, ze względu na umowę o pracę oraz przysługujące  
z tego tytułu zwolnienia w podatku dochodowym, możemy przyjąć, iż będzie 
on stanowił około 6% wynagrodzenia brutto. Jednak należy na to spojrzeć 
także z perspektywy ekonomicznej. O ile poza podatkowe koszty pracy już  
z samej nazwy nie są podatkiem, to są one bez wątpienia zobowiązaniem pu-
blicznym, które znacząco obniża wynagrodzenie do dyspozycji pracownika. 
Dodatkowo zarówno sam zatrudniony jak i pracodawca zobowiązani są do 
określonych wydatków związanych z zatrudnieniem.

Wobec tego warto przyjrzeć się samej wartości pracownika na rynku 
pracy wyrażoną w pieniądzu. Z punktu widzenia pracownika jego wartość 
określona jest za pomocą wynagrodzenia brutto. Stanowi ona kwotę przed 
określonymi obciążeniami wynikającymi po stronie pracownika. Patrząc na 
to z perspektywy rynkowej, z którą powiązany jest pracodawca, o wartości 
pracownika świadczy koszt, jaki pracodawca jest skłonny ponosić w zamian za 
świadczenie przez niego pracy. Toteż faktyczną wartość pracownika określić 
można za pomocą wynagrodzenia brutto-brutto, które jednocześnie skupia 
wynagrodzenia pracownika pozostawione do dyspozycji, składki na świadcze-
nia socjalne i ubezpieczenia, obciążające pracownika oraz pracodawcę, a także 
podatek dochodowy od osób fizycznych.

Różnica pomiędzy kosztami pracy, ponoszonymi przez pracodawcę 
w związku z wynagrodzeniem za pracę zatrudnionego pracownika a jego wy-
nagrodzeniem netto, jakie otrzymuje, określane jest mianem klina podatko-
wego. O ile przyjęło się, iż obciążenie pracy w Polsce jest bardzo wysokie, to 
według danych OECD jest ono jednym z najmniejszych w Unii Europejskiej 
(OECD, 2019).

Jak natomiast obciążenie pracy prezentuje się bezpośrednio na liczbach? 
Rozpatrując dane Głównego Urzędu Statystycznego możemy zauważyć, iż do-
chód rozporządzalny 1-osobowych gospodarstw, wśród osób zatrudnionych 
na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych kształtuje się odpowied-
nio na poziomie 2420,82 i 3571,88 zł (GUS, 2019). Jednocześnie dochód 
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rozporządzalny w tym przypadku będzie tożsamy z wynagrodzeniem netto 
pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę (Wągrowska, 2018).

Wynagrodzenie netto pracownika zatrudnionego na umowę o pracę sta-
nowi wynik kwoty brutto pomniejszonej odpowiednio o ubezpieczenie zdro-
wotne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne oraz 
zaliczkę na podatek dochodowy. Wobec tego kwota brutto omawianego przy-
padku stanowić będzie 3378 zł dla pracownika na stanowisku robotniczym 
oraz 5031 zł na stanowisku nierobotniczym (Jacukowicz, 2006). 

Jednocześnie pracodawca ponosi również częściowy koszt składek na 
ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe oraz dodatkowo ubezpie-
czanie wypadkowe i świadczenie na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych 
świadczeń pracowniczych. Przyjmując wysokość ubezpieczenia wypadkowego 
na poziomie 1,8%, łączny koszt zatrudnienia pracowników w omawianym 
przypadku wynosi 4075 i 6068 zł (Jacukowicz, 2006).

Wobec powyższego już w momencie uzyskania przez pracownika docho-
du, który będzie mógł być zagospodarowany na konsumpcję czy inwestycję, 
jest on znacząco niższy od wartości rynkowej pracy wykonywanej przez 
pracownika. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku robotniczym po 
wszystkich potrąceniach pozostaje w budżecie 60% wartości rynkowej wy-
konywanej pracy. W zależności od wielkości dochodów, wysokość potrąceń 
może się nieznacznie różnić, dlatego też pracownik pracujący na stanowi-
sku nierobotniczym zachowuje 59% rynkowej wartości wykonywanej pracy. 
Wobec tego już na początku, dochód netto pracowników jest wynikiem po-
mniejszenia o 40 i 41% należności publicznych. Kwotowo stanowią one 1654  
i 2496 zł.

OPODATKOWANIE KONSUMPCJI

Różnica pomiędzy wynagrodzeniem brutto-brutto a kwotą netto nie jest 
jedyną należnością publiczną, której ciężar ponosi każdy obywatel. Również 
w przypadku czynności życia codziennego spotykamy się z obciążeniami po-
datkowymi i innymi opłatami skarbowymi. Często są to podatki bezpośrednie 
jak podatek od nieruchomości, ale także pośrednie, jak podatek od towarów  
i usług, który, co prawda nie nakłada na konsumenta obowiązku podatkowe-
go, jednak jego konstrukcja sprawia iż na nabywcę dóbr i usług przerzucony 
jest ciężar podatkowy.

Z danych GUS wynika, że pracownik zatrudniony na stanowisku ro-
botniczym na towary i usługi konsumpcyjne przeznacza średnio 1784,80 zł 
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natomiast zatrudniony na stanowisku nierobotniczym, na towary i usługi 
przeznacza miesięcznie 2580,81 zł. Konsument dysponujący większym bu-
dżetem będzie bardziej skłonny do przeznaczania swoich środków na towary 
luksusowe, które generalizując, obłożone są większą stawką podatku od to-
warów i usług. Tabela poniżej przedstawia miesięczne wydatki pracowników 
zarówno na żywność oraz inne towary i usługi, ale także na opiekę medyczną 
czy wydatki mieszkaniowe.

Warto zauważyć, iż struktura wydatkowa znacznie różni się w zależności 
od stanowiska pracowniczego. Bez wątpienia ma to związek ze strukturą spo-
łeczną pracowników. Pracownicy osiągający dochód z pracy na stanowiskach 
nierobotniczych nie zawsze będą lepiej wykształceni, jednak statystycznie 
poziom wykształcenia przekłada się na osiągane dochody z pracy (Sedlak & 
Sedlak, 2012). Występuje u nich większy udział w usługach luksusowych czy 
towarach niebędących żywnością.

Również samo opracowanie tabeli wymaga kilku wyjaśnień. Przede 
wszystkim dane GUS nie zostały grupowane z myślą o klasyfikacji podatkowej 
podatku od towarów i usług. Tym samym grupa, w której zawarte są wydatki 
na cukier, dżem, miód, czekoladę i wyroby cukiernicze, zawiera w sobie pro-
dukty, które opodatkowane mogą być stawką zarówno 5% jak miód, 8%  
w przypadku cukru czy 23% w przypadku wyrobów cukierniczych czy słody-
czy. Należałoby więc przyjąć jedną stawkę, która w sposób bardziej efektywny 
oddawałaby zróżnicowanie podatkowe produktów. Dlatego też wobec trzech 
grup zastosowano stawkę 16%, która co prawda nie występuje w polskim 
systemie podatkowym, jednak jak wskazują eksperci, jest to stawka najlepiej 
oddająca złożoność systemu VAT w Polsce (Horbaczewski, 2017; Kotecki, 
2015).

Równie skomplikowanie wygląda sprawa z podatkiem akcyzowym. Poza 
procentowym wyrażeniem stawki VAT ustawa ustanawia wyrażony kwotowo 
podatek akcyzowy na paliwa napędowe. Każdy litr benzyny i oleju napędo-
wego w swojej cenie zawierają średnio 1,6 zł podatku akcyzowego. Uwzględ-
niając podatek VAT, litr paliwa składa się średnio aż w 55% z podatków  
i opłat publicznych (TVN24BIS, 2015; Kamiński, 2020). Dane GUS nie pre-
cyzują jaką część kosztów eksploatacyjnych prywatnych środków transporto-
wych stanowi paliwo, w związku z tym przyjęte zostało, iż stanowią one 2/3 
wydatków na ten cel. 

Bardzo wysoki udział podatków w cenie produktów dotyczy także wyro-
bów tytoniowych oraz alkoholu. Dane procentowe ukazują wielkość podat-
ku zawartego w określonych wydatkach, nie jak w przypadku VAT wartość 
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Tabela 1. [Miesięczne wydatki pracowników robotniczych i nierobotniczych na niektóre produkty wraz z przyporządkowaną  
im stawką podatkową oraz wysokością zapłaconego podatku.]

WARTOŚĆ CAŁKOWITA STAWKA  
PODATKOWA

WARTOŚĆ 
 PODATKOWA

PRACOWNIK  
ROBOTNICZY

PRACOWNIK  
NIEROBOTNICZY

PIECZYWO 30,07 zł 24,57 zł 5% 1,43 zł 1,17 zł

POZOSTAŁE WYROBY  
PIEKARSKIE 23,53 zł

26,51 zł
5% 1,12 zł 1,26 zł

MAKARONY I PRODUKTY 
 MAKARONOWE 4,09 zł 4,40 zł 5% 0,19 zł 0,21 zł

MĄKA 1,29 zł 1,18 zł 5% 0,06 zł 0,06 zł

PŁATKI ŚNIADANIOWE 1,70 zł 2,66 zł 5% 0,08 zł 0,13 zł

POZOSTAŁE PRODUKTY 
 ZBOŻOWE 10,12 zł 12,16 zł 5% 0,48 zł 0,58 zł

POZOSTAŁE MIĘSO SUROWE 27,83 zł 20,47 zł 5% 1,33 zł 0,97 zł

DRÓB SUROWY 18,12 zł 17,97 zł 5% 0,86 zł 0,86 zł

WĘDLINY I INNE PRZTWORY 
MIĘSNE 72,80 zł 50,91 zł 5% 3,47 zł 2,42 zł

PODROBY I PRZETWORY 
PODROBOWE 5,46 zł 2,19 zł 5% 0,26 zł 0,10 zł
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RYBY I OWOCE MORZA 13,39 zł 16,15 zł 5% 0,64 zł 0,77 zł
MLEKO 9,49 zł 7,75 zł 5% 0,45 zł 0,37 zł
MLEKO ZAGĘSZCZONE  
I W PROSZKU 0,28 zł 0,57 zł 5% 0,01 zł 0,03 zł

JOGURTY 5,40 zł 7,48 zł 5% 0,26 zł 0,36 zł
TWAROGI 7,56 zł 11,28 zł 5% 0,36 zł 0,54 zł
SERY 14,42 zł 16,85 zł 5% 0,69 zł 0,80 zł
SMIETANA 4,73 zł 3,54 zł 5% 0,23 zł 0,17 zł
NAPOJE I INNE PRODUKTY 
MLECZNE 4,79 zł 5,77 zł 5% 0,23 zł 0,27 zł

JAJA 11,23 zł 10,96 zł 5% 0,53 zł 0,52 zł
TŁUSZCZE ZWIERZĘCE 9,98 zł 10,96 zł 5% 0,48 zł 0,52 zł
TŁUSZCZE ROŚLINNE 9,61 zł 7,83 zł 5% 0,46 zł 0,37 zł
OWOCE CYTRUSOWE I BANANY 8,71 zł 12,37 zł 5% 0,41 zł 0,59 zł
POZOSTAŁE OWOCE ŚWIEŻE 13,05 zł 21,30 zł 5% 0,62 zł 1,01 zł
OWOCE SUSZONE, ORZECHY 4,73 zł 9,47 zł 5% 0,23 zł 0,45 zł
WARZYWA ŚWIEŻE LUB 
 CHŁODZONE 27,19 zł 33,94 zł 5% 1,29 zł 1,62 zł

ZIEMNIAKI 5,22 zł 3,60 zł 5% 0,25 zł 0,17 zł
WARZYWA I GRZYBY MROŻONE 2,35 zł 3,17 zł 5% 0,11 zł 0,15 zł
WARZYWA SUSZONE I 
 POZOSTAŁE PRZETWORY  
WARZYWNE

13,99 zł
17,03 zł

5% 0,67 zł 0,81 zł
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CUKIER, DŻEM, MIÓD,  
CZEKOLADA I WYROBY  
CUKIERNICZE

25,18 zł
30,86 zł

8% 3,47 zł 4,26 zł

WYROBY ŻYWNOŚCIOWE, 
GDZIE INDZIEJ 
 NIESKLASYFIKOWANE

21,73 zł
25,53 zł

5% 1,03 zł 1,22 zł

KAWA 11,96 zł 12,51 zł 23% 2,24 zł 2,34 zł
HERBATA 3,86 zł 5,00 zł 23% 0,72 zł 0,93 zł
WODY MINERALNE 
 I ŹRÓDLANE 9,30 zł 12,23 zł 23% 1,74 zł 2,29 zł

SOKI OWOCOWE 3,89 zł 5,81 zł 23% 0,73 zł 1,09 zł
SOKI WARZYWNE 0,94 zł 1,52 zł 23% 0,18 zł 0,28 zł
POZOSTAŁE NAPOJE  
BEZALKOHOLOWE 15,49 zł 13,47 zł 23% 2,90 zł 2,52 zł

NAPOJE SPIRYTUSOWE 19,29 zł 13,95 zł 75% 14,47 zł 10,46 zł
PIWO 24,65 zł 14,39 zł 35% 16,00 zł 9,34 zł
POZOSTAŁE NAPOJE  
ALKOHOLOWE 4,37 zł 12,83 zł 23% 0,82 zł 2,40 zł

WYROBY TYTONIOWE 54,73 zł 32,52 zł 85% 46,51 zł 27,64 zł
ODZIEŻ I MATERIAŁY  
ODZIEŻOWE 58,36 zł 142,94 zł 23% 10,91 zł 26,73 zł

OBUWIE 16,92 zł 32,40 zł 23% 3,16 zł 6,06 zł
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OPŁATY NA RZECZ  
WŁAŚCICIELI ORAZ INNE  
USŁUGI ZWIĄZANE  
Z ZAMIESZKIWANIEM

155,35 zł

267,04 zł

23% 29,05 zł 49,93 zł

ZIMNA WODA ŁĄCZNIE Z 
USŁUGAMI KANALIZACYJNYMI 59,47 zł 64,63 zł 23% 11,12 zł 12,09 zł

ENERGIA ELEKTRYCZNA I GAZ 122,89 zł 112,41 zł 23% 22,98 zł 21,02 zł
ENERGIA CIEPLNA 67,33 zł 112,13 zł 23% 12,59 zł 20,97 zł
OPAŁ 41,46 zł 10,51 zł 23% 7,75 zł 1,97 zł
MEBLE DO MIESZKANIA 21,30 zł 38,80 zł 23% 3,98 zł 7,26 zł
ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE 5,91 zł 10,53 zł 23% 1,11 zł 1,97 zł
WYROBY SZKLANE 7,69 zł 12,30 zł 23% 1,44 zł 2,30 zł
ŚRODKI CZYSZCZĄCE 18,77 zł 20,68 zł 23% 3,51 zł 3,87 zł
POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE 
MIESZKANIA 34,94 zł 55,05 zł 23% 6,53 zł 10,29 zł

WYROBY MEDYCZNO- 
FARMACEUTYCZNE, SPRZĘT 
MEDYCZNY

42,94 zł
59,11 zł

8% 3,18 zł 4,38 zł

USŁUGI AMBOLATORYJNE 10,88 zł 37,55 zł 8% 0,81 zł 2,78 zł
POZOSTAŁE WYDATKI NA 
ZDROWIE 2,86 zł 10,30 zł 23% 0,53 zł 1,93 zł

EKSPLOATACJA PRYWATNYCH 
ŚRODKÓW TRANSPORTU 40,38 zł 52,91 zł 23% 7,55 zł 9,89 zł
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PALIWO 80,77 zł 105,83 zł 55% 44,39 zł 58,16 zł
USŁUGI TRANSPORTOWE 25,03 zł 71,66 zł 8% 1,85 zł 5,31 zł
POZOSTAŁE WYDATKI 
 TRANSPORTOWE 52,37 zł 109,59 zł 23% 9,79 zł 20,49 zł

ŁĄCZNOŚC I USŁUGI 
TELEKOMUNIKACYJNE 80,52 zł 99,89 zł 23% 15,06 zł 18,68 zł

CZASOPISMA, GAZETY  
I KSIĄŻKI 5,22 zł 16,03 zł 8% 0,72 zł 2,21 zł

USŁUGI ZWIĄZANE  
Z REKREACJĄ I KULTURĄ 18,86 zł 41,44 zł 8% 1,40 zł 3,07 zł

SPRZĘT ZWIĄZANY  
Z REKREACJĄ, ATYKUŁY 
OGRODNICZE, ZWIERZĘTA 
DOMOWE

28,74 zł

77,57 zł

23% 5,37 zł 14,50 zł

TURYSTYKA ZORGANIZOWANA 14,14 zł 53,76 zł 23% 2,64 zł 10,05 zł
USŁUGI GASTRONOMICZNE 140,38 zł 220,76 zł 8% 10,40 zł 16,35 zł
USŁUGI HOTELOWE 5,27 zł 20,80 zł 8% 0,39 zł 1,54 zł
USŁUGI FRYZJERSKIE, 
KOSMETYCZNE  
I PIELĘGNACYJNE

3,66 zł
29,18 zł

8% 0,50 zł 4,02 zł

ŚRODKI KOSMETYCZNE  
I HIGIENICZNE 32,18 zł 66,43 zł 5% 1,53 zł 3,16 zł

UBEZPIECZENIA 17,51 zł 36,27 zł 23% 3,27 zł 6,78 zł
331,53 

ZŁ 429,81 ZŁ

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS(GUS, 2019) i ustawy o podatku od towarów i usług 
 (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568).
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podatku nałożoną na produkt. W przypadku papierosów, udział podatków 
w cenie paczki wynosi nawet 85% (IBNGR, 2013). W przypadku alkoholu 
wysokoprocentowego około 75% ceny stanowią podatki (Warsaw Enterprice 
Institute, 2019). W przypadku piwa, podatki pośrednie stanowią 35% ceny 
towaru (Warsaw Enterprice Institute, 2019).

Jedynie w przypadku energii elektrycznej wysokość podatku akcyzowego 
nie jest znacząca. Od 2019 roku wartość podatku akcyzowego wynosi 5 zł za 
megawatogodzinę. Tę samą, obniżoną stawkę z 20zł zastosowano również w 
roku 2020. W zależności od sprzedawcy, procentowy udział podatku akcyzo-
wego w cenie prądu wynosi zaledwie 1% (Zaradny Finansowo, 2020). 

PODSUMOWANIE

Obciążenie podatkowe i para podatkowe nie są jedynymi należnościami 
publicznymi, jakimi obarczeni są pracujący i konsumujący obywatele. Rów-
nież po otrzymaniu dochodu, który został już odpowiednio opodatkowany, 
konsument ponosi koszty podatkowe z innych tytułów. Budżet domowy pra-
cownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym, mającego do dyspozy-
cji 1784,80 zł, składa się w 331,53 zł z podatku. Jednocześnie pracownik 
wykonujący pracę na stanowisku nierobotniczym, wydatkując miesięcznie 
2580,81 zł, ponosi ciężar podatkowy w wysokości 429,81 zł.

Pomimo różnorodnej struktury budżetów domowych, w obu przypad-
kach udział obciążeń w wartości rynkowej rysuje się jednakowo. 1-procento-
wa różnica jest niewystarczająca, aby jednoznacznie uznać, że ze względu na 
inny koszyk produktów dana grupa społeczna jest w wyższym stopniu obcią-
żona podatkowo.

Przedstawiona analiza zdaję się ponadto potwierdzać prawidłowość usta-
nowienia dnia wolności podatkowej, który podobnie jak procentowy udział 
obciążeń podatkowych przypada mniej więcej w połowie roku podatkowego. 
W 2018 roku dzień wolności podatkowej przypadł na 6 dzień czerwca (Cen-
trum im. Adama Smitha, 2018).

Przed ostatecznymi wnioskami warto również zaobserwować zmiany 
Produktu Krajowego Brutto na przestrzeni ostatnich lat. To wartość PKB 
określa ogólny wzrost gospodarczy państwa, a wskaźnik określający wartość 
PKB przypadającego na jednego mieszkańca może po części wskazywać na 
ogólny poziom dobrobytu mieszkańców. Sama koncepcja zmiany, a szcze-
gólnie zwiększania obciążeń podatkowych, w momencie gdy spada wartość 
PKB wydaje się nieracjonalne.  W przypadku Polski, sytuacja od 2014 roku 
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wydaje się być stabilna. Począwszy od 3,3% wzrostu w 2014 roku, ponad 
5% w 2018 i ponad 4% w 2019. Sytuacja epidemiologiczna która zaskoczyła 
polską gospodarkę w 2020 roku nie wróży tak wysokim wzrostom PKB na 
koniec aktualnego roku. 

Wobec powyższego, możemy mówić o dwóch skrajnie różnych wnio-
skach. Z jednej strony biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie dane empiryczne  
z lat ubiegłych oraz łącząc je z ekonomicznym prawem Laffera dochodzimy 
do wniosku że nie ma podstaw do konieczności reformy systemu podatkowe-
go w Polsce. Wbrew powszechnej opinii, obciążenia podatkowe nie zbliżają 
się do tych występujących w innych krajach europejskich i są znacznie niższe. 
Wobec tego zmianie mogą ulec stawki podatkowe lub mogą być dodane nowe 
podatki konsumpcyjne bez obawy o zmniejszające się wpływy budżetowe. 

Z drugiej strony rozpatrując problem szerzej oraz zwracając uwagę na 
sytuację społeczno-ekonomiczną Polaków w 2020 roku trudno jest popie-
rać jakiekolwiek próby zwiększenia obciążeń podatkowych w najbliższym 
czasie. Choć najważniejsze dane o bezrobociu zawarte będą najszybciej pod 
koniec czerwca 2020 roku, ze względu na kończące się okresy wypowiedze-
nia umów, to już możemy mówić o wzroście bezrobocia (Business Insider 
Polska, 2020) spowodowanym sytuacją epidemiologiczną w kraju. Patrząc 
również na prognozy PKB możemy zauważyć iż najbliższy rok nie będzie naj-
lepszym do wprowadzania dodatkowych obciążeń podatkowych. Z szacun-
ków wynika że polska gospodarka może się skurczyć nawet o 4% w 2020 roku 
(Frączyk, 2020). Wobec tego, ewentualne ingerowanie w system podatkowy 
powinno zostać odłożone do korzystniejszego, z punktu widzenia gospodarki, 
momentu.
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Abstrakt: Budżet obywatelski w Polsce, dawniej zwany budżetem partycypacyjnym, 
jest jedną z form uczestnictwa obywateli w sprawowaniu władzy na szcze-
blu samorządowym. W Warszawie jego tradycja sięga 2015 roku (wybory 
projektów odbyły się w 2014 roku). Obszarem miasta, o bardzo dużym 
znaczeniu środowiskowym, jak i kulturowym, jest Dolina Wisły. Wisła 
jest jedną z niewielu dużych rzek w stolicach europejskich państw o tak 
naturalnym charakterze. Głównym celem pracy jest przeanalizowanie 
wpływu budżetu obywatelskiego na obszary nadwiślańskie i zróżnicowania 
jego wpływu w poszczególnych dzielnicach Warszawy. Obszary nadwiślań-
skie, stanowiąc przede wszystkim tereny zalewowe, są podzielone między 
dziewięć dzielnic oraz w niewielkim stopniu zagospodarowane i zaludnio-
ne. Na podstawie analizy poszczególnych edycji budżetu obywatelskiego  
w Warszawie można zauważyć, że Wisła stanowi jeden z terenów, które-
go dotyczą projekty składane przez mieszkańców. Największą aktywność  
w tym zakresie wykazują mieszkańcy północnych dzielnic Warszawy: Bie-
lan i Białołęki, którzy zdecydowali o realizacji odpowiednio 13 i 9 pro-
jektów dotyczących tych obszarów. Widoczne jest duże zróżnicowanie za-
interesowania mieszkańców poszczególnych dzielnic projektami z zakresu 
obszarów nadwiślańskich, prawdopodobnie wynikające z różnego znacze-
nia Wisły dla ich życia oraz różnego stopnia utożsamiania się z miastem. 
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Wprowadzenie

Budżet obywatelski, dawniej nazywany budżetem partycypacyjnym, 
to jedna z form udziału obywateli w sprawowaniu władzy lokalnej na ob-
szarze jednostek samorządu terytorialnego. Na terenie Polski instytucja po 
raz pierwszy została wprowadzona w Sopocie w 2011 roku. Wcześniej m.in.  
w Płocku można było zauważyć organizowane inicjatywy wspomagające par-
tycypację obywateli, zbliżone do formy budżetu obywatelskiego. Na mocy 
ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania nie-
których organów publicznych przeprowadzanie budżetu obywatelskiego jest 
obowiązkowe na poziomie gminy, będącej miastem na prawach powiatu 
(Ustawa z dn. 11 stycznia 2018 r.). 

Jakkolwiek budżet partycypacyjny jest stosunkowo nową formą aktyw-
ności obywatelskiej, istnieje w tej materii literatura. Według Magdaleny Ka-
lisiak-Mędelskiej budżet obywatelski to demokratyczny proces dyskusji i podej-
mowania decyzji z udziałem mieszkańców odnośnie dystrybucji określonej puli 
środków finansowych będących w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego 
(Kalisiak-Mędelska 2016: s. 103). Autorzy zgadzają się z Agnieszką Sobol, 
która określa proces jako dostępny, prosty, transparentny i egalitarny (Sobol, 
2017: s. 172).

W dostępnych źródłach naukowych można zauważyć podejmowane 
próby analizy procesu z wielu perspektyw. Sebastian Bernat opisuje w swo-
jej pracy wpływ budżetu obywatelskiego na krajobraz miast uzdrowiskowych 
w Polsce, dostrzegając niewielką ilość projektów skupionych ściśle na popra-
wie krajobrazu i proponując rozszerzenie koncepcji Zielonego Budżetu Oby-
watelskiego na większą ilość miast (Bernat 2019: s. 25-41). Z badań przepro-
wadzonych w latach 2013-2016 przez Agnieszkę Muchę, wynika dominacja 
projektów infrastrukturalnych w omawianym procesie (głównie w zakresie 
infrastruktury społecznej, ale także technicznej)(Mucha 2018: s. 55-70). Do-
tychczas temat wpływu budżetu obywatelskiego na obszary łęgowe nie był 
analizowany.

W Warszawie przez pierwszych pięć edycji proces funkcjonował wyłącz-
nie na poziomie dzielnicowym. W 2020 r. pierwszy raz zaistniały, oprócz 
projektów dzielnicowych, także projekty ogólnomiejskie, obejmujące obszar 
kilku dzielnic lub wyznaczonej części miasta. Co roku najliczniej reprezento-
waną grupą mieszkańców zgłaszających projekty, jak i oddających głosy na 
nie w ramach procesu są osoby między 25 a 44 rokiem życia. W każdej edycji 



29

REWITALIZACJA TERENÓW NADWIŚLAŃSKICH W WARSZAWIE ...

zgłoszonych zostało ponad 2 tys. projektów na terenie całego miasta, które 
po weryfikacji formalnej oraz merytorycznej, dokonywanej przez wskazane 
komórki Urzędu m.st. Warszawy, zostały poddane pod głosowanie (Urząd 
Miasta st. Warszawy). 

Najdłuższą rzeką Polski, największą nieuregulowaną rzeką Europy oraz 
podstawową osią Warszawy jest Wisła. Ze względu na swój seminaturalny 
charakter, na dużej części wybrzeża Wisły można mówić o występowaniu la-
sów łęgowych i obszarów chronionych. Jest to szczególnie widoczne w dziel-
nicach granicznych, odległych od centrum miasta. Wyżej położony jest brzeg 
zachodni, gdzie można mówić o specyficznej formie geomorfologicznej, zwa-
nej Skarpą Wiślaną. Brzeg wschodni (praski) jest zaś niższy i słabiej zagospo-
darowany. Wskazując na najbardziej znane miejsca spędzania wolnego czasu 
nad Wisłą, należy wymienić Plażę pod Mostem Poniatowskiego (po praskiej 
stronie) i bulwary wiślane (po stronie zachodniej).

Zdaniem autorów znaczenie Wisły, nazywanej nawet 19. dzielnicą 
Warszawy jest na tyle duże, by w pełni uzasadnić potrzebę analizy projek-
tów z budżetu obywatelskiego i ich realizacji dla zagospodarowania obszarów 
nadwiślańskich.

W pracy niniejszej analizie zostały poddane projekty złożone w ramach 
budżetu obywatelskiego dotyczące obszarów nadwiślańskich, w podziale na 
brzegi Wisły oraz dzielnice. Podstawą wydzielenia obszaru badania jest kry-
terium funkcjonalne. Na terenie Warszawy prawobrzeżnej jest to prostsze, ze 
względu na istnienie wałów nadwiślańskich, które oddzielają obszary zalewo-
we. W przypadku zaistnienia znacznych wątpliwości odnośnie zakwalifikowa-
nia danego terenu do obszarów nadwiślańskich, autorzy dodali odpowiednie 
przypisy. Na podstawie opisanego podziału został skonstruowany układ pracy, 
zakończony podsumowaniem.  

Tereny nadwiślańskie Warszawy lewobrzeżnej

Bielany

Bielany to najdalej na północ wysunięta dzielnica lewobrzeżnej Warsza-
wy. W ciągu ostatnich lat, projekty zrealizowane w ramach budżetu obywa-
telskiego na Bielanach dotyczyły m.in. rewitalizacji terenów nadwiślańskich 
oraz pobliskich kompleksów zieleni – Lasu Bielańskiego, Parku Młocińskiego, 



30

ADRIANA BARANOWSKA, DANIEL DYLEWSKI

parku Kępa Potocka1. W ramach pierwszej przeprowadzonej w Warszawie 
edycji budżetu obywatelskiego (wówczas: partycypacyjnego)2 w głosowaniu 
do realizacji zostały wybrane dwa projekty: plac zabaw usytuowany w Parku 
Młocińskim (1351 głosów)(Bielański plac zabaw w Parku Młocińskim) oraz 
domki dla owadów wraz z planszami informacyjnymi m.in. na terenie par-
ku Kępa Potocka (1102 głosy)(Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół).  
W edycji na rok 2016 wybrane przez mieszkańców projekty dotyczyły innych 
rejonów dzielnicy. Projekty z trzeciej edycji procesu na omawianym obszarze 
dotyczyły wyłącznie rekreacji: wykonanie przestrzeni do wypoczynku w Lesie 
Bielańskim (2071 głosów)(Las bielański - miejsce rodzinnej rekreacji ), budowa 
przenośnej toalety na terenie Przystani Młociny (2177 głosów)(Miejsce rekre-
acyjne - Przystań Młociny), wykonanie konstrukcji na placu zabaw (piramida 
linowa) w Parku Młocińskim (1482 głosy)(Wielka piramida linowa w Parku 
Młocińskim) oraz wyznaczenie i wyposażenie placu rekreacyjno-treningowe-
go dla psów przy Lesie Bielańskim (266 głosów)(Wybieg dla psów „Polana 
Hutnik”). W edycji na rok 2018 wybrano dwa projekty nawiązujące do te-
renów nadwiślańskich. Pierwszy z nich – realizowany także w innych dziel-
nicach położonych bezpośrednio nad rzeką – dotyczył oczyszczenia terenów 
nad Wisłą, m.in. ustawienia wiklinowych koszy na śmieci i ich regularnego 
opróżniania (2290 głosów)(Czysta Wisła na Bielanach). Wartym podkreślenia 
jest fakt zatrudnienia do realizacji projektu bezrobotnych, co można uznać 
za wartość dodaną projektu. Identyczne założenia przyjmowane były przy re-
alizacji tego projektu w innych dzielnicach. Drugi projekt wskazywał na wy-
budowanie plaży miejskiej, na której zostało zaplanowane wydzielenie boiska 
do siatkówki plażowej oraz ustawienie ozdobnych altan, ławek oraz stojaków 
rowerowych (3443 głosy)(Bielańska plaża nad Wisłą ). Projekt uzyskał sto-
sunkowo wysokie poparcie mieszkańców. W momencie rozpoczęcia procedur 
właściwych dla realizacji projektu, wystąpiły problemy techniczno-prawne 
związane z realizacją zadania, a sam projekt pozostał w zawieszeniu. W edycji 
na rok 2019 mieszkańcy wybrali projekt dotyczący montażu betonowych ła-
wek i stolików pod zadaszeniem oraz koszy na śmieci na terenie parku Kępa 
Potocka (456 głosów)(Strefa relaksu na Kępie Potockiej). W ostatniej z dotych-
czas przeprowadzonych edycji, projekty związane z omawianymi terenami 

1 Uwzględniając położenie wymienionych kompleksów oraz włączenie tych obszarów do 
tzw. skarpy wiślańskiej (warszawskiej) autorzy zaliczyli wymienione obszary do terenów 
nadwiślańskich.
2 Pierwotnie proces ten w Warszawie został nazwany budżetem partycypacyjnym. Na podstawie 
nowelizacji Ustawy z dn. 8 marca 1990 r. nazwa została zmieniona na budżet obywatelski.  
W celu ujednolicenia, autorzy w całym tekście stosują nazwę obecnie obowiązującą.
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wyjątkowo nie dotyczyły bezpośrednio rekreacji. Mieszkańcy opowiedzieli się 
za zawieszeniem skrzynek lęgowych i budek dla ptaków, nietoperzy oraz wie-
wiórek m.in. w okolicach Lasu Młocińskiego (1814 głosów)(Chronimy ptaki, 
wiewiórki i nietoperze ...), umieszczeniem ławek z oparciem wzdłuż głównych 
szlaków spacerowych (2234 głosy)(Ławki w Bielańskich lasach) oraz tablic in-
formacyjnych (1140 głosów)(Razem dla Lasku Bielańskiego  ...) m.in. w Lesie 
Bielańskim, a także za ochroną i otoczeniem opieką wskazanych w procesie 
oceny dendrologicznej drzew m.in. na terenie parku Kępa Potocka – zapro-
ponowane w projekcie zabiegi przyczynią się do ochrony drzewostanu przed 
wycinką (1512 głosów)(Zdążyć przed piłą ). Obecnie, projekty z ostatniej edy-
cji są na etapie realizacji.

Podsumowując, w czasie pięciu edycji budżetu obywatelskiego w War-
szawie do realizacji wybrano 13 projektów lokalizacyjnie obejmujących tere-
ny nadwiślańskie na Bielanach. Dominowały projekty dotyczące utworzenia 
miejsc rekreacyjnych. Zróżnicowana liczba głosów oraz ilość zrealizowanych 
projektów wskazuje na usytuowanie terenów znajdujących się bezpośrednio 
w pobliżu rzeki jako ważnych dla Warszawiaków3. Proces rewitalizacji na tym 
obszarze realizowany był w kierunku otoczenia przyjaznego mieszkańcom 
oraz sprzyjającego faunie i florze.

Żoliborz

Żoliborz to najmniejsza pod względem powierzchni dzielnica Warsza-
wy. Na jej terenie w ciągu dotychczasowych edycji budżetu obywatelskiego, 
jednie w roku 2018 zrealizowano projekty dotyczące terenów nadwiślańskich. 
Oba dotyczyły utrzymania czystości na obszarze bezpośrednio przylegającym 
do Wisły – terenu Kępy Potockiej (282 głosy)(Czysta Wisła na Żoliborzu ...) 
oraz Żoliborza Centralnego (423 głosy)(Czysta Wisła na Żoliborzu Central-
nym). Były to projekty z serii Czysta Wisła.

Na podstawie zrealizowanych projektów dzielnicowych można wskazać 
nieznaczny ich wpływ na obszar terenów nadwiślańskich. Żoliborska linia 
brzegowa jest najkrótszą po lewej stronie Wisły. Istnieje plaża, którą ocenić 
można jako jedną ze spokojniejszych w Warszawie. Takich miejsc także po-
trzeba w zgiełku miasta. Może to być jeden z powodów, dla których realizacja 
projektów nie została zlokalizowana w bezpośrednim otoczeniu Wisły.

3 Autorzy odwołują się do Warszawiaków (nie wskazując wyłącznie na mieszkańców dzielnicy 
Bielany) ze względu na ogólnomiejski poziom części omówionych projektów.
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Śródmieście

Na terenie centralnej dzielnicy Warszawy, czyli Śródmieścia, w czasie 
trwania dotychczasowych edycji BO zgłoszono 7 projektów lokalizacyjnie 
dotyczących terenów okolic brzegu Wisły. Podczas pierwszej z edycji miesz-
kańcy zagłosowali na projekt dotyczący utworzenia placu do treningu Street 
Workout na bulwarze Flotylii Wiślanej (746 głosów) (Place treningowe dla ak-
tywnych). Pomysł okazał się bardzo inspirujący dla innych pomysłodawców –  
w kolejnych edycjach powstało wiele podobnych placów w innych dzielni-
cach. W edycji na rok 2017 trzy z wybranych projektów dotyczyły budowy 
dodatkowych odcinków tras rowerowych w celu usprawnienia przejazdów. 
Tylko jeden z projektów został dotychczas zrealizowany – w okolicach mostu 
Świętokrzyskiego (1413 głosów)(Połączenie pasów rowerowych ...). Pozosta-
łe dwa projekty: zostały zrealizowane częściowo (przedłużenie pasów rowe-
rowych wzdłuż Wisłostrady po obu stronach ulicy – 763 głosy)(Uciąglijmy 
ścieżkę rowerową ...) lub zostały odłożone w czasie ze względu na nadmiar 
zadań Zarządu Dróg Miejskich oraz utrudnienia techniczne (wyznaczenie kil-
ku ścieżek rowerowych na Śródmieściu – 1735 głosów)(Uzupełnienie sieci tras 
rowerowych w Śródmieściu). W edycji na rok 2018, podobnie jak w niektórych 
innych dzielnicach, do realizacji wybrany został projekt dotyczący utrzyma-
nia czystości nad Wisłą (907 głosów)(Czysta Wisła w Śródmieściu). Drugim 
z projektów był montaż źródełek wody pitnej na bulwarach wiślanych (524 
głosy)(Poidełka wody pitnej...). To szczególnie ważny projekt wpisujący się 
w trend ekologii i dbania o środowisko. Tzw. poidełka wody pitnej, oparte 
na wykorzystaniu podziemnych hydrantów, stały się estetycznym elementem 
krajobrazu wielu dzielnic Warszawy. Dodatkowo, wykorzystane rozwiązania 
techniczne umożliwiają szybki demontaż poidełek w przypadku konieczno-
ści użycia hydrantu do działań ratowniczo-gaśniczych (Poidełka warszawskie).  
W edycji na rok 2019 wybrany do realizacji projekt dotyczył rozbudowy szla-
ku rowerowego w pobliżu mostu Poniatowskiego (1066 głosów)(Połączenie 
Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego). Projekt nadal ma status „w trakcie re-
alizacji” z powodu braku odpowiedzi wykonawców na ogłaszane przetargi 
projektowe. W ostatniej z edycji nie wybrano żadnego projektu dotyczącego 
terenów nadwiślańskich w omawianej dzielnicy.

Projekty odnoszące się do wykonania odcinków tras rowerowych zostały 
zgłaszane na poziomie ogólnomiejskim. Tylko dwa ze zgłoszonych projek-
tów dotyczyły poziomu dzielnicowego (trasa rowerowa wzdłuż Wisłostrady 
oraz poidełka na bulwarach wiślanych). Taka rozbieżność może wynikać  
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z dostrzegania innych, być może ważniejszych potrzeb mieszkańców dziel-
nicy, a także pewnej strategii działania pomysłodawców, który postanowili 
uwzględnić społeczność wszystkich Warszawiaków, którzy spędzają czas m.in. 
na bulwarach, niezależnie od miejsca zamieszkania. 

Mokotów

Mokotów jest dzielnicą zróżnicowaną, przede wszystkim mieszkaniową, 
w porównaniu z innymi jednostkami pomocniczymi Warszawy – jest dziel-
nicą z największą liczbą mieszkańców. Spośród wszystkich edycji budżetu 
obywatelskiego, jedynie w pierwszej edycji wybrano projekt związany z tere-
nami nadwiślańskimi – utworzenie pasieki w pobliżu Wału Zawadowskiego  
(171 głosów)(Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół).

Omawiana dzielnica posiada najmniejszą linię brzegową w stosunku do 
całego obszaru dzielnicy. Niewątpliwie może być to jedną z przyczyn mniej-
szego zainteresowania rewitalizacją tych terenów. Nadwiślańskie tereny Mo-
kotowa są w dużej części niezagospodarowane, co nie jest często spotykane  
w wysoce zurbanizowanej stolicy. Według wyników Barometru Warszaw-
skiego, mieszkańcy stolicy narzekają m.in. na tłok i hałas. Z tej perspektywy 
pozostawienie (tych nielicznych) dzikich terenów Warszawy jest uzasadnione.

Wilanów

Wilanów, wcześniej jako część Mokotowa, od 1994 r. funkcjonuje jako 
samodzielna dzielnica o zróżnicowanych terenach. Jej obszar obfituje w ilość 
terenów niezagospodarowanych, co widoczne jest także w kategorii projektów 
wybieranych w ramach budżetu obywatelskiego na terenach nadwiślańskich 

– dotyczyły one utworzenia miejsc rekreacyjnych i większej ochrony fauny  
i flory. Począwszy od pierwszej edycji procesu wybrano dwa projekty doty-
czące: budowy placu do treningu Street Workout w okolicach plaży Wilanów 
(edycja na rok 2016; 616 głosów)(Budowa Street Workout Parku ...) oraz roz-
mieszczenia samoobsługowych stacji naprawy rowerów, m.in. w sąsiedztwie 
Wału Zawadowskiego (edycja na rok 2017; 174 głosy)(Samoobsługowe stacje 
naprawy rowerów). W kolejnych edycjach mieszkańcy głosowali na liczne pro-
jekty związane z zielenią, jednak ich realizacja nie dotyczyła terenów bezpo-
średnio położonych nad Wisłą.

Na terenie dzielnicy Wilanów położony jest najszerszy pas tarasu zale-
wowego Wisły w Warszawie. Plaża Wilanów Zawady (potocznie nazywana 
plażą na Zawadach) to dzikie i rozległe miejsce, zdecydowanie odróżniające 
się od innych terenów nadwiślańskich w Warszawie. Mniejsza ilość projektów 
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dotyczących rewitalizacji może być odpowiedzią na urok tego typu miejsc  
w gwarnej stolicy.

Tereny nadwiślańskie Warszawy prawobrzeżnej

Wawer

W tej największej (pod względem powierzchni) dzielnicy Warszawy 
można wskazać na bardzo dziki charakter brzegu Wisły. Zdecydowana jego 
większość pokryta jest lasami, aczkolwiek znajduje się tam także piaskarnia, 
czy seminaturalna plaża. Przechodząc do analizy projektów budżetu obywa-
telskiego, dzielnica ta miała ich najmniejszą ilość z dzielnic po wschodniej 
stronie Wisły.

W edycji na rok 2018 przyjęto i zrealizowana odnogę ogólnomiejskie-
go projektu CZYSTA WISŁA w Warszawie. Wartość tego projektu wyniosła 
145 926 zł, w ramach jego realizacji (podobnie jak w innych dzielnicach) 
postawiono i regularnie opróżniano 20 wiklinowych koszy na śmieci, a także 
zaktywizowano bezrobotnych przy serwisowaniu rzeczonych obiektów. Do-
datkowo, zatrudniono trenerów i wykładowców do prowadzenia zajęć na te-
mat Środkowej Wisły. Bezrobotni zostali także zaktywizowani do sprzątania 
wybrzeża Wisły.

Był to jedyny, dotyczący obszarów nadwiślańskich, przyjęty projekt  
z budżetu obywatelskiego w tej dzielnicy. Warto wskazać dwa projekty, które 
zostały zgłoszone w ramach procesu, jednak nie zostały finalnie zaakceptowa-
ne. Są to:

Ścieżka w terenie zalesionym pomiędzy Wałem Miedzeszyńskim, a Wisłą, 
plac zabaw i ławeczki do odpoczynku o wartości 20 000 zł (został wycofany 
przez autora).

Budowa tradycyjnego statku płaskodennego wiślanego typu „BYK”, jako 
jednostka szkoleniowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych o wartości 210 000 zł 
(niewybrany w głosowaniu).

W dzielnicy Wawer projekty dotyczące obszarów nadwiślańskich w ra-
mach budżetu obywatelskiego cieszyły się małą popularnością.

Praga Południe

Praga Południe stanowi najludniejszą dzielnicę na prawym brzegu Wi-
sły. Jednocześnie brzeg Wisły na jej terenie jest najkrótszy w porównaniu do 
pozostałych dzielnic prawobrzeżnej Warszawy. Znajduje się tam także jednak  
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z najczęściej uczęszczanych plaż pod Mostem Poniatowskiego. Pozostałą część 
brzegu w tej dzielnicy pokrywają lasy łęgowe, choć dość gęsto poprzecinane 
ścieżkami pieszymi i rowerowymi. Dzielnica ta miała znacznie więcej projek-
tów budżetu obywatelskiego, tyczących się obszarów nadwiślańskich, aniżeli 
Wawer.

Pierwszym pomysłem tyczącym się obszarów nadwiślańskich projekt na 
budżet obywatelskiego na rok 2016, przyjęty przy 4016 głosach „za” Bez-
piecznie pod mostem – przywrócenie ciągłości drogi rowerowej wzdłuż Wału Mie-
dzeszyńskiego pod Mostem Poniatowskiego. Projekt ten został zrealizowany we 
wrześniu 2018 roku, przy budżecie wynoszącym 246 tysięcy złotych. Jego 
realizacja polegała na poszerzeniu chodnika i przedłużeniu drogi rowerowej 
pod Mostem Poniatowskiego w ramach Słonecznego Szlaku Rowerowego.  

Kolejny projekt dotyczący obszarów nadwiślańskich na Pradze Południe 
został wybrany w edycji na rok 2017. Plaża i prom dostępne dla wszystkich! 
(301 głosów) polegał na budowie stałego pomostu i utwardzonego przejścia 
przez plażę, celem umożliwienia osobom z trudnościami ruchowymi, nie-
pełnosprawnym, czy rodziców z wózkami dziecięcymi ułatwionego dostępu 
do promu odpływającego z plaży pod Mostem Poniatowskiego. Projekt ten 
generuje roczne koszty w szacunkowej wysokości 6 000 zł. Trzeci projekt  
z tej dzielnicy dotyczył zadbania o czystość terenów nadwiślańskich (edycja 
na rok 2018; 3502 głosy)(Czysta Wisła na Pradze Południe). Kolejny, i ostatni, 
projekt, dotyczył edycji budżetu obywatelskiego na rok 2019. Został wybrany 
otrzymując 660 głosów i zakładał stworzenie na plaży na Saskiej Kępie za-
zielenionej wierzbowej kopuły o średnicy 4,5 m (Cień na plaży ...). Podobne 
kopuły zostały wcześniej zrealizowane chociażby na plaży na Pradze Północ.

Praga Północ

Praga Północ jest najmniejszą (pod względem powierzchni, jak i liczby 
mieszkańców) z prawobrzeżnych dzielnic nadwiślańskich. Jej brzeg nadwi-
ślański jest dobrze zagospodarowany i intensywnie użytkowany w południo-
wej części dzielnicy – na Starej i Nowej Pradze oraz na obszarze Pelcowizny 
(na wysokości dawnej Fabryki Samochodów Osobowych).

Pierwszy projekt dotyczący terenów nadwiślańskich został przyjęty  
w edycji na rok 2017 i zakładał budowę basenu dla dzieci obok popularnego 
placu zabaw na wysokości plaży ZOO (635 głosów)(Strefa sportu nad Wisłą 
2). Jego koszt szacowany był na 120 000 zł, ale cechował się dość wysokimi 
rocznymi kosztami eksploatacji – ok. 100 000 zł.
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Na terenie dzielnicy zrealizowano także ogólnomiejski projekt CZYSTA 
WISŁA na Pradze Północ (edycja na rok 2018; 1383 głosy). W przypadku tej 
dzielnicy, mniejsza była jednak ilość koszy wiklinowych – tylko 10, co naj-
pewniej wynika także z mniejszej powierzchni obszarów nadwiślańskich (tyl-
ko 99 ha).

Jednym z niewybranych w głosowaniu pomysłów, był zgłoszony na bieżą-
cy rok pomysł pod nazwą Sauna (plenerowa) miejsca i nadwiślańska przestrzeń 
wypoczynku. Projekt zakładał budowę mobilnej (możliwej do przeniesienia na 
przykład w razie wezbrań) sauny oraz innych obiektów rekreacyjnych, takich 
jak basenu z jacuzzi na terenie plaży nad Wisłą na wysokości praskiego ZOO. 
W planach było dodatkowo zorganizowanie zajęć, aby obiekt stał się miejscem 
integracji mieszkańców.

Na obszarze Pragi Północ projekty dotyczące obszarów nadwiślańskich 
w ramach budżetu obywatelskiego nie cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Odnośnie zaś kwestii ich tematyki, jeden był ogólnomiejskim projektem dba-
jącym o czystość wybrzeża Wisły, a drugi dotyczył wypoczynku i integracji.

Białołęka

Białołęka jest drugą (zaraz po Wawrze) największą co do powierzchni 
dzielnicą Warszawy. Jej brzeg Wisły ma długość nieco ponad 10 km. Na całej 
jego długości wzdłuż Wisły istnieje wał przeciwpowodziowy z utwardzoną 
drogą dla pieszych i rowerów. Nad Kanałem Żerańskim istnieje kładka dla 
pieszych i rowerów, umożliwiająca przemieszczanie się nad Kanałem. Połu-
dniowy odcinek w tej dzielnicy ma charakter przemysłowy – zdominowany 
przez Elektrociepłownię Żerań i związane z nią składowisko odpadów pale-
niskowych. W centralnej części znajduje się gęsta zabudowa mieszkaniowa,  
a na północy – tereny są dzikie i naturalne. Na obszarze łegów nadwiślańskich 
w dzielnicy Białołęka znajduje się obszar Natura 2000 oraz rezerwat przyrody 

„Ławice Kiełpińskie”.
Pierwszym przedmiotem zainteresowania projektów w ramach budżetu 

obywatelskiego odnośnie obszarów nadwiślańskich była plaża na wysokości 
Mostu im. Marii Curie-Skłodowskiej (Mostu Północnego). Zgłoszono kilka 
projektów dotyczących rozbudowy infrastruktury znajdującej się na tej plaży. 
Były to następujące przyjęte projekty:

a) TAK DLA PLAŻY NA BIAŁOŁĘCE przyjęty 2039 głosami w edycji 
na rok 2016, o budżecie 103 000 zł,

b) TAK DLA PLAŻY NA BIAŁOŁĘCE przyjęty 1635 głosami w edycji 
na rok 2017, o budżecie 160 000 zł,
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c) Tak dla plaży na Białołęce przyjęty 1639 głosami w edycji na rok 2018, 
o budżecie 141 500 zł.

Powyższe projekty zakładały rozbudowę pierwszej białołęckiej plaży nad 
Wisłą. Dwa z nich są już zrealizowane, a ostatni jest w trakcie realizacji. Do-
prowadziły one do polepszenia stanu infrastruktury wypoczynkowej na plaży.

Drugim polem zainteresowania pomysłodawców w odniesieniu do ob-
szarów nadwiślańskich było utworzenie i zagospodarowanie II plaży na te-
renie dzielnicy – przy zejściu od ulicy Aluzyjnej. Tej materii dotyczyły dwa 
przyjęte projekty:

a) Plaża na Białołęce II (strefa sportu nad Wisłą na Białołęce) przyjęty 
1809 głosami w edycji na rok 2018, o budżecie 50 000 zł,

b) Plaża na Białołęce II (strefa sportu nad Wisłą na Białołęce) – rozbudowa 
przyjęty 1018 głosami w edycji na rok 2019, o budżecie 102 000 zł. 

Oba te projekty są w trakcie realizacji i część zadań została przez nie 
osiągnięta (aczkolwiek ciężko w pełni ocenić atrakcyjność plaży, w związku  
z jej powstaniem zimą tego roku). W ramach projektów planowano utworze-
nie boiska do siatkówki plażowej, grilli, ławek ze stołami czy koszy na śmie-
ci, a w „II fazie” rozbudowę o strefę zabaw dla dzieci czy kino plenerowe.  
W tym momencie trudno ocenić wpływ projektu na rewitalizację i mieszkań-
ców Białołęki.

Kolejnym polem działalności w ramach budżetu obywatelskiego na 
Białołęce było zwiększenie dostępności do promu kursującego na trasie No-
wodwory-Łomianki. Prom ten kursuje w zwężeniu Wisły (do około 200 m), 
natomiast dojście do niego przez długi czas było utrudnione (prowadziło wą-
skimi leśnymi ścieżkami). W celu zwiększenia jego dostępności przyjęto dwa 
projekty:

a) Rozbudowa dojścia do promu nad Wisłą, przyjęty 1094 głosami w edy-
cji na rok 2019, o budżecie w wysokości 46 000 zł,

b) Modernizacja dojścia do promu nad Wisłą, przyjęty 1169 głosami  
w edycji na rok 2018, o budżecie 212 950 zł.

Pierwszy z projektów, choć później przyjęty, został już ukończony  
i doprowadził do zwiększenia dostępności samej przystani promowej. Drugi  
z nich jest w trakcie realizacji i polega na ulepszeniu jakości leśnych ścieżek 
prowadzących do przystani.

Czwartym z kolei polem działalności w ramach budżetu obywatelskiego 
w dzielnicy było tworzenie bezpłatnej wypożyczalni kajaków przy pierwszej 
białołęckiej plaży. Kwestia była dwukrotnie skutecznie podejmowana w ra-
mach budżetu obywatelskiego:
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a) Bezpłatna wypożyczalnia kajaków na Białołęce, projekt przyjęty  
w ramach edycji na rok 2018 1254 głosami, o budżecie 155 000 zł,

b) „Bezpłatna wypożyczalnia kajaków na Białołęce”, projekt przyjęty  
w ramach edycji na rok 2020, uzyskując 2032 głosy i budżet w wysokości  
66 520 zł.

Pierwszy z tych projektów został zrealizowany, a drugi jest w trakcie. 
Pierwszy z nich skupiał się na ogólnodostępnym charakterze wypożyczania 
kajaków, natomiast drugi – na codziennym bezpłatnym organizowaniu spły-
wów kajakowych w miesiącach od czerwca do września.

Ostatnią ważną częścią projektów związanych z budżetem obywatelskim 
na Białołęce w odniesieniu do obszarów nadwiślańskich jest, będący częścią 
projektu ogólnomiejskiego, Czysta Wisła na Białołęce, który nie został jednak 
wybrany w głosowaniu w edycji na rok 2018.

Podsumowując, na Białołęce zostało zrealizowanych najwięcej projek-
tów dotyczących obszarów nadwiślanych z budżetu obywatelskiego po prawej 
stronie Wisły. Mimo to, nie został tam przyjęty projekt „Czysta Wisła na 
Białołęce”, a projekty wiążące się z zagospodarowanie lasów nadwiślańskich 
dla ludności, co może wiązać się z deficytem miejsc publicznej aktywności 
mieszkańców w tej dzielnicy.

Podsumowanie

W Warszawie połowa z jej jednostek pomocniczych posiada dostęp do 
brzegu Wisły. Są to dzielnice: Wilanów, Mokotów, Śródmieście, Żoliborz, 
Bielany, Białołęka, Praga Północ, Praga Południe oraz Wawer. Największe za-
interesowanie projektami zagospodarowującymi brzeg Wisły w ramach budże-
tu obywatelskiego istniało w skrajnie północnych dzielnicach: Białołęce oraz 
Bielanach. Może to wynikać z faktu, że tereny nadwiślańskie są tam głównymi 
atrakcjami dla mieszkańców. Odnotować przy tym należy, że przed wprowa-
dzeniem możliwości zgłaszania projektów ogólnomiejskich, brak takiej moż-
liwości był kompensowany przez zgłaszanie projektów w różnych dzielnicach, 
wpisujących się w ogólnomiejski cel, czego najlepszym przykładem był pro-
jekt Czysta Wisła, realizowany w wielu z wymienionych dzielnicach.

Łącznie we wszystkich edycjach budżetu obywatelskiego na terenie 
dzielnic miasta stołecznego Warszawy wybrano 41 projektów dotyczących 
obszarów nadwiślańskich. Wyraźna jest dominacja dwóch skrajnie północ-
nych dzielnic: Bielan i Białołęki, które łącznie odpowiadają za ponad poło-
wę projektów dotyczących obszarów nadwiślańskich (22 projekty). Szukając 
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przyczyn zróżnicowania zainteresowania obszarami nadwiślańskimi, można 
wskazać różny sposób zagospodarowania tych obszarów. Tytułem przykładu 
na terenie Białołęki, wzdłuż wału wiślanego jest dość gęsta zabudowa, przy 
jednoczesnej małej ilości publicznie dostępnych atrakcji w reszcie dzielnicy, 
skutkiem czego, czołowym terenem skupiającym zainteresowanie mieszkań-
ców są właśnie łęgi nadwiślańskie oraz wał wiślany.

Tab.1. Zestawienie ilości projektów wybranych do realizacji w ramach wszystkich 
edycji budżetu obywatelskiego na terenach nadwiślańskich w Warszawie w podziale 
na projekty dzielnicowe oraz ogólnomiejskie.

Dzielnica Ilość projektów 
dzielnicowych

Ilość projektów 
ogólnomiejskich

Białołęka 9 0

Bielany 6 7
Mokotów 1 0

Praga Południe 2 2
Praga Północ 0 2

Śródmieście 2 5

Wawer 0 1

Wilanów 1 1

Żoliborz 2 0

Źródło: Opracowanie własne.

Największa ilość projektów realizowanych na terenach nadwiślańskich 
dotyczyło rekreacji (budowy lub renowacji miejsc do odpoczynku, zabaw  
i spędzania czasu z rodziną), 26 projektów, oraz ochrony środowiska (usuwa-
nia zanieczyszczeń lub zapewnienia miejsc do składowania śmieci, ustawienia 
tablic informacyjnych, budowy budek dla ptaków), 18 projektów4.

Projekty zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego w stopniu 
znacznym wpłynęły na zagospodarowanie i rewitalizację obszarów nadwi-
ślańskich w Warszawie. Przede wszystkim obszary nadwiślańskie, zwłaszcza  
w dzielnicach obrzeżnych Warszawy, gdzie dominują lasy łęgowe, są terenami 
słabo przekształconymi, na których samoistnie nie przeprowadza się znaczą-
cych inwestycji. Projekty z budżetu obywatelskiego są więc jednymi z bardziej 

4 Niektóre projekty zostały zakwalifikowane do obu kategorii, np. wykonanie przestrzeni do 
wypoczynku, które obejmowało także ustawienie koszy na śmieci (Bielany, edycja na rok 2017).
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znaczących w zakresie ich przekształcania, celem zwiększania ich dostępności 
dla mieszkańców. Niewielka część projektów zakładała bezpośredni wpływ na 
poprawę stanu środowiska przyrodniczego (projekt Czysta Wisła w różnych 
dzielnicach), większość wiąże się z mniejszymi lub większymi przekształcenia-
mi obszarów naturalnych. Żywić należy przy tym nadzieję, która w większości 
okazuje się być uzasadnioną, że przekształcenia te w większości przypadków 
nie przekraczają koniecznej miary. Przykładem zachowania takiego rozsądku 
może być ulepszenie drogi na prom na Białołęce, przez utwardzenie i posze-
rzenie ziemnej ścieżki, jednakże bez jej wybetonowania.
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rek, https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/19731?user=, [dostęp: 
15.05.2020.

  Cień na plaży – żywa kopuła wierzbowa nad Wisłą, https://
app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16052?user=, [dostęp: 18.05.2020].

  Czysta Wisła na Białołęce, https://app.twojbudzet.um.war 
szawa.pl/projekt/10979?user=, dostęp: [dostęp: 19.05.2020].

  Czysta Wisła na Bielanach, https://app.twojbudzet.um.war 
szawa.pl/projekt/11054?user=, [dostęp: 15.05.2020].

  Czysta Wisła na Pradze Południe, https://app.twojbudzet.
um.warszawa.pl/projekt/11036?user=, [dostęp: 18.05.2020].

  CZYSTA WISŁA na Pradze Północ, https://app.twojbudzet.
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um.warszawa.pl/projekt/11014?user=, [dostęp: 19.05.2020].

  Czysta Wisła na Żoliborzu - Kępa Potocka, https://app.twoj 
budzet.um.warszawa.pl/projekt/11052?user=, [dostęp: 15.05.2020].

  Czysta Wisła na Żoliborzu Centralnym, https://app.twojbu 
dzet.um.warszawa.pl/projekt/11048?user=, [dostęp: 15.05.2020].

  Czysta Wisła w Śródmieściu, https://app.twojbudzet.um.war 
szawa.pl/projekt/11057?user=, [dostęp: 15.05.2020].

  CZYSTA WISŁA w Warszawie, https://app.twojbudzet.
um.warszawa.pl/projekt/11039?user=, [dostęp: 18.05.2020].

  Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół – Wał Zawa-
dowski, https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/6205?user=, [dostęp: 
16.05.2020.

  Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół, https://app.
twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/6285?user=, 1 [dostęp: 5.05.2020].

  Las bielański - miejsce rodzinnej rekreacji, https://app.twojbu 
dzet.um.warszawa.pl/projekt/2524?user=, [dostęp: 15.05.2020].

  Ławki w Bielańskich lasach, https://app.twojbudzet.um.war 
szawa.pl/projekt/19665?user=, [dostęp: 15.05.2020].

  Miejsce rekreacyjne - Przystań Młociny, https://app.twojbu 
dzet.um.warszawa.pl/projekt/3654?user=,  [dostęp: 5.05.2020].

  Modernizacja dojścia do promu nad Wisłą, https://app.twoj 
budzet.um.warszawa.pl/projekt/12748?user=, [dostęp: 19.05.2020].

  Place treningowe dla aktywnych mieszkańców na Bulwarze 
Flotylli Wiślanej, https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/6316?user=, 
[dostęp: 15.05.2020].

  Plaża i prom dostępne dla wszystkich!, https://app.twojbudzet.
um.warszawa.pl/projekt/2164?user=, [dostęp: 18.05.2020].

  Plaża na Białołęce II (strefa sportu nad Wisłą na Białołęce),  
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12708, [dostęp: 19.05.2020].

  Poidełka warszawskie, projekt wykonawczy, http://zzw.waw.
pl/wp-content/uploads/2018/05/Poidelko_przylacze_wykonawczy.pdf, [do-
stęp: 16.05.2020].
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  Poidełka wody pitnej na bulwarach nadwiślańskich, https://
app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10109?user=, [dostęp: 15.05.2020].

  Połączenie Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego i mostu Po-
niatowskiego dla ruchu rowerowego, https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/
projekt/13566?user=, [dostęp: 15.05.2020].

  Połączenie pasów rowerowych na Tamce z mostem Świętokrzy-
skim, https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/3751?user=, [dostęp: 
15.05.2020].

  Razem dla Lasku Bielańskiego. Kolorowe, przyjazne i przy-
stępne tablice informacyjne, https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projek 
t/18815?user=, [dostęp: 15.05.2020].

  Rozbudowa dojścia do promu nad Wisłą, https://app.twojbu-
dzet.um.warszawa.pl/projekt/16328?user=, [dostęp: 19.05.2020]. 

  Samoobsługowe stacje naprawy rowerów obszar 2, https://app.
twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/4772?user=, [dostęp: 16.05.2020].

  Sauna (plenerowa) miejska i nadwiślańska przestrzeń wypo-
czynku, https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18500?user=, [do-
stęp: 19.05.2020].

  Strefa relaksu na Kępie Potockiej, https://app.twojbudzet.
um.warszawa.pl/projekt/14729?user=, [dostęp: 15.05.2020].

  Strefa sportu nad Wisłą 2, https://app.twojbudzet.um.war 
szawa.pl/projekt/3877?user=, [dostęp: 19.05.2020].

Urząd Miasta st. Warszawy

  Strona internetowa Urzędu m.st. Warszawy poświęcona budże-
towi obywatelskiemu, https://twojbudzet.um.warszawa.pl/poprzednie-edycje, 
[dostęp: 26.05.2020].

  Ścieżka w terenie zalesionym pomiędzy Wałem Miedzeszyń-
skim a Wisłą, plac zabaw i ławeczki do odpoczynku, https://app.twojbudzet.
um.warszawa.pl/projekt/9559?user=, [dostęp: 18.05.2020].

  Tak dla plaży w Białołęce, https://app.twojbudzet.um.war 
szawa.pl/projekt/8309?user=, 19.05.2020].

  Tak dla plaży na Białołęce, https://app.twojbudzet.um.war 
szawa.pl/projekt/2784?user=, [dostęp: 19.05.2020].
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  Tak dla plaży na Białołęce, https://app.twojbudzet.um.war 
szawa.pl/projekt/11669?user=, [dostęp: 19.05.2020].

  Uciąglijmy ścieżkę rowerową wzdłuż Wisłostrady na Powiślu. 
Rowerem na ASP!, https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/4512?u 
ser=, [dostęp: 15.05.2020].

  Uzupełnienie sieci tras rowerowych w Śródmieściu, https://app.
twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/2733?user=, [dostęp: 15.05.2020].

  Wielka piramida linowa w Parku Młocińskim, https://app.
twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/3340?user=, [dostęp: 15.05.2020].

  Wybieg dla psów „Polana Hutnik”, https://app.twojbudzet.
um.warszawa.pl/projekt/3498?user=, [dostęp: 15.05.2020].

  Zdążyć przed piłą. Przedłużamy życie najcenniejszych drzew 
bielańskich, https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18339?user=, 
[dostęp: 15.05.2020].
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Cities in the global energy 
transition: the issue of city 

leadership in the renewable energy 
movement of the 21st century

Abstract: Cities consume about two thirds of global final energy use and produce 
around 75% of total carbon dioxide (CO2) emissions annually. Cities acco-
unt more than 56% of the global population and generate around 80% of 
global gross domestic product (GDP). Thus, the role of urban areas is cru-
cial for both national and international energy initiatives, as well as global 
environmental agendas. This research paper discusses the issue of city le-
adership in the renewable energy transition from three crucial perspectives. 
The first aspect analysis key reasons of why the renewable energy use lies 
in the interests of local governments and city residents. The second issue 
is related to practical measures, which local governments broadly apply to 
boost the renewable energy transition, mainly renewable targets, policies 
and supportive instruments. The third perspective focuses on the general 
analysis of city leadership in global climate and environmental agendas, as 
well on the role of international city networks in the promotion of urban 
renewable energy development.

Introduction

Cities are important global players. Nowadays, 56% of global popula-
tion or 4.3 bln people live in urban areas, compared with 43% or 2.3 bln 
in 1990 and 12.5% or 200 mln people at the beginning of the 20th century. 
Cities serve as important economic and financial centres – annually in urban 
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areas are generated about 80% of the world’s GDP. In 2018, cities consumed 
around two thirds of global final energy use, in comparison with 45% from 
1990. Emerging urbanization trends, growing population, rapid economic 
development, and rising living standards notably contribute to the local ener-
gy demand. Moreover, cities are responsible for large indirect energy con-
sumption coming from goods that are not produced in urban areas, but are 
consumed by city residents. Urban areas leave a huge environmental footprint 

– annually cities emit three fourth of global CO2.
In relation to the above-listed figures, switching to clean energy in cities 

is crucial to decarbonise the global energy system. Cities offer opportunities 
to advance renewable energy transition in all three end-use sectors, i.e. heating 
& cooling, power and transport. Renewable energy brings a wide range of be-
nefits for cities, i.e. air pollution and climate change mitigation, green jobs 
creation, public health improvement, local economy facilitation, infrastruc-
ture building, etc. Many cities serve as advocates for renewables by applying  
a set of different targets and policies to promote clean energy among public 
and private sectors. Furthermore, a range of international city networks sup-
ports local governments to facilitate the urban renewable energy transition to 
meet global environmental and sustainable agendas.

The methodology of this paper is based on desk or secondary research 
of the newest data on local governments’ activity in addressing various city 
challenges by the renewable energy advance, as well as cities role in the inter-
national climate and environmental agendas and international city networks 
dealing with these issues. Both qualitative and quantitative research strategies 
of this paper put light on concreate cities challenges and their scale, as well on 
the specificity of renewable energy targets, policies, supportive instruments 
and their application by cities around the world. The following scheme de-
monstrates the research design of my paper.
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Scheme 1: Research design of the paper

Source: my own elaboration.

The broad range of sources presents the issue of cities role in the global 
renewable energy movement from different perspectives and at the present 
time. It ensures that a reader will take advantage of a wide scope of informa-
tion, based on case studies and real-life examples, which in consequence will 
help to create the reader’s own opinion on this issue. I divide literature of this 
paper on the following categories: books and scientific articles providing the-
oretical background; the newest reports and publications from international 
research centres, e.g. REN21’s Renewables in Cities Global Status Report 2019; 
and other actual information gained from proven Internet sources, e.g. WHO 
official website. The issue of renewable energy within cities context is very 
popular nowadays, thus many research organisations produce annual reports 
and publication, which are freely available online.

The main research questions of this paper are the following: first of all, 
what drivers motivate cities to apply renewable energy, secondly, in what way 
cities promote renewables, and finally, what are the key factors of city leader-
ship in the global energy transition. The first section presents specific informa-
tion on renewable drivers in cities and examples of local governments’ achie-
vements and commitments in this area. The second section brings attention 
to municipal renewable energy targets and policies. The third part discusses 
the issue of city leadership in global climate and environmental agendas, as 
well as international city networks dealing with these issues.
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Drivers of renewable energy in urban areas

Cities promote renewable energy in order to, on the one hand, reduce 
negative effects coming from the fossil fuels use, and on the other hand, to 
achieve a range of objectives through the renewable energy application. These 
objectives include a wide range of tasks, i.e. to reduce air pollution and ma-
intain people’s health and well-being; to mitigate climate change; to decrease 
energy costs; to boost social and economic development; to ensure energy se-
curity and access to energy; and finally to improve energy governance. Cities 
have different needs and priorities among a broad range of aforementioned 
renewables drivers (REN21, 2019: p. 37). This section presents multiple dri-
vers of municipal renewable energy development, as well as examples of cities 
activities aiming to increase the share of renewables in their energy mix.

Air pollution and human health

Nowadays, air pollution is one of the most dangerous environmental 
challenges for peoples’ health and well-being. Intensive road traffic, heat  
& power generation, industrial activity, open burning of waste and many 
others constitute the main causes of urban outdoor air pollution, especially 
in developing countries. According WHO, in 2018, 9 out of 10 people en-
countered polluted air globally. In 2016, 91% of the total urban population 
was exposed to air pollution, and more than half of the urban population 
faced at least 2.5 times above the safety standards. Air pollution is particularly 
problematic in Asia, where rapid economic development, mass urbanization 
and widespread burning of coal took place. In 2018, in India and China were 
situated the world’s 50 most polluted cities – 25 and 22 cities respectively 
(WHO, 2018a)

Air pollution constitutes the world’s fourth-leading reason of early mor-
tality. WHO estimates that in 2016, high levels of outdoor air pollution cau-
sed about 4.2 mln deaths due to increases in cancer, as well as heart and lung 
diseases. The biggest part of premature deaths took place in low- and middle-

-income countries, especially in Southeast Asia and the Western Pacific. Air 
pollution significantly contributes to mental diseases, such as depression and 
bipolar disorder, as well as to creation of socially disadvantaged groups (WHO, 
2018b).

Annually, more than 4 mln people worldwide, primarily women and 
children, are dying due to illnesses linked to household air pollution and inef-
ficient cooking & heating. Death and illnesses caused by air pollution brings 
high economic costs. In 2015, in OECD member countries, the cost of death 
and illness caused by air pollution is estimated USD 1.8 tln, while this cost  
in BRIICS countries reached to USD 3 tln (WHO, 2018a).
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Cities also demonstrate an impressive commitment in mobility sector 
through the adoption of electrical vehicles (EVs) powered by renewables. 
Alongside EVs, local governments use the following instruments in order to 
encourage sustainable mobility in cities: bans on fossil fuels cars, encoura-
gements to use public transport, and promotion of active models, such as 
cycling and walking. Many cities in Europe, Latin America and China have 
already adopted electric buses, e.g. since 2017 the Chinese city of Shenzhen 
uses only electrical buses. Mayors from 26 cities on 6 continents committed 
to buy only CO2-free buses from 2025, while 4 majors in the U.S. state of 
Hawaii committed to ensure 100% renewable energy in public transport till 
2045 (C40 )

Climate change

Cities significantly contribute to climate change – jointly they account 
around two thirds of total energy demand and three quarters of global CO2 
emissions. It is important to stress that CO2 contributions are not distributed 
equally. In 2018, only 100 urban areas were responsible for about 20% of glo-
bal CO2 emissions coming from fossil fuels. The following cities topped the 
list: Seoul (Republic of Korea), Guangzhou (China), New York (U.S.), Los 
Angeles (U.S.) and Shanghai (China).(World Energy Council, 2020: p. 51).

At the same time, cities are particularly vulnerable to the impact of cli-
mate change. The wide range of climate-related risks continuously effects and 
even threats to cities inhabitants and urban area infrastructure. These risks 
include the following: food shortages, fires, groundwater depletion, sea-le-
vel rise, floods, spikes in energy use due to extreme temperatures, droughts, 
storms, etc.(Marcotullo, 2017: p. 48). More than 90% of the world’s cities 
are located along coastlines, where storms and floods threaten inhabitants and 
infrastructure. In 2017, around 70% of the 96 cities belonging to the C40 ne-
twork (representing 700 mln people worldwide) experienced negative effects 
connected to climate change (Hammer, 2017: pp. 86-87). 

Urban areas notably recognize their primary role in climate change miti-
gation. Till November 2019, around 1,200 local governments in 23 coun-
tries, representing over 280 million citizens, had declared a state of “climate 
emergency”, including the following cities: London (UK), Warsaw (Poland), 
Milan (Italy), Bochum (Germany), Toulouse (France), Vancouver (Canada), 
Christchurch (New Zealand) and Bacolod City (Philippines). Most of signa-
tories are represented by developed countries, especially Europe, North Ame-
rica and Oceania (Climate Change Association, 2019: p. 22).

To fight climate change, urban areas started to reduce their CO2 emis-
sions by applying renewables into their decarbonisation strategies. For exam-
ple, in February 2019, Chicago (Illinois, U.S.) presented its roadmap towards 
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100% renewable energy transition, while later that year, Berlin (Germany) 
committed its Solarcity Berlin master plan ensuring 25% solar electricity by 
2050. Moreover, cities like Helsinki (Finland) and Linkoping (Sweden) in-
corporated the use of clean energy in heating & cooling and transport sector, 
and Oslo (Norway) and Stockholm (Sweden) put a special attention on de-
carbonisation of their transport sector (REN21, 2019: p. 41). 

Reduction of energy cost

Cites are shifting to renewable energy, firstly, to reduce the costs of mu-
nicipal energy, secondly, to become more independent from uncertainty re-
lated to the fossil fuel prices, thirdly, to attract local businesses and facilitate 
new industries. The majority of cities import most or all the energy they con-
sume in the form of fossil fuels or nuclear power. The reduction of costs of 
the clean energy technologies enables local governments to turn to renewables 
for city-wide energy consumption. Such measures support the production 
of local energy and ensure the control over energy expenses. For instance, in 
2018, the cost of electricity produced by solar PV fell on 13%, and the cost 
of solar heating & cooling technologies had decreased rapidly as well (World 
Nuclear Association, 2020).

Mayors in Brandenburg (Germany) promote the development of cle-
an energy, because in this case the system generates additional business tax 
income to their cities budgets. East Hampton (the U.S. state of New York) 
massively supports renewable energy in order to reduce municipal energy 
costs, to boost the local economy and to create new workplaces. Furthermore, 
these cities presented market design and investments in technology, which 
significantly support the promotion of renewable energy. Such measures in-
crease the flexibility of the system and decrease vulnerability to energy prices. 
Additionally, this policy makes possible direct cost saving for both municipal 
governments and local consumers (Grubler, 2018: p. 1334).

Social and economic development

Besides of obvious economic benefits, such as reduction of energy costs, 
renewable energy strongly contributes to the following: development of lo-
cal economies and new industries, green jobs creation, establishment of new 
business models and additional local income. All of these issues significan-
tly support cities efforts to promote themselves as “sustainable” and “green”, 
which undoubtedly attracts new inhabitants, businesses, tourists, etc. Gene-
rally, investments in clean energy bring strong positive changes in income, 
employment and tax earnings at the local level (Gouldson, Colenbrander, 
2018: p. 3-4). 
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In 2018, the number of workplaces in clean energy increased to 11 mln 
globally, including jobs in R&D, installation, equipment manufacturing, 
project development, operations and maintenance. Jobs in renewables appear 
to be well-paid with a range of offers for low-, medium- and high-skilled 
workers. Many cities adopted the range of employment strategies with special 
consideration of the workers’ re-education from traditional manufacturing 
sectors to the renewable energy industries, as well place-based professional 
education for youth. Nowadays China leads in renewable energy jobs with 
4.1 mln jobs in 2018 or 39% of the global total (IRENA, 2019: pp. 11-13).

Green city branding based on clean energy has become an important 
marketing tool for cities aiming to position themselves as sustainability cen-
tres. This branding often attracts high-skilled workers who are looking for 
migration; tourists who wish to discover green cities in person; and techno-
logies, industries and businesses benefiting from the green city brand. For 
example, Freiburg (Germany) is famous for being one of the most sustainable 
cities in the world; Geneva (Switzerland) uses its green agenda to attract to-
urists; Vancouver (Canada) promotes its intentions to become “Greenest City  
in the World” by 2020. Scandinavian cities, such as Copenhagen (Denmark), 
Malmo, Stockholm and Vaxjo (Sweden) have successfully established and use 
their green city brands (Barthold, 2018: pp. 4-7).

Energy security

The renewable energy transition can significantly improve the energy au-
tonomy and energy security of cities. Clean energy can help cities to make 
themselves less vulnerable towards external influences, such as energy price in-
stability for example. Energy security primary belongs to state-level concerns, 
but slightly it is becoming a priority for local governments as well. Generally, 
energy security is determined by the nature and origin of energy supplied, 
ownership model and system of energy infrastructure. Energy security can 
be threatened by a wide range of factors, including climate change impact, 
geopolitical instability, price fluctuations and fuel shortages (World Energy 
Council, 2020: p. 52).

To support energy security and city resilience, in 2018, more than  
30 cities globally had committed the 10% Resilience Pledge, while in 2019,  
a total of 70 cities had adopted resilience strategies, and 89 local governments 
had appointed Chief Resiliency Officers to manage resilience projects and 
investments (100 Resilient Cities). In 2018, Lviv, Zhytomyr, Chortkiv and 
Kamianets-Podilskyi (Ukraine) in order to become independent from fossil 
fuels imports, adopted a plan to achieve 100% clean energy by 2050. Par-
ticularly in states, where governments fail to deliver a stable and sufficient 
electricity supply, cities are investing in renewable to prevent shortages. For 
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example, a few South African cities are shifting to renewables to achieve ener-
gy independence and reduce the cost of energy (REN21, 2019: p. 43).

Municipal governments pursue renewable energy technologies to provi-
de safe access to energy, as well to eliminate risks related to fossil fuel power. 
The distribution and use of coal, oil, gas and atomic energy is significantly 
associated with a multiple dangers, including fatal fires and explosions oc-
curring in both developed and developing states. In 2013, in the town of 
Lac-Megantic (Quebec, Canada) were killed 47 people by the train explosion 
carrying crude oil. In emerging countries, death is frequently caused by theft 
from gas and oil pipelines, e.g. in 2019, in the town of Tlahuelilpan (Mexico) 
137 people were killed in the result of a major explosion during illegal tapping 
of a gas pipeline (REN21, 2019: p. 43).

Energy governance

Renewable energy technologies make it possible to bring energy pro-
duction closer to the place of its consumption, which ensures solid energy 
decentralization and improves energy distribution. Nevertheless, there are 
possibilities of potential conflicts connected with the following: strict land 
requirements for energy generation; logging for biomass in impropriate way; 
or the demand for minerals used in clean energy technologies. For example, 
in Oaxaca (Mexico), a community-owned wind farm was created with parti-
cular design to avoid any land-linked conflicts, as well to use half of income 
to compensate farmers and to fund municipal programmes (OECD, 2018: 
pp. 23-25).  

For many local governments, energy independence and self-sufficiency 
are key motivators to support renewable energy transition. Cities invest in 
green energy infrastructure, such as smart grids, EVs, city-wide electrification, 
smart mobility, etc. In this case, the participation and support of city inhabi-
tants are crucial. Many people adopt small-scale energy systems (e.g. rooftop 
solar PV) to become independent from the central grid. Globally, the Tran-
sition Town movement brings city residents together to facilitate their efforts 
in order to establish an alternative way of living without the involvement of 
fossil fuels (Fischer, 2017: p. 217).

Energy access

For many local governments in the low- and middle-income countries, 
the adoption of clean energy strategies are crucial in order to provide energy 
access for bigger number of people, especially for those who live in slums and 
in informal settlements. In 2017, the global level of electricity access in cities 
had reached 97.4% in comparison with 94.7% in 2001. Urban electricity 
access is high in Latin America (99.6%) and in the Asia Pacific region (99%), 
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while in sub-Saharan Africa this rate estimates only 79% in 2017 in compari-
son with 60% in 2000 (REN21, 2019: p. 51).

Generally, the level of electrification is much higher in the world’s urban 
areas than in rural areas. Nevertheless, in 2017, more than 109 mln cities 
inhabitants globally continued to lack electricity. Moreover, many urban 
residents suffer from continuously unreliable electricity access due to poor 
energy distribution and power outages, e.g. in Lagos (Nigeria) people lacks 
energy about one third of time in a regular month. In many developing states,  
 a large share of cities population still rely on the direct burning of charcoal 
and scrap wood, which causes both outdoor and indoor air pollution (Gould-
son, Colenbrander, 2018: pp. 5-7).

Unlike fossil fuels, which geographically disposed in specific areas, rene-
wables are often produced from local resources, which allow a high flexibility 
in their use. For example, African cities apply a wide range of renewable ener-
gy technologies to provide modern and adequate energy services for water and 
space heating & cooling, for electricity, for cooking fuel, etc. In 2012, Kasese 
(Uganda) had commited to achieve a universal electricity access by 2020 ba-
sed on combination of solar PV, biomass, micro-hydropower and geothermal 
energy (World Energy Council, 2020: p. 28). 

Urban energy access is tightly linked to energy affordability. The de-
termination of urban energy poverty is based on expenditures connected to 
housing, electricity, transport, cooking, etc. Generally, lower-income subur-
ban neighbourhoods have less access to power and typically spend a higher 
share of their income in comparison with urban rich. What is interesting is 
that energy poverty occurs not only in developing states. It is estimated that 
about 50-125 mln people in the EU daily experience energy poverty, thus 
renewables become an ultimate solution to address energy poverty in urban 
areas (European Commission, 2018).

Cities renewable energy targets and policies

Many cities globally have committed to ambitious targets and policies 
to support renewable energy in order to achieve a range of different objecti-
ves explained in the previous section. The first part of this section researches 
renewable energy targets by analysing their characteristics, motivation, dif-
ferences and worldwide case studies. The second part provides information 
on renewable energy policies and the main supportive instruments to them, 
which include the following: fiscal and financial incentives, enabling policies 
and urban planning/zoning, procurement and direct investment, as well man-
dates and obligations.
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Renewable energy targets

Municipal renewable energy targets set objectives to facilitate the rene-
wables development at the local scale. Cities renewable energy targets notably 
vary in their target years, structure, monitoring framework, targeted sectors, 
etc. Most of renewables targets are non-binding in nature, and in most cases 
there are no penalties for failing to achieve them. This contrasts with many 
country-level energy targets, especially with the United Kingdom, the United 
States and Canada, which impose penalties for non-compliance with state-

-based targets. It is important to mention that due to the state-impose limita-
tions, local governments alone cannot achieve the renewable energy transition. 
Moreover, energy policies at the national level have a significant influence 
on municipal energy strategies, e.g. a wide range of subsidies, tax regulations, 
bans, etc. (Kieffer, Couture, 2015: p. 21-23).

Local renewable energy targets provide solid long-term certainty to city 
inhabitants, businesses and investors about a municipal plans and priorities, 
which significantly help to mobilise both stakeholders and financing. Energy 
targets impose their impact on city planning and urban growth directions, as 
well provide measures to monitor progress, which enable cities to plan the fur-
ther development (European Commission, 2018: pp. 10-12). The following ta-
ble demonstrates classification of multiple municipal renewable energy targets. 

Table 1: Classification of municipal renewable energy targets

Characteristic Description

Scope

Some cities adopt targets to increase the share 
of renewables in their municipal operations, 
including public buildings, public transport 
networks and in some cases municipal utili-
ties. In contrast, city-wide targets include all 
energy use that occurs throughout the city, 
which is more challenging to achieve.

Sector
Many cities adopt sector-specific targets in 
the heating and cooling, electricity or trans-
port sector. 
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Renewable energy consumption
As a rule, these targets are provided as percent 
(%) shares of total municipal or/and city-
wide energy and/or electricity consumption.

Renewable energy generation and 
capacity

Targets may be created to increase a city’s re-
newable electricity capacity (in MW) or its 
total renewable generation (in MWh). These 
targets can be set as share of urban final en-
ergy/electricity consumption (in %) vs fixed 
amount supplied (often in GWh) or as tech-
nology-specific (e.g. 300 MW of solar PV)  
vs technology-neutral (300 MW of renew-
able electricity capacity).

Binding vs aspirational
Targets differ on how binding they are and 
what penalties are applied in the case that 
they are not met.

Simple vs stepped

City governments often break targets into 
short-term targets to facilitate monitor-
ing (e.g. 30% by 2020, 50% by 2030, and 
70% by 2040). By contrast, simple targets 
(e.g. 80% by 2050) may be more difficult to 
achieve, as municipal governments probably 
do not require reporting on progress as often.

General vs specific

Instead of set general targets (e.g. 100% re-
newable electricity by 2050), some cities 
adopt specific targets with quantifiable mea-
sures. For instance, to achieve its mobility-re-
lated targets, San Sebastian (Spain) specified 
investing in fully electric buses by 2030, as 
well banned diesel cars from 2020. By setting 
specific actions, municipal governments can 
better monitor departmental efforts in order 
to achieve them.

Resource: my own elaboration on the basis of REN21, 2019: p. 51.

The movement towards 100% renewable energy became increasin-
gly popular in the last decade. In 2019, more than 250 cities set target for 
100% renewables. The majority of these targets apply to the power sector, 
however the 100% movement also has shared on the heating & cooling and 



56

LILIIA HRYTSAI

transport sectors. In 2019, around 250 cities globally had committed to in 
total 370 100% targets in all sectors, i.e. heating & cooling, power and trans-
port. These targets are ranging between 2020 and 2050 as a final date. Most of 
these cities are situated in Europe and North America. For example, in Ger-
many, more than 150 local governments had adopted 100% renewable ener-
gy strategy, while in the United States, around 100 cities established 100% 
renewables targets (IRENA, 2018: pp. 14-16).

Alongside renewable energy targets, climate and air pollution targets sup-
port the overall decarbonisation of cities, which indirectly support renewables. 
Emission reduction targets aims to decrease CO2 emissions from a baseline 
level by a specific date. Some municipal governments prefer stepped targets 
with interim goals to improve monitoring and prevent deviations from lon-
g-term goals. Some cities went further by adopting so-called zero-carbon or 
carbon-neutral targets that aim to decrease carbon emissions as much as possi-
ble. In 2019, 121 cities in Europe, North America and Australia had commit-
ted to achieve net zero emission targets by 2050 (IRENA, 2018: pp. 20-21).

Renewable energy policies

To meet their renewable energy targets, cities introduce a wide range of 
support policies, which stimulates new projects and investments. Moreover, 
such policies also provide a high level of certainty for residents, businesses, 
investors and other stakeholders. Renewable energy policies are especially ne-
cessary in urban areas due to high land costs, tighter planning, historical pre-
servation and strict inspection requirements. Additionally, multi-unit buil-
dings, in which live a major part of big city residents, constitute barriers to the 
renewables adoption.  For example, 30% of residents live in high-rise block in 
Toronto (Canada), while in New York City (U.S.) this number reached 40% 
of total city inhabitants (REN21, 2019: p. 53).

The biggest part of city-level targets and policies are concentrated in the 
energy sector. Nevertheless, mainly heating & cooling and transport poli-
cies play a crucial role in urban renewable energy transition, especially for 
buildings. So-called innovative policies facilitate the development of specific 
infrastructures and technologies, e.g. electric vehicles (EVs) and charging ne-
tworks. To successfully perform renewable energy policies, cities use a range 
of instruments to boost municipal energy transition. The table below analyses 
the main policy instruments applied by local governments, which are divided 
into four categories (Fischer, 2017: pp.218-220).
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Table 2: The main policy instruments in cities

Instruments Characteristics

Procurement and direct 
investment

Include renewables purchases and direct investments 
in clean energy technologies by local governments, as 
well cities support for investment by enabling urban 
infrastructure for investors.

Mandates and obligations

Include technology-specific norms and building 
codes aiming to power economies and decrease costs 
for residents and industry, while support local job 
creation and competition.

Fiscal and financial incen-
tives

Include tax exemptions, rebates and grants to impact 
on investment choices and consumer behaviour. This 
instrument is only applied for local governments that 
have some control over public policy, especially tax-
ation.

Enabling policies and 
urban planning/zoning

Municipal governments use policies to reduce both 
administrative and inspection-related barriers to re-
newables investments, which is create supportive 
environment for residents and new business models.

Recourse: my own elaboration on the basis of REN21, 2019: p. 33.

In general, we can distinguish two main types of cities renewable energy 
policies: the first one focuses on municipal government operations, while the 
second one is related to city-wide projects. The key difference between these 
categories is that policies targeting a municipality’s own operations concentra-
te on city procurement (e.g. municipal electrical buses, renewable electricity 
coming from local projects, etc.), while policies targeting city-wide energy use 
projects focus on encouragement of private investment in renewables among 
residents, industries, businesses and other stakeholders. In practice, the majo-
rity of cities prefer firstly to apply local government operations and later move 
towards city-wide initiatives (IRENA, 2018: pp. 17-18).
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City leadership in global climate and 
environmental agendas

National governments strongly rely on cities on the way of achieving 
targets set at the international level, including the UN Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs) and states’ commitments submitted under the 2015 Paris 
Agreement. Since the 1992 Earth Summit in Rio, many cities themselves 
actively engage in climate and energy issues by contributing to national com-
mitments to reduce CO2 emissions. Moreover, local governments establish 
their own climate, energy and sustainable development strategies and targets 
that often exceed country-level ones (UN).

In 2015, the UN 2030 Agenda set 17 Sustainable Development Goals 
(SDGs) to which had committed 193 national governments. With the urban 
renewable energy transition are connected both SDG 7, which aims to ensure 
the universal access to affordable, reliable, sustainable and modern energy by 
2030, as well as SDG 11 aiming to make human settlements inclusive, safe, 
resilient and sustainable (UN). Furthermore, all SDGs are deeply intercon-
nected, which means that cheap clean energy in cities may also improve urban 
residents’ health by reducing air pollution (SDG 3), eradicate energy poverty 
among the most vulnerable in cities (SDG 1), as well provide electricity for 
cooking in affordable prices to fight hunger (SDG 2).

Undoubtedly, cities got the central position in achieving the 2030 Agen-
da, as well as in national and international climate and energy targets. Accor-
ding to one research, around 65% of the SDGs will be impossible to achieve 
without strong support and contribution of cities and local governments. The 
21st century climate and environmental agendas prefer to “localise” their goals 
to fight global problems at the local level (UN, 2019: p. 14).

Seeking global climate leadership, local governments are gathering into 
international city networks, which strength cities role on the international 
arena. Such networks enable municipal governments to share good practices 
among cities, to increase their advocacy capacity, to work together on climate 
and energy solutions, etc. Nowadays, due to the growing role of local govern-
ments, international city networks, such as C40, ICLEI, UCLG, Metropolis, 
Energy Cities (only European cities), and many others, gained an important 
place within the international society. International city networks significan-
tly facilitate cities climate and energy initiatives in order to improve CO2 
reduction and strength sustainable development performance among cities 
(UCLG, 2018: pp. 33-37).
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In 2019, around 10,000 cities had committed to jointly reduce CO2 
emissions within the Global Covenant of Mayors for Climate & Energy, 
which is represent about 770 mln inhabitants or 10% of the world’s popu-
lation. In 2019, about 1,750 local and regional governments (representing 
about 25% of global population) had committed to sustainable development 
of urban areas under the ICLEI – Local Governments for Sustainability ne-
twork. The same year, the C40 Cities Climate Leadership Group gathering 
together 96 cities (representing one-twelfth of the global population, 70% of 
global CO2 emissions, and 25% of the gross world product) had committed 
to support of the Paris Agreement implementation at the local level, as well to 
reduce air pollution in C40 cities (REN21, 2019: p. 52).

Conclusions

The research paper provided answers on all research question set in 
it. Due to the large population and huge economic power, cities occupy the 
leading position in the global renewable energy transition. The paper investi-
gated the main drivers for renewables in cities, and provided multiple exam-
ples of the local governments’ achievements and prospective intentions arising 
from cities commitments. In this case, renewable targets, policies and suppor-
tive instruments play the crucial role in cities movement towards clean, cheap 
and reliable energy for urban residents. Cities and local governments make 
significant contributions in achieving both 2030 Agenda and 2015 Paris 
Agreement. To strength the voices of local governments on the global arena, 
cities are gathering into international city networks, which nowadays provide 
strong technical support and international advocacy for cities. 
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Wizje bezwarunkowego dochodu 
podstawowego (UBI) w Polsce  

i Stanach Zjednoczonych –  
analiza argumentacji społecznej  

i prawnej stojącej za propozycjami 
UBI u progu kryzysu

Abstrakt: Idea bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP) jest jedną z najsze-
rzej dyskutowanych nowych idei ekonomiczno – społecznych, zwłaszcza 
na progu kryzysu ekonomicznego w 2020 roku, związanego z pandemią 
koronawirusa. Artykuł koncentruje się na analizie argumentacji zwolen-
ników wprowadzenia tego rozwiązania w jego różnych wymiarach, m. in. 
prawnym i społecznym. Przedstawione zostały cechy konstytutywne BDP, 
przytaczane zalety i wady wprowadzenia tego rozwiązania oraz rozwój de-
baty publicznej w tym zakresie w Stanach Zjednoczonych i Polsce.

Bezwarunkowy dochód podstawowy - 
idea powracająca na progu kryzysu

Komentując nadchodzący kryzys ekonomiczny, będący kontynuacją epi-
demii koronawirusa, Naomi Klein powiedziała: "Jeśli historia czegoś nas uczy, 
to na pewno jednego: w stanie szoku nie ma żadnej stabilności” (Naomi Klein). 

Głęboki kryzys ekonomiczny to punkt wyjścia dla kształtowania nowych 
idei i programów, co pokazał już XX wiek. Wielka Depresja zaowocowała 
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zarówno pozytywnymi przemianami – np. New Deal w Stanach Zjednoczo-
nych - jak i doprowadziła do władzy ideologie zbrodnicze typu włoskiego 
faszyzmu i niemieckiego nazizmu. Dlatego w 2020 roku, gdy świat stoi w 
obliczu być może kolejnego wielkiego kryzysu, czas pochylić się nad ideami, 
które mogą go pokonać lub na jego gruncie wyrosnąć.

Jedną z takich idei bez wątpienia jest bezwarunkowy dochód podstawo-
wy, który w 2020 roku powrócił z impetem do debaty publicznej w Stanach 
Zjednoczonych, Hiszpanii, Włoszech, Korei Południowej, całej Unii Euro-
pejskiej i Polsce. Niezależnie od tego, jak potoczy się ten kryzys od momen-
tu pisania tego tekstu w kwietniu 2020 r. do jego publikacji, idea bezwa-
runkowego dochodu podstawowego zapewne w niektórych krajach zostanie 
wprowadzona trwale, w niektórych częściowo, w innych w pełni, ale tylko 
na czas kryzysu. Niezależnie od tego, artykuł ten pozostanie aktualny, gdyż 
jego celem jest jedynie wykorzystanie tego momentu do generalnej refleksji 
nad postulatem jego wprowadzenia i stojącą za nim różnorodną argumentacją. 
Celem tej pracy nie jest zatem dokładna, przełomowa analiza kwestii ekono-
micznych (tutaj znakomitą pracę wykonał m. in. Maciej Szlinder w książce 
Bezwarunkowy dochód podstawowy: rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wie-
ku), choć bez odniesienia się do tych kwestii analiza nie mogłaby się oczywi-
ście obyć, ale zwrócenie uwagi także na przytaczane argumenty społeczne (np. 
rola kobiet w społeczeństwie i na rynku pracy), filozoficzne (np. rozumienie 
sprawiedliwości społecznej) i prawne (np. faktyczna rola minimum socjalnego 
i minimum egzystencji).

Wraz ze wzrostem znaczenia idei bezwarunkowego dochodu podsta-
wowego interesujące wydaje się zbadanie argumentów tak zwolenników, jak 
i przeciwników takiego rozwiązania. Argumentacja ta może być oparta na 
czterech grupach argumentów: ekonomicznych (dotyczących makroekonomii, 
mikroekonomii oraz pracy i motywacji do pracy), społecznych (koncentrują-
cych się na takich pojęciach, jak spójność społeczna, nierówności społeczne 
i zapobieganie ich nawarstwianiu) oraz prawnych (realizacji zasad konstytu-
cyjnych, np. społecznej gospodarki rynkowej czy godności człowieka), oraz 
sprawiedliwościowych – dotyczących sposobów realizacji przyjmowanej kon-
cepcji sprawiedliwości. Ze względu na zdominowanie debaty publicznej przez 
kwestie gospodarcze, zwolennicy i przeciwnicy bezwarunkowego dochodu 
podstawowego wydają się koncentrować na argumentach natury ekonomicz-
nej, przy czym zwolennicy wzmacniają to kontekstem społecznym.

W tym artykule koncentruję się w pierwszej kolejności na Polsce i Sta-
nach Zjednoczonych. W obu tych krajach wprowadzenie UBI nie wydaje się 
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w najbliższej przyszłości realne, oba łączy swoisty kult pracy i dominacja myśli 
wolnorynkowej w debacie publicznej. Jednocześnie, jako że USA są krajem, 
które kształtują globalną debatę publiczną, a Polska krajem, do którego te 
idee raczej (choć często przekształcone) docierają, takie porównanie pokaże 
wielość perspektyw i poglądów stojących za postulatami bezwarunkowego do-
chodu podstawowego.

W swojej pracy skupiam się na porównaniu argumentów przytaczanych 
w polskiej  i amerykańskiej debacie publicznej na temat UBI, korzystając  
z metody komparatystycznej i jakościowej analizy dyskursu. Należy przeana-
lizować, jakiego rodzaju zalety (i wady) omawianego rozwiązania są przyta-
czane w Polsce, a jakie w Stanach Zjednoczonych. W tym celu niezbędna jest 
krytyczna analiza źródeł, zarówno polsko-, jak i anglo-języcznych. Zróżnico-
wany pod względem czasu i miejsca dobór źródeł uwzględnia zarówno arty-
kuły prasowe i wypowiedzi ważnych dla tej debaty podmiotów, jak i źródła 
natury akademickiej. Wychodząc z założenia, że język kształtuje rzeczywistość, 
a zatem i społeczne poparcie oraz gotowość do wprowadzania nowych rozwią-
zań, analiza dominujących argumentów jest kluczowa dla osadzenia idei UBI 
w szerszym kontekście społecznym i politycznym.

Dzięki zwróceniu uwagi na argumentację popularyzatorów UBI, zwłasz-
cza wśród przedstawicieli biznesu, wśród kluczowych polityków polskich  
i amerykańskich oraz wśród badaczy tego zagadnienia, możliwe będzie prze-
analizowanie kluczowych dla nich punktów argumentacji, porównanie klu-
czowych argumentów w polskiej i amerykańskiej debacie publicznej oraz 
wskazanie możliwych do zagospodarowania w najbliższym czasie przestrzeni 
dyskusji. Nie sposób przy tym uciec, pomocniczo, od przywoływania przykła-
dów także z innych krajów, zwłaszcza europejskich. 

Bezwarunkowy dochód podstawowy –  
historia idei

Chcąc zarysować krótko historię idei bezwarunkowego dochodu pod-
stawowego, należy zacząć od autora „Utopii”, Thomasa More’a. Czerpiąc  
z tradycji chrześcijańskiej pisał on o potrzebie zagwarantowania każdemu 
człowiekowi środków do życia niezależnie od jego pracy. Wskazuje tu na sze-
reg korzyści nie tylko dla człowieka, ale i społeczeństwa, także z perspektywy 
karnej: „Miast zadawać straszne kary, lepiej zapewnić każdemu środki do ży-
cia, by nikt nie stanął przed koniecznością stania się złodziejem” (Skarżyński, 
2020). Czasami jako protoplastę tej idei wymienia się także Thomasa Paine’a, 
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uczestnika wojny o niepodległość USA. W pracy „Sprawiedliwość agrarna” 
zaproponował on szeroką redystrybucję własności finansowaną z podatku od 
posiadania ziemi, którą traktował jako dobro wspólne. Poparcie dla tej idei 
na przestrzeni lat okazali m .in. Friedrich Hayek (1981), Milton Friedman 
(Orfalea, 2015) czy Martin Luther King (Weissmann, 2013) czy Elon Musk 
(Weller, 2017) i Mark Zuckerberg (Gillespie, 2017). Zastanawiając się nad 
tym, dlaczego osoby o tak różnych wartościach i podglądach społeczno-eko-
nomicznych wspierały tę samą myśl, należy zauważyć, że idea ta była przez 
nich bardzo rożnie rozumiana.

Dla przykładu, Milton Friedman (ekonomista o poglądach jednoznacz-
nie wolnorynkowych) postulował wypłacanie tzw. negatywnego dochodu 
(czyli ustalenie pewnej kwoty dochodów, od której nalicza się liniowy po-
datek dochodowy, a w wypadku najmniej zarabiających, których dochody 
nie sięgają tej granicy, wypłacaniu negatywnego dochodu). To zupełnie 
inne wyobrażenie niż proponowane obecnie w debacie publicznej w Europie  
i Ameryce.

W wieku XXI bezwarunkowy dochód podstawowy szturmem wszedł do 
programów partii o bardzo różnej orientacji: nowo powstających partii le-
wicowych (jak hiszpańskie Podemos),  partii liberalnych (m. in. Liberalna 
Partia Kanady), ale także trudnych do jednoznacznego umiejscowienia na osi 
tradycyjnego podziału lewica-prawica nowych ruchów o zabarwieniu populi-
stycznym, jak np. włoski Ruch Pięciu Gwiazd). W latach 2013-2014 stwo-
rzono nawet Europejską Inicjatywę Ustawodawczą na rzecz Bezwarunkowego 
Dochodu Podstawowego, która jednak nie odniosła sukcesu.

Ze względu na szwajcarski oryginalny system szerokiej demokracji bez-
pośredniej, warto zwrócić uwagę na referendum na temat wprowadzenia bez-
warunkowego dochodu podstawowego, które odbyło się w tym kraju w roku 
2016 w tym kraju. Pomysł został jednak zdecydowaną większością głosów 
odrzucony (77% do 23 %) (BBC, 2015).  

W Finlandii z kolei w latach 2017 - 2019 miał miejsce eksperyment praktyczny 
o bardzo rożnych ocenach (Maciejewicz, 2018). 2 000 losowo wybranych bezro-
botnych otrzymywało świadczenie o wysokości 560 euro miesięcznie. Nie byli  
w tym czasie zobowiązani do przyjmowania ofert pracy proponowanych przez 
urzędników, co jest częstym warunkiem utrzymywania statusu bezrobotne-
go, a jeżeli pracę znaleźli – nie tracili świadczenia. Waga eksperymentu zma-
lała jednak po ogłoszeniu przez fiński rząd, że wbrew rządowej agencji do 
spraw socjalnych nie przedłuży eksperymentu ani nie poszerzy go na kolejne 
osoby. Wydaje się oczywiste, że brak niepewności co do trwałości programu 
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może wpłynąć na zachowania świadczeniobiorców i spowodować, że wnioski  
z dwuletniego eksperymentu nie odgrywają tak dużej roli.

Za sprawą epidemii koronawirusa i następującego po niej kryzysu ekono-
micznego temat ten powrócił do debaty publicznej. Jedną z najważniejszych 
deklaracji była zapowiedź hiszpańskiej wicepremier i minister gospodarki 
Nadii Calvino o planie wprowadzenia świadczenia gwarantowanego na sta-
łe (González, 2020). Należy jednak podkreślić, że prace te są na wczesnym 
etapie i z wypowiedzi Calvino można wywnioskować, że świadczenie to nie 
będzie spełniało wszystkich cech UBI (świadczenie ma być „w większości skie-
rowane do rodzin i zróżnicowane w zależności od ich sytuacji”). W debacie 
publicznej w Europie pojawiła się również idea ”emergency UBI”, wprowa-
dzonego jedynie na czas pandemii (Booth, Stewart, 2020).

Bezwarunkowy dochód podstawowy – 
kluczowe założenia i ich znaczenie

Maciej Szlinder wymienia pięć cech konstytutywnych tego świadczenia: 
bezwarunkowość, regularność, bezpośredniość, wysokość zapewniająca mi-
nimum do przeżycia oraz  wypłacanie go zanim wystąpi problem ubóstwa 
(Dymek, Szlinder, 2017). Wydaje się, ze wraz z likwidacją każdej z tych cech, 
traci ono swoje najcenniejsze efekty.

Jeżeli świadczenie nie będzie bezwarunkowe, nadal korzystanie z niego 
będzie wiązało się ze stygmatyzacją, jaka dotyczy np. zasiłków dla bezrobot-
nych. Jeżeli nie będzie wypłacane regularnie, nie zapewni ono odbiorcom 
poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli nie będzie bezpośrednie (tylko np. w formie 
czeków), powraca problem stygmatyzacji związanej także z poczuciem nie-
ufności wobec odbiorców. Jeżeli nie będzie miało wysokości zapewniającej 
minimum do przeżycia, będzie nieskuteczne. Jeżeli z kolei, świadczenie będzie 
wypłacane dopiero, gdy ubóstwo już występuje, stanie się ono po prostu ko-
lejną zapomogą.  

Pojawia się zatem pytanie, jak postulaty dotyczące wypłaty świadczenia 
jedynie na czas pandemii lub kryzysu bezpośrednio związanego z pandemią 
mają się do przyjmowanych powszechnie założeń bezwarunkowego dochodu 
podstawowego. Można zatem przyjąć, że wraz z popularyzacją idei uniwer-
salnego świadczenia, staje się ono pojęciem parasolowym, pod którym moż-
na znaleźć szereg realizowanych czy postulowanych świadczeń, które zyskują 
rozgłos dzięki słynnej nazwie. Nie świadczy to negatywnie o tych założeniach  
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(najwyżej o trudności w ich realizacji), a raczej pozytywnie o odbiorze całej 
idei.

Bezwarunkowy dochód podstawowy -  
zalety i argumenty  

Bezwarunkowość, umieszczona nawet w nazwie omawianego świad-
czenia, jest tym, co w pierwszej kolejności odróżnia je od różnego rodzaju 
zasiłków i zapomóg. Jeżeli bowiem świadczenie jest niezależnego od progu 
dochodowego, to korzystanie z niego nie jest na żadnym etapie związane  
z koniecznością udowadniania spełniania określonych warunków czy (nie)
przekraczania progów. Podobny mechanizm zadziałał przy wprowadzeniu  
w Polsce w 2016 roku programu 500+, a zwłaszcza po rozszerzeniu tego pro-
gramu na pierwsze dziecko w 2019 roku i likwidacji progu dochodowego.

Z liberalnej perspektywy bezwarunkowość skutkuje zmniejszeniem 
biurokratycznych kosztów w stosunku do wielości zasiłków i rożnych form 
pomocy społecznej, co jest skutkiem braku szeregu warunków, które trze-
ba spełniać w celu ich utrzymania, a szereg urzędników ich spełnienie musi 
stwierdzić i następnie kontrolować. 

Kwestia długoterminowej przyszłości pracy to temat, który według czę-
ści zwolenników bezwarunkowego dochodu podstawowego jest kluczowy.  
Część z nich (np. Elon Musk) wskazuje na konieczność wprowadzenia bezwa-
runkowego dochodu podstawowego, aby  zapobiec kryzysowi społecznemu 
będącemu następstwem ogromnego bezrobocia wskutek automatyzacji pracy, 
zwłaszcza fizycznej. Z drugiej jednak strony wskazuje się na to, że wprowa-
dzenie dochodu gwarantowanego mogłoby jeszcze przyśpieszyć ten proces, 
gdyż niskopłatne zawody najmocniej odczułyby wzrost płac w momencie jego 
wprowadzenia i przez to właśnie one najszybciej straciłyby na konkurencyjno-
ści, co doprowadziłoby do presji na ich automatyzację.

Z kolei lewicowi apologeci dochodu gwarantowanego koncertują się na 
likwidacji skrajnego ubóstwa (różnie definiowanego, ale niezależnie do defi-
nicji, jeżeli np. 800 zł może zadecydować o czyimś losie, to znajduje się on w 
sytuacji skrajnego ubóstwa) i szeroko rozumianej sprawiedliwości społecznej, 
traktując ten mechanizm jako jeszcze jedną formę redystrybucji dochodów.

Z pro-pracowniczej perspektywy wskazuje się na fakt, że regularny, bez-
warunkowy dopływ pieniędzy wzmacnia pozycję pracownika względem pra-
codawcy, a nawet całych związków zawodowych. Odejście z pracy bowiem w 
przypadku zakończonych niepowodzeniem roszczeń płacowych (czy szerzej 
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– dotyczących warunków pracy i płacy) nie wiązałoby się bowiem z ryzykiem 
całkowitej utraty źródła dochodów. Dzięki temu tworzone warunki pracy 
będą lepsze, bo pracownik mógłby negocjować z pracodawcą z bardziej rów-
norzędnej pozycji.

Jak zauważa Maciej Szlinder, „W systemie, w którym prawie wszystkie 
osoby w wieku produkcyjnym pracują na etatach, system ubezpieczeń spo-
łecznych może funkcjonować” (Kocejko, 2020). Popularyzacja umów „śmie-
ciowych” (umów cywilnoprawnych, m.in. umowy zlecenia i umowy o dzieło)  
w miejsce umowy o pracę w Polsce faktycznie miała, zwłaszcza wśród mło-
dzieży, charakter masowy. W obliczu wyłączenia tak szerokiej grupy (staty-
styki mówią o nawet 1 300 000 osób pracujących na umowach śmieciowych  
w roku 2019)(Nowak, 2020) z możliwości korzystania ze zwolnień lekarskich, 
często także całego systemu ochrony zdrowia i systemu emerytalnego w przy-
szłości, bezwarunkowy dochód podstawowy staje się remedium na część pro-
blemów tej grupy społecznej.

Co wydaje mi się jednak najważniejsze - dochód sam w sobie wpływa na 
poczucie własnej wartości, daje ludziom stabilność i jest upodmiotawiający. 
Przesuwa on bowiem punkt ciężkości, świadczy o zaufaniu do decyzji i dzia-
łań każdej jednostki w miejsce tak typowego dla każdego systemu pomocy 
społecznej paternalizmu i nieufności. Docelowo może on także generalnie 
zmniejszać poziom paternalizmu w stosunku do najuboższych.

Bazuje to na założeniu, że jeśli bezwarunkowo pieniądze otrzymuje 
każdy, wywołuje to w ludziach presję moralną, by działać odpowiedzialnie 
(Zbytniewska, 2017). Co również istotne, badania wykazują, że poczucie 
niepewności redukuje możliwości intelektualne. Zatem wprowadzenie bez-
warunkowego dochodu podstawowego zwiększyłoby potencjał indywidualny 
beneficjenta oraz jego kapitał społeczny.

Bezwarunkowy dochód podstawowy –  
wady wskazywane w debacie publicznej

Wielu zaletom bezwarunkowego dochodu podstawowego towarzyszą 
oczywiście równie liczne wady, które jeszcze wyraźniej niż zalety można po-
dzielić na związane z perspektywą lewicową i liberalną.

Z perspektywy lewicowej podstawowym problemem jest ryzyko obni-
żenia jakości, czy wręcz w ogromnej mierze prywatyzacji, usług publicznych, 
zwłaszcza systemu ochrony zdrowia czy edukacji. Nie bez powodu przecież 
jednym ze zwolenników tej idei był Milton Friedman. Z tym wiąże się także 
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ryzyko faktycznej likwidacji (także skierowanej - targetowanej - do grup de-
faworyzowanych) pomocy publicznej. W obu sytuacjach bowiem, zwłaszcza  
w momencie recesji, może paść stwierdzenie charakterystyczne dla myślicieli 
wolnorynkowych: skoro każdy może przeżyć dzięki świadczeniu gwarantowa-
nemu, to pozostałe wydatki publiczne w tym obszarze są zbędne. Mogłoby 
to wbrew założeniem głównych współczesnych ideologów dochodu podsta-
wowego prowadzić do pogłębiania nierówności (nie tylko ściśle majątko-
wych – ale także kulturowych i szans edukacyjnych), zwłaszcza jeżeli źródłem  
finansowania dochodu byłyby degresywne w praktyce podatki, takiej jak VAT. 
Prowadziłoby to nie tylko do dalszego powiększania nierówności, ale i osłabia-
nia państwa opiekuńczego wskutek wycofywania się przez niego z kolejnych 
obszarów, takich jak edukacja, ochrona zdrowia, transport czy ubezpieczać 
obywateli na wypadek ryzyka (utraty pracy, choroby, niepełnosprawności, 
starości). Paweł Bukowskii Wojciech Paczos  piszą wręcz o ryzyku śmierci 
państwa opiekuńczego (Bukowski, 2020). 

Z kolei z perspektywy liberalnej wprowadzenie bezwarunkowego docho-
du podstawowego rodzi istotny problem dla pracodawców ze znalezieniem 
pracowników do nisko-płatnych prac – skoro ta płaca nie będzie jedyną szan-
są pracownika na przeżycie (a jedynie szanśa na lepszą jego jakość). Ze strony 
pracodawców może pojawić się generalna obawa o to, że praca nie będzie dla 
niektórych grup społecznych niezbędnym warunkiem egzystencji. To oczy-
wiste, że motywacja do pracy będzie mniejsza, jeżeli śmierć głodowa lub eks-
misja z mieszkania, za które w okresie wzmożonego bezrobocia nie opłaciło 
się czynszu – pojawia się jednak pytanie, czy uniknięcie takiej alternatywy dla 
niektórych rodzajów pracy to nie jest właśnie cel pomysłodawców - gwarancja 
godnego życia nawet w najtrudniejszych sytuacjach życiowych.

Ekonomiści wskazują także na ryzyko znacznego wzrostu (hiper)infla-
cji (Santes, 2014), spowodowanej większą podażą pieniądza, zwłaszcza gdyby 
źródłem finansowania było luzowanie ilościowe, nazywane często „dodru-
kowywaniem pieniędzy”.  Jednakże badania z jednorazowych transferów  
w Kuwejcie i Australii oraz regularnych świadczeń w Mongolii tego nie po-
twierdzają, ale wydaje się to trudne do weryfikacji na tym etapie (Gentilini, 
2020).

 Wątpliwości budzi także samo podstawowe założenie uniwersalności, 
które siłą rzeczy musi prowadzić do tego, że wśród beneficjentów świadcze-
nia będą także osoby zamożne, zatem część środków zostaje „zmarnowana”. 
Wydaje się jednak, że ta „wada” jest nie do przezwyciężenia, jeżeli chcemy 
stworzyć świadczenie pozbawione stygmatyzacji.
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Ponadto jest jeszcze problem natury absolutnie podstawowej – koszt 
takiego świadczenia, do którego odniosę się, analizując debatę publiczną  
w Polsce.

Rozwój idei  
bezwarunkowego dochodu podstawowego  
w amerykańskiej debacie publicznej

Podczas kampanii prawyborczej w amerykańskiej Partii Demokratycznej 
w 2020 r., szeroko komentowanej ze względu na nieustanne zmiany fawory-
tów sondażowych, wprowadzane nowe idee oraz wielość kandydatów, pojawił 
się kandydat, którego głównym postulatem było wprowadzenie bezwarun-
kowego dochodu podstawowego o wysokości 1000 dolarów amerykańskich 
miesięcznie. Andrew Yang łączył ten projekt bezpośrednio z przyszłością pracy, 
mianowicie spodziewaną jej automatyzacją. Do jego YangGang (jak nazywali 
siebie jego zwolennicy) dołączyli głównie ludzie młodzi, często niezaangażo-
wani i niezwiązani na stałe wcześniej z konkretną partią polityczną (Panetta, 
Hickey, 2019). Finalnie jednak ten postulat nie wystarczył do przekonania 
do siebie szerokich mas wyborców – Yang zawiesił kampanię po porażkach 
w prawyborach w Iowa i New Hampshire. Trwale jednak zbudował swoją 
rozpoznawalność w Stanach Zjednoczonych i kontynuuje swoją kampanię na 
rzecz UBI, stojąc na czele organizacji Humanity Forward.

Wskazuje się, że do idei UBI nawiązuje wprowadzony przez prezydenta 
Trumpa pakiet stymulacyjny. Obejmuje on zasiłek w wysokości 1200 dola-
rów, który dostanie  w najbliższym czasie każdy obywatel USA zarabiający 
mniej niż 75 tys. rocznie. Te dwie kwestie oznaczają jednak, że świadczenie 
to nie jest ani bezwarunkowe, ani stałe (regularne), co znacząco wpływa na 
efekty, jakie może przynieść.

Mitt Romney 16 marca 2020 r. zaproponował publicznie wprowadzenie 
przez rząd amerykański świadczenia bezwarunkowego w wysokości 1000 do-
larów na każdego amerykańskiego dorosłego (Matthews, 2020). Ten senator 
z Utah jest szczególnie istotną osobą w amerykańskiej debacie publicznej – 
jako były gubernator republikański lewicowego Massachusets, były kandydat 
na Prezydenta USA (w 2012 roku), który podczas kampanii prezentował się 
jako przywiązany do konserwatywnej polityki fiskalnej wolnorynkowy polityk 
oraz jedyny senator republikański, który wsparł impiczment Donalda Trum-
pa wyrobił sobie niezwykle istotną pozycję. Nic dziwnego, że jego propozy-
cja nie została zignorowana w debacie publicznej. Z jednej strony zaskoczyła 
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(wypowiedział ją bowiem polityk nieprzychylny kolejnym, a nawet istnieją-
cym świadczeniom), z drugiej pobudziła merytoryczną krytykę z lewej stro-
ny sporu politycznego. Flagowy magazyn amerykańskich demokratycznych 
socjalistów Jacobin w artykule „Mitt Romney’s $1,000 Isn’t Our Universal 
Basic Income” (Frase, 2020) wskazał, że 1000 dolarów nie zmieni trwale sy-
tuacji wielu uboższych, a  głównymi problemami, którymi należy się zająć, są 
m. in.  gwarantowany płatny urlop chorobowy, bezpłatna opieka zdrowotna, 
zawieszenia płatności czynszu czy umorzenie długów.

Z kolei gwiazda progresywnego skrzydła Partii Demokratycznej, człon-
kini Izby Reprezentantów Alexandria Ocasio - Cortes napisała na Twitterze: 

Gotówka jest ważna, ale jeśli zrobisz to [wprowadzenie UBI – przyp. 
autora] bez zawieszenia płatności, pozostaje problem rachunków co-
dziennych ludzi. (…) UBI nie powinno być wykorzystywane jako 
usprawiedliwienie dla nie wstrzymywania spłat kredytów hipotecz-
nych i studenckich (...) etc. (Ocasio - Cortes, 2020),

akcentując obawę, że bezwarunkowy dochód podstawowy, zwłaszcza w wer-
sji konserwatywno-liberalnej, doprowadzi do dalszego obniżania poziomu  
i prywatyzacji usług publicznych wskutek zignorowania potrzeb reform sys-
temowych w najbardziej palących kwestiach takich, jak kredyty studenckie 

– kluczowy problem wskazywany przez lewicę Partii Demokratycznej.

Rozwój idei bezwarunkowego dochodu 
podstawowego w polskiej debacie publicznej

Idea bezwarunkowego dochodu podstawowego nie stała się jeszcze nigdy 
w Polsce jednym z głównych tematów debaty ekonomicznej. Toczy się ona 
niejako na uboczu, w środowiskach lewicujących publicystów, naukowców 
i ekonomistów.  Spośród istotnych polityków ogólnokrajowych pozytywnie 
wypowiadali się na ten temat m. in. Ryszard Kalisz i jego stowarzyszenie Dom 
Wszystkich Polska (bankier.pl), które jednak nigdy nie odegrało istotnej roli 
na scenie politycznej, a jego lider wycofał się z życia politycznego.

W 2016 r. powstała Polska Sieć Dochodu Podstawowego, na której cze-
le stoi Maciej Szlinder, najważniejszy konsekwentny popularyzator tej idei  
w Polsce, od 2018 roku członek zarządu Partii Razem, która wydaje się mieć 
największy w Polsce potencjał do wniesienia tego tematu do debaty publicz-
nej. Na polu naukowym istotne znaczenie odegrało wydanie przez czasopi-
smo „Praktyka Teoretyczna” pod redakcją Mikołaja Ratajczaka numeru na 
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temat UBI w 2017  roku, z głosami zarówno pozytywnymi, jak i krytycznymi 
(i wskazującymi na alternatywną ideę gwarancji zatrudnienia; głosy pozytyw-
ne zdecydowanie jednak przeważały)(Praktyka Teorytyczna, 2017).

Należy zwrócić uwagę na jedyny związek zawodowy popierający to roz-
wiązanie - związek Alternatywa. Warto zauważyć, że sam jego lider, Piotr 
Szumlewicz wielokrotnie wypowiadał się publicznie przeciwko bezwarun-
kowemu dochodowi podstawowemu w jego klasycznej wersji (Szumlewicz, 
2017), a proponowana przez jego związek zawodowy forma świadczenia jest 
daleko idącą modyfikacją klasycznego rozumienia dochodu podstawowego 
(wiadomoscihandlowe.pl). Związek zawodowy wzywa do wprowadzenia „mi-
nimalnego dochodu gwarantowanego” w wysokości 1500 zł netto dla wszyst-
kich dorosłych. Świadczenie dotyczyłoby każdej osoby, która nie zarobiła 
1500 zł netto w poprzednim miesiącu i niejako uzupełniałoby jej dochody  
o brakującą kwotę (można powiedzieć, że zgodnie z zasadą „złotówka za zło-
tówkę”). Jak wskazują pomysłodawcy, takie rozwiązanie wspomogłoby zarów-
no osoby, które straciły dochody wraz z izolacją i wprowadzeniem szeregu 
ograniczeń w związku z epidemią koronawirusa, jak i osoby, które były do-
tknięte m. in. problemem strukturalnego bezrobocia. Tej idei przyświecają 
dwa cele: po pierwsze, wprowadzenie takiego świadczenia pozwoliłoby rady-
kalnie ograniczyć ubóstwo, po drugie uprościłoby system świadczeń społecz-
nych (zatem w warstwie teleologicznej jest bliskie klasycznemu bezwarunko-
wemu dochodowi podstawowemu).

Zofia Łapniewska, ekonomistka feministyczna, w „Praktyce Teoretycz-
nej” uzasadnia, dlaczego w jej opinii obecnie jest najlepszy moment w hi-
storii na wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego w Europie  
(i w Polsce), wskazując na najwyższy dobrobyt w historii, rosnące nierówności 
społeczne oraz ryzyko automatyzacji wielu sektorów gospodarki. Łapniewska 
wskazuje na skutki społeczne wprowadzenia takiego rozwiązania, zauważając, 
że BDP “odbierałby władzę „szefom, chłopakom i biurokratom” nad życiem 
kobiet” (Łapniewska, 2017) poprzez m. in. minimalizowanie podstawowego 
ryzyka – pozostania bez dachu nad głową i utraty podstawowych środków do 
życia, zwłaszcza jeżeli kobieta wykonuje głównie pracę opiekuńczą.

W polskiej debacie podstawowym pytaniem, co zresztą oczywiste, jest 
pytanie o źródło finansowania tego programu. Jak wskazywał Maciej Szlin-
der: przy dochodzie w wysokości 1000 złotych, polski budżet będzie musiał 
wygospodarować, licząc w uproszczeniu 460 miliardów złotych (Dymek, 
Szlinder, 2017), co jest kwotą znacznie wyższą od połowy jego obecnej wiel-
kości, ale kwota ta nie uwzględnia, że jedynei osoby dorosłę go otryzmają,  



74

Jakub Kocjan 

a także że nawet ¾ finansowania może pochodzić z dotychczasowych swiadczeń.  
W obliczu epidemii proponował modyfikację dochodu podstawowego, mniej-
sza kwota – np. na poziomie minimum egzystencji, czyli ok. 600 zł – dla wszyst-
kich i większa dla osób, które jesteśmy w stanie zidentyfikować, że ich sytuacja 
radykalnie się pogorszyła (Kocejko, 2020).

Wśród obszarów, na których rząd mógłby szukać oszczędności wymienia 
się m. in. wstrzymanie kontrowersyjnych inwestycji (wielokrotnie krytyko-
wanych przez polityków i polityczki lewicy), jak np. rezygnację z budowy 
Centralnego Portu Komunikacyjnego czy przekopu Mierzei Wiślanej wraz 
z tradycyjnymi lewicowymi postulatami, takimi jak przywrócenie zlikwido-
wanej kilkanaście lat temu  III stawki PIT i podatek majątkowy (ang. wealth 
tax) proponowany przez partię Razem. Po wprowadzeniu bezwarunkowego 
dochodu podstawowego wydaje się też możliwe obniżenie części wydatków 
dedykowanych słabszym grupom (jak np. zasiłki dla bezrobotnych, gwaran-
towane emerytury). To oczywiście nie wystarczy dla wprowadzenia bezwa-
runkowego dochodu podstawowego. Niezbędne wydaje się dalsze luzowanie 
ilościowe (co powoduje, że rośnie ryzyko inflacji) oraz znaczące zwiększenie 
zadłużenia państwa. Oba te działania są jednak podejmowane obecnie przez 
państwa europejskie oraz Stany Zjednoczone i tak.

Pozostaje kwestia proponowanej kwoty takiego świadczenia. Związek 
Alternatywa, jak wspomniano, proponuje 1500 złotych, aczkolwiek program 
ten nie zakłada bezwarunkowości. Jednak spełniający ten warunek program 
powinien raczej zakładać niższą kwotę, aby pozostawał realny. Sukces społecz-
ny i medialny programu „500+” wynikał także z powodu konkretnej, „okrą-
głej” kwoty, nie będącej skutkiem skomplikowanych obliczeń urzędniczych, 
zatem chcąc w podobny sposób doprowadzić do destygmatyzacji osób pobie-
rających takie świadczenie, należy raczej dążyć do podobnego mechanizmu  
w tym przypadku.

Wydaje się ciekawym rozwiązaniem rozszerzanie programu 500+ na całą 
populację. Warto przypomnieć, że program ten był już rozszerzany (zlikwido-
wano kryterium dochodowe, które w pierwszych latach dotyczyło pierwszego 
dziecka w rodzinie), później publicznie dywagowano nad rozszerzeniem go  
o młodych dorosłych/studentów. Kwota ta – 500 zł jest jednak bardzo ni-
ska w kontekście nawet minimum egzystencji.  W 2019 r. wynosiło ono ok.  
650 zł dla gospodarstwa jednoosobowego i 550 dla dwuosobowego (Insty-
tut Pracy i Spraw Socjalnych) i pozwala ono jedynie na zachowanie abso-
lutnie podstawowych, biologicznych funkcji człowieka. Zatem zapewne  
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z uśrednienia tych dwóch wartości pojawił się w debacie publicznej postulat 
600 zł dochodu gwarantowanego.  

Z kolei minimum socjalne w 2019 r. wynosiło ok. 1200 zł dla gospo-
darstwa jednoosobowego i 1000 zł dla dwuosobowego. Jego wysokość, w od-
różnieniu od minimum egzystencji, „powinna umożliwić człowiekowi także 
reprodukcję sił życiowych, posiadanie i wychowanie potomstwa, a także po-
zwolić utrzymać więzi społeczne” (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych). Wydaje 
się zatem, że na jego bazie można znaleźć uzasadnienie dla kwoty postulowa-
nej m. in. przez związek zawodowy Alternatywa.

Zatem istnieją cztery kwoty, wokół których można zbudować uzasadnie-
nie ekonomiczne bezwarunkowego dochodu podstawowego i które już obec-
nie funkcjonują w debacie publicznej jako punkty odniesienia: 500 zł, 600 zł, 
1000 zł i 1500 zł.  

Niezależnie od wysokości świadczenia, kluczowe jest zauważenie faktu, 
że polska wątła debata publiczna w tym zakresie opiera się na skutkach ekono-
micznych takiego rozwiązania i argumentacji ekonomicznej, rzadziej prawnej, 
nawet prawonaturalistycznej czy odnoszącej się do filozofii i etyki.

BDP – kwestie filozoficzna i prawna  

Jak uważa profesor Guy Standing (brytyjski ekonomista, profesor Uni-
wersytetu w Londynie, prezes Światowej Sieci Dochodu Podstawowego (Basic 
Income Earth Network BIEN): „Za BDP stoją względy moralne i filozoficzne, 
znacznie mocniejsze niż wszelkie argumenty z dziedziny efektywności ekono-
micznej” (Zbytniewska, 2017). O ile w przypadku rozwiązania o tak dużym 
wpływie na gospodarkę państwa trudno uciec od perspektywy ekonomicznej, 
należy wrócić do podstawowego pytania o cele, jakie realizuje to rozwiązanie.

Standing koncentruje się na pojęciu sprawiedliwości, wskazując na jego 
dwa aspekty – sprawiedliwość społeczną i sprawiedliwość ekologiczną. Za-
uważa, że tzw. „równy start” to fikcja, nawet – a może szczególnie – w spo-
łeczeństwie amerykańskim, wyrosłym na micie American dream, który mało 
ma wspólnego z rzeczywistością  i wskazuje rozwiązanie: „ponieważ tak wiele 
zależy od dziedziczenia, potrzebujemy dywidendy społecznej” (Zbytniewska, 
2017). Tą dywidendą społeczną jest bezwarunkowy dochód podstawowy.  
Z kolei pojęcie sprawiedliwości ekologicznej w tym rozumieniu oznacza, że 
bezwarunkowy dochód podstawowy jest formą rekompensaty wobec nieza-
możnych zniszczeń środowiska dokonywanych przez i w interesie najbogat-
szych (wyjaśnienie celem odróżnienia od powszechniej używanego pojęcia 
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environmental justice dotyczącego równego obciążenia różnych grup koszta-
mi rozwoju gospodarczego, a nie skupiania jej na obszarach zdominowanych 
przez ludność np. czarnoskórą w USA). 

Jednym z ciekawych głosów dotyczących kwestii sprawiedliwościowych 
była także reinterpretacja myśli Johna Rawlsa (który nie był zwolennikiem 
BDP, ale krytykował nierówności) przez Daniela Raventósa. Na podstawie 
tego, że Rawls postulował  pierwszeństwo szacunku do samego siebie przed za-
sadami dotyczącymi dopuszczalnych nierówności ekonomicznych, Raventós 
zauważył, że świadczenia kierowane tylko do osób ubogich „wyszczególniają 
ludzi, którzy nie są w stanie zaspokoić swoich najbardziej podstawowych po-
trzeb. Systemy usług społecznych są upokarzające” (Raventós, 2007: s. 37).  
Z tej perspektywy świadczenie bezwarunkowe jest lepsze od szeregu świadczeń 
warunkowych.

Bezwarunkowy dochód podstawowy był przedstawiany przez liderkę Par-
tii Die Linke w Niemczech Katję Kipping jako prawo obywatelskie, które po-
winno przysługiwać wszystkim obywatelom i obywatelkom Unii Europejskiej. 
Kipping chciała włączyć go w „dodatkowe procesy społecznej i ekonomicznej 
demokratyzacji” (Kipping, 2017). Wychodząc z perspektywy jednoznacznie 
proeuropejskiej, uznawała bezwarunkowy dochód podstawowy za „wyraz spo-
łecznego obywatelstwa Unii, pewnego rodzaju stałego poziomu demokracji, 
która zdemontowałaby obowiązujące obecnie represyjne i dziurawe systemy 
jałmużny w Europie” (Kipping, 2017) .

Wnioski

Kryzys ekonomiczny tej skali, w szczególności połączony z kryzysem 
społecznym i zdrowotnym stwarza przestrzeń dla nowych rozwiązań o różno-
rodnym charakterze odpowiadających na piętrzące się strukturalne i zupełnie 
nowe wyzwania społeczne. Warto przypomnieć, że to Wielka Recesja w okre-
sie międzywojennym doprowadziła do wprowadzenia w stanach Zjednoczo-
nych płacy minimalnej, robót publicznych na wielką skalę, systemu pomocy 
społecznej i innych rozwiązań składających się na New Deal. 

Dlatego w obliczu nagłej i gwałtownej popularyzacji idei bezwarun-
kowego dochodu podstawowego wydaje się bardzo istotne przeanalizowa-
nie argumentacji zwolenników tej idei w określonym kontekście polskim  
i amerykańskim drugiej dekady XXI wieku. Przyjmując wyjściowe założenie, 
że taka argumentacja może być oparta o cztery grupy argumentów: ekono-
miczne, społeczne, prawne i sprawiedliwościowe, to skupiając się na tych dwu 
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ostatnich grupach, wydaje się, że argumenty społeczne zdecydowanie przewa-
żają nad prawnymi i sprawiedliwościowymi, a argumenty ekonomiczne domi-
nują w debacie publicznej.

Istnieje jednak istotna różnica między Stanami Zjednoczonymi a Polską. 
Choć w obu krajach dominują argumenty natury ekonomiczne, to w pierw-
szym kraju dyskusja na temat UBI w większym stopniu uwzględnia argumen-
ty społeczne, co zapewne związane jest z konsekwentnym podnoszeniem tego 
tematu w głównym nurcie medialnym, zwłaszcza przez osoby odgrywające 
istotną rolę w Partii Demokratyczne, w szczególności jej lewego skrzydła, 
koncentrującego swój przekaz na kwestii nierówności. W Polsce, wskutek 
akademickiego charakteru debaty, pewną rolę odgrywają także argumenty 
sprawiedliwościowe. Jednak w obu krajach brak istotnych odniesień do ustro-
jowych podstaw prawnych, takich jak prawa konstytucyjne (których oczywi-
ście bardziej należałoby się spodziewać w Polsce niż USA), ani wyznaczników 
takich jak minimum egzystencji czy minimum socjalne (poza proponowa-
nymi wysokościami – gdzie te wyznaczniki też nie są wprost uzasadnieniem 
konkretnych kwot postulowanych przez np. związki zawodowe).

W Polsce można wręcz powiedzieć, że bezwarunkowy dochód podstawo-
wy staje się odpowiedzią na powszechną bezskuteczność rozwiązań prawnych, 
które spowodowały, że wskutek masowego nadużywania umów cywilnopraw-
nych system zabezpieczenia społecznego dla części pracowników stał się fikcją. 
Jest to odpowiedź nieidealna – zakładająca, że etat to forma zatrudnienia nie 
do obronienia na dłuższą skalę i mogąca doprowadzić do dalszego pogarsza-
nia stanu usług publicznych i ich faktycznej prywatyzacji. Jednak w obliczu 
porażki kolejnych rządów w Polsce z uporządkowaniem sytuacji na rynku 
pracy (kolejne nieskuteczne „oskładkowywanie” umów  śmieciowych, kolejne 
zarzucane projekty zmian w Kodeksie Pracy), trzeba uznać, że państwo jest  
w tym obszarze trwale nieskuteczne. 

Wydaje się zatem, że perspektywa sprawiedliwościowa odnosząca się 
także do perspektywy prawnej, byłaby bardzo wartościowa dla wzbogacenia 
debaty publicznej o kwestie samych założeń bezwarunkowego dochodu pod-
stawowego i postrzegania sprawiedliwości w społeczeństwie kapitalistycznym, 
zwłaszcza dla zwolenników bezwarunkowego dochodu podstawowego, nie-
jako uzbrajając ich w nowe argumenty i przesuwająca debatę z perspektywy 
ściśle ekonomicznej. Możliwym do zagospodarowania polem w tej dyskusji 
polem jest także poziom europejski (w znaczeniu Unii Europejskiej), w kon-
tekście budowania tożsamości europejskiej poprzez wzmacnianie obywatel-
stwa europejskiego jako źródła uprawnień w sferze także socjalnej. 
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EDUCATION FOR SAFETY TEACHER 
WORKSHOP A CIVILIZATION 

CHALLENGES OF THE 21ST CENTURY

Abstract: Parallel to the trends of transformation of education in Poland and in the 
world, there are needs for changes regarding the teaching profession. How-
ever, not everyone, including the creators of educational reforms, perceive 
these needs, also in terms of changing teacher education and training. 
Competences of education teachers for security are insufficient in the face 
of civilization threats.

Good education and good upbringing  
can only be the work of a good educator teacher 

W. Okoń (1962)

Introduction

Man is constantly looking for new challenges. Trying to be creative in 
all areas of activity. It is looking for novelties in the performance of professio-
nal duties in everyday interpersonal relations in non-professional activities in 
culture, sport, etc. It can be said that one of the most important challenges 
of modern times is determining the role of science in human civilization and 
cultural development. Science contributes to progress. In the 21st century 
every area of life a form of human activity, an element of the natural world 
is the subject of scholars’ research and reflection. The amount of knowledge 



84

JOLANTA MARTUSZEWSKA

about reality is also increasing but also with each passing day the disposers of 
knowledge about the world and the man functioning in it exercise more and 
more control over it (Górniewicz, 2018: pp. 300-301).

According to the researcher, the social consequence of the Internet  
is the emergence and development of so-called an information society based 
on symbiosis (coexistence) and synergy effect, a well-educated middle layer of 
society, which is able to use modern technology and a poorly-educated layer 
of society in which representatives have the problem of reading with under-
standing and thinking. They see that only specifically understood justice and 
populism are for them a chance for a dignified life (Castells, 2013: pp. 427-
430). In the opinion of researcher a sociologist of culture, two scenarios for 
the development of the so-called network society. The first - optimistic, which 
leads to intercultural communication (development of knowledge, freedom, 
wisdom) to an open, reflective society based on dialogue and tolerance. The 
second scenario – pessimistic, which reduces social development to master 
knowledge procedures and algorithms, and treats people like cyborgs (pro-
grammed by national cultures and social structures), who are programmed 
with a certain level of intelligence, identity, compliance with law and morality, 
and limits the scope of creative behavior (Chojnacki, Błaszczak, 2018: p. 57).

Contemporary education through information and communication 
technology and technologies creates building algorithmic thinking that limits 
or replaces some brain learning functions. Over time people will be incre-
asingly exposed to the standardization of the emotional and axiological sphe-
re. Consequently, technique can prevail over human reason. According to 
the Gaussian curve, only about 3% of the total population shows creativity.  
It should be noted that this is a significant gap in knowledge among those who 
are not creative (Martuszewska, 2003; Kula, 2003: p. 1; Konarzewski, 2012: 
p. 160; Model nauczyciela ...). In the face of emerging reality the teacher of 
education for security has a serious task to fulfill his function. Especially since 
the dialogue, interpenetration of science, technology, technology and educa-
tional needs of society are new changes in the view on the role of education.

The purpose of this article is to show the essence of competence and pro-
fessionalism of a security education teacher. Thus, civilization challenges were 
discussed as factors influencing teacher’s competences. The next part defines 
the essence of competences and discusses models of teaching professionalism 
using in the area of education for safety.
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Education for safety teacher 

In many publications (Martuszewska, 2003; Kula, 2003: p. 1; Ko-
narzewski, 2012: p. 160; Model nauczyciela ...) we can read that a teacher  
in his profession is not like everyone else in his work. A teacher is a man of firm 
principles and broad horizons. It is a unit that will subordinate itself to tho-
se under its friendliness. He is a scholar in his specialty and a great expert  
in the soul of youth. Mind systematically, carefully planning activities based 
on scientific knowledge but at the same time honest and spontaneous in their 
reflexes. A rich full–sized personality but also a man who with all his life – 
both public and private – sets an example of educational virtues (Konarzewski, 
2012: p. 160). From the parents’ point of view the teacher should not stress, 
teach effectively, demand but not impose, maintain discipline but without co-
ercion be fair, honest and spontaneous. First of all, do not neglect the talented 
and help the weak.

The words of J. Nixon, who proposes a new version of the professiona-
lism of the teaching profession, are based on the possibility of self–impro-
vement and dealing with differences and the practice of achieving success.  
In such a way that teachers participating in self-education are involved in the 
continuous learning process through internal professional development, coope-
rating and sharing ideas and assessing their own effort (Day, 2004: pp. 20-
31). It is important that the teacher’s professional activities consist in sharing 
ways of understanding problems, developing thinking and broadening the 
horizons among students.

The profession of a teacher brings huge demands on the profession. This 
person is constantly monitored and evaluated by the students with whom 
he works. It requires restraint and vigilance because through appropria-
te workshop, behavior and skills affects the upbringing of their pupils. His 
proper preparation and approach to the profession may result in the loss of 
recognition and respect, which are very important in the didactic and educa-
tional process.

Character and personality traits have a huge impact on achieving au-
thority in the scientific and professional world. As a form which enjoys great 
respect, it can mobilize you to specific activities and activities, and also affect 
the upbringing and behavior of the society that recognizes it. Following the 
symbols of courage, chivalry, heroic and patriotic attitudes - a soldier can 
be a model for young people and have an impact on shaping the position of 
educators as an authority in the modern world of education. What then is the 
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authority of the teacher?
Scientist stated that authority in science is related to the recognition by 

specific groups and circles of people of science – the prestige associated with 
the downloads and merits of scientists. Scientific authority will be awarded to 
outstanding people with characteristic values for professionals, experts, judges, 
and creators of a scientific knowledge teacher (Goćkowski, 1984: p. 18). Ba-
sed on the literature you can determine the basic features and properties that 
determine the authority of an academic teacher for safety education:

– extensive knowledge and mental horizons,
– sketching new ways of thinking and acting,
– substantial scientific achievements,
– high achievements in creating scientific knowledge,
– adequate preparation and competence,
– inspiring to do scientific research,
– professional knowledge of the scientific workshop,
– mastery in the training and organization of the scientific staff,
– scientific honesty and integrity,
– personality of the teacher-teacher (Śnieżyński, 1987: p. 20; Czekała A., 

2017: pp. 403-408; Czekała A., Czekała M., 2018: pp. 144-145). 

A security education teacher should be not only scientific but also mo-
ral authority. The teacher’s personal formula influences the fields related to 
moral assessment. The teacher’s work has various aspects: methodical and 
moral-ethical. The exercise of the teacher’s profession and the related moral 
duties and obligations should not be separated. However, one should not 
abuse the power that every teacher has in dealing with students. The most ef-
fective way of education is to provide students with unforced, but accepted by 
them, universal recognition and authority related to professional knowledge, 
competences, manners and social communication.

As an element of the scientific community and the didactic and educa-
tional system, it should combine these two components. This person should 
be aware that his role is related not only to the way of teaching, but also to 
upbringing and teaching. His expertise and thorough knowledge should be 
transmitted in the most reliable, professional and skillful way. However, if 
the mentality and character traits are not susceptible to personality modeling, 
it will be doubtful to achieve authority and prestige in the professional and 
scientific world.
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It should be noted that a security education teacher should demonstrate 
the following skills:

– creative problem solving,
– critical thinking,
– leadership skills,
– the ability to look from a top perspective,
– confidence that allows you to take full part in deciding the future of 

society
– the ability to plan your own life in times of great change (Dryden, Vos, 

2000: p. 455).
Learning skills are extremely important for a teacher of education for 

safety. Considering that there is no universal way of learning for everyone. 
Everyone should choose methods appropriate to their intelligence, tem-
perament, strengths and weaknesses (Dryden, Vos, 2000: pp. 128-131).  
The following factors affect learning style (Dryden, Vos, 2000: p. 214):

– the preferred way of acquiring information - visual, auditory or
kinesthetic,

– way of organizing and processing information by the student - whether 
the right or left hemisphere dominates, and therefore whether the analytical 
or comprehensive global, systemic information transfer dominates,

– the type of conditions necessary for the effective assimilation and stora-
ge of information – emotional, social, physical and environmental,

– how the teacher stores and reminds information.

According to G. Dryden and J. Vos, it accelerates the learning process 
(Dryden, Vos, 2000: p. 214):

– practicing physical exercises, which aims to relax, physical and mental 
relaxation, oxygenation and stimulation of cooperation of both hemispheres 
(kinesthesiological exercises),

– music, which is one of the elements allowing you to enter a state of 
heightened awareness, relaxation and concentration,

– rhythmic breathing and alpha.

The state of rest and relaxation as well as interest in the subject of lear-
ning has an impact on the better assimilation of the material to remember, 
thus increasing the effectiveness of learning.

The ability to use your own creativity is a factor that affects the persona-
lity of the teacher. A creative education teacher for safety takes professional 
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risk, studies phenomena and problems, engages in didactic work, strives for 
success, has self – esteem, believes in his own strength has numerous profes-
sional interests (Pieczywok, 2018: p. 224).

However, teachers should be educated not only in students’ skills to 
develop creativity, but also be made aware of the risks and obstacles that 
may arise in the development of student creativity in the educational process. 
There is no conclusive scientific evidence that schools kill creativity. Perhaps 
the decline in children’s creativity occurs with age (Boni, 2009: p. 25; Mar-
tuszewska, 2003).

Competences of an education teacher for safety

Many contemporary researchers in the matter of competence refer to the 
thoughts of Aristotle and draw attention to the relationship between the mo-
ral nature of virtue and activities in the universal sphere (Wilson, 1993). Ho-
wever, high competence in a given field does not guarantee ethical behavior 
(Saarni, 1999: p. 81). The term competences in pedagogical literature is most 
often identified with the teacher’s qualifications necessary for the effective 
performance of the profession.

According to the Pedagogical Encyclopedia of the 21st century profes-
sional qualifications are the scope and quality of preparation necessary to 
perform a given profession. Factors falling within the area of professional 
qualifications are the level of general education, professional knowledge, pro-
fessional skills including the ability to organize and improve your workshop, 
as well as talents and professional interests (Grzyb, 2011: p. 102).

There are many divisions of competence, the most important of them 
can be identified. Basic, necessary and desirable competences allow the te-
acher to communicate with pupils and students. Basic competences include: 
learning, non-compliance by the teacher with social and ethical norms and 
principles, etc. Necessary competences allow the teacher to effectively and con-
structively fulfill all tasks (Pieczywok, 2018: p. 63-64). 

According to this division, one should agree with A. Pieczywok that  
a teacher of education for safety should also have so-called Desirable competen-
ces that can support the implementation of his profession.

In turn, organizational competences are characterized by the ability to 
plan and organize program and extracurricular activities (extracurricular acti-
vities, events, celebrations, etc.). The teacher can flexibly react to any sudden 
changes related to the implementation of classes (Gnitecki, 1994: p. 490).
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The teacher of education for safety within the framework of substantive 
competences systematically supplements knowledge, participates in training 
and reads specialist literature. Substantive preparation of the teacher must go 
significantly beyond the material contained in the curriculum and in the text-
book. An additional source of knowledge for the teacher are other textbooks, 
encyclopedias, dictionaries, popular literature, specialist article, magazines, 
internet. An important element is also the ability to integrate subject content 
with issues from other subjects or scientific fields. Substantive preparation of 
the teacher must go significantly beyond the material contained in the curri-
culum and in the textbook.

As part of psychological and pedagogical competences that determine 
whether a person is predisposed to properly practice the teaching profession, 
we include:

– meeting students and their individual characteristics (intelligence, inte-
rests, level of aspiration, motivation, etc.) and developmental features,

– be able to communicate properly with students,
– integrate students into a group,
– solve difficult and conflict situations,
– respect the laws of assertiveness and empathy in working with students,
– organize and manage the education and upbringing process.

Possessed qualities help the education teacher for safety to better under-
stand, contact and build mutual trust, motivation in students’ skills. Leader-
ship competence and the ability to influence the group are sought after in 
the teaching profession. The charisma that accompanies the leader is similar  
in the teaching profession. Leadership skills and traits include (Majewska-

-Opiełka , 1998: p. 28): self-esteem, proactivity, independence, positive 
thinking, interdependence, the ability to create visions, the ability and will 
to constantly learn. The teacher of education for safety as a leader should 
have authority among students, inspire trust, enjoy recognition. He should 
always be prepared to perform educational and caring functions, support the 
comprehensive development of students, individualize the teaching process, 
manage a class department, solve various educational problems, work with 
students’ parents and other teachers or representatives of organizations opera-
ting in the education system.

The teacher’s methodological competences relate to the knowledge and 
application of teaching methods and teaching strategies in order to achieve 
the learning objectives. The teacher is able to plan and direct the work of 
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students, analyzes the course of teaching adapts classes to the needs and capa-
bilities of a given group of students properly uses the system of control and 
evaluation of students’ work selects in a targeted manner teaching aids for 
classes uses technology

The teacher should use information technologies to implement the edu-
cational process. Such learning aids will help arouse the student’s curiosity, 
encourage deepening of knowledge and increase didactic effectiveness thro-
ugh specialized programs, educational and training games.

Qualifications of an education teacher for safety

In accordance with the law (Karta nauczyciela: art. 9 ust. 1 pkt 1.) the 
position of teacher may be occupied by a person with a university degree with 
appropriate pedagogical preparation, who has obtained at least first degree 
studies in the field of security education or other first degree studies, provi-
ded that he has postgraduate studies in the specialty of education for safety.  
In accordance with the regulation (Rozporządzenie z dnia 12 marca 2009 r.) 
teachers are required to complete a field of study in accordance with the sub-
ject being taught (classes) or to complete a master’s degree in another field, 
which should include the content of the subject being taught or classes in the 
basic and major content group.

The formal qualifications necessary for employing a teacher at school are 
set out in the Ordinance of the Minister of National Education of March 12, 
2019 on specific qualifications required of teachers and determining schools 
and accidents in which teachers with no higher education or a completed 
teacher training institution may be employed for safety he should have the 
education:

• higher master’s degree education (employment in high schools and 
technical schools) or degree studies (employment in junior high school)  
in a field consistent with the subject being taught (education for safety);

• higher master’s degree education (employment in high schools and 
technical colleges) or first-cycle studies (employment in lower secondary 
schools) in a field whose scope defined in the standard of education for this 
field of study in the group of basic and major content includes the content of 
the subject being taught (education for safety);

• higher master’s degree (employment in high schools and technical 
secondary schools) or first-cycle studies (employment in lower secondary 
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schools) and post-graduate studies in the subject taught (education for safety) 
(Grzyb, 2011: p. 106). 

A necessary condition is also to have pedagogical preparation by com-
pleting post-graduate studies or a pedagogical course organized and run by 
universities or teacher training centers. During the course of teaching ena-
bling the acquisition of pedagogical preparation, the participant acquires 
knowledge and skills in the field of psychology, pedagogy and methodology 
of the subject being taught, at least 270 hours and takes a pedagogical practice 
of not less than 150 hours.

Educational classes in first aid require additional qualifications (Ustawa  
z dnia 8 września 2006 r.: Art. 8, ust. 4). It is necessary to complete the 
training organized on the basis of the regulation (Rozporządzenie z dnia 26 
sierpnia 2009 r.) confirmed by an appropriate certificate.

The most numerous groups of teachers of education for safety are people 
who obtained the qualifications for post – graduate studies in the field of 
education for safety in upper secondary schools. The vast majority of staff are 
post-graduate teachers in the field of defensive adoption. A small group of 
teachers are represented by graduates of the teaching specialization defensive 
education. Due to the fact that an important element of the curriculum con-
tent of education for safety is the module on first aid, requirements for the 
teacher conducting such classes were specified.

Educational classes in first aid are carried out with the participation of 
system nurses and paramedics, as well as teachers with appropriate prepa-
ration (Ustawa z dnia 8 września 2006 r.). The scope of knowledge skills 
necessary to conduct educational classes in the field of first aid by teachers the 
mode of their acquisition and a model certificate confirming the possession 
of preparation for conducting classes in the field of first aid (Rozporządzenie  
z dnia 26 sierpnia 2009 r.). The teacher’s professional promotion system spe-
cified in the Teacher’s Card Act refers to the requirement to have appropriate 
qualifications and competences (Karta Nauczyciela). Four levels of professio-
nal promotion were established. Trainee. Teacher. Contract teacher. Appoin-
ted teacher. Qualified teacher.

1. in the case of a trainee teacher – obtaining the approval of the qualify-
ing committee after the interview;

2. in the case of a contract teacher – passing an exam before an exami-
nation board;
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3. in the case of an appointed teacher – obtaining the approval of the 
selection committee after analyzing the teacher’s professional achievements 
and the interview.

The scope of necessary requirements to obtain individual levels of pro-
fessional promotion is associated with proof of having specific competences, 
by showing the pedagogical effects of their activities (Rozporządzenie z dnia 1 
grudnia 2004 r.).

The teacher should have the skills to manage a class ward in a variety of 
situations. Confidence of the teacher in making decisions, as well as antici-
pating the consequences of actions taken especially during practical classes, 
camps. Education for security is interdisciplinary in nature, therefore it is 
important to use in the teaching process knowledge available to the student 
in subjects such as biology, chemistry, physics, history and technology. The 
teacher of education for safety is a leader of preventive and preventive actions 
related to ensuring school safety.

Summary

Due to the rapid development of civilization, educating young people 
is of great importance. The cheapest method is to convey constructive know-
ledge about threats. Proper preparation of students in the field of education 
for safety should ensure the pursuit of peace. A conscious and safe person can 
determine a conscious and safe society (Wiełyczko, 2014: p. 237). Authority 
and scientific patterns in education for safety have an impact on the aspect 
related to teacher education and development. Appropriate preparation in the 
relationship between the master and the student exerts a strong influence on 
shaping their personality traits.

The above–mentioned tips related to shaping authority and teacher’s 
competences may become a direction towards improving human skills and 
values and may also be helpful in raising the value of authorities operating in 
the human community, especially in educational processes oscillating around 
security sciences.

The operation of contemporary educational concepts is directed towards 
the interpenetration of science, technology and the educational needs of so-
ciety. Substantive and methodological weaknesses of teachers are visible, for 
example, in practical preparation for the lesson. However, among students 
(students) by limiting themselves to reading notes (scripts) or writing tests 
that do not practice creativity, do not require practical thinking. There is still 
a lot to do here.
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Smart City 
jako nowy Babilon XXI wieku 

– rozważania nad prawną 
regulacją nowoczesnych 

technologii będących 
podstawą dla funkcjonowania 

inteligentnych miast przyszłości

Abstrakt: Celem artykułu jest przybliżenie i wyjaśnienie pojęcia smart city. Autorzy 
odwołują się do technologii, które prawdopodobnie będą stanowić rdzeń 
funkcjonowania smart city i wskazują główne problemy z prawnego punktu 
widzenia z tym związane. W pierwszej części artykułu wyjaśniono pojęcia 

„miasto” i „inteligentne miasto”. Ponadto autorzy analizują główne cechy 
smart city. Technologie, które zbudują inteligentne miasto - cloud com-
puting, internet rzeczy, sztuczna inteligencja i blockchain zostały opisane 
w drugiej części artykułu. W tej części autorzy zwrócą również uwagę na 
główne problemy prawne związane ze stosowaniem wymienionych techno-
logii. Ostatnia część artykułu poświęcona jest funkcjonowaniu smart city 
z prawnego punktu widzenia. Z jednej strony autorzy opisują przepisy 
prawne, które mogą mieć zastosowanie do specyfiki smart city, z drugiej 
strony prezentowane są nowe trendy, które mogą wpłynąć na stan prawo-
dawstwa - wprowadzanie przepisów prawnych do kodu i algorytmów.
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Wstęp

Od wieków ludzie łączą się w grupy, budują społeczeństwa oraz osiedla-
ją się na danym terenie tworząc aglomeracje. Trudno nie zgodzić się z tym 
faktem. Dodając do tego drugi komponent w postaci postępującej cyfryzacji 
(oraz galopującej urbanizacji), jak i społeczną chęć rozwoju, dochodzimy po-
woli do koncepcji miasta przyszłości, tj. nowoczesnego, zautomatyzowane-
go, przyjaznego dla społeczeństwa miejsca. Niewątpliwie jest to wizja rodem  
z Jetsonów1. Nasuwa się jednak pytanie, czy stworzenie swoistego miasta ma-
rzeń jest możliwe? 

W niniejszym artykule staramy się przybliżyć koncepcję smart city oraz 
odnieść się do technologii, które w naszej ocenie mogłyby współtworzyć ta-
kie miasto. Praca będzie ograniczała się głównie do wskazania pewnych pro-
blemów prawnych. Nie będzie zaś proponowała konkretnych, modelowych 
rozwiązań, gdyż takie kompleksowe podejście wymagałoby dogłębnej analizy 
teoretyczno- i historyczno- prawnej przy jednoczesnym wykorzystaniu innych 
metod badawczych oraz dziedzin nauki. 

Miasto przyszłości, ewolucja, 

Ewolucja i kierunek rozwoju - od miasta do smart city

Niegdyś nasi przodkowie miastem przyszłości najpewniej nazywali Babi-
lon, stolicę starożytnej Babilonii położonej w Mezopotamii między dwiema 
rzekami Tygrysem  i Eufratem. To starożytne miasto nazywane jest obecnie 
pierwszą antyczną metropolią, miejscem rozwoju społeczeństwa, jak i ówcze-
snych technologii, czy nauki. Zasadnym jest stwierdzenie, że model smart city 
obecnie pełni rolę analogiczną do starożytnej aglomeracji. 

Nasze rozważania postanowiliśmy rozpocząć od samego pojęcia miasta, 
aby lepiej zrozumieć samą teorię, jak i założenia koncepcji inteligentnego mia-
sta. Według słownika języka polskiego „miasto” definiowane jest jako „skupi-
sko ludzkie, przeciwstawiane wsi, charakteryzujące się zagęszczoną zabudową, 
zróżnicowaną strukturą społeczną mieszkańców, utrzymujących się w więk-
szości z zajęć nierolniczych — handlu, rzemiosła, przemysłu  i usług” (SJP).

1 Jetsonowie to dzieło audiowizualne będące tekstem kultury. Akcja toczyła się w mieście Orbit 
City w latach 60’ XXI wieku. Produkcja ukazywała życie anonimowanych bohaterów w miej-
scu, gdzie życie osadzało się wokół technologii w szczególności asystentów głosowych, robotów 
oraz samochodów autonomicznych. 
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Z kolei smart city przez wielu definiowane jest jako miasto, w którym 
są wykorzystywane technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), które 
służąm.in. do rozwiązywania spraw  z władzami miasta (Directorate-General 
for internal policies). Według technicznej definicji zaproponowanej przez IBM 
jest to miasto wykorzystujące w optymalny sposób wszystkie dostępne infor-
macje w celu lepszego zrozumienia i kontroli operacji oraz optymalnego wy-
korzystania ograniczonych zasobów (Ali, Pachnal, 2020: s. 2).

Naturalnie takich definicji jest wiele, natomiast żadna nie jest defini-
cją legalną; z kolei  te przytoczone powyżej zdają się być lakoniczne. Wydaj 
się, że podobne zjawisko obserwujemy przy definiowaniu pojęcia „miasto” co  
z perspektywy prawa dostarcza wielu wątpliwości interpretacyjnych. 

Na marginesie należy wspomnieć, że literatura posługuje się również 
pojęciami digital city, knowledge-based city, eco (ecological) city, czy smart city. 
Jednakże, jako autorzy niniejszego opracowania, stoimy na stanowisku, że 
przyklejanie swoistych etykietek miastom jest bezcelowe. Prowadzi to jedy-
nie do rozwodnienia koncepcji wyjściowej, jaką jest smart city. Uważamy, że  
w idei inteligentnego miasta, jako miasta przyszłości, w pewnym sensie wy-
tworu futurologicznego, znajdują się powyższe etykiety przypisane obecnie 
poszczególnym jednostkom urbanistycznym. 

Koncepcja i warunki inteligentnego miasta

Współcześnie wskazuje się, że smart city spełnia sześć cech, skonstruowa-
nych wokół aktywności samodzielnych, niezależnych i świadomych obywateli 
(Li, Yao, Shao, 2014: s. 722-733). Przywołane cechy inteligentnego miasta to:

1. Inteligentna gospodarka (smart economy) opierająca się na wiedzy  
i wysokim poziomie konkurencyjności.Jej podstawą są środki produkcji bazu-
jące na wiedzy, innowacyjność oraz elastyczny rynek pracy. Oznacza to także 
zdolność do transformacji oraz adaptację do zmieniających się warunków.

2. Inteligentni ludzie (smart people) to osoby aktywne społecznie oraz 
świadome, inicjujące zmiany, które w istotny sposób mogą wpłynąć na funk-
cjonowanie miasta oraz życie jego mieszkańców.

3. Inteligentne zarządzanie (smart governance) oznacza, że system zarzą-
dzania miastem opiera się na współpracy i współrządzeniu jego mieszkańców, 
opracowania procedur współdziałania władz i użytkowników miasta oraz wy-
korzystania nowych technologii w zarządzaniu miastem.

4. Mobilność (smart mobility), czyli system transportu oraz komunikacji 
stosujący nowe technologie w celu wykorzystania infrastruktury bez potrzeby 
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tworzenia nowych obiektów. Obejmuje np. wykorzystanie czujników w celu 
optymalizacji ruchu drogowego.

5. Inteligentne środowisko (smart environment), które obejmuje m.in. 
optymalizację zużycia energii elektrycznej, wykorzystanie odnawialnych źró-
deł energii, czy zmniejszenie redukcji dwutlenku węgla dzięki zastosowaniu 
innowacji technologicznych.

6. Jakość życia (smart living), która obejmuje szereg usług wpływających 
na poziom życia mieszkańców (Sikora-Fernandez, 2013: s. 85). 

Z powyższego wynika, że smart city jest koncepcją wielopłaszczyznową. 
Niewątpliwie podstawową rolę pełnią tu nowoczesne technologie, które mają 
przyczynić się do ułatwienia  i poprawy warunków życia mieszkańców. Jednak 
istotne znaczenie pełnić będą również sami użytkownicy miasta, mający real-
ny wpływ na jego funkcjonowanie.

Infrastruktura i otoczenie technologiczne 

Chmura obliczeniowa (cloud computing)

NIST2 wskazuje, że „chmura obliczeniowa to model umożliwiający 
wszechstronny, dogodny, sieciowy dostęp na żądanie do wspólnej puli kon-
figurowalnych zasobów obliczeniowych (np. sieci, serwerów, pamięci maso-
wych, aplikacji i usług), które mogą być szybko zapewniane,  i zwalniane przy 
minimalnym wysiłku związanym z zarządzaniem lub minimalnej interakcji  
z dostawcą usługi” (Mell, Grance, 2011: s. 1-3). Z perspektywy rozwoju 
smart city wydaje się rzeczą naturalną oparcie systemu przetwarzania informa-
cji na chmurze.Z uwagi na jej skalowalność, elastyczność, stosunkowo niski 
koszt utrzymania, dostęp do usług oraz strukturę (Komunikat ..., 2012) jest 
to technologia zyskująca na popularności. Dzięki niej możliwe jest również 
outsorsowanie większości usług do chmury, co z perspektywy gospodarki jest 
niezwykle korzystne. Jednocześnie z uwagi na jej charakter chmura oblicze-
niowa wydaje się być idealnym miejscem do przechowywania  i przetwarzania 
informacji wewnątrz miasta. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo informacji, wydaje się, że najlepszym  
z modeli odpowiednich dla inteligentnego miasta byłaby prywatna chmura 
obliczeniowa3, która funkcjonowałaby jedynie w obrębie konkretnej jednost-
ki urbanistycznej.Oczywiście ten model z uwagi na swoją osobliwość będzie 

2 National Institute of Standards and Technology.
3 W literaturze obecnie wyróżniamy chmurę prywatną, publiczną, społeczną, a także hybrydową. 



101

SMART CITY JAKO NOWY BABILON XXI WIEKU ...

wymagał od miasta (a dokładniej jednostek administracyjnych) większych 
nakładów pieniężnych4, ale w zamian za to stanowczo zwiększy się poziom 
bezpieczeństwa informacji. 

Niemniej z perspektywy regulacyjnej należy dostrzec, iż obecnie  nie 
mamy stworzonego  modelu regulacji prawnej odnoszącej się do tej proble-
matyki, co zdecydowanie może utrudniać powstanie jednorodnego środowi-
ska inteligentnego miasta. W tym miejscu chcielibyśmy zaznaczyć, że w pełni 
podzielamy stanowisko A. Krasuskiego, który stawia tezę wskazującą na ko-
nieczność zaprojektowania regulacji prawnych odnoszących się do stosunków 
prawnych występujących w chmurze (Krasuski, 2018).  

Internet Rzeczy (IoT)

Podobnie jak w przypadku wielu nowoczesnych technologii Internet 
Rzeczy nie został dotychczas jednolicie zdefiniowany w literaturze. Definicja 
technologiczna Internetu Rzeczy, która jest najbardziej adekwatna w kontek-
ście niniejszego artykułu, określa IoT jako sieć łączącą urządzenia charakte-
ryzujące się autonomicznym działaniem w zakresie pozyskiwania, udostęp-
niania, przetwarzania danych lub wchodzenia w interakcje z otoczeniem pod 
wpływem tych danych (IoT w Polskiej gospodarce, 2018: s. 5).

Internet Rzeczy jest podstawowym rozwiązaniem technicznym, bez któ-
rego niemożliwe byłoby funkcjonowanie smart city. Technologia Internetu 
Rzeczy łączy różne filary nowoczesnego miasta przyszłości, np. zarządzanie 
energią, inteligentne budynki, inteligentne oświetlenie, w ustrukturyzowany 
ekosystem, który wspiera mieszkańców smart city.

Elementem łączącym się z tematyką Internetu Rzeczy i zasadniczo kom-
plementarnym  w stosunku do niego, jest kwestia analityki big data, czyli ana-
lizy dużych zbiorów danych, która pozwala na wyciągnięcie korelacji między 
poszczególnymi zdarzeniami.. Możliwe jest dzięki temu lepsze zrozumienie 
wzorców funkcjonowania miasta, co wpływa w konsekwencji na poprawę ja-
kości życia użytkowników smart city. Z drugiej jednak strony, ze względu  na 
kolekcjonowanie danych personalnych, może to prowadzić do utraty prywat-
ności oraz budowy systemów opartych na nadzorze i inwigilacji.

Mimo korzyści oraz zagrożeń, jakie pociąga za sobą wykorzystanie In-
ternetu Rzeczy, brak do tej pory kompleksowej regulacji tej technologii. Na 
problematyczne kwestie zwróciła uwagę Komisja Europejska, która wskazała 
m.in. na niepewność prawną związaną  z odpowiedzialnością kontraktową  

4 Chmura prywatna jest wydzieloną przestrzenią cyfrową dedykowaną dla usługobiorcy, przez 
co jest to rozwiązania droższe niż wdrożenie chmury publicznej. 
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w przypadku stosunku maszyna-maszyna. Powstaje w takim przypadku py-
tanie czy osoba, na rzecz której inteligentne urządzenie weszło w stosunek 
umowny, jest nim związana (Komisja Europejska). Niewątpliwie ta kwestia 
będzie aktualnaw przypadku ekosystemu smart city, np. w przypadku gdy in-
teligentne urządzenia będą dokonywać zaopatrzenia na rzecz miasta.

Sztuczna inteligencja (AI)

Kolejną technologią optymalizującą proces zarządzania miastem jest 
sztuczna inteligencja5, która na potrzeby omawianej koncepcji tratowana jest 
jako pewnego rodzaju szczególna jednostka centralna, wykorzystująca pozo-
stałe technologie, jako swoiste źródło danych.  Takie stanowisko zdaje się 
potwierdzać D. Szostek, który wskazuje na podobny aspekt AI  w kontekście 
IBAC6. 

W inteligentnym mieście znajdą zastosowanie zarówno roboty humano-
idalne, wirtualne istoty7, technologia ubieralna, czy inteligentne domy będące 
namacalnym odzwierciedleniem zastosowania mechanizmów AI. 

Na marginesie należy dodać, iż w literaturze możemy napotkać się na 
informacje jakoby koncepcja smart citybyła de facto następstwem koncepcji 
U-City (por. Noga, 2015: s. 71-76). Wskazuje się, że jest  to miasto dzia-
łające w oparciu o AI, której działanie możliwe jest z uwagi na technologie 
informacyjne współistniejące w takiej aglomeracji. Nie podzielamy jednak 
tego poglądu, gdyż wychodzimy z założenia, że AI jest wprawdzie technologią 
znajdującą się w pewnym sensie w epicentrum całej infrastruktury, jednakże 
współdziała ona z pozostałymi technologiami tworząc relację typu machine-

-to-machine opartą na symbiozie, tj. pewnej współzależności i równorzędności 
technologicznej. 

5 Z uwagi na zakres wskazywanego zagadnienia nie zdecydowaliśmy się bliżej prezentować sze-
regu definicji opisujących tę technologię. Znajduje to swoje uzasadnienie chociażby w tym, że 
AI przenika wiele segmentów życia, a procesy jej towarzyszące na stałe zagościły w rzeczywisto-
ści „tradycyjnej”, czy wirtualnej, przez co jej jednoznaczne definiowanie w kontekście smart city 
byłoby wysoce problematyczne, a jednocześnie nie stanowiłoby to dużego wkładu naukowego 
w obrębie niniejszej pracy. 
6 IBAC to skrót od Iot, Blockchain, AI oraz Cybersecurity. Jednocześnie należałoby się zastano-
wić nad rozszerzeniem tej koncepcji przez dodanie jedno „C” oznaczającego Cloud computing; 
Zob. szerzej: Szostek, 2019: s. 39-46.
7 To pojęcia wprowadziła Aleksandra Przegalińska. Odnosi się ono do awatarów sieciowych, 
jak i botów, czy też chat botów (technologii korzystających ze zdobyczy dziedziny informatyki 
sztucznej inteligencji); zob. Przegalińska, 2016.
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Blockchain

Ostatnią z technologii, która dopełnia infrastrukturę inteligentnego mia-
sta przyszłości jest technologia blockchain. Technologia ta spełni niezwykle 
istotną rolę jako spoiwo poszczególnych elementów składających się na eko-
system smart city. W inteligentnym mieście mógłby on służyć jako pośredni-
cząca warstwa identyfikacji i autoryzacji pomiędzy urządzeniami IoT, takimi 
jak czujniki, a systemami zarządzania infrastrukturą wspomaganymi przez AI, 
a dzięki inteligentnym umowom, także jako zautomatyzowana warstwa kon-
troli (EU Blockchain Observatory and Forum, 2020).

Blockchain jest kreowany w literaturze jako idealne narzędzie do budo-
wania nowych tożsamości w cyberprzestrzeni) (EU Blockchain Observatory 
and Forum, 2019) – zapewniających z jednej strony bezpieczeństwo danych,  
z drugiej w znacznym stopniu utrudniających kradzież tożsamości. Będzie 
to szczególnie istotne w erze smart city, w której dzięki Internetowi Rzeczy, 
świat rzeczywisty połączy się ze światem wirtualnym. Jednak dzięki blockchain 
będzie możliwe nie tylko tworzenie tożsamości odnoszących się do ludzi, ale też 
do samych urządzeń, co będzie miało istotny wpływ na cyberbezpieczeństwo. 

Trzeba zaznaczyć, że wiążą się z tym trudności z perspektywy regulacyj-
nej. Mimo  że blockchain jest od jakiegoś czasu w centrum zainteresowania 
państwa, jak i organizacji międzynarodowych, wciąż pozostaje technologią 
w dużej mierze nieobjętą ramami prawnymi (podobnie  resztą, jak pozosta-
ła infrastruktura technologiczna smart city). Oczywiście należy wskazać, że 
niektóre państwa, jak Malta czy Liechtenstein posiadają adekwatne zaplecze 
regulacyjne. Na szczególną uwagę zasługują regulacje maltańskie, które defi-
niują m.in. czym jest smart contract, a także problematykę nadzoru nad nimi, 
jak również zasady działania usług opartych o blockchain (Szostek, 2019). Jed-
nakże należy pamiętać, iż w dalszym ciągu nie posiadamy stricte regulacji unij-
nych, które zdecydowanie przyczyniłyby się do przybliżenia powstania miasta 
typu smart w rozumieniu  tutaj przyjętym. 

Prawne uwarunkowania smart city

Otoczenie regulacyjne

Jak już wskazaliśmy wcześniej obecnie nie posiadamy jednorodnego oto-
czenia prawnego zarówno dla smart city, jak i technologii tworzących to miej-
sce. Niemniej należy zauważyć, że dysponujemy innymi przepisami prawa, 
z których możemy czerpać pośrednio i na zasadzie analogii dostosować je 
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do koncepcji inteligentnego miasta. Najlepszym tego przykładem może być 
RODO (Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r.), bądź też inne regula-
cje np. dyrektywa NIS (Dyrektywa z dnia 6 lipca 2016 r.), rozporządzenie 
dotyczące przepływu danych nieosobowych (Rozporządzenie z dnia 14 listo-
pada 2018 r.), czy równie osławione (i wciąż projektowane) rozporządzenie  
e-Privacy (Wniosek Komisji Europejskiej z 10.01.2017 r.).

Wszystkie wspomniane regulacje odnoszą się do przetwarzania danych 
bądź szerzej  do rozwiązań technologicznych umożliwiających wykorzystywa-
nie informacji (szerzej: Komunikat ..., 2020). Nie powinno to dziwić, gdyż 
opisywana przez nas koncepcja smart city opiera się przede wszystkim na 
transferze danych. Obserwując obowiązujące regulacje oraz aktualne priory-
tety ustawodawcy europejskiego, jesteśmy zdania, że w przyszłości koncepcja 
smart city zostanie odwzorowana w ustawodawstwie europejskim, wpisując się 
strategię jednolitego rynku cyfrowego. 

Niemniej z uwagi na policentryczność smart city oraz przeobrażenia tech-
nologiczne, czas odgrywa kluczową rolę, w szczególności w odniesieniu do 
procesów legislacyjnych.Wydaje się jednak, że tradycyjne podejście do prawa 
(hard law) nie spełni wymagań inteligentnego miasta. Należy więc przyjąć, że 
w tym przypadku dobrym pomysłem byłaby dekodyfikacja prawa stanowio-
nego (Blicharz, Kisielewicz, 2017: s. 34-35), którego egzemplifikacją byłaby 
technologizacja, jak i algorytmizacja przepisów prawnych. 

Powyższe zdaje się być o tyle istotne, gdyż jak już wskazywaliśmy wie-
lokrotnie, otoczenie technologiczne, tj. technologie informacyjne i komu-
nikacyjne, nie posiada swoistego, jednorodnego środowiska regulacyjnego 
wskazującego chociażby na ramy prawne, czy podstawy funkcjonowania, co  
z perspektywy smart city dostarcza wielu wątpliwości odnoszących się do moż-
liwości funkcjonowania miasta w sensie prawnym. 

Jest to o tyle ważne, gdyż prawo de facto od zawsze stanowi odpowiedź na 
zapotrzebowania społeczne, jak i biznesowe. Również sama idea miasta zdaje 
się spełniać podobny cel. Tym bardziej słusznym wydaje się być rozpoczęcie 
dyskusji w temacie regulacji prawno-technologicznej. 

Zjawisko technologizacji i algorytmizacji

Mając na uwadze przedmiot artykułu, pojęcie technologizacji należy ro-
zumieć w sposób szeroki, czyli jako rozwiązania legal tech włączające procesy 
prawne w ramy technologiczne. Proces ten można podzielić na kilka etapów 
(Szostek, 2019), jednakże z perspektywy niniejszego artykułu najistotniejsze  
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znaczenie ma łączenie przepisów prawa z kodem w sposób, który pozwala na 
ich egzekucję.

Rozwój miast opartych o inteligentne, połączone ze sobą urządzania 
w praktyce doprowadzi do podłączania świata realnego z cyberprzestrzenią. 
Umożliwi to realizację koncepcji code is law spopularyzowanej w latach 90. 
XX w. przez L. Lessiga (Lessig, 1999) Autor ten wskazywał, że wraz z roz-
wojem technologii cyfrowej kod stanie się dominującym sposobem regulacji 
zachowania jednostek. Obecnie realizacja tej teorii stała się możliwa dzięki 
popularyzacji smart contract’ów opartych o technologię blockchain, które po-
zwalają na przedstawienie przepisów prawnych, w formie kodu oraz ich auto-
matyczną egzekucję. 

Powiązane z teorią law is code jest zarządzanie algorytmiczne, będące 
koncepcją nieodłącznie związaną ze smart city. Dzięki temu możliwa jest efek-
tywna realizacja celów inteligentnego miasta, z ograniczeniem ingerencji ludz-
kiej.  Zarządzanie algorytmiczne można zdefiniować jako formę organizacji 
społeczeństwa polegającą na koordynacji podmiotów bazującą  na zasadach, 
obejmujących skomplikowane polecenia wyrażone w formie algorytmów 
(Katzenbach, Ulbricht, 2019: s. 2).

Mechanizmy zarządzania algorytmicznego zazwyczaj opierają się na sys-
temach uczenia maszynowego, w związku z czym  wykazują znaczące różnice 
w stosunku do dotychczas stosowanych zautomatyzowanych metod zarzą-
dzania. Po pierwsze takie systemy dają możliwość budowania korelacji oraz 
przewidywań na podstawie dużych zbiorów danych, tym samym generując 
nowe informacje. Dzięki temu możliwe jest podejmowanie decyzji  w oparciu  
o dokładniejsze dane oraz szybsze reagowanie na incydenty. Drugą różnicą 
jest zdolność do wykorzystania wygenerowanych danych i wpływy na zacho-
wanie jednostek bez ingerencji ludzkiej (Cobbe, 2018: s. 4).

Mimo że przedstawione powyżej rozwiązania techniczne mogą przyczy-
nić się do rozwoju inteligentnych miast, należy pamiętać o zagrożeniach, ja-
kie za sobą pociągają. W pierwszej kolejności wskazać trzeba na niepewność 
prawną – przedstawione systemy nie są w żaden sposób uregulowane, co obec-
nie jest przyczyną ich ograniczonej popularności. Z drugiej strony wskazuje 
się, że zastosowanie zarządzania algorytmicznego czy prawa w kodzie może 
prowadzić do budowy społeczeństw opartych na nadzorze, ograniczając tym 
samym prywatność jednostek.
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Zakończenie

Niniejsza praca jednoznacznie wskazuje, że koncepcja smart city jest 
koncepcją wielopłaszczyznową wartą uwagi. Bez zwątpienia podstawową rolę  
w mieście przyszłości pełnią nowoczesne technologie informacyjne i komu-
nikacyjne. Dlatego mając to na uwadze należy pochylić się nieco szerzej nad 
możliwością stworzenia regulacji dla środowiska technologicznego, jak i sa-
mego inteligentnego miasta, tak aby nie zahamowywać jego powstania, jak  
i późniejszego rozwoju. Jednocześnie należy również pamiętać o komponen-
cie z zakresu możliwości przetwarzania danych, jak i bezpieczeństwa informa-
cji,  co z perspektywy społeczeństwa zamieszkującego taką aglomerację, jak  
i aparatu władzy  w postaci samorządów, będzie miało niewątpliwie kluczowe 
znaczenie.
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Inteligentne systemy 
transportowe w aspekcie 

zrównoważonego rozwoju 
transportu w Polsce

Abstrakt: Problematyka dotycząca rozwoju transportu z uwzględnieniem jego od-
działywania na środowisko to temat aktualny i społecznie ważny. Niniejszy 
artykuł ma charakter przeglądowy i dotyczy wykorzystania inteligentnych 
systemów transportowych w aspekcie zrównoważonego rozwoju transpor-
tu w Polsce. Z tego względu w artykule dokonano analizy oddziaływań 
nowoczesnych rozwiązań, takich jak inteligentne systemy transportowe na  
środowisko, redukcje zanieczyszczenia czy też zmniejszenie poziomu hałasu 
w mieście.. W  publikacji przybliżono także istotę zrównoważonego roz-
woju oraz przedstawiono główne założenia polityki Unii Europejskiej oraz 
rolę zrównoważonego rozwoju w polskim prawodawstwie. 

Wprowadzenie

Odziaływanie transportu na środowisko to temat społecznie ważny i ak-
tualny. Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej może być bada-
ny i oceniany na szereg różnych sposobów. Zrównoważony rozwój to proces 
długookresowy, podczas którego następuje dążenie do równoważenia systemu 
gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Artykuł ma charakter przeglądowy i powstał na bazie analizy literatury 
polskiej i zagranicznej z wykorzystaniem zagranicznych baz danych, między 
innymi Google Scholar, Ebsco i Scopus. Zastosowano metody badawcze, 
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takie jak studium literatury, analiza desk research, obserwacje. Analiza desk 
research stanowi fundament do wypracowania wniosków na temat badane-
go problemu. Przedmiot niniejszych badań stanowią wszelkie innowacyjne 
rozwiązania w transporcie miejskim mające na celu uczynić go bardziej zrów-
noważonym i przyjaznym dla środowiska. Celem badań jest określenie roli 
inteligentnych systemów transportowych w  aspekcie wspierania zrównowa-
żonego rozwoju regionów w Polsce. W niniejszym artykule przybliżona zosta-
ła rola inteligentnych systemów transportowych w aspekcie zrównoważonego 
rozwoju transportu w Polsce. Problematyka podjęta w niniejszej pracy ma 
zasięg międzynarodowy, gdyż odnosi się nie tylko do rozwiązywania proble-
mów funkcjonowania komunikacji miejskiej, ale również do projektowania 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów transportowych.

Na podstawie wyników polskich oraz międzynarodowych badań w ni-
niejszym opracowaniu rozpatrywano dwa poniższe pytania:

1. Jaka jest rola inteligentnych systemów transportowych w aspekcie 
zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Polsce? 

2. Jakie są innowacyjne rozwiązania w transporcie miejskim w zakresie 
zrównoważonego rozwoju? 

W tekście podjęto próbę usystematyzowania informacji z obszaru pro-
blematyki zrównoważonego rozwoju ITS, a także zebrano wybrane przykłady 
dobrych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie projektowania innowacyjnych 
rozwiązań systemów transportowych. Przyszłe badania mogą w pewien spo-
sób rozszerzyć aktualny stan wiedzy w zakresie prezentowanego zagadnienia. 

Istota zrównoważonego rozwoju transportu

Obecnie zarówno w polityce polskiej, jak i polityce Unii Europejskiej 
coraz częściej zwraca się uwagę na konieczność troski o klimat i ograniczenie 
negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Trans-
port jest jednym z rodzajów aktywności ludzkiej mającej znaczące oddziaływa-
nie na środowisko. Usługi transportowe wiążą się z ponoszeniem kosztów spo-
łecznych i środowiskowych. W celu ograniczenia niekorzystnych następstw 
transportu na środowisko państwa i organizacje międzynarodowe podejmują 
szereg inicjatyw mających uczynić go bardziej zrównoważonym. 

Idea zrównoważonego rozwoju jest pojęciem, które w debacie społecz-
nej pojawiło się w 80. latach XX wieku. Podejście do idei zrównoważonego 
rozwoju zdefiniowane zostało podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych 
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w 1987 roku, gdzie zwrócono uwagę na konieczność zaspokojenia potrzeb 
obecnego pokolenia bez odbierania szans rozwojowych dla przyszłych pokoleń 
(Marczak, 2015: s. 150). Innymi słowy zrównoważony rozwój to taki, który 
prowadzi do wzrostu gospodarczego przy uwzględnieniu interesów przyszłych 
pokoleń. Zrównoważony rozwój „stymuluje wzrost gospodarczy niezbędny 
do tworzenia dobrobytu materialnego, ale uwzględniając dobro społeczne, 
sprawiedliwość, poczucie bezpieczeństwa i zachowanie jakości środowiska 
jako dobra najwyższego” (Adamczyk, 2007: s. 7). Istota koncepcji zrówno-
ważonego rozwoju na przestarzeniu lat uległa przeobrażeniom. Związane jest 
to z reorientacją światowej polityki gospodarczej, społecznej i środowiskowej  
i zmianą kluczowych priorytetów realizacji tej idei. W początkowej fazie zrów-
noważony rozwój związany był z ochroną klimatu, stopniowo przekształcając 
się w strategię obejmującą wiele aspektów działalności ludzkiej. 

Transport ze względu na swoje oddziaływanie na środowisko jest tak-
że przedmiotem zrównoważonego rozwoju. Wynika to z wzrostu mobilności 
społeczeństw, chęci efektywnego zagospodarowania zasobów energetycznych 
jak i troską o środowisko. Zrównoważony rozwój transportu to proces zmian 
w tym sektorze, wykazujący cechy rosnącego zrównoważenia (Pawowska, 
2015: s. 64). Działanie to pociąga za sobą skutki w wielu procesach gospo-
darczych, społecznych i środowiskowych. Stanowi ono jeden z fundamentów 
polityki zrównoważonego rozwoju i przyczynia się do poprawy, jakości życia 
mieszkańców. 

Transport zrównoważony charakteryzuje się:

• zdolnością do zaspokajania potrzeb ludności w zakresie zwiększonej 
mobilności, 

• podnoszeniem jakości życia mieszkańców, 
• ograniczaniem zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i środowiska, 
• efektywnym wykorzystaniem zasobów odnawialnych i nie- 

odnawialnych, 
• dostępnością i różnorodnością pod względem stosowanych środków 

transportu,
• spełnianiem norm emisji substancji szkodliwych i hałasu, 
• ograniczaniem potrzeby wykorzystania gruntów, 
• przystępnością cenową i wspieraniem konkurencyjności regionów  

i całej gospodarki (Brzuszewicz, 2013: s. 87).

Zrównoważony rozwój transportu to odejście od konwencjonalnego 
modelu rozwoju opartego o maksymalizację zysku. W tym podejściu główny 
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nacisk kładzie się na podniesienie efektywności funkcjonowania transportu. 
Wymaga to wprowadzenia innowacji zarówno w małych jak i dużych miastach. 
Z tego względu miasta powinny angażować swoich obywateli do czynnego 
udziału w  podnoszeniu jakości usług transportu publicznego (Bamwesigye, 
Hlavackowa, 2019: s. 17). Pozwoli to na lepsze dostosowanie komunikacji 
publicznej do oczekiwań mieszkańców. 

Regulacje i strategie UE w zakresie 
zrównoważonego rozwoju transportu 

Współczesny świat boryka się z wieloma problemami związany-
mi z rosnącym zanieczyszczeniem środowiska i ociepleniem klimatu. W odpo-
wiedzi na te wyzwania Unia Europejska przyjęła Strategię „Europa 2020” na 
rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu spo-
łecznemu. W planie tym zawarto trzy wzajemnie związane z sobą priorytety:

• rozwój inteligentny: rozwój gospodarki o wiedzę i kreowanie 
innowacji;

• rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzysta-
jącej z zasobów;

• bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
• rozwój sprzyjający inkluzji społecznej poprzez wspieranie gospodar-

ki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność spo-
łeczną i terytorialną (Strategia Europa 2020).

• W celu realizacji wyżej wymienionych założeń Komisja proponuje 
realizację następujących celów:

• wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat powinien wynosić 
75%,

• na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczać 3% PKB Unii, 
• należy osiągnąć cele „20/20/20” w zakresie klimatu i energii (w tym 

ograniczenie emisji dwutlenku węgla nawet, o 30%, jeśli pozwolą 
na to warunki),

• liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną należy ograni-
czyć do 10%, a co najmniej 40% osób z młodego pokolenia powin-
no zdobywać wyższe wykształcenie,

• liczbę osób zagrożonych ubóstwem należy zmniejszyć o 20 mln 
(Strategia Europa 2020) .
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Powyższe cele są ze sobą powiązane, a ich realizacja będzie przebiegać 
z uwzględnieniem specyfiki i charakterystyki danego kraju członkowskiego. 
Postulaty wyznaczone przez Strategię Europa 2020 powinny znaleźć także 
odzwierciedlenie w krajowych programach na rzecz zrównoważonego rozwo-
ju i ochrony klimatu. Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju w kra-
jach Unii Europejskich wymaga również wyznaczenia strategicznych celów 
na poziomie poszczególnych krajów członkowskich. Krajowym dokumen-
tem opisującym kwestie zrównoważonego transportu jest Strategia Rozwoju 
Transportu do 2030 roku. Dokument ten wyznacza cele i kierunki działań  
w zakresie zrównoważonego rozwoju transportu w Polsce.

W oparciu o cele niniejszej Strategii rozwój transportu do 2030 roku ma 
przebiegać w oparciu o: 

• wspieranie różnorodności gałęziowej i komplementarności poszcze-
gólnych gałęzi sieci transportowej oraz środków transportu, których 
oddziaływanie na środowisko jest najmniejsze; 

• tworzenie rozwiązań w zakresie popularyzacji wykorzystania nisko-
emisyjnych środków transportu, w tym samochodów elektrycznych; 

• optymalne zarządzanie popytem na ruch transportowy poprzez 
wdrażanie innowacji w poszczególnych gałęziach transportowych; 

• modernizację i reorganizację dotychczasowej infrastruktury trans-
portowej w celu dostosowania jej do krajowych i europejskich stan-
dardów środowiskowych (m.in. poprzez uwzględnianie przepisów 
odnoszących się do ocen oddziaływania na środowisko, ochrony 
obszarów cennych przyrodniczo oraz ochrony gatunkowej, w tym 
sieci Natura 2000, ochrony środowiska morskiego oraz nadmorskie-
go, ochrony krajobrazu, jak również ochrony zdrowia i życia ludzi); 

• modernizację taboru wszystkich gałęzi transportu i doprowadzenia 
go, co najmniej do stanu odpowiadającego unijnym oraz krajowym 
standardom i wymogom ochrony środowiska;

• zarządzanie popytem na przewozy ładunków poprzez łączenie wolu-
menów transportowych, w tym współdzielenie środków transportu 
przez różnych użytkowników, co może wpłynąć na optymalne wy-
korzystanie przestrzenni ładunkowej oraz zmniejszyć zakres oddzia-
ływania transportu na środowisko; 
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• wspieranie rozwoju transportu zbiorowego i systemów współdziele-
nia pojazdów przy jednoczesnym ograniczaniu używania indywidu-
alnych pojazdów napędzanych silnikiem spalinowym; 

• zmianie podziału zadań przewozowych między poszczególne środ-
ki transportu (modal split) i maksymalizacja udziału bez emisyjnych 
oraz niskoemisyjnych gałęzi transportu; 

• dążenie do zmniejszenia presji na otoczenie poprzez rozwój infra-
struktury transportowej w oparciu o istniejącą strukturę przestrzen-
ną z priorytetowym wykorzystaniem obszarów tzw. brownfields83  
i z uwzględnieniem wpływu na krajobraz; 

• realizację rekomendacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów 
pt. Program „Czyste Powietrze”, przyjętych przez Radę Ministrów 
w dniu 25 kwietnia 2017 r., dotyczących transportu samochodowe-
go, polegających na ograniczaniu emisji spalin w ruchu drogowym, 
wprowadzaniu ułatwień dla tworzenia stref czystego transportu oraz 
zwiększeniu efektywności nadzoru nad jakością spalin emitowanych 
przez pojazdy poprzez zmianę systemu nadzoru nad Stacjami Kon-
troli Pojazdów (Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu).

Cele zawarte w Strategii Rozwoju Transportu do 2030 roku opierają 
się na efektywnym wykorzystaniu posiadanej infrastruktury transportowej 
oraz wsparciu ekologicznych środków transportu. W wyniku analizy 
dokumentów dotyczących idei zrównoważonego rozwoju można wysunąć tezę, 
że zrównoważony rozwój w aspekcie transportu publicznego stanowi ważny 

składnik krajowej i międzynarodowej polityki na rzecz ochrony klimatu.

Możliwości usprawnienia  
jakości usług transportu publicznego

Koncepcja zrównoważonego rozwoju wymaga między innymi ogranicze-
nia w używaniu samochodów osobowych podczas codziennych podróży na 
rzecz komunikacji miejskiej, ruchu rowerowego lub pieszego. Wysoki poziom 
wykorzystania samochodów osobowych w podróżach miejskich jest jednym 
z wiodących problemów transportowych w Polsce. Stale rosnąca liczba samo-
chodów w Polsce doprowadziła do problemów transportowych, takich jak 
brak dostępności odpowiedniej liczby miejsc parkingowych i korki. Według 
Eurostatu w Polsce w 2016 roku było 571 samochodów na 1000 mieszkańców 
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i była to liczba wyższa niż w zamożniejszych krajach zachodnich, takich jak 
Niemcy, Francja i Wielka Brytania (Eurostat 2018). 

Z uwagi na te uwarunkowania polityka polskich miast koncentruje się 
na ograniczeniu liczby samochodów wjeżdżających do centrum miasta oraz 
wprowadzaniu systemów zachęcających do częstszego korzystania z usług 
transportu publicznego. Kształtowanie popytu na komunikację zbiorową 
ogranicza występowanie wielu problemów środowiskowych, takich jak zanie-
czyszczenie powietrza i hałas. R. L. Mackett wskazuje, że wysoki stopień wy-
korzystania samochodów osobowych wiąże się z  szeregiem czynników, takich 
jak:

• wykorzystanie zasobów, w tym paliw kopalnych, bezpośrednio lub 
poprzez zamianę na energię elektryczną i ziemię,

• zanieczyszczenie, w tym emisję z rury wydechowej, hałas i ingerencja 
wzrokowa,

• emisję dwutlenku węgla, która wpływają na zmianę klimatu i zanie-
czyszczenie środowiska,

• kongestia, która prowadzi do nieefektywnej jazdy i nadmiernego 
czasu podróży,

• większe ryzyko śmiertelnych wypadków drogowych,
• nierówności społeczne, które wpływają na konieczność zapewnienia 

alternatywnych rozwiązań transportowych dla osób bez samochodu,
• decentralizacja obszarów miejskich (Mackett, 2013: s. 211-230).

Większe wykorzystanie publicznych środków transportu może przy-
czynić się do rozwiązania wielu problemów środowiskowych i społecznych 
związanych ze zwiększoną mobilnością mieszkańców. W literaturze szcze-
gólnie podkreśla się znaczenie jakości usług jako czynnika wpływającego na 
skłonność mieszkańców do częstszego korzystania z transportu publicznego.  
Z tego względu okresowe badania satysfakcji pasażerów transportu publiczne-
go mogą stać się użytecznym narzędziem w zwiększaniu atrakcyjności tej for-
my transportu. Z badań prowadzonych w tym zakresie wynika, że mieszkańcy 
najczęściej postrzegają podróże samochodem jako szybsze, bardziej elastycz-
ne i wygodniejsze niż podróż środkami transportu publicznego (Steg, 2003: 
s. 7-35). Z tego powodu usługi transportu publicznego powinny poprawić 
swoją konkurencyjność i stać się atrakcyjną alternatywą dla indywidualne-
go transportu samochodowego na obszarze miasta (Oña, López i in., 2014:  
s. 459-466). Wzrost wykorzystania transportu publicznego kosztem po-
szczególnych środków transportu indywidualnego prowadzi do zmniejszenia 
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obciążeń środowiskowych, poprawy zdrowia i kondycji fizycznej, co w rezul-
tacie wpływa na poprawę jakości ich życia (Nieuwenhuijsen, Khreis, 2016:  
s. 251-262). Inwestycje  w transport miejski wpływają na komfort podróżo-
wania mieszkańców, podnosząc ich jakość życia.

Kolejnym wyzwaniem w zakresie zrównoważonego rozwoju transportu 
jest poprawa jakości powietrza w miastach. Zanieczyszczenie powietrza sprzy-
ja rozwojowi różnych chorób, głównie układu oddechowego oraz obniża ja-
kość życia mieszkańców. Zanieczyszczenie powietrza i związany z tym smog 
to problem, który dotyka szczególnie obszary silnie zurbanizowane. Zdaniem  
R. Wojtal wynika to z połączenia czterech czynników, tj. emisji spalin z kotłów 
grzewczych, emisji przemysłowej, emisji z transportu samochodowego, a tak-
że z niekorzystnych warunków pogodowych (np. brak wiatru) (Wojtal, 2018:  
s. 33). W celu zmniejszenia emisji z transportu samochodowego miasta prowa-
dzą działania mające na celu zmniejszenie liczby samochodów osobowych wjeż-
dżających do centrum. Jednym ze sposobów ograniczenia liczby samochodów 
w mieście jest wprowadzenie bezpłatnego transportu publicznego. W ramach 
walki ze smogiem w Polsce bezpłatny transport miejski jest oferowany w dniach,  
w których ilość toksycznych substancji w powietrzu przekracza dopuszczalne 
normy. W 2018 roku w prawie 50-ciu polskich małych i średnich miastach 
wprowadzono stały system bezpłatnego transportu miejskiego dla mieszkań-
ców. Działania te miały na celu zachęcenie pasażerów do częstszego korzysta-
nia z transportu publicznego. 

W skali europejskiej projekt bezpłatnego transportu miejskiego został 
wprowadzony w 400-tysięcznym Tallinie. Wyniki analizy przeprowadzonej 
przez Baldwina i Hessa wskazują, że programy oparte na zniżkach i zniesieniu 
opłat za transport publiczny są zasadniczo rzadsze niż programy, które dotyczą 
podwyższenia opłat za transport i wyższych opłat parkingowych (Hess, 2017: 
s. 690-698). Bezpłatny transport miejski stosowany jest na obecnie głównie 
w małych i średniej wielkości miastach. Badania przeprowadzone w czeskich 
miastach wskazują, że struktura konkretnego miasta i zastosowanie zakazu 
wjazdu samochodów do centrum miasta wpływa na zachowanie transporto-
we pasażerów (Burian, Zajickova, 2018: s. 1-25). Oznacza to, że polityka 
oparta na systemie ograniczeń dla transportu indywidualnego może okazać się 
bardziej skutecznym narzędziem zwiększania liczby pasażerów podróżujących 
transportem publicznym. 

W celu wdrożenia idei zrównoważonego rozwoju transportu publicznego 
niezbędna jest poprawa konkurencyjności tego sektora. Usprawnienie jakości 
usług transportu publicznego mogłoby przyczynić się do zmniejszenia ilości 
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samochodów osobowych na drogach. Wysoka liczba samochodów osobo-
wych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wpływa na powstawanie zatorów 
drogowych, co w konsekwencji prowadzi do zanieczyszczenia środowiska  
i zwiększenia natężenia hałasu w centrum miast. Ograniczenie ilości samocho-
dów w mieście wpływa na redukcję emisji gazów cieplarnianych realizując cele 
zawarte w Strategii Rozwoju Transportu do 2030 roku.

Innowacyjne rozwiązania transportowe, takie jak inteligentne systemy 
transportowe (ITS) mogą przyczynić się do efektywnego zarządzania siecią 
transportu publicznego i podniesieniem jakości świadczonych usług. W dal-
szej części niniejszego artykułu przedstawiona zostanie rola inteligentnych 
systemów transportowych w aspekcie zrównoważonego rozwoju transportu 
publicznego w Polsce.

Rola i korzyści wynikające z wdrożenia 
inteligentnych systemów transportowych 
w aspekcie zrównoważonego rozwoju

Transport to jeden z najistotniejszych czynników wpływających na roz-
wój gospodarczy kraju. Nowoczesna infrastruktura i sprawnie funkcjonujący 
system transportowy umożliwiają równomierny i zrównoważony wzrost go-
spodarczy w całym kraju.

System transportowy może wspierać rozwój gospodarczy jeśli będzie po-
siadał zdolność do:

• powiększania dostępności usług transportowych w czasie i w prze-
strzeni w wymiarze krajowym i międzynarodowym; 

• redukcji kosztów i czasu transportu, przy jednoczesnej sukcesywnej 
poprawie efektywności energetycznej i obniżaniu jednostkowych 
wskaźników emisyjności; 

• multimodalności; 
• sprostania innym oczekiwaniom użytkowników.

Realizacja wyżej wymienionych celów wymaga inwestycji w inteligent-
ne systemy transportowe w celu zwiększenia dostępności użytkowników do 
transportu publicznego.

Efektywne zarządzanie systemem transportowym ułatwia prowadzenie 
zrównoważonej polityki rozwoju w wielu obszarach gospodarki. W celu okre-
ślenia roli inteligentnych systemów transportowych w zrównoważonym roz-
woju transportu niezbędne jest zdefiniowanie systemów typu ITS. Według 
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M. Ferstcha inteligentne systemy transportowe to „systemy wspomagające 
transport poprzez liczne zastosowanie zaawansowanych technologii informa-
cyjnych i komunikacyjnych w celu podniesienia jego efektywności; technolo-
gie te służą najczęściej do zdalnego zbierania, przetwarzania, przechowywania 
i przesyłania danych głównie poprzez urządzenia zainstalowane w pojazdach 
lub w otoczeniu drogi” (Fertsch, 2006: s. 332). W transporcie na szeroką 
skalę stosowane są nowoczesne technologie. Według K. Modelewskiego „in-
teligentne systemy transportowe obejmują zestaw działań organizacyjnych, 
prawnych i technicznych, zapewniających osiąganie założonych przez organi-
zacyjne celów zarządzania popytem na transport” (Modelewski, 2018: s. 26). 
Natomiast polskie prawo definiuje je jako „systemy wykorzystujące techno-
logie informacyjne i komunikacyjne w obszarze transportu drogowego, obej-
mującym infrastrukturę, pojazdy i jego użytkowników, a także w obszarach 
zarządzania ruchem i zarządzania mobilnością, oraz do interfejsów z innymi 
rodzajami transportu” (Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r.).

Główne korzyści wynikające z stosowania inteligentnych systemów 
transportowych to:

• zwiększenie przepustowości sieci ulic o 20-25%, 
• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (zmniejszenie liczby wy-

padków o 40-80%), 
• zmniejszenie czasu podróży i zużycia energii (o 45-70%), 
• poprawa komfortu podróżowania i warunków ruchu kierowców po-

dróżujących transportem zbiorowym oraz pieszych, 
• redukcja kosztów zarządzania taborem drogowym, 
• redukcja kosztów związanych z utrzymaniem i renowacją nawierzchni, 
• poprawa jakości środowiska naturalnego (redukcja emisji spalin  

o 30-50%), 
• zwiększenie korzyści ekonomicznych w regionie (Litwin, Oskarbski, 

Jamroz, 2006: s. 167-174).

Nowoczesne rozwiązania, jakimi są inteligentne systemy transportowe, 
mają za zadanie usprawnić transport publiczny oraz na zwiększyć bezpie-
czeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Inteligentne systemy 
transportowe pozwalają na lepsze wykorzystanie dotychczasowej infrastruk-
tury transportowej oraz przyczyniają się do ograniczenia zatorów, emisji za-
nieczyszczeń i liczby wypadków. Są one jednym z elementów zapewniających 
zrównoważony rozwój transportu, usprawniając jego funkcjonowanie oraz 
wpływając na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tym aspekcie 
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ważna jest także rola innowacji, która mogą przyczynić się do optymalne-
go zarządzania transportem publicznym. Inteligentne systemy transportowe 
jako nowoczesne rozwiązania w obszarze transportu mogą przyczynić się do 
zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. Celem 
systemu ITS jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, efektywne 
wykorzystanie posiadanej infrastruktury i ograniczenie zbędnych przewozów.

Rola inteligentnych systemów transportowych polega na poprawie efek-
tywności w obszarze (ESCAP):

• zarządzania ruchem: systemy ITS pozwalają na zwiększenie wydaj-
ności zarządzania ruchem. Kierowcy otrzymują informacje o bieżą-
cym stanie natężenia ruchu drogowego w czasie rzeczywistym. Ta 
informacja ułatwia kierowcom planowanie trasy i pozwala na uni-
kanie korków. Ograniczenie kongestii i upłynnienie ruchu trans-
portowego wpływa także na podniesie atrakcyjności transportu 
miejskiego. Zwiększona wydajność transportu umożliwia osobom 
zarządzającym ruchem szybkie reagowanie na nieprzewidziane zda-
rzenia na drodze. Poprawia to bezpieczeństwo i minimalizuje skutki 
ewentualnych wypadków;

• emisji spalin: z punktu widzenia środowiska wdrożenie ITS przy-
czynia się do wzrostu wydajności i płynności ruchu, co wpływa na 
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń powie-
trza. Zmniejszone zatłoczenie, bardziej wydajna sieć transportowa 
wraz z lepiej poinformowanymi podróżnymi i bardziej zrównoważo-
ne wybory  transportowe pasażerów mogą pomóc w walce ze zmia-
nami klimatu i zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza (UNECE);

• korzyści ekonomicznych dla miasta: wdrożenie systemów ITS przy-
czynia się do poprawy efektywności wykorzystania dotychczasowej 
infrastruktury transportowej, co niesie za sobą określone korzyści 
ekonomiczne. Poprzez dostarczanie informacji w czasie rzeczywi-
stym, system ITS może przyczynić się do zoptymalizowania wyko-
rzystania posiadanej infrastruktury i systemów transportowych. ITS 
poprawia także wydajność w zakresie transportu ludzi i towarów, 
co pozytywnie oddziałuje na rozwój gospodarczy danego miasta 
zwiększając wydajność okolicznych firm transportowych. ITS może 
także przyczynić się do zmniejszenia ubóstwa poprzez poprawę  
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czasu podróży i zmniejszenie jej kosztów. Ułatwia to biedniejszym 
mieszkańcom podróżowanie zapewniając im lepszy dostęp do usług 
publicznych czy też rynku pracy.

Zdaniem E. Tomaszewskiej inteligentne rozwiązania w transporcie przy-
czyniają się do zrównoważonego rozwoju regionów i miast. Rola inteligent-
nych systemów transportowych w zakresie usprawnienia transportu polega 
na modernizacji dotychczasowej infrastruktury transportowej, co jednocze-
śnie pozwala na osiągniecie celów krajowej i europejskiej polityki na rzecz 
zrównoważonego rozwoju (Tomaszewska, 2015: s. 320). Dotyczą one działań 
na rzecz zwiększenia mobilności ludności, poprawy bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, ograniczenia wpływu transportu na środowisko, poprawie efek-
tywności w zakresie wykorzystania posiadanej infrastruktury transportowej 
i redukcji zużycia paliwa (Tomaszewska, 2015: s. 320).

Badania przeprowadzone przez E. Stawiarską i P. Sobczaka dowiodły, 
że modelowanie regionalnej sieci transportu publicznego przy wykorzystaniu 
systemów ITS stymuluje wzrost udziału transportu pasażerskiego w ogólnej 
liczbie przewozów, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego roz-
woju regionu (Stawiarska, Sobczak, 2018: s. 1). Oznacza to, że inteligentne 
systemy transportowe mogą pełnić istotną rolę w aspekcie zrównoważonego 
rozwoju transportu w Polsce.

Zakończenie 

Resumując rozważania zawarte w niniejszym artykule należy stwier-
dzić, iż zrównoważony rozwój transportu stanowi istotny element polityki 
na poziomie krajowym i europejskim. Zrównoważenie transportu wymaga 
ograniczenia liczby samochodów osobowych w centrum miast. W tym celu 
konieczna jest popularyzacja podróży transportem miejskim poprzez zapew-
nienie mieszkańcom wysokiego standardu usług oraz odpowiednio dopaso-
wanej oferty transportowej. Zrównoważony transport to także dostępność 
do transportu zbiorowego z różnych regionów Polski, zarówno z większych  
i mniejszych miast, jak i z małych miejscowości. Z tego względu kluczowe sta-
je się zapewnienie mieszkańcom możliwości podróży transportem zbiorowym 
z miejsca zamieszkania do miejsca pracy.

Realizacja celów zawartych w strategii „Europa 2020” i w „Strategii na 
rzecz odpowiedzialnego rozwoju” wymagać będzie dużych nakładów na in-
frastrukturę i technologie. Inteligentne systemy transportowe są odpowiedzią 
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na wyzwania związane z poprawą efektywności funkcjonowania transportu 
publicznego i redukcji zatłoczenia czy ograniczeniem liczby wypadków na 
drogach. Tego typu inwestycje wymagają planowanie inwestycji w przód  
z uwzględnieniem przyszłych potrzeb przewozowych mieszkańców. Niniejszy 
tekst skupia się wokół teoretycznych aspektów związanych z rolą systemów 
ITS w aspekcie zrównoważonego rozwoju. W celu głębszej analizy tej proble-
matyki konieczne jest przeprowadzenie badań empirycznych, które obejmo-
wałyby kluczowych interesariuszy związanych z transportem i wypracowanie 
mechanizmów wdrażania i funkcjonowania inteligentnych systemów trans-
portowych w sposób dążący do maksymalizacji ich pozytywnego wpływu na 
transport i środowisko. 

Bibliografia

Adamczyk J., Nitkiewicz T.
 2007 Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, 
Warszawa.

Bamwesigye D., Hlavackowa P.
 2019 Analysis of Sustainable Transport for Smart Cities, „Sustain-
ability”, nr 11(7).

Brzustewicz P.
 2013 Zrównoważone rozwiązania w transporcie miejskim- Kierunki 
rozwoju, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie" XL, z. 413.

Burian J., Zajickova J., Ivan I., Macků K.
 2018 Attitudes and Motivation to Use Public or Individual Trans-
port: A Case Study of Two Middle-Sized Cities, „Social Sciences”, vol. 7(6).

Eurostat
 2018 Passenger cars in the UE, https://ec.europa.eu/eurostat/statis-
tics-explained/index.php/Passenger_cars_in_the_EU [dostęp: 5.07.2019].

Fertsch M.
 2006 Słownik terminologii logistycznej, Poznań.



124

KAMIL ROMAN

Hess D. B.
 2017 Decrypting fare-free public transport in Tallinn, Estonia, „Case 
Studies on Transport Policy”, vol. 5(4).

UNECE

  United Nations Economic Commission for Europe, Intelli-
gent Transport Systems (ITS) for sustainable mobility, https://www.unece.org/
fileadmin/DAM/trans/publications/Intelligent_Transport_Systems_for_Sus-
tainable_Mobility.PDF [dostęp: 18.02.2020].

ESCAP

  Intelligent Transportation Systems for Sustainable Develop-
ment in Asia and the Pacific. Working Paper by the Information and Communi-
cations Technology and Disaster Risk Reduction Division, Economic and Social 
Commision for Asia and the Pacific, https://www.unescap.org/sites/default/
files/ITS.pdf [dostęp: 20.02.2020].

Litwin M., Oskarbski J., Jamroz K.
 2006 Inteligentne Systemy Transportu – Zaawansowane Systemy 
Zarządzania Ruchem, w: I Polski Kongres Drogowy „Lepsze drogi -lepsze ży-
cie”: referaty. 1st Polish Road Congress „Better roads - better life”: proceedings, 
Warszawa.

Mackett R. L.
 2013 Reducing car use in urban areas, w: red. Mackett R. L., May 
A. D., Kii, M., Pan, H., Sustainable Transport for Chinese Cities, „Emerald, 
Bingley”.

Marczak Ł.
 2015 Problem wieloznaczności pojęcia „zrównoważony rozwój”, 

„Studia Gdańskie”, t. XXXVI.

Modelewski K.
 2018 Inteligentny Transport, Brzezia Łąka.

Nieuwenhuijsen M. J.,  Khreis H.
 2016 Car free cities: Pathway to healthy urban living, „Environment 
International”, vol. 94. 



125

INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE ...

Oña R. D., López G., Rios J. D., Oña J.
 2014 Cluster Analysis for Diminishing Heterogeneous Opinions of 
Service Quality Public Transport Passengers, „Procedia - Social and Behavioral 
Sciences”, vol. 162(19).

Pawłowska B.
 2015 Zrównoważony rozwój transportu jako przykład poprawy efek-
tywności sektora, „Acta Universitatis Łodziensis. Folia Oeconomica”, vol. 2 
(313).

Stawiarska E., Sobczak P.
 2018 The Impact of Intelligent Transportation System Implementa-
tions on the Sustainable Growth of Passenger Transport in EU Regions, „Sustain-
ability”, vol. 10(5).

Steg L.
 2003 Can public transport compete with the private car?, „IATSS 
Research”, vol. (27).

Komisja Europejska
  2020 Strategia Europa 2020, https://ec.europa.eu/
eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf  [dostęp: 8.08.2019].

Ministarestwo Infrastruktury
 2019 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku. 
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/projekt-strategii-zrownowazonego-

-rozwoju-transportu-do-2030-roku2, [dostęp: 15.07.2019]

Tomaszewska E. J.
 2015 Inteligentny System Transportowy w mieście ma przykładzie 
Białegostoku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Za-
rządzania, Finansów i Marketingu”, nr 41, t. 2.

Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicz-
nych (Dz. U. z 2012 r. poz. 965).

Wojtal R.
 2018 Zanieczyszczenie powietrza w miastach w aspekcie ruchu samo-
chodowego, „Transport Miejski i Regionalny”, nr 1.





127

Katarzyna Białecka
Uniwersytet Warszawski

Zaangażowanie  
i wpływ działalności 

organizacji studenckich na 
rozwój własny i społeczności 

akademickiej na podstawie 
badań przeprowadzonych 

na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Krakowie

Abstrakt: Coraz więcej uczącej się młodzieży podejmuje pracę zawodową już na 
pierwszym czy drugim roku studiów nie angażując się w struktury Uczelni 
i organizacje studenckie. Jednakże, wciąż są osoby, które są zainteresowane 
taką działalnością. Co jest przyczyną ich chęci działania? Jak taka działal-
ność wpływa na nich jak i na otoczenie, w którym działają? Artykuł podej-
mie te zagadnienia, odnosząc je do przykładu Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Krakowie, na którym przeprowadzone zostały badania na temat 
zaangażowania studentów jak i wpływu ich na otoczenie.

Istotność zasobów ludzkich

W obecnych czasach jedną z głównych wartości firmy są zasoby ludzkie. 
To one przyczyniają się do osiągania przez organizację wytyczonych celów.  
W literaturze można znaleźć szereg definicji skupiających się na pojęciu ,,zaso-
by ludzkie”. Najprostsza definicja mówi, że jest to zbiorowość pracowników 
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(Stabryła, 1996). Według bardziej rozbudowanej definicji zasoby ludzkie to 
pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie lub organizacji oraz ich kompe-
tencje, doświadczenie, wykształcenie, praca, którą wykonują, a także umie-
jętności interpersonalne (Leszczyński, 2004). W celu efektywnego działania 
pracowników, konieczne jest podtrzymywanie ich zaangażowania, co jest jed-
nym z głównych zadań stawianych przed zarządzającymi zasobami ludzkimi.

Motywacja

Mimo, że wynagrodzenie jest jednym z najważniejszych narzędzi mo-
tywacyjnych do pracy (Kawka, 2010), to wciąż można zauważyć wiele osób 
działających non profit. Takimi osobami są wolontariusze, dla których na-
rzędzia motywacyjne w postaci wynagrodzenia siłą rzeczy nie mają znaczenia.  
W związku z tym, członkowie organizacji, jak i ich zarządzający muszą szukać 
innych bodźców motywacyjnych. W szczególności, że to właśnie motywacja 
według literatury wywołuje, wskazuje kierunek i podtrzymuje zachowania 
społeczności (Stoner i in., 1997), co może być trudniejsze bez argumentów 
materialnych. Dr Rafał Mrówka wskazuje takie grupy powodów działania 
wśród tych osób jak: chęć pomocy bez oczekiwania czegoś w zamian, chęć 
spełnienia własnych celów, na przykład poprzez zbudowanie własnego po-
czucia wartości, czy zebranie doświadczeń mogących przydać się w przyszło-
ści. Kolejnym powodem jest spełnienie roli społecznej poprzez stosowanie 
prospołecznych zachowań czy spełnienie oczekiwań narzuconych przez oto-
czenie. W końcu, powodami dla których wolontariusze poświęcają się pracy 
non-profit jest połączenie trzech wcześniej wymienionych powodów. Obok 
przedstawionych wyżej motywacji, bardzo ważnym bodźcem dla wolonta-
riuszy jest osiąganie satysfakcji z wykonywanej pracy. Satysfakcja ta wynika  
m. in. z wykazywania prospołecznej postawy i poświęcaniu się dla innych. 
Warto również wspomnieć jak wskazuje literatura, że pomimo charakteru pra-
cy woluntarystycznej, ważnym czynnikiem podtrzymującym motywację jest 
zachowanie zwierzchników wobec wolontariuszy, które powinno charaktery-
zować się docenianiem, wsparciem oraz wyznaczaniem jasnych celów organi-
zacji (Mrówka, 2012). Innymi, rzadziej wymienianymi bodźcami motywacyj-
nymi do takiej pracy jest przeświadczenie, że wolontariat pomaga zredukować 
napięcie emocjonalne (Schulz, 2015), oraz rotacyjny system pracy, który po-
lega na przemienności wykonywanych czynności co jakiś czas, dzięki czemu 
praca jest bardziej interesująca (Basińska i Nowak, 2010). W związku z po-
wyższym, należy stwierdzić, że najważniejszymi czynnikami podtrzymującymi 
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zaangażowanie w pracę wolontariuszy są czynniki wewnętrzne, takie jak od-
powiedzialność, czy przeświadczenie, że praca jest istotna, ambitna i stwarza 
możliwość rozwoju.

Organizacje  
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, który poddany był ana-
lizie funkcjonuje wiele organizacji, w tym trzy największe zrzeszające po kilka-
dziesiąt ambitnych i zaangażowanych studentów. Należą do nich: Parlament 
Studencki, czyli samorząd, Niezależne Zrzeszenie Studentów oraz Erasmus 
Student Network. Każda z nich ma inny charakter działalności, a także jest 
zorientowana na inną grupę docelową i posiada różne cele.

Działalność samorządową realizuje Parlament Studencki. Jego głów-
nym zadaniem jest bycie przedstawicielem studentów. Ludzie zaangażowa-
ni w tę organizację występują w imieniu studentów przed władzami uczelni 
oraz angażują się w struktury uczelni, zasiadając między innymi w Radach 
Wydziału, czy Senacie. Podejmują tam istotne decyzje związane z funkcjono-
waniem uczelni.  Co więcej, pomagają także studentom w szeroko pojętych 
problemach. Do samorządowych celów tej organizacji należy informowanie 
studentów, obrona ich praw oraz poprawa jakości kształcenia. Dodatkowo, 
Parlament Studencki zaangażowany jest w działalność projektową, organizu-
jąc takie wydarzenia jak: Szkolenia dla I roku, Pogotowie sesyjne, Planer UEK, 
obóz dla nowych studentów “Świeżak”, Bezpieczna Uczelnia, Transekonomik 
potocznie zwanym polskim Erasmusem, a także Juwenalia. (PS UEK, 2020).

O ile dla Parlamentu Studenckiego działalność projektowa jest tylko 
jednym z obszarów działania, tak dla Niezależnego Zrzeszenia Studentów 
stanowi meritum funkcjonowania. Działają w kilku obszarach, jednak po-
łączone w całość tworzą ogólne aspiracje organizacji. Kluczowa jest dla nich 
integracja środowiska studenckiego. Celem organizacji jest także pomoc dru-
giemu człowiekowi. W ramach tego organizują wiele akcji charytatywnych 
jak np.: Wampiriada, NZS UEK Dzieciom, Studenci UEK Zwierzakom,  
czy O włos od pomocy. Innym obszarem funkcjonowania tej organizacji jest 
tworzenie wydarzeń szkoleniowych (Sprej, Manage In, SeeuMaster), integra-
cyjnych, rozrywkowych (Prawie Kino, TrippinDay, Bal Licencjata i Magi-
stra), sportowych (Snow Flow). Jak można zauważyć, organizacja stara się 
trafić do jak największego grona odbiorców swoich projektów. Niezależne  
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Zrzeszenie Studentów współorganizuje także Juwenalia, podczas których or-
ganizuje najwięcej projektów z trzech organizacji (NZS UEK, 2020).

Ostatnią analizowaną organizacją, która funkcjonuje na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Krakowie jest Erasmus Student Network. Działalność jej 
także opiera się przede wszystkim na projektach, aczkolwiek grupa docelowa 
jest inna. Skupiają się na studentach, którzy przyjeżdżają na wymianę z zagra-
nicy. Głównym celem jest pomoc w aklimatyzacji, ale także w problemach,  
z którymi mierzą się studenci zagraniczni. Organizacja chce ich jak najlepiej 
ugościć. Zależy im na tworzeniu relacji międzyludzkich jak i dobrej atmosfery. 
Istotne jest dla nich także, żeby zagraniczni goście poznali polską kulturę i tra-
dycje. Cele te realizują przez tworzone projekty, jak m. in: Orientation Week, 
Integration Camp, Program Mentor. Pomimo tego, że organizacja jest przede 
wszystkim skupiona na studentach zagranicznych, to jej działalność również 
koncentruje się na studentach z Polski tworząc dla nich między innymi Blog 
Erasmus, gdzie znajdują się relacje osób, które były na semestralnej wymia-
nie. Oprócz tego funkcjonuje także kilka innych projektów jak na przykład 
Tydzień Międzynarodowy (promowanie mobilności studenckiej), Discover 
Europe (konkurs fotograficzny) czy karta zniżkowa ESNCard, przeznaczona 
dla osób przebywających na wymianie bądź mentorów. (ESN UEK, 2020).

Wszystkie trzy organizacje tworzą wspólnymi siłami Juwenalia.

Wpływ organizacji na otoczenie

Funkcjonowanie zaprezentowanych powyżej organizacji ma istotny 
wpływ na otoczenie, które nie oznacza jedynie otoczenia zewnętrznego, ale 
także często jest identyfikowane bezpośrednio z organizacją czyli z  tzw. oto-
czeniem wewnętrznym (Matejun i Nowicki 2013). W tym obszarze zauważyć 
można pozytywny wpływ funkcjonowania w organizacji na rozwój członków, 
jak i zdobywanie przez nich doświadczenia. Na otoczenie zewnętrzne środowi-
ska przedsiębiorstwa, a w omawianym przykładzie organizacji, składa się mi-
krootoczenie jak i makrootoczenie (Pomykalski, 2001). Rozpatrując mikro-
otoczenie, które dla omawianej organizacji jest istotniejsze, można wyróżnić 
elementy, na które organizacja ma największy wpływ- nabywcy, konkurencja, 
dostawcy, ale także część instytucji z otoczenia publicznego (Budzik i Zacho-
rowska, 2016 ). Przekładając to na organizacje studenckie, do tych elementów 
należą m. in. studenci (jako nabywcy), inne organizacje (konkurencja), fir-
my zewnętrzne zatrudnione przy realizacji niektórych wydarzeń (dostawcy),  
a także władze uczelni (które łączą kilka ról). Omawiając ten temat, warto 
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zaznaczyć, że organizacje studenckie są potrzebne otoczeniu, nie tylko z powo-
du pozytywnego wpływu, ale także ze względu na wymogi prawne. Mowa tutaj  
o Parlamencie Studenckim. W ustawie z dnia 27 lipca 2005r. w art. 61 pkt. 2 
Prawo o szkolnictwie wyższym widnieje zapis mówiący, że w składzie Senatu 
Uczelni musi być przynajmniej 20% przedstawicieli studentów oraz dokto-
rantów (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.). 

Badania naukowe

W lutym 2019 roku zostały przeprowadzone badania na dwóch grupach 
studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pierwsza z nich była 
zaangażowana w organizacje studenckie takie jak Parlament Studencki, Nie-
zależne Zrzeszenie Studentów, Erasmus Student Network, a druga niedziała-
jąca w organizacjach. Głównym celem było poznanie środowiska ludzi zaan-
gażowanych w organizacje, a także niedziałających by móc poznać ich opinie 
na temat organizacji studenckich i ich wpływu na otoczenie. 

Do celów szczegółowych przeprowadzonych badań można zaliczyć:

•	 dowiedzenie się, dlaczego niektórzy studenci nie dołączają do organi-
zacji oraz co zachęca ich do działania;

•	 zyskanie opinii na temat organizacji studenckich przez studentów 
niedziałających w ich strukturach;

•	 sprawdzenie skuteczności działania zasobów ludzkich w organiza-
cjach studenckich;

•	 otrzymanie informacji na temat motywacji do przynależenia do 
organizacji;

•	 zgłębienie tematu odczucia studentów z działalności w danej organi-
zacji oraz wpływu na funkcjonowanie w niej;

•	 zbadanie wpływu działania studentów w organizacjach na znalezienie 
pracy;

•	 zbadanie poziomu zaangażowania się studentów oraz możliwości 
zwiększenia go.

Przeprowadzone badania naukowe realizują postawione wyżej cele. Na 
ich podstawie można sformułować kilka głównych hipotez odnoszących się 
do badań. 

1. Studentów angażujących się w organizacje motywuje co innego niż 
studentów nieangażujących się.



132

KATARZYNA BIAŁECKA

2. Działalność w organizacjach studenckich pomaga zdobyć pracę za-
wodową w przyszłości.

3. Studenci niedziałający w organizacji są zdania, że organizacje 
wpływają pozytywnie na funkcjonowanie Uczelni oraz są zadowolone  
z rezultatów ich działalności.

4. Członkowie organizacji działają skutecznie, ponieważ wyrażają duże 
chęci do zaangażowania się.

Postawione hipotezy są przypuszczeniem do celów badawczych oraz sta-
nowią źródło do dalszej analizy zgromadzonych wyników. Ankieta, która zo-
stała wykorzystana do badań, jak było wspomniane powyżej, poruszała wiele 
zagadnień dotyczących organizacji studenckich, a dokładniej przynależności 
do nich. Pomiar został przeprowadzony w marcu 2019 roku poprzez kwe-
stionariusz internetowy, który był najłatwiejszą formą dotarcia do studentów. 
Miejsca, w których ankieta została umieszczona zostały wybrane w zależności 
od jej grupy docelowej. Oba badania naukowe zostały wstawione na UEK 
Grupę na portalu społecznościowym Facebook, ponieważ ma ona 22 tysiące 
osób, które są w znaczącej większości związane z omawianą Uczelnią. Jeśli 
chodzi o badania skoncentrowane na osobach działających to umieszczone zo-
stały na grupach organizacji w social media. Osoby niedziałające miały moż-
liwość znalezienia jej na kierunkowych grupach na Facebooku. W badaniu 
wzięło udział 151 osób z czego 70 wypowiedziało się osób niedziałających  
w organizacji, a 81 działających. Ze względu na fakt, że trzy ankiety wypełniły 
osoby działające w co najmniej dwóch analizowanych organizacjach, nie zo-
stały wzięte pod uwagę, ponieważ mogły wpłynąć na zniekształcenie wyników 
badania. Stąd branych pod uwagę jest 78 ankiet działających członków. Dla 
lepszego ukazania specyfiki osób biorących udział w badaniu oddzielnie zo-
stanie zrelacjonowana charakterystyka respondentów. W przypadku badania 
wśród osób nienależących do organizacji to największą grupę respondentów 
w liczbie 55 stanowiły kobiety (79%). Największą część stanowili studen-
ci pracujący dorywczo bądź na pewną część etatu (61%). Tylko kilka osób  
z grona wypełniających już nie studiowało (4%). Reszta respondentów uczęsz-
czała na studia. Najwięcej osób odpowiadających uczy się na II roku (26%), 
następnie na I (23%). Procent respondentów z III i IV roku wynosił 21% 
a najmniej studentów wypełniło ankietę z roku V, ponieważ tylko 4%. Re-
spondenci, zgodnie z wymaganiami ankiety nie działali w żadnej organizacji 
(84%) bądź działali jedynie w kole naukowym (16%). W badaniach nauko-
wych wśród osób należących do trzech omawianych organizacji kobiety także 
stanowiły zdecydowaną większość (78%). Najwięcej osób biorących udział 
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w ankiecie należało do Niezależnego Zrzeszenia Studentów (40%). Jednakże 
respondenci byli dość zróżnicowani, ponieważ 33% ankiet zostało nadesła-
nych z grona osób należących do Parlamentu Studenckiego. Natomiast 27% 
ankiet zostało nadesłanych z Erasmus Student Network. Największą grupę 
stanowili studenci II roku (35%) a także studenci III roku (22%). Osoby 
już niestudiujące stanowiły 6%, natomiast wiele było osób, które skończy-
ły już działalność (18%). Ponad połowa ankietowanych pracuje zawodowo  
w różnych wymiarach godzinowych (62%). Najwięcej respondentów naj-
wyżej działało na pozycji ,,członka” (42%), jednakże dużo osób działających  
w zarządzie podzieliło się swoim punktem widzenia (28%).

Wyniki zrealizowanego badania

Dlaczego studenci nie angażują się w działalność organizacji?

Studenci niedziałający w organizacjach studenckich mają powody, dla 
których nie przynależą do zgrupowań studentów. Na pytanie: ,,Czemu nie 
działasz w organizacji” ponad połowa, ponieważ aż 37 osób, odpowiedziało, 
że wynika to z braku wolnego czasu. Jednakże, zestawiając te pytanie z analizą 
metryczki drugiej ankiety, można zauważyć na poniższym wykresie, że ponad 
połowa studentów obecnie angażujących się w organizacje studenckie godzi 
działalność z pracą. Może wynikać to z lepszej organizacji czasu pracy osób 
działających w strukturach organizacyjnych. Z tego wynika, że jest możliwość 
połączenia pracy zarobkowej jak i działalności na studiach.

Wykres 1 Ilość osób działających w organizacji podejmujących pracę zawodową. 
Źródło: Opracowanie własne.
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Do jakiej organizacji by dołączyli gdyby uczestnictwo było obligatoryjne?

Wykres 2 Organizacja, w której student działałby, gdyby było to obligatoryjne.  
Źródło: opracowanie własne.

W przypadku obligatoryjności przynależenia do organizacji studenckiej 
ponad połowa osób wybrałaby Erasmus Student Network. Studenci argu-
mentując swój wybór wymieniają między innymi chęć współpracy między-
narodowej, podróżowania, poznania nowych kultur i obcokrajowców. Co 
więcej, podkreślają także możliwość rozwoju umiejętności językowych. Drugi 
w wyborze jest Parlament Studencki. W przypadku wyboru tej organizacji 
studenci zwracają uwagę na istotny wpływ tej organizacji na funkcjonowanie 
Uczelni, różnorodność działalności, możliwości rozwoju, a także pozytywne 
doświadczenia. Ostatnią w kolejności jest organizacja Niezależne Zrzeszenie 
Studentów. Wybór tej organizacji wynika ze znajomości projektów przez stu-
dentów jak i z powodu ciekawych przedsięwzięć organizowanych przez NZS. 
Kilka osób zwraca także uwagę, że ich chęć przynależności do tej organiza-
cji jest wynikiem działalności ich znajomych oraz poleceń przez nich. Wiele 
determinant dołączenia do danej organizacji przez osoby niezaangażowane 
pokryło się z powodami dołączenia osób zaangażowanych.

Dlaczego studenci zaangażowani dołączyli do danej organizacji?

Ze względu na to, że student ma spory wybór organizacji, do której może 
dołączyć  w kwestionariuszu zostało zadane pytanie, dlaczego wybrał daną 
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organizację. W przypadku Erasmus Student Network było to podyktowane 
chęcią kontaktu z obcokrajowcami oraz międzynarodowego działania. Był 
to także efekt dobrze rozreklamowanej rekrutacji. W przypadku Parlamentu 
Studenckiego oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów wybór organizacji był 
związany z obozem adaptacyjnym organizowanym przez konkretną organi-
zację. Parlament Studencki organizuje Świeżaka, a NZS Obóz Beana. Obozy 
adaptacyjne ułatwiają wejście nowym studentom w struktury organizacji, po-
nieważ jest na nich możliwość poznania starszych członków. Co więcej, wybór 
organizacji jest także podyktowany uczestnictwem w projektach, które dana 
organizacja tworzyła a także zachętą znajomych. W przypadku Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów padła odpowiedź, że dołączenie do organizacji było wy-
nikiem szerokiej działalności projektowej, którą osoba była zainteresowana, a 
w przypadku Parlamentu Studenckiego było to zainteresowanie działalnością 
samorządową. Pomimo, że obszar działalności jest ważny to biorąc pod uwagę 
zaprezentowane wykresy można stwierdzić, że dla 98% najważniejszą rolę od-
grywają ludzie działający w organizacji oraz atmosfera panująca w niej.

Wykres 3 Czynnik odgrywający najważniejszą rolę w organizacji. Ludzie. Żródło: 
opracowanie własne.
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Wykres 4 Czynnik odgrywający najważniejszą rolę w organizacji. Atmosfera.  Źró-
dło: opracowanie własne.

Czemu ludzie wstępują do organizacji vs czemu wstąpiłeś do organizacji?

Warto zestawić ze sobą punkty widzenia osób niezaangażowanych jak i 
zaangażowanych na temat determinant wstąpienia do organizacji. W kwestio-
nariuszu poddane ocenom były następujące kwestie: chęć poznania nowych 
ludzi, podniesienia umiejętności miękkich, wzięcia udziału w szkoleniach, 
zdobycia nowego doświadczenia, zyskania wpisu w CV, zagospodarowania 
wolnego czasu, zyskania wartościowych kontaktów, wpływu na najbliższe oto-
czenie a także potrzeba uznania otoczenia czy możliwość zrealizowania wła-
snego projektu. Najwięcej osób niezaangażowanych w struktury stwierdziło, 
że studenci wstępują do organizacji, żeby poznać nowych ludzi, zdobyć nowe 
doświadczenie oraz uzyskać wpis w CV. W pewnej części ich perspektywa 
pokryła się z faktycznymi determinantami przynależności studentów do or-
ganizacji. Wśród wyników wyróżniały się dwie przyczyny: zdobycie nowe-
go doświadczenia oraz poznanie nowych ludzi. Natomiast zyskanie wpisu  
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w CV nie stanowiło dla studentów zaangażowanych głównej przyczyny dołą-
czenia do struktur.

Studenci zaangażowani

Wykres 5 Powód dla którego studenci zaangażowani dołączyli do organizacji. 
 Źdobycie nowego doświadczenia. Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 6. Powód, dla którego studenci zaangażowani dołączyli do organizacji. 
 Chęć poznania nowych ludzi. Źródło: Opracowanie własne.
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Wykres 7 Powód, dla którego studenci zaangażowani dołączyli do organizacji.  
Posiadanie wpisu w CV. Źródło: Opracowanie własne.

Studenci niezaangażowani

Wykres 8. Powód dla którego studenci zaangażowani dołączyli do organizacji według 
niezaangażowanych. Zdobycie nowego doświadczenia.  

Źródło: Opracowanie własne
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Wykres 9 Powód dla którego studenci zaangażowani dołączyli do organizacji według 
niezaangażowanych. Chęć poznania nowych ludzi.  

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 10 Powód, dla którego studenci zaangażowani dołączyli do organizacji  
według niezaangażowanych. Posiadanie wpisu w CV.  

Źródło: Opracowanie własne.
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Co motywuje osoby niebędące członkami organizacji do działania

Wykres 11 Motywacja osób niezaangażowanych.  
Możliwość zdobycia doświadczenia. Źródło: opracowanie własne.

Wykres 12 Motywacja osób niezaangażowanych Rozwój osobisty.  
Źródło: opracowanie własne.



141

ZAANGAŻOWANIE I WPŁYW DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI STUDENCKICH ...

Wykres 13 Motywacja osób niezaangażowanych Wynagrodzenie.  
Źródło: opracowanie własne.

Jak można zauważyć z wykresów powyżej, pomimo, że studenci nie an-
gażują się w organizacje, to dla większości z nich główną motywacją nie jest 
wynagrodzenie, a rozwój osobisty i możliwość zyskania doświadczenia. Do-
piero w trzeciej kolejności są to pieniądze. 

Pomimo tego prawie 70% studentów byłaby skłonna się zaangażować, 
gdyby za działalność w organizacji było wynagrodzenie.

Wykres 14 Chęć zaangażowania się w organizacje przez osoby niedziałające  
w przypadku otrzymania wynagrodzenia.  

Źródło: Opracowanie własne. 
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Dla osób działających w organizacji gratyfikacja pieniężna nie jest zbyt 
ważna, co potwierdza fakt, że nagroda dla wyjątkowo zaangażowanych orga-
nizacyjnie studentów UEK dla niewielu studentów jest istotna. 

Trudność zaangażowania się

Wykres 15 Łatwość zaangażowania się w organizację. 
Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 16 Bariery wejścia do organizacji. 
Źródło: Opracowanie własne
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Ponad 50% ankietowanych jest zdania, że zaangażowanie się nie było 
trudne, jednakże wymagało wykazania własnej inicjatywy. Na to mogą tak-
że wpływać bariery wejścia, które jak zauważyło prawie 37% respondentów 
występują w organizacjach. Jeśli chodzi o Erasmus Student Network to an-
kietowani zauważyli, że pojawia się w niej bariera językowa. Konieczna jest 
znajomość angielskiego, ponieważ grupą docelową są obcokrajowcy. Barierą 
jest także rekrutacja, która ogranicza przyjęcia do organizacji. W szczególności, 
gdy organizacja szuka osób o danych umiejętnościach na przykład grafików, 
ponieważ zmniejsza to szanse na dostanie się osób bez takich zdolności. Jeden 
z respondentów podkreśla, że pewną barierą jest również brak znajomości 
osób działających w organizacji, ponieważ trudniej się wtedy zaangażować. 
W Parlamencie Studenckim ankietowani jako główną barierę pełnoprawne-
go wejścia do organizacji wymieniają wybory, które wymagają ubiegania się  
o głosy. Co więcej, trudności w zaangażowaniu występują także w działalno-
ści projektowej, ponieważ ciężko jest przynależeć do grupy projektowej, gdyż  
w organizacji występują hermetyczne grupki, które wybierają do grup projek-
towych osoby ze swojego kręgu. Wynika z tego, że rekrutacja jest tylko po-
zorna. Ostatnią analizowaną organizacją pod względem barier jest Niezależne 
Zrzeszenie Studentów. Ankietowani podkreślają, że wstąpienie do organizacji 
nie następuje zaraz po rozmowie z Kadrowcem, ale w momencie zaangażowa-
nia się w pierwszy projekt. Jako, że potencjalnych osób chcących dołączyć jest 
bardzo dużo, trzeba jakoś na samym początku zaistnieć swoją osobowością  
w świadomości przyszłego koordynatora, aby ten chciał zabrać daną osobę do 
projektu. Z tego wynika, że trzeba pojawiać się w biurze i poznawać nowe oso-
by, co jest problematyczne na samym początku, gdy znajomość organizacji jest 
mała a także nic się w niej nie robi. Respondenci zauważają, że konieczne jest 
wybicie się bądź posiadanie znajomości. Tym samym osoby mające chęć dołą-
czenia muszą być bardzo pro aktywne oraz otwarte i śmiałe. Osobom skrytym 
zdecydowanie ciężej będzie zaangażować się w struktury organizacyjne.



144

KATARZYNA BIAŁECKA

Zaangażowanie członków w organizacji

Wykres 17 Poziom zaangażowania członków organizacji. 
Źródło: Opracowanie własne.

Faktycznie istnienie pewnych barier jest realne, ponieważ tylko 31% an-
kietowanych uważa, że prawie wszyscy się angażują. Największa grupa osób 
(42%) jest zdania, że angażuje się trochę więcej niż połowa. Brak zaangażo-
wania reszty osób może być wynikiem braku czasu, niemożliwości zaanga-
żowania się na przykład w projekt ze względu na zbyt dużą ilość członków 
lub brak zainteresowania projektem. Warto tutaj wspomnieć, że w znacznym 
stopniu zaangażowanie ma źródło w nas samych, co wynika z potrzeb czło-
wieka, takich jak chęć samorealizacji i samospełnienia się (Mikuła, 2006). 
Potwierdzają to badania przeprowadzone przez firmę Aon Hewitt, z których 
wynika, że miejsce pracy odpowiada za 75% zaangażowania pracownika,  
a za aż 25% odpowiada sam pracownik (Udała, 2018). Organizacje prak-
tykują skreślanie członków w przypadku ich długiej nieaktywności lub nie 
uczestnictwa w spotkaniach organizacji, co praktykuje Erasmus Student Ne-
twork. Niektórzy respondenci są zdania, że jest możliwość zmiany tego przez 
angażowanie każdego członka do jakiegoś zadania. Ten pomysł byłby ciężki 
do wdrożenia ze względu na brak tak wielu projektów czy przedsięwzięć. Ko-
lejnym pomysłem jest ograniczenie angażowania się niektórych członków by 
dać możliwość prosperowania innym. Jeden z respondentów zaproponował 
także zrobienie selekcji i zostawienie tylko tych, którzy działają. Z drugiej 
strony, w Parlamencie Studenckim jedynie permanentny brak uczestnictwa 
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w Studenckich Radach Wydziału daje taką możliwość. Jednakże uczestnictwo 
w tym organie jest kroplą w morzu jeśli chodzi o inne możliwości działania  
w tej organizacji. Jeden student zwraca uwagę, że dobrym sposobem jest wdro-
żenie i funkcjonowanie systemu nagradzania. Zdarza się tak, że studenci są  
w organizacji jedynie dla przywilejów jak wyjazdy czy imprezy, stąd taki sys-
tem pozwalałby na weryfikowanie faktycznej działalności i nagradzanie za nią. 
Jednakże ocena działalności jest bardzo subiektywna. W ankiecie została także 
zaakcentowana integracja, która pomogłaby w większym zaangażowaniu się 
członków. W organizacji jest wielu członków, jednak nie wszyscy mieli okazję 
poznać się nawet z widzenia, więc częstsza integracja byłaby bardzo pomocna 
w kontekście budowania zaangażowania, ponieważ chętniej się działa z kimś 
kogo się lubi. Pomysłem jest także lepsze poznanie potencjalnych członków 
organizacji by móc ich angażować do konkretnych działań, by dana osoba 
nie była niewidoczna, ale wnosiła nową siłę a także osobowość do organizacji.  
W odpowiedziach padło także stwierdzenie odnoszące się prawdopodobnie 
do Erasmus Student Network, że czas rekrutacji jest także istotny i wpływa 
na angażowanie się członków. Najlepiej robić rekrutację w momencie gdy po 
dołączeniu będzie więcej możliwości do zaangażowania się, bo w przeciwnym 
razie student nie widzący możliwości rozwoju i działania straci motywację. 
Niektórzy są także zdania, że niestety zjawisko angażowania się nielicznych 
nie jest do zmiany, ponieważ wynika to z indywidualnego podejścia ludzi i ich 
nastawienie do brania a nie dawania od siebie.

Osoby, które nie działają w organizacji także zauważają bariery wejścia 
do nich. Aż 26% uargumentowało nie działanie w organizacjach przez trud-
ności w zaangażowaniu się w struktury.

Co świadczy o zaangażowaniu członków?
Popularna jest teoria, że zaangażowanie jest stanem, gdy pracownik jest 

pozytywnie nastawiony wobec pracy, udziela się w niej oraz jest z niej zadowo-
lony (Juchnowicz, 2010). Warto jednak dodać, że satysfakcja z pracy oraz po-
zytywne nastawienie do przełożonych i firmy są koniecznymi warunkami, nie 
są jednak wystarczające do zaangażowania. T.J Ericsson jest zdania, że zaanga-
żowanie wiąże się z posiadaniem pasji do tego co się robi oraz z poświęcaniem 
się temu (Mazurkiewicz i Moczulska, 2013). Znajduje to odzwierciedlenie  
w przeprowadzonych badaniach, ponieważ większość przebadanych studen-
tów działających w organizacji bardzo się angażuje. Aż 90% osób odczuwa 
więź z organizacją, 96% zajmuje się tym co ich interesuje, 74% respondentów 
zdarza się zaniedbanie np. studiów czy innych obszarów na cześć działalności 
w organizacji, 95% jest zadowolona z tego co robi i ma efekt swojej pracy.  
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To wszystko świadczy o wysokim zaangażowaniu osób działających w organi-
zacji studenckiej.

Co stanowi ograniczenie do większego zaangażowania się?

Studenci działający oceniają swoje zaangażowanie w organizacje bardzo 
wysoko, bo tylko 13% studentów określa swoje zaangażowanie od 1-5 w dzie-
sięciostopniowej skali. Najczęstszym ograniczeniem przed bardziej intensyw-
ną działalnością, biorąc pod uwagę, że studenci mogli wybrać kilka barier, jest 
brak czasu dla aż 56% działaczy. Niektórzy obawiają się porażki (23%). Inni 
są zdania, że ich zaangażowanie jest już maksymalne z możliwych (22%). Na 
zmniejszone zaangażowanie ma także wpływ między innymi zła atmosfera, 
brak interesujących projektów, niedocenianie przez członków organizacji czy 
zarząd a także lenistwo czy stosunek współpracowników.

Wykres 18 Czynniki, które zwiększyłyby zaangażowanie w działalność organizacji. 
Źródło: opracowanie własne.

Na niektóre z poruszonych kwestii jest możliwość wpływu. Respondenci 
są zdania, że na ich większe zaangażowanie najbardziej wpłynęłoby wsparcie 
doświadczonych członków (40%). Znaczący wpływ miałoby na nich także 
docenienie przez członków organizacji oraz członków zarządu (36%). Te wy-
niki znajdują potwierdzenie w artykułach czy badaniach, gdyż autorzy wprost 
stwierdzają, że w organizacji czy firmie najistotniejszy wpływ na zaangażo-
wanie i motywację ma kierownictwo oraz zarząd. Zadaniem liderów jest po-
dejmowanie działań ku zwiększeniu zaangażowania pracowników. Żeby mieć 
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aktywne zasoby ludzkie w firmie to ich zadaniem jest między innymi kiero-
wanie motywacją zespołu (Udała, 2018). Wyniki przeprowadzonej ankiety 
potwierdzają także badania ,,Driving stronger performance through employ-
ee recognition” przeprowadzone przez Sedlak&Sedlak, na 803 osobach będą-
cymi ważnymi reprezentantami branży HR, z których aż 71% ankietowanych 
odpowiedziało, że czynnikiem, który w największym stopniu wypływa na za-
angażowanie pracowników jest docenienie przez przełożonego. 

Obok doceniania przez przełożonych, studenci wskazali, że motywuje 
ich inwestowanie w członków przez m.in. wysyłanie na wyjazdy, szkolenia. 
Oprócz tego dużą rolę odgrywa lepsza atmosfera do działania (26%). Moty-
wowanie przez przełożonych dla prawie jednej czwartej ankietowanych jest 
istotne w kształtowaniu zaangażowania (23%). Dla niektórych zachętą do 
dalszego działania byłoby otrzymanie nagrody jak i awans w strukturze (12%).

Jak działacze czują się w organizacji?

Wykres 19 Samopoczucie członków w organizacji. Źródło: opracowanie własne.

Samopoczucie w organizacji jest bardzo ważne, ponieważ wpływa na 
zaangażowanie oraz funkcjonowanie zasobów w organizacji. Respondenci 
mieli możliwość wskazać na dziesięciostopniowej skali jak czują się w organi-
zacji. Poziomy 6-10 oznaczają, że student czuje się dobrze, lub bardzo dobrze,  
5 oznacza, że średnio, a poziomy 1-4 wskazały osoby, które nie czują się do-
brze w organizacji. Zdecydowana większość czuje się w organizacji bardzo  
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dobrze lub dobrze (92%). Są jednak osoby, które czują się średnio w organi-
zacji (4%), a także które nie czują się w niej zbyt dobrze (4%).

Szkolenia

Wykres 20 Szkolenia w organizacji. Źródło: opracowanie własne.

Według 95% ankietowanych studentów, organizacja zapewniała szko-
lenia. Większość z nich, ponieważ 73% jest zdania, że szkolenia całkowicie 
spełniały oczekiwania, natomiast 22% nie była z nich zadowolona stwier-
dzając, że w dużej mierze są one nieprzydatne. Szkolenia dotyczyły między 
innymi koordynowania, montowania filmów, tworzenia grafik, prowadzenia 
strony na portalu Facebook. Dotyczyły w większości umiejętności, które są 
potrzebne w trakcie koordynowania czy bycia w grupie projektowej. Szkole-
nia odpowiadające zainteresowaniom członków są także świetną możliwością 
do rozwoju umiejętności. Pełnią one ważną rolę w organizacji także dlatego, 
że inwestowanie w pracownika w formie szkoleń jest jednym ze sposobów 
podniesienia motywacji jak i zaangażowania osób działających w firmie (War-
was i Rogozińśka – Pawełczyk, 2016).
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Zadowolenie studentów z projektów

Wykres 21 Zadowolenie studentów z projektów PS UEK.  
Źródło: opracowanie własne.

Wykres 22 Zadowolenie studentów z projektów NZS.  
Źródło: opracowanie własne.



150

KATARZYNA BIAŁECKA

Wykres 23 Zadowolenie studentów z projektów ESN.  
Źródło: opracowanie własne.

Można śmiało stwierdzić, że zasoby ludzkie działają w organizacjach 
skutecznie tworząc projekty a także przedsięwzięcia. Wynika to z przedsta-
wionych wykresów, które pokazują, że zdecydowana większość respondentów 
niezaangażowanych w działalność jest zadowolona lub bardzo zadowolona z 
projektów, które tworzą dane organizacje. 

Znajomość projektów organizacji

Wykres 24 Znajomość projektów organizacji przez osoby niedziałające.  
Źródło: opracowanie własne.
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Pomimo, że najwięcej osób, które obecnie nie są zaangażowane w żadną 
organizację, wybrałoby Erasmus Student Network w przypadku konieczności 
zaangażowania się, to można zauważyć, że najmniej studentów ma świado-
mość na temat projektów, które to organizacja tworzy. Zapewne jest to zwią-
zane z charakterem działalności Erasmus Student Network skoncentrowanej 
przede wszystkim na obcokrajowcach i projektach dla nich przeznaczonych. 

Opinie na temat organizacji studenckich

Wykres 25 Pomoc organizacji w funkcjonowaniu Uczelni.  
Źródło: opracowanie własne.

Pomimo, że zbadani studenci nie wykazują zbyt dużych chęci przynależ-
ności do organizacji studenckich, to w większości mają dobre zdanie na ich 
temat. Ponad 90% uważa, że organizacje pomagają w funkcjonowaniu Uczel-
ni. Studenci w kwestionariuszu podkreślają pozytywny wpływ wymieniając 
między innymi organizacje wydarzeń przez NZS czy Parlament Studencki. 
Skupiają się także na tym co dla nich istotne, dziękując za działanie przy sty-
pendiach, czyli pomocy materialnej dla studentów.

Jak wspomniane było powyżej, studenci niedziałający pozytywnie oce-
niają organizacje studenckie. Mają także swoje zastrzeżenia i uwagi.

Opinie pozytywne respondentów:
 ,,Jest to świetne miejsce do poznania nowych ludzi, zaangażowania 

się w ciekawe projekty.”
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 ,,Jest to świetne miejsce do poznania nowych ludzi, zaangażowania 
się w ciekawe projekty. Uważam, że działalność w organizacjach to rzecz, dzię-
ki której można powiedzieć, że studia to najlepszy okres w życiu. Ponadto 
możliwość sprawdzenia się bez większego ryzyka i ponoszenia odpowiedzial-
ności sprawiają, że mamy możliwość ukierunkowania własnych planów na 
przyszłość” 

 ,,Są potrzebne, bo tworzą obraz i reputację danej uczelni, pomagają  
w zdobyciu umiejętności miękkich i łączą ludzi.”

 ,,Pokazują uczelni perspektywę ucznia i mogą wprowadzać dobre 
zmiany.”

Negatywnych uwag jest mało. Niektórzy stwierdzają, że organizacje są 
cenne, jednakże nie są dla każdego, ponieważ działalność w organizacji wy-
maga przebicia się. Zdarzają się głosy, że organizacje wyglądają z boku jak 
koła wzajemnej adoracji oraz zamknięte grupy osób. Obraz ten może wyni-
kać z indywidualnego odbioru. Zdarzają się także pojedyncze głosy dotyczą-
ce spóźnień Parlamentu Studenckiego czy udziału osób tylko z organizacji 
w projekcie samorządu ,,Mosty Ekonomiczne”. Spóźnienia najpewniej są 
spowodowane chwilowymi trudnościami grupy projektowej czy organizacji. 
Natomiast miejsca w projekcie Mosty Ekonomiczne dla samorządowców są 
z góry narzucone przez Forum Uczelni Ekonomicznych, stąd nie ma możli-
wości, żeby większość osób jadąca na nie, była reprezentowana przez działa-
czy w Parlamencie Studenckim. Jednakże może zdarzyć się tak, że duża ilość 
osób biorąca udział w projekcie należy do jakiejś organizacji, gdyż są to osoby, 
które lubią coś robić, więc wiele z nich stara się dostać do projektu jakim są 
Mosty Ekonomiczne. 
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Czy jesteś zadowolony że działasz/eś w organizacji?

Wykres 26 Zadowolenie z działalności w organizacji. 
Źródło: opracowanie własne.

Studenci angażujący się w działalność organizacji są w większości zado-
woleni z działania w niej. Potwierdzają to odpowiedzi uzyskane z kwestiona-
riusza. Aż 95% członków jest zadowolonych z funkcjonowania w strukturach 
organizacyjnych. Może to wynikać między innymi z doświadczenia, które 
zdobyli, kontaktów, które zyskali i które mogą zaowocować w przyszłości czy 
na przykład z dobrego wykorzystania czasu studiów.

Sukcesy studentów angażujących się w organizacje

Wiele osób już na etapie działalności w organizacji osiągnęło sukces i 
zrealizowało swój cel. Dla każdego z nich co innego było sukcesem, czym 
zapewne pochwalą się na przyszłej rozmowie rekrutacyjnej. Dla wielu z nich 
osiągnięciem było otrzymanie członkostwa, awans w strukturze, zorganizowa-
nie projektu czy Juwenaliów, zostanie koordynatorem, wygrana w wyborach, 
zmiana regulaminu. Dla kilku osób sukcesem była także możliwość rozwoju 
innych osób oraz możliwość poznania wspaniałych ludzi. Tak jak ilość re-
spondentów tak wiele niesamowitych ich osiągnięć. Dla każdego studenta 
działającego w organizacji zapewne jest to cenne jak i godne zapamiętania 
doświadczenie.
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Czy faktycznie organizacja pomogła studentom w rozwoju?  
Czego się nauczyli?

Studenci działający w organizacjach nie tylko poznali wspaniałych ludzi, 
dobrze wykorzystali czas studiów, ale także wiele się nauczyli o czym sami 
wspominają w ankiecie. Najczęstszą umiejętnością pojawiającą się w odpowie-
dziach było zarządzanie czasem jak również współpraca z ludźmi o różnych 
charakterach. W odpowiedziach można było znaleźć także informacje, że 
działając w organizacjach studenci nauczyli się jak nawiązać relacje biznesowe 
z partnerami, jak występować publicznie, jak używać pakietu Google, jak mo-
tywować, negocjować, działać w sytuacjach kryzysowych czy jak montować 
czy obrabiać filmy. Zyskali także większą pewność siebie, odpowiedzialność, 
kreatywność oraz rozwinęli umiejętności przywódcze. Niektórzy uzmysłowili 
sobie także jak dużym skarbem są wolontariusze. Można śmiało stwierdzić, że 
mieli możliwość wykorzystania wiedzy, którą zdobyli na studiach w praktyce.

Zdobycie pracy po działalności

Wykres 27 Zdobycie pracy zawodowej po działalności w organizacji. 
Źródło: opracowanie własne.

Prawie połowa respondentów nie miała jeszcze możliwości sprawdze-
nia czy doświadczenie w organizacjach studenckich pomoże im w zdobyciu 
pracy zawodowej. Jednakże ponad połowa miała taką możliwość. Większości  
z nich działalność podczas studiów bardzo pomogła w zdobyciu pracy za-
wodowej. Z dużą dozą prawdopodobieństwa pracodawcy docenili pro 
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aktywność, zaangażowanie i zorganizowanie umożliwiające połączenie dzia-
łania ze studiowaniem.

Podsumowanie badania

Reasumując, przeanalizowane odpowiedzi respondentów potwierdzają 
tezę, że studenci niedziałający są zdania, że organizacje mają istotny wpływ 
na funkcjonowanie Uczelni a także są zadowoleni z rezultatów ich pracy.  
W pracy zostało także zweryfikowane, że członkowie organizacji działają sku-
tecznie. Wyrażają duże chęci do zaangażowania się. Co więcej, w organizacji czu-
ją się bardzo dobrze i są w stanie znaleźć możliwości jej ulepszenia. Jedynie teza,  
że działalność w organizacjach studenckich pomaga zdobyć pracę zawodową 
w przyszłości nie potwierdziła się do końca. Wynika to z faktu, że duża grupa 
studentów nie miała jeszcze możliwości sprawdzenia czy faktycznie działal-
ność w organizacji pomoże im zdobyć pracę. Jednakże, większość osób, któ-
ra miała taką możliwość zgadza się, że działalność w organizacjach pomaga  
w zdobyciu pracy.

Zakończenie

Podsumowując, organizacje mają istotny wpływ na swoje otoczenie. 
Pomagają w funkcjonowaniu Uczelni jak i tworzą ciekawe projekty dla stu-
dentów, co przyznają sami studenci niedziałający. Co więcej, wartym jest 
podkreślenie, że istotne jest funkcjonowanie wszystkich trzech organizacji, 
ponieważ każda jest inna oraz ma inny cel i charakter. Ich różnorodność 
ma znaczenie, ponieważ dzięki temu realizują potrzeby jak najszerszej grupy 
odbiorców. Oprócz zmiany otoczenia na lepsze, zaangażowanie studentów  
w trakcie działalności przekłada się na ich rozwój. Osoby angażujące się, 
otrzymują cenne doświadczenie i umiejętności, które trudno zdobyć na po-
czątku kariery zawodowej. Studenci realizując projekt mają okazję zarządzać 
zespołem, realizować budżet, czy współpracować z zewnętrznymi partnerami. 
Osoby będące w zarządzie mają z kolei możliwość podejmowania ważnych 
decyzji dotyczących losów organizacji. Warto jednak zauważyć, że na etapie 
działalności w organizacji studenci mają większe prawo do popełnienia błę-
dów niż w pracy zawodowej, gdzie mogą czekać ich surowsze konsekwencje. 
Pomimo, że nie wszyscy studenci angażują się w struktury organizacyjne, to 
nie jest to aż tak negatywne zjawisko, ponieważ organizacje nie są w stanie 
funkcjonować z tak dużą liczbą zaangażowanych osób. Jednakże istotnym jest 
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cały czas pobudzanie zaangażowania jak i docenianie ludzi, aby zasoby ludz-
kie nie traciły zapału. Praktyki stosowane na Uniwersytecie Ekonomicznym  
w Krakowie, jak między innymi przyznawanie nagrody dla wyjątkowo za-
angażowanych organizacyjnie studentów UEK, obiady dla najaktywniejszych  
w danym dniu członków, otrzymywanie członkostw dla wyróżniających się 
osób w ESN, NZS pomaga w rozwijaniu organizacji oraz ich członków.
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Zarządzanie 
zasobami rolnymi w Polsce

Abstrakt: Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej gospodarstwa rodzinne są 
podstawą ustroju rolnego w naszym kraju. W ostatnich latach obserwuje 
się przemiany szczególnie w ekonomicznym i społecznym ujęciu, jednak 
rodzinny charakter pozostaje niezmienny od wielu stuleci. W związku  
z tym działania polityki rolnej nastawione są na wspieranie małych i śred-
nich gospodarstw przekazywanych z pokolenia na pokolenia. Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa powołany 1 września 2017 roku jest or-
ganem zarządzającym zasobem własności rolnej skarbu państwa poprzez 
rozdysponowywanie posiadanych gruntów rolnych na rzecz rolników pro-
wadzących działalność na terenie kraju. Zadanie to jest jednym z kluczo-
wych dla gospodarki rolnej i szansą rozwoju dla niewielkich gospodarstw 
rodzinnych. Ponadto Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest instytucją, 
która prowadzi działalność promocyjną i edukacyjną w zakresie promo-
wania i oznaczania polskich produktów żywnościowych, które wyróżnia 
pochodzenie oraz doskonała jakość. Ideą tych działań jest wspieranie pracy 
rolników, a także rodzimej gospodarki, co w efekcie daje szanse rozwoju 
sektora rolno-spożywczego w kraju oraz poza jego granicami.Celem pracy 
jest przedstawienie podstawowych zadań KOWR-u w zakresie zarządzania 
zasobem własności rolnej skarbu państwa. Ponadto zaprezentowane zosta-
ną kontrolowane przez KOWR systemy znakowania żywności w Polsce 
oraz ich rola we współczesnej gospodarce żywnościowej. 
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Zarządzanie gruntami rolnymi Skarbu Państwa

Obrót nieruchomościami rolnymi, będącymi własnościami prywat-
nymi reguluje ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Przez nieruchomość 
rolną w myśl Kodeksu cywilnego rozumie się nieruchomości rolne z wyłą-
czeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach 
zagospodarowania przestrzennego w całości na cele inne niż rolne. Kodeks 
cywilny tłumaczy nieruchomość rolną jako miejsca, które są lub mogą być 
wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w za-
kresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, 
sadowniczej i rybnej (Kodeks cywilny, art. 46). Ustawa nie obejmuje wszyst-
kich nieruchomości. Prawa tego nie stosuje się do nieruchomości mniejszych 
niż 30 arów, nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, oznaczonych 
jako stawy w minimum 70% całkowitej powierzchni, będących w Zasobie 
Własności Skarbu Państwa, sprzedanych z Zasobu Skarbu Państwa, gruntów 
oznaczonych w ewidencji jako grunty rolne zabudowane do pół hektara, które 
na dzień 30 kwietnia 2016r. zagospodarowane były pod budynki mieszkalne 
oraz budynki, budowle i urządzenia niewykorzystywane obecnie do produk-
cji rolniczej, wraz z gruntami do nich przyległymi umożliwiającymi ich wła-
ściwe wykorzystanie oraz zajętymi na ogródek przydomowy pod warunkiem,  
że tworzą one zorganizowaną całość gospodarczą. Ustawa nie obejmuje tak-
że nieruchomości rolnych, które z dniem 30 kwietnia 2016 roku w decy-
zjach o warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu przeznaczone są na 
cele inne niż rolne oraz terenów znajdujących się w granicach miast (Ustawa  
z dnia 11 kwietnia 2003 r. , art. 2 pkt 1; Jarosiewicz i in., 2012). 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest organem powołanym w 2017 
roku, którego jednym z najważniejszych zadań jest gospodarowanie zasobem. 
Głównymi zdaniami instytucji w tym zakresie jest rozdysponowywanie grun-
tów poprzez organizację przetargów, rozpatrywanie wniosków dotyczących 
gruntów państwowych, prowadzenie wykupu na zasadzie pierwokupu, wy-
dawanie zgód administracyjnych na zbycie innym osobom nieruchomości 
rolnych, jeżeli były użytkowane przez okres krótszy niż 5 lat oraz kontrola 
zobowiązań nabywców gruntów rolnych z zasobu (Litwiniuk, 2017).

Polityka rolna kieruje się w stronę rozdysponowywania gruntów rolnych 
dla rolników faktycznie wykonywujących zawód i walki z nielegalnym obro-
tem ziemią rolną. W związku z tym wyróżnia się cztery podstawowe kryteria 
klasyfikacji nieruchomości rolnej. Pierwsze z nich dotyczy charakteru nie-
ruchomości. Aby zyskała ona miano rolnej musi widnieć w ewidencji jako 
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nieruchomość gruntowa. Kolejnym kryterium ułatwiającym kwalifikację jest 
kryterium przeznaczenia, w którym grunty muszą być przystosowane do pro-
dukcji rolnej. Nieruchomość rolną wyróżnia również położenie poza granicami 
miast, a także kryterium wielkości określone przez ustawodawców (Kołoszko- 
Chomentowska i Sieczko, 2014). 

Na koniec stycznia 2020 roku w zasobie znajdowało się 1 364 857 ha 
ziemi rolnej. Największa cześć zasobu rozdysponowana została na zasadach 
dzierżawy - ponad 75% całego areału. Pozostałe grunty w zasobie znajdują 
się w trwałym zarządzie (ponad 18 tys. ha), użytkowaniu wieczystym (po-
nad 52 tysięcy hektarów), dożywotnim użytkowaniu (2 tys. ha), a ponad 15 
tysięcy hektarów użytkuje się bezumownie. Pozostałe zasoby w ilości 198 
tysięcy hektarów nie posiadają prawnej możliwości rozdysponowania żadną  
z stosowanych form, a 36 tysięcy hektarów zaliczane jest do gruntów obcych, 
co oznacza że mocą ustawy stały się własnością innych podmiotów, lecz nie 
zostały jeszcze przekazane za pomocą protokołu. 

Od trzech lat główną formą zagospodarowania jest dzierżawa oparta 
na przetargach ofertowych i licytacyjnych. Ideą takiego sposobu zarządzania 
zasobem jest powiększanie niewielkich gospodarstw rolnych, które działają 
w rejonach, gdzie państwo posiada grunty rolne. Polityka instytucji ma na 
celu powiększanie rodzinnych gospodarstw rolnych oraz zachęcanie młode-
go pokolenia do ich przejmowania po rodzicach. W przetargach ofertowych 
poszczególne działki rolne przyznawane są osobom, które uzyskają największą 
liczbę punktów ze złożonej oferty. Kryteriami branymi pod uwagę są: wiek 
rolnika, wielkość gospodarstwa, miejsce prowadzenia działalności (siedziba), 
bliskość posiadanych wcześniej gruntów do działek z zasobu oraz skala pro-
dukcji zwierzęcej. Spośród 16 województw do rozdysponowania najwięcej po-
siada zachodniopomorskie (277 tys. ha). Szczegółowe dane z wszystkich wo-
jewództw przedstawia tabela 1. Sprzedaż państwowych gruntów mocą ustawy 
jest obecnie zablokowana. 
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Tabela 1. Grunty pozostające w Zasobie Skarbu Państwa do rozdysponowania  
z podziałem na województwa (stan na koniec stycznia 2020r. ) (Źródło: KOWR).

Województwo Powierzchnia do rozdysponowania 
(tys.ha)

Zachodniopomorskie 277

Wielkopolskie 205

Dolnośląskie 194

Warmińsko- mazurskie 150

Lubuskie 97

Pomorskie 92

Kujawsko- pomorskie 83

Opolskie 67

Lubelskie 37

Śląskie 35

Podlaskie 32

Mazowieckie 28

Podkarpackie 26

Łódzkie 19

Małopolskie 14

Świętokrzyskie 10

W ciągu ostatnich piętnastu lat liczba gospodarstw się zmniejszyła, lecz 
wzrosła ich średnia powierzchnia. Przejmowanie działek rolnych z zasobu 
sprzyja dalszemu rozwojowi i powiększaniu niewielkich gospodarstw rodzin-
nych, a to w dalszej perspektywie także pozyskiwaniu funduszy europejskich. 
W związku z ich znacznymi różnicami w gospodarce rolnej w różnych regio-
nach kraju wprowadzono alokację środków na działania inwestycyjne. Stwa-
rza to warunki rozwoju dla rejonów typowo rolniczych, gdzie obserwuje się 
rosnące zainteresowanie korzystania z środków pomocy publicznej (Szeląg- 
Sikora i Cupiał 2010). 
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Promowanie polskiej żywności

Bardzo duża ilość produktów rolno- spożywczych na rynku stawia przed 
konsumentem konieczność wyboru najlepszych z nich. W ostatnich latach 
obserwujemy zwiększone zainteresowanie jakością produktów i większą świa-
domość ludzi na temat wpływu pożywienia na zdrowie i życie. Oczekiwania 
klientów są duże, dlatego podczas zakupów kierują oni się pewnymi kryteria-
mi. Jest to jakość produktu, jego pochodzenie, sposób zapakowania, cena oraz 
dostępność. Konsumenci pewni jakości produktu są w stanie kupić towar za 
większą kwotę, aby sprostała im wymaganiom (Niewczas, 2013).

Działania KOWR mające na celu promować to co polskie i dobre ja-
kościowo wpisuje się dobre zarządzanie zasobami żywnościowymi w naszym 
kraju. Jest to ważny element polityki rolnej i troski o wyżywienie obywateli.  
W Polsce działa system znakowania „Polska smakuje”, którego misją jest pro-
mowanie żywności o dobrej jakości i walorach smakowych. Program skie-
rowany jest dla konsumentów, celem zapewnienia im możliwości wyboru 
zdrowych i lokalnych produktów, a także dla zapewnienia rolnikom zbytu 
na wytworzone przez nich produkty. Ponadto przyznawane są certyfikaty, 
które świadczą o tradycyjnej recepturze, miejscu wytwarzania oraz spełnieniu 
wszystkich norm jakościowych. Należą do nich Produkty Regionalne, Pro-
dukty Ekologiczne, Certyfikowane Produkty Spożywcze oraz Produkty Spo-
żywcze z Oznaczeniami (Polska Smakuje).

Proces znakowania żywności ma na celu wskazywanie konsumentom 
informacji na ich temat. Proces ten ma ułatwiać wybór produktów spośród 
dostępnych na rynku. Etykiety na produktach są podstawowym źródłem in-
formacji dla konsumenta. Zawierają dane dotyczące składu produktu, miejsca 
produkcji, sposobu użytkowania oraz posiadanych certyfikatów lub znaków 
jakości (Krasowska i Salejda, 2011). Konieczność promowania żywności  
w przejrzysty sposób wymusiła stosowanie na etykietach znaków graficznych 
i słów, które gwarantują wysoką jakość surowców wytworzonych w pożąda-
nych warunkach higienicznych. Jednym z nich jest marka „Polska smakuje” 
(obraz 1).
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Obraz 1. Graficzny znak jakościowy „Polska smakuje” (Polska Smakuje).

Działanie „Polska smakuje” powstało z myślą o promowaniu polskich 
produktów żywnościowych dla konsumentów, którzy stali się bardziej świa-
domi i wymagający. Wielu Polaków deklaruje, że jest w stanie zapłacić więk-
szą cenę za ten sam produkt, jeżeli ma pewność, że cechuje go wysoka jakość 
i znane pochodzenia. Ponadto aktualnie obserwuje się się trend życia „eko”. 
Styl ten i coraz pozwala na sprzedaż surowców ekologicznych w wyższych 
cenach, zachęcając rolników do stopniowego zwiększania areału produkcji 
ekologicznej. Przyjazna współpraca jednostek certyfikujących z rolnikami 
pomaga w poszukiwaniu nowych rynków zbytu i daje możliwość rozwoju 
(Jambor, 2007).

Polacy coraz częściej wybierają produkty wyprodukowane w naszym 
kraju. Dlatego tak ważnym jest budowanie marki polskiej żywności. „Polska 
smakuje” koordynowane jest przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Idea promowania polskich produk-
tów rolno- spożywczych pod jednym, czytelnym logo w krótkim czasie stała 
się bardzo rozpoznawalną marką, która jest chętnie wybierana przez konsu-
mentów. Aby produkt został oznaczony tym logo, musi spełniać następujące 
wymogi:

- być wyprodukowany w Polsce,
- być produkowany w warunkach przyjaznych środowisku,
- może być uprawiany lub wyhodowany w sposób ekologiczny,
- być wyprodukowany w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
- być wytworzony w oparciu o regionalne receptury.
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Produkty spełniające te cechy, w zależności między innymi od miejsca 
produkcji czy sposobu przygotowania mogą zyskać także dodatkowe certyfi-
katy i oznaczenia.

Certyfikowane produkty regionalne

System obejmuje cztery znaki, które są potwierdzeniem zachowania tra-
dycyjnych i historycznych receptur w danym regionie. Pierwszym z nich jest 
znak Jakość Tradycja (obraz 2).

Obraz 2: Logo systemu jakości Jakość Tradycja (Polska Smakuje).

System jakości żywności „Jakość Tradycja” został zatwierdzony przez 
Misnisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2007 roku. Jego misją jest promo-
cja produktów rolno-spożywczych cechujących się wysoką jakością w porów-
naniu do innej żywności tego samego rodzaju. Spełnienie założeń regulaminu 
kontroluje Urząd Patentowy. Posiadacze certyfikatu ”Jakość Tradycja” pod-
legają kontroli zgodności procesu wytwarzania ze wskazaną recepturą. Pro-
ducenci żywności posiadający na etykietach ten znak jakości zobowiązani są 
do prowadzenia pełnej dokumentacji wytwarzania i wprowadzania na rynek 
każdej partii surowców (Produkty Regionalne).

Kolejnymi certyfikatami w ramach systemu są tak zwane trzy znaki 
smaku: 

- Chroniona Nazwa Pochodzenia
-Chronione Oznaczenie Geograficzne
- Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Symbole te są Europejskimi znakami jakości, a w Polsce do chwili obec-
nej odznaczenia te posiada blisko 40 produktów. 
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Chroniona Nazwa Pochodzenia to symbol jakości, który nawiązuje do 
miejsca tradycyjnego wyrobu, co podkreśla wyjątkowość regionu. W procesie 
produkcji używać można jedynie surowców wyprodukowanych na danym re-
gionie, w którym to również musi zostać wyprodukowany oznaczony produkt. 
Certyfikat ten w Polsce posiada:

- oscypek
- bryndza podhalańska
- karp zatorski
- fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca
- fasola wrzawska
- miody z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny
- miód spadziowy podkarpacki
- redykołka
- wiśnia Nadwiślanka.

Certyfikat Chronione Oznaczenie Geograficzne otrzymują produkty, 
które cechuje wysoka jakość, a ich nazwa w czytelny sposób ukazuje miejsce 
wytwarzania. Ponadto minimum jeden z etapów produkcji wykonywany jest 
w tym miejscu. W Polsce certyfikat ten posiadają:

- jabłka grójeckie, jabłka łąckie, śliwki szydłowskie, suska sechlońska, tru-
skawki kaszubskie

- ser koryciński swojski, ser smażony wielkopolski
- chleb prądnicki, obwarzanek krakowski, rogal świętomarciński, kołacz 

śląski, cebularz lubelski, andruty kaliskie
- miód kurpiowski, miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich, miód 

drahimski
- kiełbasa Lisiecka, jagnięcina podhalańska
- fasola korczyńska

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność odnosi się do tradycji wyrobu. 
Produkt musi być wyprodukowany w oparciu o recepturę przekazywaną z po-
kolenia na pokolenie lub metodami tradycyjnymi z tradycyjnych surowców. 
Specjalnościami tymi w Polsce są miody pitne (półtoraki, dwójniaki, trójniaki 
i czwórniaki), olej rydzowy, pierekaczewnik (zapiekane ciasto z nadzieniem) 
oraz wyroby mięsne: kabanosy, kiełbasa myśliwska i jałowcowa. Każdy certy-
fikat Trzech Znaków Smaku posiada swoje logo, które nawiązuje do flagi Unii 
Europejskiej (obraz 3) (Trzy Znaki Smaku).
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Obraz 3: Logo trzech znaków jakości (Trzy Znaki Smaku).

Certyfikowane produkty ekologiczne

Certyfikat (obraz 4) zapewnia o ekologicznym sposobie wytworzenia 
produktów. Podkreśla ich zdrowy skład wolny od środków ochrony roślin, 
nawozów chemicznych, genetycznie modyfikowanych organizmów oraz za-
nieczyszczeń mikrobiologicznych. Produkty ekologiczne powstają w zgodzie 
ze środowiskiem naturalnym, a wszystkie działania przeciwdziałają negatyw-
nym zmianom klimatycznym. Uczestnictwo w programie certyfikacji ekolo-
gicznej niesie za sobą liczne obostrzenia, wymagania i urzędnicze procedury. 
Jednak produkty te sprzedawane są w cenie wyższej niż surowce pochodzące  
z produkcji konwencjonalnej. Współpraca jednostek certyfikujących z rolni-
kami i producentami żywności daje szansę na wyspecjalizowanie się rodzin-
nych gospodarstw rolnych w ekologiczne farmy (Polska Smakuje).

Obraz 4: Logo systemu certyfikowanych produktów ekologicznych.
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Certyfikowane produkty spożywcze

System jakości opierający się na kontroli procesu produkcji. Metodyka 
określa zasady powstawania produktów z ściśle określonych surowców, które 
musza mieć znane pochodzenie i wysoką jakość. W ramach tego systemu wy-
różnia się następujące znaki jakości:

- Integrowana Produkcja
- Wieprzowina PQS
- QAFP
- Wołowina QMP.

System Integrowanej Produkcji, zapoczątkowany w 2004 roku kontrolu-
je Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Dotyczy produkcji 
roślinnej, która prowadzona jest w oparciu o zasady ochrony środowiska, przy 
jednoczesnym wykorzystaniu postępu biologicznego oraz technicznego. Prze-
strzeganie zasad Integrowanej Produkcji pozwala na wyprodukowanie płodów 
rolnych wolnych od metali ciężkich oraz pozostałości środków ochrony roślin. 
Integrowana Produkcja (obraz 5) dotyczy także integrowanej ochrony roślin, 
która oprócz chemicznej walki z patogenami chorobotwórczymi wykorzystuje 
także metody biologiczne i fizyczne (ntegrowana produkcja roślin)

Obraz 5: Logo IP [PIORIN]

System PQS (obraz 6) (Pork Quality System) dotyczy mięsa wieprzowe-
go i funkcjonuje od 2009 roku. Ma na celu kontrolę produkcji mięsa wieprzo-
wego celem uzyskania mięsa wysokiej jakości, czyli pozbawionego nadmiernej 
ilości tłuszczu. System PQS skierowany jest do hodowców trzody chlewnej, 
rzeźni oraz przetwórców mięsa.



169

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ROLNYMI W POLSCE

Obraz 6: Logotyp Pork Quality System [www.polskasmakuje.pl]

QAFP (Quality Assurance for Food Products), czyli System Gwaranto-
wanej Jakości Żywności (obraz 7) powstał w 2009 roku. Jego celem jest wy-
promowanie polskiego mięsa oraz edukacja na temat pożytecznej roli mięsa  
w diecie człowieka. System pomaga także producentom, którzy osiągają ko-
rzyści na każdym etapie produkcji oraz sprzedaży. System ma również integro-
wać wszystkich członków branży mięsnej. 

Obraz 7: Znak jakości: System Gwarantowanej Jakości Żywności  
[Polska Smakuje]
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System QMP (Quality Meat Program) (obraz 8) dotyczy mięsa woło-
wego i powstał w 2008 roku. Krajowy program skierowany jest nie tylko do 
rolników hodujących bydło mięsne, ale także pozostałych uczestników cyklu 
produkcyjnego wołowiny kulinarnej wysokiej jakości- rzeźni, producentów  
i sprzedawców pasz dla bydła oraz firm transportujący żywiec wołowy. Przy-
należność do systemu obliguje do przestrzegania standardów QMP potwier-
dzonych przez Ministerstwo Rolnictwa. Każdego roku wszyscy uczestnicy 
łańcucha produkcji są kontrolowani przez niezależne organy. Program chroni 
producenta przed nieuczciwą konkurencją oraz konsumentów przed wprowa-
dzaniem na rynek mięsa słabej jakości.

Obraz 8: Graficzny znak jakości QMP [Polska Smakuje]

Produkty spożywcze z oznaczeniami

Oznaczenia te wyróżniają produkty spożywcze dla konsumenta, który 
może mieć pewność, że dana żywność posiada wysokie walory smakowe i ja-
kościowe. Znakami z tej kategorii są:

- Culinary Heritage
- Poznaj Dobrą Żywność
- Produkt Polski
- Produkt Tradycyjny
- Produkt Górski.

Projekt Culinary Heritage działa 24 lata i ma na celu promowanie eu-
ropejskiej żywności produkowanej przez regionalnych rolników i przetwór-
ców. Dziedzictwo kulinarne w Europie pomaga także w edukacji i wspoma-
ganiu rozwoju obszarów wiejskich. Program Poznaj Dobrą Żywność promuje 
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towary o wysokiej jakości i buduje zaufanie konsumenta do produktu. Znak 
nadawany jest na okres trzech lat. Znak graficzny Produkt Polski zapewnia 
o polskim pochodzeniu wszystkich surowców koniecznych do wyproduko-
wania danego produktu. Znak Produkt Tradycyjny opiera się o historyczne  
i tradycyjne receptury. Znak Produkt Górski informuje konsumenta o miej-
scu wytwarzania produktu [Polska Smakuje]. 

Podsumowanie

Właściwe zarządzanie zasobem rolnym oraz wyprodukowanym na nim 
surowcem niesie wymierne korzyści dla rozwoju sektora rolnego. Ponadto 
wiąże się także z korzyściami dla konsumentów. Rolnictwo jest kluczową gałę-
zią gospodarki, a zadaniem rolników jest zapewnienie bezpieczeństwa żywno-
ściowego. Ważną rolę w tym procesie pełni Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa, którego celem działalności jest wspieranie rodzinnych gospodarstw 
rolnych. To właśnie w tych miejscach powstają wysokojakościowe towary 
żywnościowe, które następnie trafiają do konsumentów. 

Znakowanie żywności ułatwia w znacznym stopniu wybór produktów, 
które wyróżniają się spośród innych. Są gwarantem między innymi polskiego 
pochodzenia surowców użytych do produkcji, zapewniają o wysokiej jakości, 
a także, że proces produkcji nie narusza środowiska naturalnego. Istniejące  
w Polsce systemy znakowania żywności i ich znaki są rozpoznawalnymi na co-
raz większą skalę symbolami nowoczesnego i przyjaznego ludziom rolnictwa. 
Bez wątpienia działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który za-
twierdza znaki jakości żywności pozwalają na rozwój rodzinnych gospodarstw 
rolnych, które produkują w oparciu o tradycyjne zasady, przy jednoczesnym 
unowocześnieniu zaplecza maszynowego. Pozwala to za rozwój obszarów 
wiejskich uwzględniający ich zrównoważony rozwój. 
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