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Od redaktorów tomu 

Na Pań stwa ręce składamy kolejńy ńumer czasopisma ńaukowego 

,,Zbliz eńia Cywilizacyjńe” zawierający zbio r artykuło w będących po-

kłosiem cykliczńej Studeńckiej Końfereńcji Naukowej pń. ,,Wyzwańia 

gospodarcze, polityczńe i społeczńe w globalńej gospodarce” zorgańi-

zowańej przez Pań stwową Uczelńię Zawodową we Włocławku. Auto-

rami publikacji są studeńci i absolweńci, kto rzy regularńie i aktywńie 

uczestńiczą w kolejńych edycjach Końfereńcji wygłaszając swoje roz-

waz ańia i przedstawiając wyńiki badań  w dedykowańych dla ńich pa-

ńelach. Tegoroczńa XII edycji Końfereńcji, kto ra miała charakter ogo l-

ńopolski z uwagi ńa sytuację epidemiologiczńą odbyła się w sposo b 

zdalńy za pos redńictwem platformy MS Teams. Prelegeńci prezeńto-

wali swoje referaty w 4 odrębńych pańelach wpisujących się w tema-

tykę końfereńcji: wyzwańia gospodarcze, polityczńe, społeczńe oraz 

wyzwańia techńiczńe.  

Dyńamiczńie zmieńiająca się rzeczywistos c  gospodarcza stańowi 

wyzwańie zaro wńo dla jedńostek, grup jak i całych społeczeń stw. Po-

woduje końieczńos c  ńie tylko dostosowańia się, ale tez  wyjs cia ńaprze-

ciw zmiańom globalńej gospodarki w kreatywńy i ińńowacyjńy sposo b 

w szczego lńos ci w obliczu pańującej pańdemii COVID-19. W tym koń-

teks cie wyjątkowego zńaczeńia ńabrała Studeńcka Końfereńcja Nau-

kowa, gdzie prezeńtowańe referaty obejmowały szeroki zakres tema-

tyczńy umoz liwiający wymiańę poglądo w i rozwo j wiedzy. Zawarte  

w ńumerze opracowańia ńaukowe są ro z ńorodńe pod względem tema-

tyczńym oraz wskazują ńa rozległos c  zagadńień  związańych z wyzwa-

ńiami gospodarczo-polityczńo-społeczńymi w globalńej gospodarce. 

Autorzy w swoich artykułach ńie ograńiczali się wyłączńie do rozwa-
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z ań  o charakterze stricte teoretyczńym, ale dokońali ro wńiez  wńikliwej 

ańalizy zagadńień  biorąc pod uwagę aspekt empiryczńo-praktyczńy.  

 Zorgańizowańa końfereńcja adresowańa była do studeńto w repre-

zeńtujących dziedzińę ńauk społeczńych, humańistyczńych, ińz yńie-

ryjńo-techńiczńych oraz ńauk medyczńych i ńauk o zdrowiu. Celem 

końfereńcji była wymiańa dos wiadczeń , prezeńtacja wyńiko w badań  

oraz dyskusja ńaukowa ńad aktualńymi problemami globalńej gospo-

darki w ramach przygotowańych sekcji tematyczńych.  

Nińiejszy ńumer otwiera artykuł autorstwa Marty Frątczak oraz 

mgra Roberta Kwas ńiewskiego pos więcońy Prezesowi Urzędu Ochrońy 

Dańych Osobowych jako orgańu włas ciwemu w sprawie ochrońy da-

ńych osobowych w Polsce. Rozwaz ańia Autoro w, gło wńie o charakterze 

teoretyczńo-prawńym, dotyczyły ogo lńych waruńko w związańych  

z powoływańiem orgańu ńadzoru w sprawa dotyczących ochrońy da-

ńych osobowych wyńikających z przepiso w ogo lńego rozporządzeńia 

o ochrońie dańych osobowych, ale takz e szczego łowych waruńko w  

i wymogo w formalńych, jakie musi spełńic  osoba by objąc  stańowisko 

Prezesa UODO, kto re wyńikają wprost z regulacji krajowych tj. ustawy 

z dńia 10 maja 2018 r. o ochrońie dańych osobowych. Autorzy przed-

stawili zakres włas ciwos ci Prezesa UODO, kto ry jest sukcesorem po-

przedńiego orgańu ochrońy dańych osobowych jakim był Geńeralńy 

Ińspektor Ochrońy Dańych Osobowych. W drugiej częs ci opracowańia 

Autorzy przedstawiają zadańia, kompeteńcje oraz uprawńieńia Preze-

sa UODO, biorąc pod uwagę w szczego lńos ci kompeteńcje związańe  

z ńakładańiem kar za ńieprzestrzegańie przepiso w, dotyczących ochro-

ńy dańych osobowych.  

W kolejńym artykule pt. ,,Ańaliza poro wńawcza struktury budz etu 

gmińy Miasto Włocławek oraz gmińy Brzes c  Kujawski w latach 2015–

2019” autorstwa Ańgeliki Bedńarek dokońańo wńikliwej ańalizy bu-

dz etu Miasta Włocławek oraz gmińy Brzes c  Kujawski biorąc pod uwagę 

zestawieńie wskaz ńiko w dochodo w oraz wydatko w obu jedńostek sa-

morządu terytorialńego. W pierwszej częs ci artykułu o charakterze 

teoretyczńym przedstawiońo ogo lńe zasady ustalańia budz etu w gmi-

ńach, ńatomiast w drugiej częs ci mającej charakter praktyczńy doko-
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ńańo ańalizy poro wńawczej udziału poszczego lńych z ro deł dochodo w 

i wydatko w według klasyfikacji budz etowej oraz podziału ze względu 

ńa cel przezńaczeńia w latach 2015–2019. W podsumowańiu Autorka 

wskazała ńa wńioski płyńące z przeprowadzońej ańalizy obu budz eto w 

biorąc pod uwagę dyńamikę zmiań w zakresie dochodo w i wydatko w 

budz etu Miasta Włocławek oraz gmińy Brzes c  Kujawskiej, ich poteńcjał 

rozwojowy i ińwestycyjńy. 

Artykuł autorstwa Domińiki Ruteckiej pt. ,,Rozwo j ryńku frańczyzy 

w Polsce” w częs ci teoretyczńej przedstawia istotę i historię frańchi-

sińgu, zaro wńo w ujęciu krajowym jak i międzyńarodowym. Autorka  

w swoim opracowańiu wskazuje ńa kilka defińicji pojęcia ,,frańczyzy” 

sformułowańych przez przedstawicieli doktryńy zajmujących się tą te-

matyką. Wskazańo ro wńiez  ńa wady i zalety frańchisińgu biorąc pod 

uwagę jego istotę. Częs c  empiryczńa ńatomiast, prezeńtuje oceńę po-

teńcjału ryńku frańczyz w Polsce, co stańowi realizację celu gło wńego 

opracowańia. W pracy została potwierdzońa hipoteza, z e ryńek frań-

czyz w Polsce zachowuje teńdeńcje rozwojową, stając się waz ńym ńa-

rzędziem ekspańsji marki w przestrzeńi krajowej. 

Opracowańie autorstwa Julii Patrońiak i Szymońa Szymań skiego pń. 

,,Zielońa gospodarka Uńii Europejskiej – aspekty prawńe” traktuje  

o wprowadzońych ńa przestrzeńi ostatńich lat ńajwaz ńiejszych zmia-

ńach w gospodarce mających ńa celu zmńiejszeńie ńegatywńego wpły-

wu ńa stań s rodowiska, w kto rym z yjemy. W pierwszej częs ci pracy 

omo wiońo gło wńe priorytety działań  Komisji Europejskiej ńa lata 

2019–2024 ńa rzecz budowańia ekologii w Uńii Europejskiej, opisując 

załoz eńia i działańia podjęte w ramach Europejskiego Zielońego Ładu 

(European Green Deal), kto ry jest długoletńim plańem działań  dla 

pań stw człońkowskich Uńii Europejskiej w celu redukcji emisji gazo w 

cieplarńiańych i dalszej degradacji s rodowiskowej. Załoz eńia Europej-

skiego Zielońego Ładu, wskazańe w opracowańiu, wpisują się całkowi-

cie w działańia podejmowańe przez Komisję Europejska ńa rzecz wdro-

z eńia zro wńowaz ońego rozwoju i zro wńowaz ońej gospodarki UE.  

W drugiej częs ci artykułu Autorzy ńawiązując do kwestii tzw. „zielońej 
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polityki” wskazali ńa podstawowe ńormy prawńe zawarte w Koństytu-

cji RP oraz ustawach krajowych odńoszące się do szeroko pojętej 

ochrońy klimatu i s rodowiska. Rozwaz ańia Autoro w zakoń czońe zosta-

ły opisańiem orgańizacji międzyńarodowych, kto re mają silńy wpływ 

ńa realizację klimatyczńych celo w w s wiatowej gospodarce, tj. pręz ńie 

działającej fuńdacji Greeńpace oraz Europejskiej Ageńcji S rodowiska.  

W kolejńym artykule pt. ,,Wyzwańia dla wspo lńego ryńku UE w ob-

liczu Brexitu i kryzysu wywołańego COVID-19”, autorstwa Magdaleńy 

Pełńikowskiej oraz Magdaleńy Wroń skiej Pułkowńik poruszońo sytua-

cję wspo lńego ryńku UE w sytuacji wystąpieńia jedńego z pań stw 

człońkowskich ze struktur Uńii Europejskiej oraz wybuchu pańdemii 

COVID-19. Autorki zwro ciły uwagę ńa wyzwańia społeczńo-gospodar-

cze stojące przez wspo lńym ryńkiem UE z uwagi ńa bezprecedeńsową 

decyzję Wielkiej Brytańii o wystąpieńiu z europejskiej wspo lńoty.  

W drugiej częs ci opracowańia Autorki ukazały gospodarcze, ekońo-

miczńe i społeczńe skutki pańdemii COVID-19. Szybkie rozprzestrze-

ńiańie się wirusa SARS-CoV-2, zdańiem Autorek, przyczyńiło się do 

zńaczńego zmńiejszeńia aktywńos ci gospodarczej ńie tylko w Uńii 

Europejskiej, ale i ńa całym s wiecie. W tej sytuacji priorytetem dla UE 

stała się ochrońa obywateli oraz wsparcie krajo w człońkowskich  

w zwalczańiu pańdemii, co zostało w sposo b precyzyjńy opisańe  

w opracowańiu.   

Ostatńi artykuł autorstwa Werońiki Mętlewicz pt. ,,Pozycja ustro-

jowa Europejskiego Bańku Ceńtralńego i jego rola w kreacji pieńiądza” 

wskazuje ńa prawńe, iństytucjońalńe i orgańizacyjńe aspekty fuńkcjo-

ńowańia Europejskiego Bańku Ceńtralńego w procesie kreacji pieńią-

dza w gospodarce. Częs c  pierwsza opracowańia zawiera ińformacje 

ogo lńe ńa temat Europejskiego Bańku Ceńtralńego, kto ry pełńi bardzo 

waz ńe fuńkcje w celu ustabilizowańia i pobudzańia gospodarki oraz 

mońitorowańia ryńku i końtroli ilos ci pieńiądza w obiegu. W tym za-

kresie omo wiońo Europejski System Bańko w Ceńtralńych (ESBC) oraz 

będący jego częs cią Eurosystemu, kto rego celem jest utrzymańie sta-

bilńos ci ceń i ochrońę wartos ci euro oraz – w szerszym aspekcie – 

ochrońa stabilńos ci fińańsowej oraz wspierańie ińtegracji fińańsowej 
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w Europie. Częs c  druga pracy została pos więcońa szczego łowej ańali-

zie zadań  Europejskiego Bańku Ceńtralńego w kreacji pieńiądza w go-

spodarce oraz przeańalizowańo podstawowe dańe faktograficzńe uka-

zujące teń mechańizm w praktyce. 

Poruszońe w publikacji zagadńieńia i problemy ńie są jedyńymi, 

kto re moz ńa wyodrębńic  w ramach poruszańej problematyki dotyczą-

cej wyzwań  gospodarczych,  polityczńych i społeczńych w globalńej go-

spodarce. Ilos c  złoz ońych opracowań  ńaukowych do druku pozwoli ńa 

wydańie kolejńego ńumeru czasopisma ńaukowego ,,Zbliz eńia Cywili-

zacyjńe” pos więcońego ww. tematyce. Mamy ńadzieję, z e lektura tego 

ńumeru przybliz y Pań stwu ńińiejszą problematykę i zaińspiruje do dal-

szych rozwaz ań  zaro wńo teoretyczńych, jak i praktyczńych. Jedńocze-

s ńie serdeczńie zachęcamy do publikowańia Pań stwa opracowań  ńau-

kowych ńa łamach kolejńych ńumero w Naszego kwartalńika.  

dr Jolanta Laskowska 

Dyrektor Iństytutu Nauk Społeczńych 

i Techńiczńych PUZ we Włocławku 

mgr Robert Kwaśniewski  

wykładowca w Zakładzie 

Admińistracji PUZ we Włocławku 
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Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

jako organ właściwy w sprawie ochrony 

danych osobowych w Polsce – uwagi de lege 

lata 

The President of the Personal Data Protection Office  

as the competent authority for the protection of personal data  

in Poland – de lege lata comments 

Streszczenie:  

Artykuł został poświęcońy ńowemu orgańowi ńadzorczemu w Polsce – jakim jest Pre-

zes Urzędu Ochrońy Dańych Osobowych. Prezes UODO jest sukcesorem poprzedńiego 

orgańu ochrońy dańych osobowych jakim był Geńeralńy Ińspektor Ochrońy Dańych 

Osobowych.  

W artykule omówiońo ogólńe waruńki związańe z powoływańiem orgańu ńadzoru  

w sprawach dotyczących ochrońy dańych osobowych wyńikające z przepisów RODO. 

W publikacji przedstawiońo zakres właściwości, wymogi formalńe do objęcia stańowi-

ska Prezesa UODO, które wyńikają z ustawy z dńia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych.  

W drugiej części przedstawiono zadania, kompetencje i uprawnienia Prezesa UODO, 

biorąc pod uwagę w szczególńości kompeteńcje związańe z ńakładańiem kar za ńie-

przestrzegańie przepisów, dotyczących ochrońy dańych osobowych.  

Artykuł powstał w oparciu o ańalizę aktów prawńych oraz dostępńej literatury przed-

miotu. 
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Słowa kluczowe: ochrona danych, dane osobowe, organ nadzorczy, RODO, Prezes 

UODO, admińistracyjńe kary pieńiężńe 

Abstract:  

The article was devoted to the new supervisory authority in Poland – the President of 

the Personal Data Protection Office. The President of the PDPO is the successor of the 

previous personal data protection authority, which was the Inspector General for 

Personal Data Protection. In the article, the general requirements connected to the 

appointment of a supervisory authority for personal data protection resulting from the 

provisions of the GDPR, were discussed.  

The formal requirements and conditions that are required to assume the post of the 

President of the PDPO resulting from the Act of 10 May 2018 on the Protection of 

Personal Data were also described.  

In the second part of the article, the tasks, competences, and powers of the President 

of the PDPO were presented, with special regard to competences connected to im-

posing administrative fines for the infringement of personal data protection pro-

visions.  

The article is based on the analysis of legal acts and available literature on the subject. 

Keywords: data protection, personal data, supervisory authority, GDPR, the President 

of the PDPO, administrative fines 

1. Wprowadzenie 

Z dńiem 25 maja 2016 roku weszło w z ycie rozporządzeńie Parla-

meńtu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dńia 27 kwietńia 2016 

roku w sprawie ochrońy oso b fizyczńych w związku z przetwarzańiem 

dańych osobowych i w sprawie swobodńego przepływu takich dańych 

oraz uchyleńia dyrektywy 95/46/WE1. Powyz szy akt prawa uńijńego 

obowiązuje we wszystkich pań stwach człońkowskich Uńii Europej-

skiej2 w sposo b bezpos redńi, a gło wńym celem jego wprowadzeńia 

było dokońańie reformy systemu ochrońy dańych osobowych w UE, po-

przez doprowadzeńie do spo jńos ci systemu i jedńolitos ci stosowańia 

 
1 Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016, s. 1, dalej ńazywańe jako ogólńe rozporządzeńie 

o ochronie danych osobowych lub RODO. 
2 RODO stosowańe jest także w krajach ńależących do Europejskiego Obszaru Go-

spodarczego. 
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przepiso w we wszystkich pań stwach człońkowskich3. Ogo lńe rozpo-

rządzeńie o ochrońie dańych osobowych zaczęło byc  stosowańe od 

25 maja 2018 roku.  

Dzień  25 maja 2018 roku ńie stańowi daty początkowej prawńej 

ochrońy dańych osobowych w Polsce. Po uchwaleńiu Koństytucji Rze-

czypospolitej Polskiej ustawodawca uchwalił w dńiu 29 sierpńia 1997 

roku ustawę o ochrońie dańych osobowych4, kto ra obowiązywała ńie-

przerwańie od 30 kwietńia 1998 roku do dńia 25 maja 2018 roku, czyli 

daty wejs cia w z ycie ńowej ustawy o ochrońie dańych osobowych 

uchwalońej 10 maja 2018 roku5, kto ra doprecyzowuje regulacje 

prawńe zawarte w ogo lńym rozporządzeńiu o ochrońie dańych osobo-

wych. Na poziomie europejskim ochrońa dańych osobowych fuńkcjo-

ńowała juz  od lat 90. XX wieku – z początkiem uchwaleńie poprzed-

ńiczki RODO – tj. dyrektywy 95/46/WE Parlameńtu i Rady z 24 paz -

dzierńika 1995 roku6.  

Gło wńe cele wprowadzeńia RODO do systemu prawńego pań stw 

człońkowskich Uńii Europejskiej zostały zawarte w art. 1, z kto rego 

moz ńa wyińterpretowac , z e ogo lńe rozporządzeńie o ochrońie dańych 

osobowych ma ńa celu: 

1) realizację podstawowych praw i wolńos ci oso b fizyczńych,  

w szczego lńos ci prawa do ochrońy dańych osobowych oso b 

fizyczńych,  

 
3 A. Grzelak, Rozdział II. Główne cele RODO [w:] T. Osiej, M. Kawecki (red.), Ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2017, 
s. 11. 

4 Ustawa z dnia  29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.  
2016, poz. 922). 

5 Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019, 
poz. 1781), dalej jako ,,ustawa”. 

6 Dyrektywa w sprawie ochrońy osób fizyczńych w zakresie przetwarzańia dańych 
osobowych i swobodńego przepływu tych dańych (Dz. Urz. WE z dńia 23 listopada 
1995 roku, L 281, s.31). 
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2) oraz uregulowańie zasad i umoz liwieńie swobodńego przepływu 

dańych osobowych w UE w taki sposo b by ochrońa praw jed-

ńostki ńie stała temu ńa przeszkodzie7.  

Ogo lńe rozporządzeńie o ochrońie dańych osobowych w art. 51 ust. 

1 ńakłada ńa kaz de pań stwo człońkowskie obowiązek utworzeńie co 

ńajmńiej jedńego orgańu ńadzoru odpowiadającego za ńadzo r ńad 

włas ciwym stosowańiem przepiso w prawa Uńii Europejskiej dotyczą-

cych ochrońy oso b fizyczńych w zakresie przetwarzańia dańych osobo-

wych. Kaz de z pań stw człońkowskich w s wietle przyzńańej im zasady 

autońomii iństytucjońalńej oraz proceduralńej ustańawia ńiezalez ńy 

aparat pań stwowy, ńadzorujący przestrzegańie przepiso w ogo lńego 

rozporządzeńia o ochrońie dańych osobowych8. Prawodawca uńijńy 

wymagał, aby do dńia 25 maja 2018 roku, a więc do momeńtu rozpo-

częcia stosowańia przepiso w rozporządzeńia, kaz de pań stwo człoń-

kowskie zawiadomiło Komisję Europejską o przepisach przyjętych ńa 

mocy rozdziału VI RODO, a ńastępńie ńiezwłoczńie o kaz dej kolejńej 

zmiańie mającej ńa ńie wpływ9. Powyz sze ozńaczało, z e do dńia 25 ma-

ja 2018 roku kaz de pań stwo człońkowskie powińńo miec  uchwalońe 

przepisy ustrojowe, kto re m.iń. wdraz ałyby obowiązek powołańia 

ńiezalez ńego orgańu ńadzorczego. Ustawodawca dochował termińu 

uchwalając w dńiu 10 maja 2018 roku ustawę o ochrońie dańych oso-

bowych, kto ra weszła w z ycie z dńiem 25 maja 2018 roku.  

Na mocy ww. ustawy ńowym orgańem ńadzorczym w Polsce usta-

ńowiońo Prezesa Urzędu Ochrońy Dańych Osobowych, kto ry jest suk-

cesorem poprzedńiego orgańu ochrońy dańych osobowych, jakim był 

Geńeralńy Ińspektor Ochrońy Dańych Osobowych, kto re podstawą 

działańia i fuńkcjońowańia była poprzedńia ustawa o ochrońie dańych 

osobowych z 1997 roku. W artykule omo wiońo ogo lńe waruńki zwią-

 
7 A. Grzelak, Rozdział II. Główne cele RODO…, op. cit., s. 12.  
8 Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych, s. 28. 
9 U. Góral, P. Makowski, Komentarz do art. 51 RODO [w:] E. Bielak Jomaa (red.),  

D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenia o ochronie danych. Komentarz, Warsza-
wa 2018, s. 907–909. 
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zańe z powoływańiem orgańu ńadzoru w sprawach dotyczących ochro-

ńy dańych osobowych wyńikające z przepiso w RODO, zakres włas ci-

wos ci, wymogi formalńe objęcia stańowiska Prezesa UODO wyńikające 

z przepiso w krajowych oraz jego kompeteńcje i uprawńieńia biorąc 

pod uwagę w szczego lńos ci kompeteńcje związańe z ńakładańiem kar 

za ńieprzestrzegańie przepiso w dotyczących ochrońy dańych oso-

bowych.  

2. Ogólne warunki powołania organów nadzoru w państwach 

członkowskich wynikające z RODO 

Ogo lńe rozporządzeńie o ochrońie dańych osobowych w rozdziale 

VI pt. ,,Niezalez ńe orgańy ńadzorcze” zawiera przepisy dotyczące obo-

wiązku utworzeńia w pań stwach człońkowskich ńiezalez ńych orgańo w 

ńadzorczych oraz przepisy okres lające ich włas ciwos c , zadańia i upraw-

ńieńia. Orgańy ńadzorcze, powołańe ńa mocy ustrojowych przepiso w 

krajowych, przyczyńią się jak wskazuje RODO w art. 51 ust. 2, do 

spo jńego stosowańia ogo lńego rozporządzeńia o ochrońie dańych oso-

bowych w całej Uńii Europejskiej. W tym celu orgańy ńadzoru będą 

wspo łpracowac  między sobą oraz z Komisją Europejską ńa zasadach 

okres lońych w rozdziale VII RODO10.  

RODO w art. 51 ust. 1 oraz ust. 3 daje uprawńieńie pań stwom człoń-

kowskim do ustańowieńia więcej ńiz  jedńego orgańu ńadzorczego,  

z uwagi ńa ro z ńe systemy koństytucyjńe, orgańizacyjńe czy admińistra-

cyjńe, z zastrzez eńiem iz  pań stwo w takim przypadku musi wskazac  

kto ry orgań będzie reprezeńtowac  te orgańy w Europejskiej Radzie 

Ochrońy Dańych (art. 51 ust. 3 RODO)11. W Polsce ustawodawca przyjął 

model przewidujący istńieńie jedńego orgańu ńadzorczego, kto ry jest 

ceńtralńym orgańem admińistracji publiczńej usytuowańym poza sys-

temem admińistracji rządowej, gdyz  taka końcepcja wpisuje się w pol-

skim system koństytucyjńy i uńitarńy charakter Rzeczypospolitej Pol-

 
10 Ibidem, s. 907–908.  
11 Ibidem, s. 910. 
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skiej12. Rozwiązańie to jak ńajbardziej jest korzystńe z puńktu widzeńia 

sprawńos ci i efektywńos ci działańia systemu ochrońy dańych osobo-

wych w Polsce, gdyz  wielos c  orgańo w wydłuz yłaby czas podejmowańia 

decyzji i wypracowywańia ostateczńych wńiosko w działańia w zakre-

sie przestrzegańia ochrońy dańych osobowych.  

Prawodawca uńijńy, w art. 52 RODO, zasadńicze zńaczeńie przypi-

suje zapewńieńiu ńiezalez ńos ci orgańowi ńadzorczemu podczas wy-

pełńiańia zadań  i wykońywańia swoich uprawńień  wyńikających  

z RODO w aspekcie iństytucjońalńym, fuńkcjońalńym oraz material-

ńym. Niezalez ńos c  iństytucjońalńa przejawia się w braku podległos ci 

wobec ińńych orgańo w (ńp. z admińistracji rządowej) oraz działańia 

wolńego od pos redńich czy bezpos redńich wpływo w zewńętrzńych ńp. 

partii polityczńej. Niezalez ńos c  fuńkcjońalńa polega ńa ńiepodlegańiu 

końtroli ińńych iństytucji pań stwowych w końteks cie zakresu swojego 

działańia. Natomiast ńiezalez ńos c  materialńa wiąz e się z dostępem do 

odpowiedńiej ińfrastruktury, kto ra umoz liwi sprawńe wykońywańie 

zadań  i obowiązko w, ńp. odpowiedńie fuńdusze i zasoby kadrowe13.  

Ustawodawca w przepisach krajowych, tj. ustawie z dńia 10 maja 

2018 roku o ochrońie dańych osobowych zapewńił Prezesowi Urzędu 

Dańych Osobowych jako orgańowi ńadzorczemu pełńą ńiezalez ńos c  

poprzez wskazańie w przepisach ustawy, z e podlega oń wyłączńie usta-

wie, a takz e poprzez wprowadzeńie zakazu zajmowańia ińńego stańo-

wiska ńiz  ńaukowe, zakazu przyńalez ńos ci do partii polityczńej lub 

sprawowańia fuńkcji ńiedającej się pogodzic  z godńos cią urzędu 

(art. 37 ustawy). Dodatkowo wprowadzońo dla Prezesa UODO immu-

ńitet (art. 38 ustawy), moz liwos c  samodzielńego powoływańia zastęp-

co w (art. 36 ustawy), a przede wszystkim ograńiczeńia w jego odwoła-

ńiu (art. 34 ust. 9 ustawy)14.  

 
12 O. Legat, Komentarz do art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych [w:] B. Mar-

cinkowski (red.), Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018,  
s. 103.  

13 U. Góral, P. Makowski, Komentarz do art. 52 RODO [w:] E. Bielak Jomaa (red.),  
D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenia o ochronie..., op. cit., s. 911–912. 

14 O. Legat, Komentarz do art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych [w:] B. Mar-
cinkowski (red.), Ustawa o ochronie danych..., op. cit., s. 105–106. 
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Wyz ej wymieńiońe przepisy wypełńiają w całos ci dyspozycje za-

warte przez prawodawcę uńijńego w art. 52 RODO w zakresie waruń-

ko w, jakie kaz de pań stwo człońkowskie musi spełńic , aby ńiezalez ńos c  

orgańu ńadzorczego była zachowańa tj.: 

− człońkowie orgańu ńadzorczego muszą byc  wolńi od pos redńich 

czy bezpos redńich wpływo w zewńętrzńych i ńie zwracają się do 

ńikogo o iństrukcje ańi od ńikogo ich ńie przyjmują (art. 52 ust. 

2 RODO); 

− powstrzymują się od wszelkich czyńńos ci sprzeczńych ze 

swoimi obowiązkami i podczas swojej kadeńcji ńie podejmują 

z adńego zajęcia zarobkowego ańi ńiezarobkowego sprzeczńego 

z tymi obowiązkami (art. 52 ust. 3 RODO); 

− mają zapewńiońe dostateczńe zasoby kadrowe, techńiczńe, fi-

ńańsowe, pomieszczeńia i ińfrastrukturę ńiezbędńe do skutecz-

ńego wykońywańia swoich zadań  (art. 53 ust. 4 RODO); 

− orgań ńadzorczy samodzielńie wybiera swo j persońel (art. 53 

ust. 5 RODO); 

− końtrola fińańsowa orgańu ma ńie podwaz ac  jego ńiezalez ńos ci, 

a orgań dyspońuje odrębńym publiczńym budz etem roczńym, 

kto ry moz e byc  częs cią budz etu pań stwowego (art. 52 ust. 6 

RODO). 

Ogo lńe rozporządzeńie o ochrońie dańych osobowych w art. 53 ust. 

1 wskazuje, ńa przejrzystos c  procedury powoływańia w pań stwach 

człońkowskich orgańu ńadzorczego oraz odńosi się do waruńko w peł-

ńieńia tej fuńkcji przez człońka orgańu ńadzorczego. Prawodawca 

uńijńy jasńo wskazuje, z e człońka orgańu ńadzorczego moz e powoły-

wac  parlameńt, głowa pań stwa, rząd lub ińńy ńiezalez ńy orgań, kto -

remu to zadańie powierzońo w prawie krajowym pań stwa człońkow-

skiego. Art. 53 ust. 2 RODO formułuje ogo lńe waruńki dotyczące kwali-

fikacji człońko w orgańu ńadzorczego, kto ra są ńiezbędńymi do objęcia 

obowiązko w i wykońywańia zadań  wyńikających z art. 55-59 RODO. 

Rozporządzeńie w tym zakresie lakońiczńie wskazuje, iz  kaz dy człońek 

musi posiadac  kwalifikacje, dos wiadczeńie i umiejętńos ci – w szczego l-
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ńos ci w dziedzińie ochrońy dańych osobowych – kto re są potrzebńe do 

wykońywańia obowiązko w i uprawńień  przysługujących ńa podstawie 

stosowńych przepiso w prawa. Rozporządzeńie ńie wskazuje szczego -

łowo wymagań  względem kańdydato w ńa to stańowisko – doprecyzo-

wańie wymogo w ńastępuje ńa gruńcie przepiso w krajowych15.  

W art. 54 RODO prawodawca uńijńy wylicza eńumeratywńie zasady 

ustańawiańia orgańu ńadzorczego w pań stwie człońkowskim. W związ-

ku z tym w przepisach krajowych ustawodawcy poszczego lńych krajo w 

muszą okres lic  takie elemeńty jak: procedury ustańawiańia orgańu 

ńadzoru, wymogi kwalifikacyjńe, procesy powoływańia, długos c  ka-

deńcji i jej powtarzańie, obowiązki związańe z pełńieńiem fuńkcji  

(w tym w zakresie apolityczńos ci, bezstrońńos ci czy zakazu łączeńia 

działalńos ci)16.  

Zgodńie z art. 55 ust. 1 RODO ,,kaz dy orgań ńadzorczy jest włas ciwy 

do wypełńiańia zadań  i wykońywańia uprawńień  powierzońych mu 

zgodńie z ńińiejszym rozporządzeńiem ńa terytorium swojego pań -

stwa człońkowskiego”. Przepis teń wskazuje ńa włas ciwos c  miejscową 

oraz rzeczową orgańu ńadzorczego. Zasada ta ulega modyfikacji w art. 

56 RODO, kto ry odńosi się do końcepcji mechańizmu kompleksowej 

wspo łpracy.  

RODO w art. 57 wskazuje ńa otwarty katalog zadań  orgańu ńadzor-

czego, ws ro d kto rych doktryńa wyro z ńia kompeteńcje o charakterze 

ogo lńym (ńp. art. 57 ust. 1 lit. a i v) oaz kompeteńcje szczego lńe doty-

czące końkretńie wskazańych zadań  (art. 57 ust. 1 lit. b-u). Prawo-

dawca uńijńy, ńakładając ńa orgańy ńadzorcze szereg zadań , jedńocze-

s ńie wyposaz a te orgańy w szereg uprawńień  (kompeteńcji) umoz li-

wiających ich realizację. Uprawńieńia orgańo w ńadzorczych zostały 

zawarte w art. 58 RODO i moz ńa je ując  w 4 grupach: 

1) uprawńieńia do prowadzeńia postępowań ,  

2) uprawńieńia ńaprawcze i do ńakładańia kar,  

 
15 Ibidem, s. 918–920. 
16 Ibidem, s. 922. 
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3) uprawńieńia do udzielańia zezwoleń  i uprawńieńia doradcze 

oraz 

4) uprawńieńia do zgłaszańia ńaruszeń  RODO orgańom wymiaru 

sprawiedliwos ci oraz do udziału w postępowańiu sądowym,  

w szczego lńos ci w przypadku skarg oso b fizyczńych, bez 

uszczerbku dla uprawńień  orgańo w prokuratorskich ńa mocy 

prawa pań stwa człońkowskiego17. 

RODO w art. 59 ńakłada ńa orgańy ńadzorcze obowiązek sporządza-

ńia roczńych sprawozdań  ze swojej działalńos ci, w kto rym fakultatyw-

ńie moz e wyszczego lńic  rodzaje zgłoszońych mu ńaruszeń  i rodzaje 

s rodko w podjętych zgodńie z art. 58 ust. 2 RODO. Sprawozdańia te są 

przekazywańe parlameńtowi ńarodowemu, rządowi i ińńym orgańom 

wskazańym prawem pań stwa człońkowskiego. Sprawozdańia te są 

udostępńiańe opińii publiczńej, Komisji Europejskiej oraz Europejskiej 

Radzie Ochrońy Dańych.  

3. Wymogi formalne na stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych 

Ustawa z dńia 10 maja 2018 roku o ochrońie dańych osobowych  

w rozdziale 6 ,,Prezes Urzędu” wskazuje m.iń. ńa procedurę powoływa-

ńia, wymogi kwalifikacyjńe oraz kompeteńcje i zadańia Prezesa Urzędu 

Ochrońy Dańych Osobowych, kto ry jest orgańem włas ciwym w sprawie 

ochrońy dańych osobowych w Polsce. Rozdział 6 wypełńia tym samym 

dyspozycję zawartą przez prawodawcę uńijńego w art. 54 RODO.  

Zgodńie z art. 34 ust. 3 ńińiejszej ustawy ,,Prezesa Urzędu Ochrońy 

Dańych Osobowych powołuje i odwołuje Sejm Rzeczypospolitej za zgo-

dą Seńatu Rzeczypospolitej Polskiej”. Szczego łowa procedura powo-

ływańia i odwoływańia Prezesa UODO wyńikac  będzie z Regulamińu 

 
17 Ibidem, s. 943.  
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Sejmu18 Rzeczypospolitej Polskiej19. Ustawodawca w art. 34 ust. 4 

ustawy wskazuje ńa waruńki jakie musi spełńic  osoba, kto ra ubiega się 

o stańowisko Prezesa UODO. Zgodńie z tym przepisem ńa stańowisko 

Prezesa Urzędu moz e byc  powołańa osoba, kto ra: 

1) jest obywatelem polskim, 

2) posiada wykształceńie wyz sze,  

3) wyro z ńia się wiedzą prawńiczą i dos wiadczeńiem z zakresu 

ochrońy dańych osobowych, 

4) korzysta z pełńi z praw publiczńych, 

5) ńie była skazańa prawomocńym wyrokiem za umys lńe prze-

stępstwo lub umys lńe przestępstwo skarbowe, 

6) posiada ńieposzlakowańą opińią. 

W zakresie większos ci powyz szych waruńko w ńie ma z adńej wąt-

pliwos ci, jedńakz e kwestia posiadańia przez osobę wykształceńia wyz -

szego moz e pozostawiac  pewńe wątpliwos ci, gdyz  ustawa jasńo ńie 

wskazuje jakiego typu wykształceńie wyz sze osoba musi posiadac .  

Z uwagi ńa materię prawńą, jaką zajmuje się Prezes Urzędu Ochrońy 

Dańych Osobowych w zakresie swoich kompeteńcji, uzasadńiońym by-

łoby, z eby posiadał wykształceńie wyz sze prawńicze. Ustawodawca je-

dyńie wskazuje, z e kańdydat ńa Prezesa Urzędu powińień wyro z ńiac  

się wiedzą prawńiczą i dos wiadczeńiem z zakresu ochrońy dańych oso-

bowych, co ńie ozńacza, z e wiedzę prawńiczą jaką posiada bez studio w 

wyz szych prawńiczych pozwoli ńa gwarańcję wykońywańia tej fuńkcji 

rzetelńie. Ustawodawca w stosuńku do zapisu w poprzedńiej ustawie 

doprecyzował wczes ńiejsze sformułowańie ,,dos wiadczeńie zawodo-

we”, kto re mogło błędńie wskazywac , z e kańdydaci ńa stańowisko 

GIODO (tak wtedy ńazywańo orgań ńadzorczy) mogli wymo g teń speł-

ńic  wykazując się dos wiadczeńiem ińńym ńiz  w zakresie ochrońy da-

ńych osobowych. 

 
18 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dńia 30 lipca 1992 roku – Regulamin 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. 2019, poz. 1028 ze zm.). 
19 A. Dmochowska, Komentarz do art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych [w:] 

A. Dmochowska, A. Piotrowska, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wy-
dawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 65. 
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Ustawodawca w art. 34 ust. 5 wskazuje, z e Prezes Urzędu w zakresie 

wykońywańia swoich zadań , podlega tylko ustawie. Nie moz e oń pod-

legac  ińńemu orgańami władzy publiczńej w zakresie wykońywańia 

swoich kompeteńcji i zadań , gdyz  RODO, czyli ogo lńe rozporządzeńie o 

ochrońie dańych osobowych jasńo wskazuje, z e orgań ńadzorczy musi 

miec  charakter ńiezalez ńy.  

Długos c  pełńieńia fuńkcji przez orgań ńadzorczy została okres lońa 

przez ustawodawcę polskiego w art. 34 ust. 6 ustawy, zgodńie z kto rym 

kadeńcja Prezesa UODO trwa 4 lata, licząc od dńia złoz eńia s lubowańia. 

Prezes Urzędu po upływie kadeńcji wykońuje swoje obowiązki do 

czasu objęcia stańowiska przez ńowego Prezesa Urzędu. Wskazo wki, 

co długos ci kadeńcji orgańu ńadzorczego, zawierało RODO w art. 54 

ust. 1 lit d, kto ry stańowił, z e kadeńcja człońka orgańu ńadzorczego ńie 

moz e byc  kro tsza ńiz  4 lata,  z wyjątkiem pierwszej kadeńcji po dńiu 

wejs cia w z ycie RODO. Nasz ustawodawca w przepisach krajowych 

utrzymał poprzedńią regulację wyńikającą z ustawy z 1997 roku w tej 

materii, odńoszącą się do poprzedńiego orgańu ńadzorczego (GIODO) 

i pozostał przy mińimalńej, przewidziańej w rozporządzeńiu uńijńym 

kadeńcji 4-letńiej20. Ustawodawca w art. 34 ust. 7 ustańowił moz liwos c  

reelekcji ńa stańowisku Prezesa UODO i postańowił, z e ta sama osoba 

moz e byc  Prezesem Urzędu przez dwie kolejńe kadeńcje.  

W art. 34 ust. 8 ustawodawca odńosi się do przyczyń wygas ńięcia 

kadeńcji Prezesa Urzędu, kto ra wygasa z chwilą jego s mierci, odwoła-

ńia lub uraty obywatelstwa. W ostatńim przypadku utrata pełńieńia 

fuńkcji Prezesa Urzędu będzie spowodowańa zaprzestańiem spełńia-

ńia jedńej z przesłańek powołańia ńa fuńkcję Prezesa UODO, jakim jest 

posiadańie obywatelstwa polskiego (przesłańka ta wyńika z art. 34  

ust. 4 pkt 1 ustawy)21. W przypadku wygas ńięcia kadeńcji Prezesa 

Urzędu  jego obowiązki pełńi zastępca Prezesa Urzędu wskazańy przez 

Marszałka Sejmu (art. 34 ust. 10 ustawy). 

 
20 O. Legat, Komentarz do art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych [w:] B. Mar-

cinkowski (red.), Ustawa o ochronie danych..., op. cit., s. 116. 
21 Ibidem, s. 117.  
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Ustawodawca w art. 34 ust. 9 dopus cił moz liwos c  odwołańia Pre-

zesa Urzędu przed upływem kadeńcji. RODO ogo lńie w art. 53 ust. 4 

wskazuje, z e ,,człońek moz e zostac  odwołańy ze stańowiska tylko  

w przypadku, gdy dopus ci się powaz ńego uchybieńia lub przestał speł-

ńiac  waruńki ńiezbędńe do pełńieńia obowiązko w”. Ustawa z dńia 10 

maja 2018 roku o ochrońie dańych osobowych zńaczeńie rozszerza 

przesłańki odwołańia Prezesa Urzędu przed upływem kadeńcji. Prze-

pis art. 34 ust. 9 wskazuje ńa katalog przesłańek odwołańia Prezesa 

Urzędu, kto rymi są: 

1) zrzeczeńie się stańowiska – przesłańka ta wyńika takz e a art. 53 

ust. 3 RODO, forma złoz eńia rezygńacji ńie została uregulowańa 

w ustawie, jedńakz e ńalez y zgodzic  się z poglądem teoretyko w 

prawa, kto rzy wskazują, z e rezygńacja ze stańowiska Prezesa 

Urzędu powińńa byc  złoz ońa ńa ręce Marszałka Sejmu, gdyz  oń 

zgodńie z Regulamińem Sejm jest orgańem włas ciwym do przyj-

mowańia kańdydatur ńa stańowisko Prezesa UODO22; 

2) trwała ńiezdolńos c  do pełńieńia obowiązko w ńa skutek choroby 

stwierdzońa orzeczeńiem lekarskim; 

3) sprzeńiewierzeńie się s lubowańiu – przed przystąpieńiem do 

wykońywańia obowiązko w Prezes Urzędu składa przed Sejmem 

RP s lubowańie o tres ci wyńikającej z art. 35 ustawy; w przy-

padku sprzeńiewierzeńia się s lubowańiu osoba pełńiąca fuńkcję 

Prezesa UODO przestaje spełńiac  waruńek powołańia w postaci 

posiadańia ńieposzlakowańej opińii23; 

4) skazańie prawomocńym wyrokiem sądu za popełńieńie umys l-

ńego przestępstwa lub umys lńego przestępstwa skarbowego – 

przesłańka w mys l uzasadńieńia do ustawy24 wprowadzońa ce-

lem wzmocńieńia ńiezalez ńos ci orgańu ńadzorczego; 

 
22 A. Dorozd, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i prze-

pisy, Warszawa 2008, s. 59.  
23 O. Legat, Komentarz do art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych [w:] B. Mar-

cinkowski (red.), Ustawa o ochronie danych..., op. cit., s. 118–119. 
24 Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych, s. 30. 
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5) pozbawieńie praw publiczńych – wskutek orzeczeńia s rodka 

karńego przewidziańego w art. 39 Kodeksu Karńego25 oraz art. 

22 Kodeksu Karńego Skarbowego26 osoba utraca waruńek ńie-

zbędńy do ubiegańia się o stańowisko Prezesa Urzędu i pełńie-

ńia tej fuńkcji27. 

Ustawodawca w art. 36 ustawy ńadaje Prezesowi Urzędu uprawńie-

ńie do samodzielńego powołańia swoich zastępco w co wzmacńia jego 

pozycję zaro wńo ze strońy orgańizacyjńej Urzędu, jak i w s wietle wy-

mogu ńiezalez ńos ci orgańu ńadzorczego, o kto rym mo wi w swoich 

przepisach RODO. Prezes Urzędu ma moz liwos c  powołańia maksymal-

ńie 3 zastępco w. Rozwiązańie takie zgodńie z uzasadńieńiem do usta-

wy podyktowańe było szerokim zakresem zadań  ńałoz ońych ńa Preze-

sa Urzędu,  kto re bardzo często wymagają ińńych kwalifikacji. Jako 

przykład podańo wymo g prowadzeńia wspo łpracy międzyńarodowej, 

podejmowańie działań  edukacyjńych, prowadzeńia postępowań  w 

sprawach ńaruszeńia przepiso w o ochrońie dańych czy ńadzoru28 ńie 

tylko ńad Ogo lńym Rozporządzeńiem ale ro wńiez  ńad tzw. dyrektywą 

policyjńą29. Kaz de z wyz ej wymieńiońych obszaro w moz e miec  w swo-

ich zadańiach słuz bowych ińńy zastępca Prezesa Urzędu.  Kańdydat ńa 

zastępcę Prezesa UODO musi spełńiac  te same wymogi co kańdydat ńa 

Prezesa Urzędu. Wymogi wyńikają z art. 36 ust. 2 ustawy.  

Ustawa o ochrońie dańych osobowych wprowadza w swoich prze-

pisach zasadę incompatibilitas oraz wymo g apolityczńos ci względem 

 
25 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1444). 
26 Ustawa z dńia 10 wrześńia 1999 roku – Kodeks Karny Skarbowy (t.j. Dz. U. 2020, 

poz. 19). 
27 O. Legat, Komentarz do art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych [w:] B. Mar-

cinkowski (red.), Ustawa o ochronie danych..., op. cit., s. 119. 
28 Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych, s. 31. 
29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrońy osób fizyczńych w związku z przetwarzańiem dańych oso-
bowych przez właściwe orgańy do celów zapobiegańia przestępczości, prowadzenia 
postepowań przygotowawczych, wykrywańia i ścigańia czyńów zabrońiońych i wyko-
ńywańia kar, w sprawie swobodńego przepływu takich dańych oraz uchylająca decyzję 
ramową rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE z dńia 4 maja 2016 roku L 119/89). 
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Prezesa Urzędu oraz jego zastępco w. Ustawodawca w art. 37 ustawy 

wskazuje, z e Prezes Urzędu oraz jego zastępcy ńie mogą zajmowac  iń-

ńych stańowisk ańi wykońywac  ińńych zajęc  zarobkowych lub ńieza-

robkowych sprzeczńych z obowiązkami Prezesa Urzędu. Ustawa wpro-

wadziła jedńak pewńe wyjątki względem stańowisk, kto re ww. osoby 

mogą zajmowac , tj.  stańowiska dydaktyczńego, stańowiska ńaukowo-

dydaktyczńego lub ńaukowego w szkole wyz szej, Polskiej Akademii 

Nauk, iństytucie badawczym lub ińńej jedńostce ńaukowej. Prezes 

UODO oraz jego zastępcy muszą byc  apolityczńie co wiąz e się z zaka-

zem ńalez eńia do partii polityczńej, związku zawodowego ańi ńie mogą 

prowadzic  działalńos ci publiczńej ńiedającej się pogodzic  z godńos cią 

jego urzędu (art. 37 ust. 2 ustawy)30. Zakaz przyńalez ńos ci do partii po-

lityczńej czy związko w zawodowych korespońduje z art. 52 ust. 2 

RODO, w kto rym prawodawca uńijńy zawarł wskazańie dotyczące ńie 

podlegańia z adńym wpływom, ańi bezpos redńim, ańi pos redńim31.  

Zgodńie z art. 45 ustawy Prezes Urzędu wykońuje swoje zadańia 

przy pomocy Urzędu Ochrońy Dańych Osobowych. W przypadkach 

uzasadńiońych charakterem i liczbą spraw z zakresu ochrońy dańych 

osobowych ńa dańym tereńie Prezesa Urzędu moz e w ramach Urzędu 

tworzyc  jedńostki zamiejscowe Urzędu. Prezes Urzędu, w drodze za-

rządzańia, ńadaje statut Urzędowi, okres lając:  

1) orgańizację wewńętrzńą Urzędu,  

2) zakres zadań  swoich zastępco w,  

3) zakres zadań  i tryb pracy komo rek orgańizacyjńych Urzędu. 

– mając ńa uwadze stworzeńie optymalńych waruńko w orgańizacyj-

ńych do prawidłowej realizacji zadań  Urzędu.  

Prezes Urzędu, zastępcy Prezesa Urzędu, a takz e pracowńicy Urzę-

du są zobowiązańi zachowac  w tajemńicy ińformację, o kto rych dowie-

dzieli się w związku z wykońywańiem czyńńos ci słuz bowych. Obowią-

 
30 A. Dmochowska, Komentarz do art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych [w:] 

A. Dmochowska, A. Piotrowska, Ustawa o ochronie danych..., op. cit., s. 67. 
31 O. Legat, Komentarz do art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych [w:] B. Mar-

cinkowski (red.), Ustawa o ochronie danych..., op. cit., s. 123. 
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zek zachowańia w tajemńicy ińformacji, o kto rych mowa powyz ej, 

obowiązuje takz e po zakoń czeńiu kadeńcji albo zatrudńieńia.  

4. Wybrane kompetencje i uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych 

Kompeteńcje orgańo w ńadzorczych w sposo b ogo lńy zostały ujęte 

w art. 57 RODO, w kto rym ustawodawca uńijńy wskazuje, z e orgańowi 

ńadzorczemu ńa swoim terytorium przysługuje m.iń. prawo do mońi-

torowańia i egzekwowańia stosowańia przepiso w ogo lńego rozporzą-

dzeńia o ochrońie dańych osobowych, co obejmuje m.iń. rozpatrywańie 

skarg składańych w trybie art. 77 RODO, przeprowadzańie końtroli 

oraz wszczyńańie ro z ńorodńych postępowań . Aby zapewńic  skutecz-

ńos c  realizacji tych kompeteńcji, orgań ńadzorczy został wyposaz ońy 

przez ustawodawcę okres lońymi ńarzędziami i uprawńieńiami, kto re 

słuz ą włas ciwemu egzekwowańiu przestrzegańia przepiso w dotyczą-

cych ochrońy dańych osobowych ńa terytorium dańego pań stwa Uńii 

Europejskiej. Uprawńieńia, kto re zostały przyzńańe orgańom ńadzor-

czym ustawodawca wymieńia w art. 58 RODO32. Uprawńieńia te, zgod-

ńie z doktryńą, moz ńa ując  w kilka kategorii: 

1) uprawńieńia do prowadzeńia postępowań ,  

2) uprawńieńia ńadzorcze i do ńakładańia kar,  

3) uprawńieńia do udzielańia zezwoleń  i uprawńieńia doradcze 

oraz 

4) uprawńieńia do zgłaszańia ńaruszeń  rozporządzeńia orgańom 

wymiaru sprawiedliwos ci oraz do udziału w postępowańiu są-

dowym, w szczego lńos ci w przypadku skarg oso b fizyczńych, 

bez uszczerbku dla uprawńień  orgańo w prokuratorskich ńa 

mocy prawa pań stwa człońkowskiego33.  

 
32 U. Góral, P. Makowski, Komentarz do art. 57 RODO [w:] E. Bielak Jomaa (red.),  

D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenia o ochronie..., op. cit., s. 935–936. 
33 Ibidem, s. 943. 
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W ramach przyzńańych przez RODO uprawńień , orgań ńadzorczy 

moz e: 

1) ńakazac  admińistratorowi i podmiotowi przetwarzającemu do-

starczeńia wszelkich ińformacji potrzebńych orgańowi ńadzor-

czemu do realizacji swoich zadań , 

2) prowadzic  postępowańia w formie audyto w ochrońy dańych, 

3) zawiadomic  admińistratora lub podmiot przetwarzający o po-

dejrzeńiu ńaruszeńia rozporządzeńia, 

4) uzyskac  od admińistratora i podmiotu przetwarzającego dostęp 

do wszelkich dańych osobowych i wszelkich ińformacji ńiezbęd-

ńych orgańowi ńadzorczemu do realizacji swoich zadań , 

5) uzyskac  dostęp do wszystkich pomieszczeń  admińistratora  

i podmiotu przetwarzającego, w tym do sprzętu i s rodko w słu-

z ących do przetwarzańia dańych, zgodńie z procedurami okre-

s lońymi w prawie uńijńym lub w prawie pań stwa człońkow-

skiego. 

Doprecyzowańie uprawńień  orgańu ńadzorczego w zakresie koń-

troli zostało uregulowańe w przepisach ustawy z dńia 10 maja 2018 

roku o ochrońie dańych osobowych. Ustawodawca w zakresie postępo-

wań  końtrolńo-ńadzorczych wyro z ńia dwa rodzaje postępowań : koń-

trolę przestrzegańia przepiso w o ochrońie dańych osobowych (roz-

dział 9 ustawy) oraz postępowańie w sprawie ńaruszeńia przepiso w  

o ochrońie dańych osobowych (rozdział 7 ustawy). Zaro wńo jedńo, jak 

i drugie postępowańie przeprowadzańe jest w oparciu o procedurę ad-

mińistracyjńą wyńikającą z przepiso w Kodeksu Postępowańia Admińi-

stracyjńego34. Podstawowa relacja pomiędzy tymi dwoma rodzajami 

postępowań  polega ńa tym, z e jez eli końtrola przestrzegańia przepi-

so w wykaz e jakiekolwiek ńieprawidłowos ci, to ńastępńie orgań ńad-

zorczy moz e wszcząc  odrębńe postępowańie w sprawie ńaruszeńia 

przepiso w o ochrońie dańych (jedńak w sytuacji gdy, postępowańie  

w sprawie ńaruszeńia ńie było poprzedzońe końtrolą, końtrola taka 

 
34 Ustawa z dńia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowańia Admińistracyjńego 

(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),dalej jako k.p.a. 
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moz e rozpocząc  się takz e w trakcie postępowańia). Ustawa o ochrońie 

dańych osobowych w art. 78 ust. 2 wyro z ńia trzy rodzaje końtroli prze-

strzegańia przepiso w: 

1) końtrolę plańową – prowadzońą zgodńie z zatwierdzońym 

przez Prezesa Urzędu plańem końtroli, 

2) końtrolę doraz ńą – ńa podstawie uzyskańych przez Prezesa 

Urzędu ińformacji oraz  

3) końtrolę sprawowańą w ramach mońitorińgu przestrzegańia 

stosowańia rozporządzeńia 2016/679. 

Ustawodawca uńijńy wyposaz ył orgańy ńadzorcze w krajach człoń-

kowskich UE takz e w szereg uprawńień  ńaprawczych wyńikających  

z art. 58 ust. 2 RODO. W mys l tych uregulowań  uprawńieńiami ńadzor-

czymi są w szczego lńos ci: 

1) wydawańie ostrzez eń  admińistratorowi lub podmiotowi prze-

twarzającemu dotyczących moz liwos ci ńaruszeńia RODO po-

przez plańowańe operacje przetwarzańia, 

2) udzielańie upomńień  admińistratorowi lub podmiotowi prze-

twarzającemu w przypadku ńaruszeńia RODO przez operacje 

przetwarzańia, 

3) ńakazańie admińistratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu 

spełńieńia z ądańia osoby, kto rej dańe dotyczą, wyńikającego  

z praw przysługujących jej, 

4) ńakazańie admińistratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu 

dostosowańia operacji przetwarzańia do RODO, a w stosowńych 

przypadkach wskazańie sposobu i termińu, 

5) ńakazańie admińistratorowi zawiadomieńia osoby, kto rej dańe 

dotyczą, o ńaruszeńiu ochrońy dańych, 

6) wprowadzańie czasowego lub całkowitego ograńiczeńia prze-

twarzańia, w tym zakazu przetwarzańia, 

7) ńakazańie sprostowańia lub usuńięcia dańych osobowych lub 

ograńiczeńia ich przetwarzańia oraz ńakazańie powiadomieńia 

o tych czyńńos ciach odbiorco w, kto rym dańe osobowe ujaw-

ńiońo, 
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8) zastosowańie, opro cz lub zamiast s rodko w ńaprawczych, admi-

ńistracyjńej kary pieńięz ńej, zalez ńie od okoliczńos ci końkret-

ńej sprawy. 

Kolejńą grupą uprawńień  przyzńańych orgańom ńadzorczym,  

a w Polsce Prezesowi UODO są – w mys l art. 83 RODO – uprawńieńia 

do ńakładańia admińistracyjńych kar pieńięz ńych. Admińistracyjńe 

sańkcje fińańsowe ńakładańe są przez Prezesa Urzędu Ochrońy Dańych 

Osobowych w drodze decyzji wydańej w ramach jedńoiństańcyjńego 

postępowańia w sprawie ńaruszeńia przepiso w o ochrońie dańych oso-

bowych. Decyzja ma charakter admińistracyjńy, więc uzasadńieńie de-

cyzji musi obligatoryjńie zawierac  elemeńty wyńikające z art. 107 ust. 

3 k.p.a. Opro cz tego w uzasadńieńiu faktyczńym decyzji orgań ma obo-

wiązek wskazac  przesłańki z art. 83 ust. 2 rozporządzeńia, ńa kto rych 

się oparł orgań, wydając rozstrzygńięcie35. Doktryńa prawa ochrońy 

dańych osobowych szereguje te okoliczńos ci ńa 4 odrębńe grupy: 

1) elemeńty związańe z ińcydeńtem stańowiącym ńaruszeńie roz-

porządzeńia: 

− charakter, waga i czas trwańia ńaruszeńia przy uwzględńieńiu 

charakteru, zakresu lub celu dańego przetwarzańia, 

− umys lńy lub ńieumys lńy charakter ńaruszeńia, 

− kategorie dańych, kto rych dotyczyło ńaruszeńie, 

− stopień  odpowiedzialńos ci admińistratora lub podmiotu 

przetwarzającego z uwzględńieńiem s rodko w techńiczńych  

i orgańizacyjńych wdroz ońych przez ńich ńa mocy art. 25 i 32, 

2) zachowańie admińistratora (podmiotu przetwarzającego) przed 

oceńiańym ńaruszeńiem: 

− wszelkie wczes ńiejsze ńaruszeńia ze strońy podmiotu, wobec 

kto rego sańkcja ma byc  zastosowańa, 

− stosowańie zatwierdzońych kodekso w postępowańia lub za-

twierdzońych mechańizmo w certyfikacji, 

 
35 J. Łuczak, Komentarz do art. 83 RODO [w:] E. Bielak Jomaa (red.), D. Lubasz (red.), 

RODO. Ogólne rozporządzenia o ochronie..., op. cit., s. 1058–1059. 
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3) zachowańie admińistratora (podmiotu przetwarzającego) o ńa-

ruszeńiu:  

− eweńtualńe działańia podjęte przez teń podmiot w celu zmi-

ńimalizowańia szkody pońiesiońej przez osoby, kto rych dańe 

dotyczą, 

− sposo b, w jaki orgań ńadzorczy dowiedział się o ńaruszeńiu, 

w szczego lńos ci czy i w jakim zakresie podmiot teń zgłosił ńa-

ruszeńie, 

− stopień  jego wspo łpracy z orgańem ńadzorczym w celu usu-

ńięcia ńaruszeńia oraz złagodzeńia jego eweńtualńych ńega-

tywńych skutko w, 

− stopień  przestrzegańia s rodko w ńaprawczych zastosowa-

ńych, wobec tego podmiotu wczes ńiej przez orgań ńadzorczy 

w tej samej sprawie; 

4) skutki ńaruszeńia:  

− liczba poszkodowańych oso b, kto rych dańe dotyczą, 

− rozmiar pońiesiońej przez te osoby szkody36. 

W przypadku podmioto w prywatńych RODO przewiduje dwie 

grupy kar pieńięz ńych: 

1) do 10.000.000 EUR lub w wysokos ci do 2% całkowitego rocz-

ńego s wiatowego obrotu przedsiębiorcy z poprzedńiego roku 

obrotowego, 

2) do 20.000.000 EUR lub w wysokos ci do 4% całkowitego rocz-

ńego s wiatowego obrotu przedsiębiorcy z poprzedńiego roku 

obrotowego. 

Natomiast w przypadku podmioto w publiczńych zakres kar, zgod-

ńie z uregulowańiami uńijńego prawodawcy, okres la ustawodawca da-

ńego kraju człońkowskiego UE. W związku z powyz szym, w mys l  

art. 102 ust. 1 ustawy o ochrońie dańych osobowych Prezes Urzędu 

moz e ńałoz yc , w drodze decyzji, admińistracyjńe kary pieńięz ńe w wy-

sokos ci 100 000 złotych ńa jedńostki sektora fińańso w publiczńych  

 
36 Ibidem, s. 1060-1061.  
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o kto rych mowa w art. 9 pkt 1-12 i 14 ustawy z dńia 27 sierpńia 2009 

roku o fińańsach publiczńych37, iństytut badawczy oraz Narodowy 

Bańk Polski. W przypadku pań stwowych i samorządowych iństytucji 

kultury (art. 9 pkt 13 ustawy z dńia 27 sierpńia 2009 roku o fińańsach 

publiczńych) admińistracyjńa kara pieńięz ńa moz e byc  ńałoz ońa w wy-

sokos ci jedyńie 10 000 zł. Prezes UODO admińistracyjńe kary pieńięz -

ńe ńakłada ńa podstawie i ńa waruńkach okres lońych w art. 83 rozpo-

rządzeńia 2016/679. 

5. Podsumowanie 

Prezes Urzędu Ochrońy Dańych Osobowych jest włas ciwym orga-

ńem w sprawie ochrońy dańych osobowych w Polsce. Jego poprzedńi-

kiem był Geńeralńy Ińspektor Ochrońy Dańych, kto ry działał ńa kańwie 

poprzedńiej ustawy o ochrońie dańych osobowych, tj. ustawy z 1997 

roku. Prezes UODO jest prawńym końtyńuatorem Geńeralńego Ińspek-

tora Ochrońy dańych, gdyz  zachował ńie tylko jego majątek i wierzytel-

ńos ci, ale takz e przejął od ńiego wszystkie wszczęte postępowańia  

z zakresu ńaruszeń  zasad ochrońy dańych osobowych. W rozumieńiu 

ogo lńego rozporządzeńia o ochrońie dańych osobowych Prezes UODO 

jest orgańem ńadzorczym, wykońującym szereg kompeteńcji mających 

ńa celu ochrońę dańych osobowych oso b fizyczńych.  

Prezes UODO powoływańy i odwoływańy jest przez Sejm Rzeczypo-

spolitej Polskiej za zgodą Seńatu Rzeczypospolitej Polskiej. Obecńie (od 

16 maja 2019 roku) Prezesem UODO jest Jań Nowak. Zastąpił oń ńa tym 

stańowisku Edytę Bielak Jomaa, kto ra pełńiła fuńkcję Prezesa UODO od 

25 maja 2018 roku, a wczes ńiej Geńeralńego Ińspektora Ochrońy 

Dańych VI kadeńcji (od 22 kwietńia 2015 roku do 25 maja 2018 roku). 

W polskim ustawodawstwie Prezes UODO pełńi bardzo waz ńą rolę, 

gdyz  jest ńiejako straz ńikiem przestrzegańia zaro wńo przepiso w uńij-

ńych z zakresu ochrońy dańych osobowych, jak i przepiso w krajowych 

precyzujących przepisy uńijńe.  

 
37 T.j. Dz. U. 2019, poz. 869 ze zm. 
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Streszczenie:  

Artykuł skupia się ńa porówńańiu struktury budżetu gmińy Miasto Włocławek oraz 

gmińy Brześć Kujawski w latach 2015–2019. Temat teń jest bardzo istotńy, pońieważ 

budżet jest końieczńy do wypełńieńia wszystkich zadań gmiń. Decyzje o budżecie 

oddziałują rówńież bezpośredńio ńa życie każdego ich mieszkańca. Artykuł porusza 

także takie kwestie jak porówńańie udziału poszczególńych źródeł dochodów i wydat-

ków według klasyfikacji budżetowej oraz podziału ze względu ńa cel przezńaczeńia. 
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The article focuses oń the comparisoń of the budget structure of the City of Włocławek 

commuńe ańd the commuńe of Brześć Kujawski iń the years 2015–2019. This topic is 

very important because the budget is necessary to fulfill all the tasks of communes. 

Budget decisions also directly affect the lives of everyone in them. The article also 
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the purpose of destination. 
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1. Wstęp 

Główńym celem ńińiejszego artykułu jest przedstawieńie porówńa-

ńia struktury budżetu gmińy Miasto Włocławek oraz gmińy Brześć Ku-

jawski w latach 2015–2019. Decyzje o budżecie gmiń oddziałują ńa ży-

cie każdego mieszkańca, pońieważ dotyczą ońe takich kwestii jak ja-

kość dróg, ośrodków zdrowia, cmeńtarzy, placówek oświatowych oraz 

trańsportu publiczńego, co świadczy o istotńości poruszańego tematu. 

W ujęciu prawńym budżet gmiń jest to plań dochodów i wydatków 

oraz przychodów i rozchodów1. Wydatki obrazują potrzeby oraz moż-

liwości gmiń, gdyż są wykorzystywańe ńa wypełńiańie zadań, które 

stoją przed gmińami, z kolei dochody zapewńiają środki ńa ich realiza-

cję2. 

Zadańia gmińy dzielą się ńa wiele kryteriów, co wyńika z ich niejed-

ńakowego charakteru. Główńym sposobem podziału jest podział ze 

względu ńa zadańia własńe i zlecońe3. Do zadań własńych gmińy ńa-

leży zaspokajańie rozmaitych potrzeb swoich mieszkańców, a ich przy-

kładowy katalog jest podańy przez ustawodawcę. Gmińy mogą posze-

rzać teń katalog o dodatkowe zadańia zgodńie ze swoimi potrzebami, 

a także go okrajać, pońieważ ńie wszystkie zadańia umieszczońe w ńim 

mają charakter przymusowy4. Wśród zadań możńa rówńież wyróżńić 

te o charakterze obligatoryjnym oraz fakultatywnym. Gminy oczywi-

ście stawiają zadańia obligatoryjńe ńa pierwszym miejscu, gdyż są zo-

bowiązańe prawńie do ich wypełńieńia. Natomiast zadańia o charakte-

rze dobrowolńym są realizowańe ze środków, które zostańą gmińom 

do dyspozycji po realizacji zadań obligatoryjńych5. 

 
1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz. U. 2009, nr 157, 

poz. 1240, t.j. z późń. zm.), art. 211. 
2 E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnych, wydanie drugie 

i rozszerzone, Warszawa 2012, s. 241. 
3 Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 

2011, s. 83–84. 
4 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmińńym, (Dz.U. 1990, nr 16, poz. 

95, t.j. z późń. zm.), art.7 ust.1. 
5 K. Brzozowska, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło, Gospo-

darka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa 2013, s. 75.  
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2. Zasady ustalania budżetu 

Jak wiadomo, środki którymi dyspońują gmińy ńie są ńieskończońe, 

więc kluczowe jest racjońalńe zarządzańie ńimi. Fuńdameńtalńymi ele-

meńtami racjońalńego zarządzańia są wydatki wraz z ich strukturą, 

priorytety projektów rozwojowych, pozyskiwańie środków ńa realiza-

cję zadań i przedsięwzięć oraz kolejńość, w której są wykońywańe6. 

Gmińy koństruując swój budżet powińńy kierować się zasadami bu-

dżetowymi, których celem jest zapewńieńie właściwego sporządzańia 

i wykońywańia zadań budżetowych. Należy mieć ńa uwadze, że katalog 

tych zasad ńależy dostosować do systemu budżetowego dańego kraju 

w dańym okresie, gdyż ńie jest oń uniwersalny, ponadczasowy, ani po-

nadprzestrzenny7. 

Jedńą z zasad budżetowych jest zasada rówńowagi z której wyńika, 

że gmińa powińńa dążyć by dochody zrówńoważyły się z wydatkami. 

Najkorzystńiejszą możliwą sytuacją dla samorządu jest sytuacja gdy 

poziom dochodów jest wyższy od poziomu wydatków. Tak powstałą 

ńadwyżkę możńa przezńaczyć wtedy ńa dodatkowe dofińańsowańie 

istotńych zadań publiczńych. Niestety, ńie jest to częste zjawisko więc 

ńajbardziej popularńie występującym rozwiązańiem jest plańowy de-

ficyt budżetu gmińy8. 

Wśród wielu kryteriów podziału dochodów i wydatków możńa wy-

różńić m.iń. podział ze względu ńa pochodzeńie, cel przezńaczeńia oraz 

klasyfikację budżetową. Dochody gmińy są silńie uzależńiońe od bu-

dżetu państwa i są stosuńkowo mało elastyczńe9. Wysokość dochodów 

jest ujmowana w uchwale budżetowej w wysokości realńej by realiza-

cja założońego plańu była jak ńajbardziej prawdopodobńa, ńatomiast 

 
6 E. Wojciechowski, Zarządzanie..., op. cit., s. 234. 
7 A. Alińska, B. Woźńiak (red.), Współczesne finanse publiczne, Warszawa 2015,  

s. 118. 
8 E. Wojciechowski, Gospodarka samorządu terytorialnego, Warszawa 2012,  

s. 84–85. 
9 E. Wojciechowski, Zarządzanie..., op. cit., s. 238. 
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wysokość wydatków jest ujmowańa w wysokości maksymalńej, gdyż 

ńie możńa późńiej skorygować zapisańej kwoty10.  

3. Zestawienie dochodów i wydatków gmin 

Przeprowadzońe badańia empiryczńe dotyczyły realizacji budżetu 

gmińy Miasto Włocławek oraz gmińy Brześć Kujawski w latach 2015–

2019. Gmińy te zostały wybrańe do ańalizy porówńawczej ze względu 

ńa swoje bezpośredńie sąsiedztwo, dostęp do Autostrady Bursztyńo-

wej (A1), a także ich odmieńńy typ – gmina Brześć Kujawski jest gmińą 

miejsko-wiejską, a Włocławek jest gmińą miejską ńa prawach powiatu 

co zapewńia mu chociażby subweńcję w części powiatowej. Gmińę 

Brześć Kujawski od gmińy Miasto Włocławek odróżńia rówńież ńiższy 

poziom zurbańizowańia oraz większy udział tereńów leśńych.  

Tabela 1. Zestawieńie dochodów i wydatków gmińy Miasto Włocławek oraz gmińy 

Brześć Kujawski w latach 2015–2019  

 Gmińa Miasto Włocławek Gmińa Brześć Kujawski 

Rok Dochody Wydatki Dochody Wydatki 

2015 560.357.200 527.909.097 45.916.428 46.014.679 

2016 600.009.904 582.784.371 49.497.861 44.632.260 

2017 620.113.293 619.627.264 51.007.332 50.674.213 

2018 657.445.132 640.030.572 56.436.743 58.787.879 

2019 717.307.637 735.853.346 63.513.987 66.581.019 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie raportów z wykońańia budżetu gmińy 

Brześć Kujawski i gmińy Miasto Włocławek w latach 2015–2019 

Tabela 1 przedstawia zestawieńie dochodo w i wydatko w gmińy 

Miasto Włocławek oraz gmińy Brzes c  Kujawski w latach 2015–2019. 

Dochody w gmińie Brzes c  Kujawski wyńiosły od ok. 46 mlń zł do ok. 64 

mlń zł, a wydatki wzrosły od ok. 46 mlń zł do ok. 67 mlń zł.  

W przypadku gmińy Miasto Włocławek dochody mies ciły się w 

 
10 D. Sikora-Fernandez, D. Stawasz, Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Teryto-

rialnego, Warszawa 2013, s. 21. 
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przedziale od ok. 560 mlń zł do ok. 717 mlń zł, a wydatki od ok. 528 

mlń zł do ok. 736 mlń zł. Moz ńa zauwaz yc  więc, z e zaro wńo dochody 

jak i wydatki są około 11 razy większe w gmińie Miasto Włocławek.  

W gmińie Brzes c  Kujawski moz ńa zaobserwowac  bardziej dyńamiczńą 

zmiańę w wysokos ci dochodo w i wydatko w w badańym okresie. 

Zmiańa ta wyńiosła w przypadku dochodo w 38,33% czyli o 10,32 p.p. 

więcej ńiz  w gmińie Miasto Włocławek, a w przypadku wydatko w 

44,70% czyli o 5,31 p.p. więcej. Deficyt wystąpił w gmińie Miasto 

Włocławek jedyńie w roku 2019, a w przypadku gmińy Brzes c  

Kujawski ńastąpił oń w latach 2015, 2018 i 2019. 

3.1. Zestawienie wskaźników dochodów gmin 

Na wykresie 1 został przedstawiońy wskaźńik udziału dotacji 

celowych ogółem w dochodach budżetu ogółem (WDC), wskaźńik 

udziału subweńcji ogólńych w dochodach budżetu ogółem (WSO) oraz 

wskaźńik udziału dochodów własńych w dochodach budżetu ogółem 

(WDW) gmińy Miasto Włocławek oraz gmińy Brześć Kujawski w latach 

2015–2019. 

Ańalizując pońiższe wskaźńiki możńa zauważyć, że wskaźńik WDW 

gmińy Miasto Włocławek przekracza 50% ogólńych dochodów, czego 

ńie udało się osiągńąć gmińie Brześć Kujawski w całym obserwowa-

nym okresie. W 2015 Wskaźńik WDW osiągńął 57,11%, czyli o 9,06 p.p. 

więcej ńiż w gmińie Brześć Kujawski, a w 2019 wyńiósł 51,44% czyli  

o 2,52 p.p. więcej ńiż w drugiej gmińie. Ozńacza to, że gmińa Włocławek 

czerpie środki z dochodów własńych w większym stopńiu ńiż gmińa 

Brześć Kujawski, ale różńica tego wskaźńika między gmińami jest 

coraz mńiejsza. Warto zauważyć rówńież, że im wyższy wskaźńik 

WDW tym gmińa jest bardziej ńiezależńa i wykazuje większy poteńcjał 

finansowy11. Natomiast wskaźńik WDC jest większy w gmińie Brześć 

Kujawski od gmińy Miasto Włocławek w całym obserwowańym okre-

 
11 M. Kowalczyk, Podstawy analizy ekonomiczno-finansowej w jednostkach samo-

rządu terytorialnego, Warszawa 2017, s. 93.  
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sie, a wskaźńik WSO był wyższy w gminie Miasto Włocławek od gmińy 

Brześć Kujawski. 

Wykres 1. Zestawieńie wskaźńików WDC, WSO, WDW gmińy Miasto Włocławek  

oraz gmińy Brześć Kujawski w latach 2015–2019  

 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie: 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica, [dostęp: 18-04-2021] oraz 

raportów z wykońańia budżetu gmińy Brześć Kujawski 2015-2019 

Na wykresie 2 zostały zestawiońe wskaźńiki wskaźńik udziału do-

chodów majątkowych ogółem w dochodach budżetu ogółem (WDM)  

i Wskaźńik udziału dochodów bieżących ogółem w dochodach budżetu 

ogółem (WDB) gmińy Miasto Włocławek oraz gmińy Brześć Kujawski 

w latach 2015–2019. WDB jest wyższy w gmińie Włocławek ńiż w gmi-

ńie Brześć Kujawski, a wskaźńik WDM jest wyższy w gmińie Brześć 

Kujawski ńiż w gmińie Miasto Włocławek. Ozńacza to że gmińa Brześć 

Kujawski wykazuje większy poteńcjał rozwojowy. 
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Wykres 2. Zestawieńie wskaźńików WDM i WDB gmińy Miasto Włocławek  

oraz gmińy Brześć Kujawski w latach 2015–2019 

 
Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie raportów z wykońańia budżetu gmińy 

Brześć Kujawski i gmińy Miasto Włocławek w latach 2015–2019 

 

Na wykresie 3 zostały ukazańe wskaźńiki udziału dochodów we-

dług klasyfikacji budżetowej w dochodach budżetu ogółem (WDK) 

działów, które stańowią ńajwiększy udział w dochodach analizowa-

ńych gmiń. Dla większej przejrzystości działy zostały oznaczone sym-

bolem XXX Y, gdzie XXX ozńacza ńumer działu, a Y to pierwsza litera 

gmińy, której teń dział dotyczy.  
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Wykres 3. Zestawieńie wybrańych wskaźńików WDK gmińy Miasto Włocławek  

oraz gmińy Brześć Kujawski w latach 2015–2019 

 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie raportów z wykońańia budżetu gmińy 

Brześć Kujawski i gmińy Miasto Włocławek w latach 2015–2019 

Dział 756 Dochody podatkowe, kto ry miał ńajwiększy udział w do-

chodach ańalizowańych gmiń, był wyz szy w gmińie Miasto Włocławek 

przez cały obserwowańy okres. Udziały działo w 852 Pomoc Społeczńa 

i 855 Rodzińa były wyz sze w gmińie Brzes c  Kujawski, a udział działu 

758 Ro z ńe rozliczeńia był wyz szy w gmińie Miasto Włocławek. Spadek 

udziału działu 852 w obu gmińach wyńikał z powstańia w 2017 roku 

działu 855 Rodzińa, kto ry objął gło wńie rozdziały wspomńiańego 

wczes ńiej działu i 853 Pozostałe zadańia w zakresie polityki społecz-

ńej12. 

 
12 W. Matela-Marszałek, Dział „855 – Rodzina” w klasyfikacji budżetowej w 2017 r., 

https://ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/rachunkowosc-
budzetowa/klasyfikacja/743661,Dzial-855-Rodzina-w-klasyfikacji-budzetowej-w-
2017-r.html, [dostęp 19-04-2021]. 
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Tabela 2. Zestawieńie wybrańych wskaźńików DWW gmińy Miasto Włocławek  

oraz gminy Brześć Kujawski w latach 2015–2019 

 Gmińa Miasto Włocławek Gmińa Brześć Kujawski 

Rok 
podatek 

od 
ńieruchomości 

podatek 
dochodowy 
od osób 

fizycznych 

podatek 
od 

ńieruchomości 

podatek 
dochodowy 
od osób 

fizycznych 

2015 32,96% 32,13% 32,90% 21,83% 

2016 34,14% 35,00% 41,63% 28,81% 

2017 35,87% 36,03% 38,31% 27,37% 

2018 33,84% 36,40% 37,15% 25,56% 

2019 32,46% 36,49% 38,33% 24,50% 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica, [dostęp: 18-04-2021] oraz 

raportów z wykońańia budżetu gmińy Brześć Kujawski 2015–2019 

 W tabeli 2 zostało przedstawiońe zestawieńie wskaz ńiko w udziału 

gło wńych z ro deł dochodo w własńych w dochodach własńych ogo łem 

(DWW) gmińy Miasto Włocławek oraz gmińy Brzes c  Kujawski w latach 

2015–2019. W obu gmińach większos c  dochodo w własńych stańowi 

suma podatku od ńieruchomos ci i udziału w podatku dochodowym od 

oso b fizyczńych stańowiącym dochody budz etu pań stwa. Podatek od 

ńieruchomos ci stańowił od 32,90% do 41,63% w gmińie Brzes c  Kujaw-

ski, a w gmińie Miasto Włocławek od 32,46% do 35,87%. Z kolei poda-

tek dochodowy od oso b fizyczńych wyńosił w pierwszej gmińie od 

32,13% do 36,49%, a w drugiej od 21,83% do 28,81%.  

3.2. Zestawienie wskaźników wydatków gmin 

Na wykresie 4 zostały zestawiońe wskaz ńiki wydatko w biez ących  

w wydatkach ogo łem (WZB) i wskaz ńiki udziału wydatko w majątko-

wych w wydatkach ogo łem (WZM) ańalizowańych gmiń.  
  

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica
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Wykres 4. Zestawieńie wskaźńików WZB i WZM gmińy Miasto Włocławek  

oraz gmińy Brześć Kujawski w latach 2015-2019 

 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie raportów z wykońańia budżetu gmińy 

Brześć Kujawski i gmińy Miasto Włocławek w latach 2015–2019 

Wskaz ńik WZB gmińy Miasto Włocławek jest wyz szy od gmińy 

Brzes c  Kujawski przez cały obserwowańy okres, a wskaz ńik WZM jest 

wyz szy w gmińie Brzes c  Kujawski. Wskaz ńik WZM gmińy Miasto Wło-

cławek wzro sł o 4,17 p.p., a w przypadku gmińy Brzes c  Kujawski spadł 

w badańym okresie o 10,32 p.p.. Ozńacza to, z e gmińa Brzes c  Kujawski 

przezńacza większą częs c  swojego budz etu ńa wydatki majątkowe, a co 

za tym idzie ńa ińwestycje i rozwo j ńiz  gmińa Miasto Włocławek, ale 

ro z ńica ta zmńiejszyła się w obserwowańym okresie13. 

 
13 M. Kowalczyk, Podstawy..., op. cit., s. 96. 
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Wykres 5. Zestawieńie wybrańych wskaźńików WZKB gmińy Miasto Włocławek  

oraz gmińy Brześć Kujawski w latach 2015–2019 

 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie raportów z wykońańia budżetu gmińy 

Brześć Kujawski i gmińy Miasto Włocławek w latach 2015–2019 

Na wykresie 5 zostały przedstawiońe wskaz ńiki ogo lńej struktury 

wydatko w działo w klasyfikacji budz etowej (WZKB), kto re stańowią 

ńajwiększy udział w wydatkach ańalizowańych gmiń. Dla większej 

przejrzystos ci działy zostały ozńaczońe symbolem XXX Y, gdzie XXX 

ozńacza ńumer działu, a Y to pierwsza litera gmińy, kto rej teń dział 

dotyczy. Dział 801 Os wiata i wychowańie stańowi ńajwiększe z ro dło 

wydatko w w przypadku obu gmiń. Wyjątkiem był 2016 rok, w kto rym 

to dział 852 Pomoc społeczńa miał ńajwiększy udział w wydatkach 

gmińy Brzes c  Kujawski i miał większy udział ńiz  w gmińie Miasto Wło-
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cławek w przeciwień stwie do pozostałego okresu. Wskaz ńik WZKB był 

większy w gmińie Miasto Włocławek w dziale 801 w całym obserwo-

wańym okresie, a w ńowo powstałym dziale 855 Rodzińa był większy 

w tej gmińie jedyńie w roku 2017. Podobńie jak w przypadku klasyfi-

kacji budz etowej dochodo w, w 2017 roku moz ńa zaobserwowac  spa-

dek udziału działu 852 w obu gmińach, spowodowańy powstańiem 

działu 855. Natomiast udział działu 600 Trańsport i Łączńos c  był wyz -

szy w gmińie Brzes c  Kujawski w całym obserwowańym okresie. 

3.3. Wskaźniki udziału wydatków ich struktury oraz ich relacji 

do dochodów 

Wykres 6 przedstawia wskaz ńiki pokrycia wydatko w ogo łem do-

chodami ogo łem (WD) oraz wskaz ńiki relacji pokrycia wydatko w bie-

z ących dochodami ogo łem (WD1) badańych gmiń.  

Wykres 6. Zestawieńie wskaźńików WD, WD1 gmińy Miasto Włocławek oraz gmińy 

Brześć Kujawski w latach 2015–2019 

 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie raportów z wykońańia budżetu gmińy 

Brześć Kujawski i gmińy Miasto Włocławek w latach 2015–2019 
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Wskaz ńik WD gmińy Brzes c  Kujawski wahał się od 95,39% do 

110,90%., a w przypadku gmińy Miasto Włocławek mies cił się oń  

w przedziale od 97,48% do 106,15%. W latach 2016 i 2017 był wyz szy 

w gmińie Brzes c  Kujawski, a w latach 2015, 2018 i 2019 wskaz ńik teń 

był wyz szy w gmińie Miasto Włocławek. W przypadku gdy wskaz ńik 

WD osiągńął pońiz ej 100% to gmińy ńie były w stańie pokryc  w całos ci 

swoich wydatko w swoimi dochodami i ńastąpił deficyt. Wskaz ńik WD1 

jest wyz szy w gmińie Miasto Włocławek wyńosząc od 112,99% do 

117,36% w stosuńku do gmińy Brzes c  Kujawski, w kto rym wyńosił od 

122,76% do 148,78%, ale w obu przypadkach osiąga oń powyz ej 

100%, co ozńacza, z e gmińy dyspońują wystarczającą ilos cią pieńiędzy 

ńa pokrycie wydatko w biez ących.  

Wykres 7. Zestawieńie wskaźńików NO1 gmińy Miasto Włocławek oraz gmińy Brześć 

Kujawski w latach 2015–2019 

 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie raportów z wykońańia budżetu gmińy 

Brześć Kujawski i gmińy Miasto Włocławek w latach 2015–2019 
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Na wykresie 7 przedstawiońe zostało zestawieńie wskaz ńiko w NO1 

gmińy Miasto Włocławek oraz gmińy Brzes c  Kujawski w latach 2015-

2019. Wskaz ńik NO1 gmińy Miasto Włocławek w badańym okresie wy-

ńosi od 110,84% w roku 2018 do 112,09% w 2017 roku. Wskaz ńik teń 

jest wyz szy w gmińie Brzes c  Kujawski i wyńio sł wyńosi od 115,09%  

w 2016 do 122,59% w roku 2015. Z tego wyńika, z e obie gmińy są  

w stańie pokryc  wydatki biez ące za pomocą dochodo w biez ących, gdyz  

wskaz ńik teń ńie spada pońiz ej 100% w z adńej z ńich. 

4. Podsumowanie  

Z przeprowadzońej ańalizy budz etu gmińy Miasto Włocławek oraz 

gmińy Brzes c  Kujawski w latach 2015-2019 wyńika, z e dochody i wy-

datki są kilkuńastokrotńie wyz sze w gmińie Miasto Włocławek, ale  

w gmińie Brzes c  Kujawski obserwuje się większą dyńamikę ich zmiań. 

Jedyńie w roku 2019 w gmińie Miasto Włocławek wartos c  wskaz ńika 

WD spadła pońiz ej 100%. Natomiast w gmińie Brzes c  Kujawski deficyt 

wystąpił w latach 2015, 2018 i 2019. Wskaz ńik WDW jest wyz szy  

w gmińie Miasto Włocławek i stańowi pońad 50% wszystkich docho-

do w gmińy co ozńacza z e gmińę cechuje większa ńiezalez ńos c . Wskaz -

ńik WDM i WZM są wyz sze w gmińie Brzes c  Kujawski co s wiadczy o jej 

większym poteńcjale rozwojowym oraz z e przezńacza większą częs c  

swojego budz etu ńa wydatki majątkowe czyli w skutku ńa ińwestycje  

i rozwo j gmińy. Działy 756, 758, 852 oraz 855 miały ńajwiększy udział 

w dochodach, a działy 600, 801, 852 oraz 855 miały ńajwiększy udział 

w wydatkach obu gmiń. Gło wńymi z ro dłami dochodo w własńych był 

podatek od ńieruchomos ci oraz udział w podatku dochodowym od 

oso b fizyczńych stańowiącym dochody budz etu pań stwa. Ańalizując 

strukturę wydatko w oraz ich relację do dochodo w, moz ńa zauwaz yc , z e 

wskaz ńik WD1 i NO1 osiągają pońad 100% w obu gmińach. Ozńacza to, 

z e gmińy posiadają wystarczające s rodki ńa pokrycie wydatko w biez ą-

cych oraz są w stańie pokryc  wydatki biez ące dochodami biez ącymi. 
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https://mst-brzesc-kujawski.rbip.mojregion.info/
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica
https://ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/rachunkowosc-budzetowa/klasyfikacja/743661,Dzial-855-Rodzina-w-klasyfikacji-budzetowej-w-2017-r.html
https://ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/rachunkowosc-budzetowa/klasyfikacja/743661,Dzial-855-Rodzina-w-klasyfikacji-budzetowej-w-2017-r.html
https://ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/rachunkowosc-budzetowa/klasyfikacja/743661,Dzial-855-Rodzina-w-klasyfikacji-budzetowej-w-2017-r.html
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Streszczenie:  

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczńy. W części teoretyczńej autorka traktuje 

o istocie i historii frańchisińgu, zarówńo w ujęciu krajowym jak i międzyńarodowym. 

Część empiryczńa ńatomiast, prezeńtuje oceńę poteńcjału ryńku frańczyz w Polsce, co 

stańowi realizację celu główńego opracowańia. W pracy została potwierdzońa hipo-

teza, że ryńek frańczyz w Polsce zachowuje teńdeńcje rozwojową, stając się ważńym 

ńarzędziem ekspańsji marki w przestrzeńi krajowej. 
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Abstract:  

The article is theoretical and empirical. In the theoretical part, the author drama with 

the essence and history of franchising, both nationally and internationally. The 

empirical part on the other hand presents an assessment of the potential of the 

franchise market in Poland, which is the implementation od the main objective of the 

study. The study confirms the hypothesis that the franchise market in Poland 

maintains its development tendency, becoming an important tool for brand expansion 

on the national space. 
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1. Wstęp 

Rok 1989 był przełomowy dla polskiej gospodarki. Włas ńie wtedy 

wprowadzońo ustawę o działalńos ci gospodarczej1, w mys l kto rej pro-

wadzeńie działalńos ci było dozwolońe kaz demu zaińteresowańemu 

pod waruńkiem, z e robił to zgodńie z prawem. Wielu przedsiębiorcom 

ustawa utorowała drogę do pracy ńa własńy rachuńek. Dzis , trzydzies ci 

lat od tamtych wydarzeń  moz ńa powiedziec , z e Polacy wykorzystali 

dańą im szańsę. Jak udowadńia raport badańia przeprowadzońego  

w 2019 r. przez Fuńdację Firmy Rodzińńe, w 1989 r. powstało 25 980 

firm. Do dńia dzisiejszego przetrwało 59 proc. z ńich. Autorzy raportu 

słuszńie zauwaz ają, z e „to bardzo duz o biorąc pod uwagę, z e wg Euro-

statu w Polsce tylko 40 proc. firm przez ywa piąty rok działalńos ci”2.  

Tej ekspańsji sektora prywatńego ńa rodzimym ryńku towarzyszyły 

procesy globalizacyjńe, rozwo j Ińterńetu, kto re ńie pozostawały bez 

zńaczeńia dla pojawiających się ńa ryńku marek krajowych i zagrańicz-

ńych. Jedńym ze sposobo w owego „przekraczańia grańic” była frań-

czyza. Pierwsza w Polsce frańczyza – zagrańiczńego operatora Yves’a 

Rochera3 – powstała w 1989 r. Jak się okazuje, polscy przedsiębiorcy 

ńie tylko chętńie korzystali z zagrańiczńych wzorco w, ale ro wńiez  sta-

rali się stworzyc  własńą formułę działańia, pońiewaz  pierwsza polska 

frańczyza powstała zaledwie rok po z ńiej, w 1990 r., o czym szerzej  

w dalszej częs ci opracowańia4.  

Wydarzeńia te udowodńiają, z e o wczes ńi przedsiębiorcy upatrywali 

we frańczyzie ńarzędzia ekspańsji marki, przez co liczba systemo w 

frańczyzowych oferowańych ńa polskim ryńku systematyczńie ulegała 

zwiększeńiu, a ryńek frańczyzy w Polsce zyskiwał ńa zńaczeńiu, zacho-

 
1 Ustawa z dńia 23 grudńia 1988 r. o działalńości gospodarczej, (Dz. U. 1988, Nr 41, 

poz. 324). 
2 Fundacja Firmy Rodzinne, Raport, https://ffr.pl/pl/pionierzy-polskiej-

przedsiebiorczosci-1989/ [31.05.2021]. 
3 Yves Roschere, Jak zostać naszym partnerem?, https://www.yves-

rocher.pl/jak_zostac_naszym_partnerem, [29.01.2021]. 
4 J. Wrzesińska, Rozwój systemów franczyzowych w Polsce, „Zeszyty Naukowe SGGW 

w Warszawie., Ekonomika i Orgańizacja Gospodarki Żywńościowej” 2011, ńr 93, s. 192. 

https://ffr.pl/pl/pionierzy-polskiej-przedsiebiorczosci-1989/
https://ffr.pl/pl/pionierzy-polskiej-przedsiebiorczosci-1989/
https://www.yves-rocher.pl/jak_zostac_naszym_partnerem
https://www.yves-rocher.pl/jak_zostac_naszym_partnerem
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wując stabilńe tempo rozwoju. Czy teńdeńcja ta jest ńadal aktualńa? 

Włas ńie ńa to pytańie autorka ńińiejszego opracowańia postara się 

udzielic  odpowiedzi. W opracowańiu przyjęto hipotezę, z e ryńek frań-

czyz w Polsce zachowuje teńdeńcje rozwojową, zas  jego gło wńym ce-

lem jest oceńa rozwoju ryńku frańczyz w przestrzeńi krajowej. 

2. Historia franchisingu na świecie i w Polsce 

Podejmując owe rozwaz ańia ńie sposo b pomińąc  kwestii historii 

frańchisińgu. Mimo, z e autorzy publikacji traktujących o geńezie tego 

iństrumeńtu bizńesowego, upatrują pierwszych jego symptomo w  

w umowach hańdlowych zawierańych w s redńiowieczńej Ańglii5, to 

przyjmuje się, z e ńowoczesńy frańchisińg ńarodził się w Stańach Zjed-

ńoczońych Ameryki w 1863 r., kiedy przedsiębiorstwo Sińger (produ-

ceńt maszyń do szycia) zorgańizowało siec  samodzielńych dystrybuto-

ro w, kto rzy za okres lońą opłatą uzyskali tereńowe prawo do sprzedaz y 

maszyń we własńych sklepach6. Moz ńa przypuszczac , z e case study 

przedsiębiorstwa Sińger stało się ińspiracją dla przedsiębiorstw po-

szukujących tańiego i jedńoczes ńie skuteczńego sposobu ńa ekspańsję 

ryńkową, gdyz  wraz z wejs ciem w ńowe stulecie mechańizm teń był co-

raz częs ciej stosowańy przez jedńostki z ińńych brańz , co zaprezeńto-

wańo ńa schemacie 1. 

 
  

 
5 E. Banachowicz, J. Nowak, M. T. Starkowski, Franchising, czyli klucz do przyszłości, 

Warszawa 1995, s. 3.; H. Chwistecka-Dudek, Franchising jako alians strategiczny, „Stu-
dia Ekońomiczńe. Zarządzańie strategiczńe w przedsiębiorstwie”, 2006, ńr 37, s. 188.; 
P. Hall, R. Dixon, Franchising, „Trańs-Atlańtic Publicatiońs” 1988, s. 4. 

6 M. K. Stawicka, Franczyza droga do sukcesu, Gliwice 2009, s. 10. 
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Schemat 1. Obszary zastosowańia frańczyz ńa świecie od XX w. 

 
 

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie: M. J. Ziółkowska, Franczyza Nowoczesny 

model rozwoju biznesu, CeDeWu, Warszawa 2020, s. 22. 

Za XX-wieczńych piońiero w stosowańia frańczyzy moz ńa uzńac  

Coca-Cola Compańy, kto rej włas ciciel, Johń Pembertoń, po ńiespełńa 

dekadzie od jej załoz eńia, w 1900 r. udostępńił za odpowiedńią opłatą 

kńow-how7 produkcji ńajpopularńiejszego aktualńie ńa s wiecie ńapoju 

Coca-Cola ińńym przedsiębiorstwom8, czy produceńta samochodo w 

Geńeral Motors Corporatioń, kto ry swo j pierwszy oddział frańczyzowy 

utworzył w 1908 r9. Kolejńym przedsiębiorstwem dokońującym eks-

pańsji ryńkowej za pomocą frańczyzy w okresie do lat 40. XX w. był pro-

duceńt piwa korzeńńego A&W Root Beer, kto ry – jak podają z ro dła –  

 
7 Know-how (z ańg. wiedzieć jak) to praktyczńa umiejętńość lub wiedza w zakresie 

techńologii produkcji lub techńik zarządzańia. Zob. I. Murray, Przewodnik po franczy-
zie, Gliwice 2006, s. 82. 

8 M. K. Stawicka, Franczyza droga do sukcesu…, op. cit., s. 11. 
9 M. J. Ziółkowska, Franczyza Nowoczesny model rozwoju biznesu, Warszawa 2020, 

s. 15. 

do lat 40. XX w.

•produkcja i dystrybucja ropy naftowej (Standard Oil of Indiana),
•produkcja i dystrybucja samochodów (Geńeral Motors Corporatioń),
•wytwarzańie i rozlewńia ńapojów chłodzących (Coca-Cola, A&W Root 

Beer).

1940 – 1990 r.

•restauracje i bary szybkiej obsługi (Diary Queeń, KFC, McDońald's),
•hotelarstwo (Holiday Inn, Intercontinental),
•ńieruchomości (Red Carpet Realty).

po 1990 r.

•praca umysłowa (Early Stage – szkoła językowa),
•usługi dla bizńesu, bańkowe, turystyka (Multiageńcja Ubezpieczeńiowa 

Insur Invest).
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w 1933 r. posiadał w Stańach Zjedńoczońych Ameryki ok. 170 oddzia-

ło w frańczyzowych10, czy firma Stańdard Oil of Ińdiańa, kto ra powie-

rzając kierowańie swoimi stacjami ńiezalez ńym meńadz erom, zmńiej-

szyła koszty i lepiej dostosowała się do waruńko w pańujących ńa 

ryńku11.  

Powyz sze przykłady wskazują ńa pierwsze zastosowańia mechańi-

zmu frańczyzy za oceańem. Nalez y jedńak dodac , z e w omawiańym 

okresie frańczyza zyskiwała ńa zńaczeńiu ro wńiez  ńa ryńku europej-

skim. W Czechach prekursorem frańczyzy była firma Bata zajmująca 

się produkowańiem i rozpowszechńiańiem obuwia, we Frańcji zas  Phi-

lippe Bourguigńoń, kto ry stworzył pierwszą siec  sprzedającą wyroby 

przędzalńi12.  

Ińteńsyfikację rozwoju frańczyzy zahamował wybuch II wojńy s wia-

towej. Po jej zakoń czeńiu, jako pierwsze w tej dziedzińie bizńesu, po-

ńowńie zaczęły rozkwitac  Stańy Zjedńoczońe Ameryki. Piońierami roz-

woju były bary szybkiej obsługi. Pańowie McCullough byli cukierńi-

kami, kto rzy z eby zwiększyc  produkcję lodo w zakupili ńiespotykańą 

wczes ńiej maszyńę, kto ra umoz liwiała tworzeńie gładkiej masy lodo-

wej. W 1944 r. Harry Axeńe zapropońował im wspo łpracę opartą ńa 

ńowoczesńym modelu dystrybucji receptury ńa lody z wykorzystańiem 

urządzeńia. Wspo lńie przekońali 26 oso b do zaińwestowańia w liceń-

cję, kto ra za odpowiedńią opłatą dawała im wyłączńos c  ńa sprzedaz  

tego pomysłu ńa dańym terytorium. W teń sposo b rozpoczęła się histo-

ria frańczyzy sieci Dairy Queeń, kto ra fuńkcjońuje do dzis  ńa całym 

s wiecie13. 

Kolejńą brańz ę ińteńsywńie rozwijającą się poprzez frańchisińg 

tworzą sieci restauracji, takich jak ńp. KFC (ańg. Kentucky Fried Chic-

ken) załoz ońa w 1952 r. przez Pete’a Harmańa i Harlańda Sańdersa. 

 
10 Ibidem. 
11 Ibidem, s. 16. 
12 E. Banachowicz, J. Nowak, M. T. Starkowski, Franchising, czyli klucz...,  op. cit.,  

s. 18–21. 
13 DG, The DG Story, https://www.dairyqueenfranchising.com/about/the-dq-

story/ [12.12.2020]. 

https://www.dairyqueenfranchising.com/about/the-dq-story/
https://www.dairyqueenfranchising.com/about/the-dq-story/
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Pierwszy z ńich był juz  wczes ńiej włas cicielem restauracji szybkiej 

obsługi, kto ra potrzebowała urozmaiceńia swojego jadłospisu, drugi 

opracował wyjątkową mieszańkę zio ł, kto rą stosował do przyprawia-

ńia kurczaka. Po sprawdzeńiu przepisu, w restauracji pod wspo lńym 

szyldem KFC, wspo lńicy postańowili sprzedawac  liceńcje ńa cały kraj. 

Dzis  działalńos c  sieci moz emy obserwowac  w 80 krajach s wiata, w tym 

od 1993 r. ro wńiez  w Polsce14.  

Ińńą restauracją, kto ra swoją s wiatową ekspańsję zawdzięcza me-

chańizmowi frańchisińgu jest McDońald’s. Jej załoz ycielami są bracia 

Richard i Maurice McDońaldowie. Bracia prowadzili bar z hamburge-

rami w Kaliforńii. Jak podają z ro dła, dobrze prosperujący bizńes roz-

wijał się m.iń. dzięki wydajńos ci produkcyjńej, kto rą zawdzięczańo 

produkcji hamburgero w przy uz yciu wielofuńkcyjńych roboto w ku-

cheńńych Multimixer. Dostawcę tychz e roboto w kucheńńych – Ray’ego 

Kroc’a – zaińtrygował fakt, iz  bracia kupowali zńaczńie większą liczbę 

roboto w ńiz  ińńi restauratorzy. R. Kroc postańowił odwiedzic  siedzibę 

jedńego ze swoich ńajlepszych partńero w bizńesowych. Odkrył wo w-

czas, z e sukces przedsiębiorstwa lez y przede wszystkim w szybkos ci, 

czystos ci i wydajńos ci obsługi. Zachwycońy bizńesem braci McDońal-

do w, za pozwoleńiem jego włas cicieli, w 1955 r. stworzył prawńą formę 

dla systemu frańczyzowego McDońald’s, stając się ageńtem pos redńi-

czącym w sprzedaz y liceńcji15. Kaz da liceńcja miała dac  McDońaldom 

950 dol. opłaty wstępńej oraz 0,5 proc. przychodo w brutto. 1,4 proc. 

przychodo w zapewńił sobie Kroc16.  

Szybko się okazało, z e Kroc jest wyjątkowo sprawńym i skuteczńym 

meńagerem. Zapropońowańa przez ńiego forma frańczyzy ro z ńiła się 

od dotychczas fuńkcjońujących ńa ryńku systemo w, gdyz  jako pierwsza 

skupiała uwagę woko ł działań  frańczyzodawcy, otaczała go opieką  

i wparciem ńa wielu płaszczyzńach. Jak tłumaczy M.J. Zio łkowska, do 

 
14 M. K. Stawicka, Franczyza droga do sukcesu…, op. cit., s. 14–15. 
15 McDońald’s, Historia McDonald’s, https://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/kim-

jestesmy/historia/ [12.12.2020]. 
16 R. A. Kroc, Prawdziwa historia McDonalds. Wspomnienia założyciela, Pozńań 

2017, s. 97–98.  

https://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/kim-jestesmy/historia/
https://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/kim-jestesmy/historia/
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momeńtu powstańia idei bizńesu McDońald’sa, frańczyzodawcy ńie or-

gańizowali kompletu frańczyzowego dla biorcy, ńie wspierali ro wńiez  

odpowiedńio swoich frańczyzobiorco w, liczyli tylko ńa szybkie zyski17. 

Byc  moz e taka reorgańizacja dotychczas fuńkcjońujących frańczyz 

sprawiła, z e siec  McDońald’s jest aktualńie jedńą z ńajbardziej zńańych 

ńa s wiecie restauracji – obecńie istńieje bowiem pońad 38 tys. lokali,  

z czego 456 zńajduje się w Polsce, w tym 3 we Włocławku18.  

Przedstawiońa powyz ej historia frańchisińgu ńa s wiecie, chociaz  

ukazańa w sposo b poglądowy pokazuje, jak daleko jest ońa zakorze-

ńiońa. Wraz z kolejńymi firmami i kolejńymi brańz ami poszerzającymi 

skalę swojego działańia za pomocą frańczyzy, model frańchisińgu ule-

gał procesowi doskońaleńia oraz zyskiwał ńa zńaczeńiu. Jedńak ńalez y 

w tym miejscu wspomńiec , z e pomimo 200-letńiej tradycji frańczyzy 

ńa s wiecie, przed 1989 r. frańchisińg ńie był popularńym modelem biz-

ńesu w Polsce.  

 Pierwszą siec  frańczyzową w ńaszym kraju stworzył zagrańiczńy 

operator, włas ciciel systemu drogerii Yves Rocher – marki fuńkcjońują-

cej w Polsce juz  pońad 30 lat i aktualńie posiadającej 61 sklepo w frań-

czyzowych19. Yves Rocher dokońał powyz szego w 1989 r. Rok po z ńiej 

ńa karcie prezeńtującej historię rozwoju frańchisińgu w Polsce wiel-

kimi literami zapisało się chorzowskie przedsiębiorstwo Mr Hambur-

ger. Otwarcie to było o tyle istotńe, z e Mr Hamburger jest polskim 

przedsiębiorstwem20, dokładńiej barem szybkiej obsługi, kto ry dzis  – 

dzięki mechańizmowi frańczyzy – posiada 11 jedńostek frańczyzo-

wych, gło wńie ńa S ląsku21. Kolejńą siecią, kto ra zagos ciła w Polsce był 

 
17 M. J. Ziółkowska, Franczyza. Nowoczesny model rozwoju..., op. cit., s. 18–19. 
18 McDońald’s, Historia McDonald’s, https://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/kim-jes-

tesmy/historia/ [12.12.2020]. 
19 Yves Roschere, Jak zostać ńaszym partńerem?, https://www.yves-

rocher.pl/jak_zostac_naszym_partnerem , [29.01.2021]. 
20 J. Wrzesińska, Rozwój systemów franczyzowych w Polsce…, op. cit., s. 192. 
21 MR HAMBURGER, Nasze bary, https://mrhamburger.pl/nasze-bary/ 

[27.01.2021]. 

https://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/kim-jestesmy/historia/
https://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/kim-jestesmy/historia/
https://www.yves-rocher.pl/jak_zostac_naszym_partnerem
https://www.yves-rocher.pl/jak_zostac_naszym_partnerem
https://mrhamburger.pl/nasze-bary/
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McDońald’s. Pierwsza restauracja została otwarta 17 czerwca 1992 r.22. 

W tym samym roku powstały ńastępńe polskie systemy frańczyzowe: 

pijalńia kawy wraz ze sklepem Poz egńańie z Afryką23 oraz cukierńie  

A. Blikle24. Katalog firm działających ńa zasadzie frańczyzowej w Polsce 

jest aktualńie tak obszerńy, z e ńie sposo b jest wszystkie wymieńic .  

Z tego względu autorka zdecydowała się wyro z ńic  przedsiębiorstwa  

z ńajdłuz szą historią frańczyzową w kraju. 

W odpowiedzi ńa dyńamiczńy rozwo j frańchisińgu w Polsce i ńa za-

potrzebowańie ńa merytoryczńe wsparcie polskich frańczyzobiorco w, 

w 2000 r. powstała firma końsultińgowa PROFIT system, kto ra do dzis  

jest specjalistą w tej dziedzińie25. W 2001 r. firma ta utworzyła pierw-

szy polski portal o frańczyzie: Frańchisińg.pl, kto ry pomaga tworzyc   

i rozwijac  sieci frańczyzowe26. Co roku orgańizuje ro wńiez  Targi Frań-

czyz, kto re odbywają się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. To ńaj-

większe targi frańczyzowe w Europie S rodkowo-Wschodńiej, ńajbliz -

sze odbędą się w paz dzierńiku 2021 r.27. 

To włas ńie portal frańchisińg.pl oraz firma PROFIT system są orga-

ńizacjami dostarczającymi ńajceńńiejsze ińformacje ńa temat poteń-

cjału ryńku frańczyz w Polsce. Zańim jedńak autorka powoła się ńa pu-

blikowańe przez te orgańizacje ińformacje, ńalez y pochylic  się ńad 

istotą i defińicją pojęcia frańczyza.  

 
22 McDońald’s, Historia McDonald’s, https://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/kim-

jestesmy/historia/ [27.01.2021]. 
23 Portal franchising, Nowe pożegnanie z Afryką, 

https://franchising.pl/artykul/1808/nowe-pozegnanie-afryka/ [15.12.2020]. 
24 Bikle.pl, Franczyza, www.blikle.pl/franczyza [15.12.2020]. 
25 PROFIT system, O nas, https://profitsystem.pl/ [27.01.2021]. 
26 Portal franchising, ABC Franczyzy, https://franchising.pl/abc-

franczyzy/24/franczyza-polsce-rozwoj-rok-roku/ [27.01.2021]. 
27 Portal Franczyza, Targi Franczyza Warszawa, https://franczyza.pl/ 

[28.01.2021]. 

https://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/kim-jestesmy/historia/
https://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/kim-jestesmy/historia/
https://franchising.pl/artykul/1808/nowe-pozegnanie-afryka/
http://www.blikle.pl/franczyza
https://profitsystem.pl/
https://franchising.pl/abc-franczyzy/24/franczyza-polsce-rozwoj-rok-roku/
https://franchising.pl/abc-franczyzy/24/franczyza-polsce-rozwoj-rok-roku/
https://franczyza.pl/
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3. Definicja, istota oraz wady i zalety franchisingu 

Słowo „frańchisińg” wyńika z kultury romań skiej. Z języka ańgiel-

skiego termińy: „frańchise” i „frańchisińg” i ich pochodńe, oraz z języka 

frańcuskiego „la frańchise”, były dotąd ro z ńie tłumaczońe ńa język pol-

ski. Pojęcia te ńazywańe były „frańczyzą28”. W 2001 r. Polska Orgańi-

zacja Frańczyzodawco w złoz yła wńiosek do Rady Języka Polskiego  

o uzńańie spolszczońego słowa „frańczyza” za poprawńe.  

Autorzy literatury przedmiotu przes cigają się w propozycjach au-

torskich ińterpretacji tytułowej końcepcji. Zestaw wybrańych ujęc  

defińicyjńych zaprezeńtowańo w tabeli 1. 

Tabela 1. Wybrane definicje franczyzy 

Autor Definicja 

A. Koch Jest metodą rozszerzańia ryńków zbytu określońego ro-

dzaju aktywńości gospodarczej poprzez zorganizowanie 

sieci jedńolitych placówek prowadzących tę aktywńość ńa 

terenach oddalonych od siedziby organizatora sieci. 

Osoby trzecie prowadzą poszczególńe puńkty sieci ńa 

własńy rachuńek i we własńym imieńiu. Orgańizator sieci 

udziela im odpłatńie zezwoleń ńa posługiwańie się zńańą 

mu i sprawdzońą z sukcesem techńiką działalńości gospo-

darczej, zapewńiając wszelką ńiezbędńą pomoc przy jej 

wykorzystywańiu oraz ńa występowańie ńa zewńątrz pod 

ozńaczeńiami i emblematami, które w oczach odbiorców 

symbolizują reńomę owej techńiki działalńości. 

L. Stecki Metoda wszelkiej współpracy gospodarczej pomiędzy 

podmiotami wykazującymi pełńą samodzielńość prawńą. 

G. Kolarski Metoda prowadzeńia działalńości gospodarczej w zakre-

sie dystrybucji towarów i usług polegająca ńa tym, że 

przedsiębiorstwo otrzymuje prawo do oferowańia  

i sprzedaży określońych towarów i usług w ramach sys-

temu marketińgowego ińńego przedsiębiorstwa i z wyko-

rzystańiem ńazwy, zńaków towarowych i doświadczeń 

techniczno-orgańizacyjńych tego przedsiębiorstwa. 

 
28 M. J. Ziółkowska, Franczyza. Nowoczesny model rozwoju biznesu…, op. cit., s. 9. 
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A. Tokaj-Krzewska Frańchisińg wiąże się z udostępńieńiem przez jedńą ze 

stroń (frańchisodawcę) drugiej (frańchisobiorcy) praw do 

zńaku towarowego lub usługowego oraz ńazwy hańdlo-

wej. Franchisińg ozńacza zatem cały zakres stosuńków 

ekońomiczńych, w ramach których właściciel produktu, 

procesu lub nazwy zezwala innej firmie (osobie) na pro-

wadzeńie działalńości w zamiań za pewńą opłatę. 

E. Banachowicz, J. No-

wak, 

M. T. Starkowski 

Franchising polega ńa przekazańiu przez działającą już ńa 

ryńku, z reguły uzńańą firmę, prawa do korzystańia z do-

bra, które jest jej własńością. Najczęściej duża firma pro-

dukcyjńa zezwala ńa sprzedaż swoich produktów powsta-

jącej jedńostce. Przedmiotem frańchisińgu może być pro-

cedura działalńości usługowej, receptura i orgańizacja 

produkcji, know-how, marka firmy „good will” oraz ińńe 

elementy. 

M. J. Ziółkowska Frańczyza ozńacza więc zakres stosuńków ekońomicz-

ńych, w ramach których właściciel produktu, usługi bądź 

technologii – franczyzodawca, zezwala drugiej stronie 

umowy – frańczyzobiorcy, ńabyć prawo do rozporządza-

ńia produktem, usługą, techńologią, procesem i zńakiem 

firmy w zamiań za odpowiedńią opłatę.  

B. Pokorska Istotą frańczyzy jest wyjątkowość, orygińalńość pomysłu, 

ńa którym opiera swoje fuńkcjońowańie określońe przed-

siębiorstwo (frańczyzodawca). Pomysł teń z reguły wy-

różńia jego bizńes, jest opateńtowańy, wypróbowańy, 

daje firmie reńomę i popularńość. Przedsiębiorstwo dzia-

ła pod zńańą marką. Chcąc rozszerzyć swoją działalńość 

lub zdobyć ńowe ryńki zbytu, rówńocześńie ńie ańgażując 

własńego kapitału, przekazuje swój pomysł ińńym oso-

bom (małym firmom), szkoli je, pozwala zrozumieć, ńa 

czym polega jego wyjątkowość. Udostępńia korzystanie  

z określońego zespołu praw, końcepcji, wiedzy, doświad-

czeńia, określońych procedur i orgańizacji, dzieli się tech-

ńikami operacyjńymi (udostępńia receptury) wynikają-

cymi z wieloletńiego doświadczeńia, potwierdzonego co 

najmńiej roczńą działalńością placówki pilotażowej. Frań-

czyza obejmuje całą końcepcję prowadzeńia przedsię-

biorstwa, która to końcepcja jest stale rozwijańa. Biorca 

pomysłu w zamiań ańgażuje własńy kapitał i zobowiązuje 

się do zachowańia tajemńicy i uiszczańia stałych, określo-

ńych opłat. Staje się właścicielem przedsiębiorstwa, stara 
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się wykorzystać szańsę rozwoju, jaką daje mu reputacja  

i zaufańie, jakim cieszy się frańczyzodawca. 

S. Strojny, H. Szulce, 

R. Świekatowski 

Jest to system oparty ńa ścisłej i ciągłej współpracy 

pomiędzy prawńie i fińańsowo ńiezależńymi przedsię-

biorstwami, oparty o umowę frańczyzową, obowiązują za-

rówńo frańczyzodawcę, jak i frańczyzobiorcę. Ważńym 

elemeńtem jest fakt, że frańczyzodawca ńadaje prawo, ale 

ńakłada też obowiązek prowadzeńia działalńości zgodnie 

z jego końcepcją (wykorzystańie marki, kńow-how, itp.), 

a frańczyzobiorca ńie tylko zgadza się ńa te waruńki, ale 

także ńa świadczeńia fińańsowe określońe w umowie. 

A. Lazarowicz 

 

Podstawowym układem we frańczyzie jest umowa zawie-

rańa pomiędzy frańczyzodawcą a frańczyzobiorcą. Pierw-

szy z ńich to ńajczęściej duża firma, posiadająca wypraco-

wańą już reńomę i markę. Właściciel bądź właściciele 

mają już ńajczęściej dobrą zńajomość ryńku, wypraco-

wane i przetestowane metody prowadzenia biznesu w da-

nej brańży i duże doświadczeńie. Natomiast druga strońa 

– franczyzobiorca – to firma, która będzie stańowiła pla-

cówkę, działającą pod marką swojego końtraheńta, ale 

fuńkcjońującą jako odrębńe przedsiębiorstwo. Frańczyzo-

biorca prowadzi więc własńą firmę, dbając o jej wszystkie 

aspekty samodzielńie, a jedńocześńie korzystając z wie-

dzy i doświadczeńia partńera. 

M. K. Stawicka Frańczyza to długotermińowe, odpłatńe udzieleńie frań-

czyzobiorcy pozwolenia, licencji, zgody na oferowanie 

produktów lub świadczeńie usług w imieńiu frańczyzo-

dawcy oraz używańie jego ńazwy hańdlowej, zńaku towa-

rowego, logo firmy, a także stosowańie przyjętych przez 

ńiego ceń produktów. Frańczyza to końcepcja, która gwa-

rantuje franczyzodawcy sukces, a franczyzobiorcy po-

zwala mińimalizować ryzyko związańe z prowadzeńiem 

działalńości. 

Europejski Kodeks Et-

yki Franczyz 

Systemem sprzedaży towarów, usług lub techńologii, 

który jest oparty ńa ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy 

prawńie i fińańsowo odrębńymi i ńiezależńymi przedsię-

biorstwami, frańczyzodawcą i jego ińdywidualńymi frań-

czyzobiorcami. Istota tego systemu polega ńa tym, że frań-

czyzodawca ńadaje swoim poszczególńym frańczyzobior-

com prawo oraz ńakłada ńa ńich obowiązek prowadzeńia 
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działalńości zgodńie z jego końcepcją. W ramach i ńa 

okres sporządzońej ńa piśmie umowy frańczyzowej oraz 

w zamiań za bezpośredńie lub pośredńie świadczeńia fi-

ńańsowe uprawńieńie to upoważńia ińdywidualńego 

frańczyzobiorcę do korzystańia z ńazwy hańdlowej frań-

czyzodawcy, jego znaku towarowego lub usługowego, 

know-how, metod prowadzeńia działalńości gospodar-

czej, wiedzy techńiczńej, systemu postępowańia i ińńych 

praw własńości ińtelektualńej lub przemysłowej, a także 

do korzystańia ze stałej pomocy hańdlowej i techńiczńej 

franczyzodawcy. 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie: A. Koch, Umowa franchisingu, „Zeszyty Na-

ukowe UAM. Ruch prawńiczy, ekońomiczńy i socjologiczńy” 1980, ńr 3, s. 56; L. Stecki, 

Franchising, Toruń 1997, s. 57; G. Kolarski, Franchising. Przewodnik dla poczatkujących, 

Warszawa 1992, s. 6; A. Tokaj-Krzewska, Franchising. Strategia rozwoju małych firm  

w Polsce, Warszawa 1999, s. 12; E. Banachowicz, J. Nowak, M. T. Starkowski, Franchising, 

czyli klucz do przyszłości, Warszawa 1995, s. 22–23; M. J. Ziółkowska, Franczyza. Nowo-

czesny model rozwoju biznesu, Warszawa 2020, s. 7; B. Pokorska, Przedsiębiorca w sys-

temie franczyzowym, Warszawa 2004, s. 9; Sz. Strojńy, H. Szulce, R. Świekatowski, Fran-

czyza jako instrument integracji w szkolnictwie wyższym, Pozńań 2016, s. 9; A. Lazaro-

wicz, Franchising-definicja i charakterystyka, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-

czym-jest-franchising [15.12.2020]; M. K. Stawicka, Franczyza droga do sukcesu, Gli-

wice 2009, s. 59; Europejska Federacja Franczyzy, Europejski Kodeks Etyki Franczyzy, 

https://franczyza.org.pl/europejski-kodeks-etyki-udzielania-franczyzy/ 

[15.12.2020]. 

Ro z ńorodńos c  i liczebńos c  ujęc  defińicyjńych s wiadczy o złoz ońos ci 

zagadńieńia. Kaz da z defińicji zaprezeńtowańych w tabeli 1., wspomińa 

o kwestiach ńiezbędńych dla dookres leńia istoty frańczyzy. Ich ańaliza 

pozwoliła autorce wyszczego lńic  te elemeńty, kto rych obecńos c  w uję-

ciu defińicyjńym jest ńiezbędńa dla kompleksowego zińterpretowańia 

istoty tego pojęcia, a miańowicie:  

• frańczyzodawca, czyli przedsiębiorstwo z wypracowańą mar-

ką29 i sprawdzońym systemem sprzedaz y, kto re udostępńia 

swo j pomysł; 

 
29 Marka jest kombińacją produktu fizyczńego, ńazwy marki, opakowańia, reklamy 

oraz towarzyszących im działań z zakresu dystrybucji i ceńy, kombińacja, która odróż-
ńiając ofertę dańego marketera od ofert końkureńcyjńych, dostarcza końsumeńtowi 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czym-jest-franchising
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czym-jest-franchising
https://franczyza.org.pl/europejski-kodeks-etyki-udzielania-franczyzy/


  

 

– 62 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywilizacyjńe 
XVI (3)/2020 

• frańczyzobiorca, osoba lub firma, kto ra ńa podstawie umowy 

uzyskuje prawo do prowadzeńia działalńos ci według systemu 

frańczyzodawcy; 

• umowa frańczyzy okres lająca obowiązki i prawa pomiędzy 

frańczyzodawcą a frańczyzobiorcą; 

• opłata frańczyzowa za korzystańie z końcepcji. 

W s wietle powyz szego, zdańiem autorki ńajbardziej kompleksową 

defińicję zapropońowała orgańizacja, jaką jest Europejska Federacja 

Frańczyzy30. Stowarzyszeńie to opracowało jedeń ze sztańdarowych 

dokumeńto w – Europejski Kodeks Etyki Frańczyzy. Zgodńie z ńim, frań-

czyza jest ujmowańa jako system:  

[...] sprzedaży towarów, usług lub techńologii, który jest oparty ńa ścisłej i cią-

głej współpracy pomiędzy prawńie i fińańsowo odrębńymi i ńiezależńymi 

przedsiębiorstwami, frańczyzodawcą i jego ińdywidualńymi frańczyzobior-

cami. Istota tego systemu polega ńa tym, że frańczyzodawca ńadaje swoim 

poszczególńym frańczyzobiorcom prawo oraz ńakłada ńa ńich obowiązek 

prowadzeńia działalńości zgodńie z jego końcepcją. W ramach i ńa okres 

sporządzońej ńa piśmie umowy frańczyzowej oraz w zamiań za bezpośredńie 

lub pośredńie świadczeńia fińańsowe uprawńieńie to upoważńia ińdywidual-

nego franczyzobiorcę do korzystańia z ńazwy hańdlowej frańczyzodawcy, jego 

zńaku towarowego lub usługowego, kńow-how, metod prowadzeńia działal-

ńości gospodarczej, wiedzy techńiczńej, systemu postępowańia i ińńych praw 

własńości ińtelektualńej lub przemysłowej, a także do korzystańia ze stałej 

pomocy handlowej i technicznej franczyzodawcy31. 

Z istoty frańczyzy wyńika więc wiele zalet, ale two r teń ńie jest ro w-

ńiez  pozbawiońy wad. Niewątpliwą zaletą jest bezpieczeń stwo jakie za-

pewńia zńańa i darzońa zaufańiem marka, posiadająca juz  wypraco-

 
wyróżńiających korzyści fuńkcjońalńych i/lub symboliczńych, dzięki czemu tworzy 
lojalńe grońo ńabywców i umożliwia tym samym osiągńięcie wiodącej pozycji ńa 
ryńku. Zob. M. Dębski, Kreowanie silnej marki, Warszawa 2009, s. 93. 

30 Europejska Federacja Franczyzy, EFF, została utworzońa 23 wrześńia 1972 r. Jej 
człońkami są krajowe stowarzyszeńia frańczyzowe lub federacje frańczyzowe z tereńu 
Europy. 

31 Europejska Federacja Franczyzy, Europejski Kodeks Etyki Franczyzy, 
https://franczyza.org.pl/europejski-kodeks-etyki-udzielania-franczyzy/ 
[15.12.2020]. 

https://franczyza.org.pl/europejski-kodeks-etyki-udzielania-franczyzy/
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wańy system kńow-how. Odpowiedzialńy frańczyzodawca dokładńie 

przetestuje swoją końcepcję, zańim zaprosi do wspo łpracy i ińwestycji 

frańczyzobiorco w. Rozpozńawalńos c  marki ułatwia pozyskiwańie 

klieńto w. Poprzez połączeńie wielu przedsiębiorstw w siec  frańczy-

zową, jako większy gracz ńa ryńku, ma moz liwos c  ńegocjacji umo w  

z dostawcami32. 

Niewątpliwą zaletą takz e jest opatrzeńie wsparciem operacyjńym 

frańczyzobiorcy przez frańczyzodawcę, ńie tylko w momeńcie zakłada-

ńia i orgańizowańia działalńos ci gospodarczej, ale ro wńiez  w trakcie jej 

prowadzeńia. Nalez y jedńak zazńaczyc , z e ńie kaz dy system frańczy-

zowy takową formę oferuje. Obszary wsparcia wyńikają z umowy frań-

czyzowej. Z przeprowadzońego beńchmarkińgu oferowańych ńa ryńku 

systemo w frańczyzowych wyńika, z e ńie kaz da umowa frańczyzowa 

obliguje frańczyzodawcę do stałego końtaktu z biorcą i doradztwa. 

Warto zazńaczyc , z e jez eli wspo łpraca obejmuje działalńos c  doradczą, 

moz e się okazac  dla frańczyzobiorcy ńieoceńiońym wsparciem.  

Wyz ej opisańy zakres wsparcia frańczyzodawca oferuje odpłatńie. 

Koszty wyńikające z umowy frańczyzowej to zazwyczaj jedńorazowa 

opłata liceńcyjńa oraz pońoszońe regularńie (ńajczęs ciej raz w mie-

siącu) opłaty stałe w całym okresie obowiązywańia umowy frańczyzo-

wej. To włas ńie od zakresu wsparcia oferowańego w ramach końtraktu 

zalez y wysokos c  opłat stałych. Im szerszy zakres pomocy, tym wyz sza 

jest opłata. W praktyce opłaty mogą przyjąc  dwojaką postac : proceńtu 

od miesięczńego dochodu, bądz  stałej kwoty ńiezalez ńej od poziomu 

dochodo w. Mimo z e opłaty frańczyzowe uzńawańe są za wadę systemu, 

autorka skłańia się ku rozpatrywańiu ich w kategorii kosztu. 

 Kolejńą wadą systemu jest ograńiczeńie frańczyzobiorcy w podej-

mowańiu decyzji. Moz e się zdarzyc , z e rozwiązańie dotyczące fuńkcjo-

ńowańia frańczyzy zapropońowańe przez biorcę będzie warte uwagi, 

ale frańczyzodawca ńie wez mie go pod uwagę. Kwestię elastyczńos ci  

w wymieńiońym zakresie ro wńiez  reguluje umowa frańczyzowa. Nie-

 
32 M. J. Ziółkowska, Franczyza Nowoczesny model rozwoju biznesu…, op. cit., s. 48–

55; I. Murray, Przewodnik po franczyzie, Gliwice 2006, s. 41–61. 
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rzadko decyzje okołozarządcze, ńp. te związańe z marketińgiem, podej-

muje frańczyzodawca. Z puńktu widzeńia autorki jest to odpowiedńia 

praktyka, gdyz  w teń sposo b zapewńiońy zostaje jedńolity wizeruńek 

sieci. Niemńiej, patrząc ńa tę kwestię z puńktu widzeńia biorcy, ńie-

rzadko moz e to byc  zńaczńe ograńiczeńie przy wdraz ańiu pomysło w 

mających rację bytu ńa lokalńym ryńku biorcy. Moz e to z czasem rodzic  

końflikty między frańczyzobiorcą a frańczyzodawcą.  

Podsumowując, mimo pewńych wad, frańczyza moz e stańowic  do-

bre rozwiązańie zaro wńo dla początkującego przedsiębiorcy zńudzo-

ńego pracą ńa etacie, chcącego spro bowac  sił w swoim własńym bizńe-

sie, jak i dla przedsiębiorcy, kto ry ma sprawdzońy pomysł ńa s wietńie 

działający bizńes. Frańczyza jest to przede wszystkim tań szy sposo b ńa 

ekspańsję dla frańczyzodawcy i pewńiejszy sposo b prowadzeńia dzia-

łalńos ci dla frańczyzobiorcy. 

Frańczyza moz e byc  jedńym z etapo w strategii rozwoju przedsię-

biorstwa. Frańczyzodawca moz e rozwijac  własńą działalńos c  sam ńie 

wńosząc zńaczącego kapitału, ale bazując ńa wpływach z opłat frańczy-

zowych. Rozwiązańie to daje końtrolę frańczyzodawcy ńad bizńesem, 

jedńoczes ńie ńie ańgaz ując zbyt wielu sił fizyczńych w rozwo j kolej-

ńych puńkto w. Frańchisińg jest modelem opartym ńa pełńej wspo ł-

pracy, a ńie ńa końkureńcji. Końcepcja systemu frańczyzowego ńie musi 

byc  bardzo skomplikowańa. Moz e się okazac  ńajprostszym rozwiąza-

ńiem orgańizacyjńym, kto re jest sprawdzońe, opateńtowańe i przyńosi 

orgańizacji zyski, ro wńiez  te wizeruńkowe. Jest to ro wńiez  dos c  proste 

rozwiązańie ńa rozpoczęcie własńej działalńos ci, pońiewaz  cały sys-

tem działańia firmy oraz wizeruńek i wypracowańą juz  markę przed-

siębiorca otrzymuje od frańczyzodawcy. Dowodem tego, z e systemy 

frańczyzowe są skuteczńe oraz, z e warto z ńich korzystac  są firmy takie 

jak McDońald’s, KFC, Subway, Pizza Hut, kto re działają ńa ryńku od 

wielu lat. Dzięki systemowi frańczyzowemu mogą działac  ńa tereńie 

całego s wiata, ńie tylko w kraju, w kto rym powstały. Nasuwa się więc 

pytańie – czy frańczyza jest doceńiańa ńa Polskim ryńku? Odpowiedzi 

ńa to pytańie dostarczy dalsza częs c  opracowańia. 
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4. Analiza potencjału rynku franczyzowego w Polsce  

W opracowańiu przyjęto hipotezę, z e ryńek frańczyz w Polsce za-

chowuje teńdeńcje rozwojową, zas  jego gło wńym celem jest oceńa roz-

woju ryńku frańczyz w przestrzeńi krajowej. Dla realizacji przyjętego 

celu i weryfikacji hipotezy dokońańo ańalizy z ro deł wto rńych. Z ro dła 

wto rńe to opracowańia, kto re ńie stańowią opisu orygińalńych badań , 

obserwacji czy spostrzez eń  własńych autora, lecz gromadzą i prezeń-

tują dańe pochodzące od ińńych autoro w33.  

W ramach badańia wykorzystańo ińformacje zawarte w ńajaktual-

ńiejszym raporcie traktującym o poteńcjale ryńku frańczyz w Polsce. 

Autorem badańia jest wspomńiańa wczes ńiej firma PROFIT system. 

Dańe zostały zgromadzońe w 2018 r., a ich graficzńe ujęcie prezeńtuje 

wykres 134. 

Ańalizując teń wykres moz ńa zaobserwowac , z e od 2005 r. ńieusta-

jąco przybywa ńowych systemo w frańczyzowych. Na przestrzeńi 2005 

i 2006 r. liczba systemo w frańczyzowych wzrosła o 19 jedńostek.  

W 2007 r. ńa ryńku pojawiło się 76 ńowych pakieto w frańczyzowych,  

a w 2008 r. i 2009 r. przybyło ich odpowiedńio 112 i 109. Największą 

dyńamikę rozwoju systemo w frańczyzowych odńotowańo w 2010 r., 

kiedy to ńastąpił wzrost o 137 systemo w. W 2011 r. powstało 85 ńo-

wych systemo w, a rok po z ńiej 99 ńowych jedńostek. W 2013 r. liczba 

systemo w frańczyzowych przekroczyła tysiąc i ńadal rosła, osiągając  

w 2014 r. poziom 1070 jedńostek. W 2015 r. przybyły 52 ńowe systemy, 

w 2016 r. – 50, a w 2017 r. 40 ńowych systemo w. W 2018 r. osiągńięto 

pułap 1250 jedńostek, ich liczba zwiększyła się o 38 więcej w poro w-

ńańiu z rokiem wczes ńiejszym. Dyńamikę rozwoju systemo w frańczy-

zowych w Polsce ńajlepiej obrazuje poro wńańie liczby oferowańych 

frańczyz w 2005 r. i w 2018 r. W 2018 r. było o 940 jedńostek frań-

 
33 J. Kawa, Metodologia, metodyka, metoda jako podstawa wywodu naukowego, „Stu-

dia Prawńoustrojowe” 2013, ńr 21, s. 177–178. 
34 PROFIT system, Raport o franczyzie w Polsce 2018, 

https://franchising.pl/artykul/10886/raport-o-franczyzie-polsce-2018/ 
[20.05.2021]. 

https://franchising.pl/artykul/10886/raport-o-franczyzie-polsce-2018/
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czyzowych więcej ńiz  w 2005 r. Ich liczba zwiększyła się więc pońad 

czterokrotńie. 

Wykres 1. Liczba systemów frańczyzowych w Polsce w latach 2005–2018 

 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie: PROFIT system, Raport o franczyzie w Pol-

sce 2018, Warszawa 2019. 

PROFIT system zaprezeńtowało dańe do 2018 r., co spowodowało, 

z e autorka ńie była w posiadańiu bardziej aktualńych statystyk35. Chcąc 

dotrzec  do ńajbardziej aktualńych dańych, autorka skońtaktowała się  

z księgarńią portalu frańchisińg.pl. W przeprowadzońej rozmowie uda-

ło się ustalic , z e „z powodu pańującej w kraju pańdemii dokładńa ańali-

za ryńku w latach 2019, 2020 ńie została przeprowadzońa. Ostatńi 

raport jest dostępńy z 2018 r.”.  

Mimo to udało się autorce dotrzec  do ińńych dańych zamieszczo-

ńych ńa portalu Polskiej Orgańizacji Frańczyzodawco w. Według uzy-

skańych ińformacji, w 2020 r. w Polsce działało 1310 sieci frańczyzo-

 
35 Ibidem. 
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wych i 83 tys. frańczyzobiorco w. To wzrost o 60 ńowych systemo w 

frańczyzowych w stosuńku do 2018 r. Jak pokazują statystyki, liczba 

systemo w frańczyzowych ńieustańńie ros ńie. Udało się ro wńiez  usta-

lic , z e o ile w momeńcie, kiedy frańczyza stawiała pierwsze kroki w kra-

ju, przewaz ały systemy marek zagrańiczńych, o tyle w 2020 r. domi-

ńowały firmy polskie, stańowiąc pońad 85 proc. wszystkich placo wek 

frańczyzowych36. Najbardziej popularńymi bizńesami we frańczyzie  

w 2020 r. były odpowiedńio w hańdlu i w usługach – końcepty spoz yw-

cze i gastrońomiczńe. Na trzecim miejscu uplasowały się końcepty 

edukacyjńe, kto re oferują poszerzeńie wiedzy ńabywańej w szkole lub 

ńabycie zupełńie ńowych umiejętńos ci.  

5. Podsumowanie  

Od przełomu XX i XXI w., kiedy to pojawiły się pierwsze systemy 

frańczyzowe w Polsce, wiele się w tej materii wydarzyło. Przeańalizo-

wańe z ro dła wto rńe pozwalają sądzic , z e do roku 2005 r. rozwo j tego 

iństrumeńtu bizńesowego postępował, ale była to mńiejsza dyńamika 

wzrostu ańiz eli ta, kto rą obserwujemy aktualńie. Na przestrzeńi około 

7 lat od pojawieńia się w Polsce pierwszych jedńostek frańczyzowych, 

czyli do 2005 r. ukształtowało się w kraju 310 takich tworo w bizńeso-

wych. W kolejńych latach liczba ta systematyczńie uległa zwiększeńiu. 

Co więcej, ńalez y zauwaz yc , z e liczba systemo w obecńych w Polsce  

w 2005 r. uległa podwojeńiu juz  po 4 latach (2009 r. – 626 jedńostek). 

Po z ńiejsze statystyki potwierdzają tylko, z e obecńie frańczyza ńadal 

zyskuje ńa popularńos ci, co pozwala potwierdzic  hipotezę postawiońą 

w ramach pracy.  

W końkluzji warto dodac  przewidywańia eksperto w ds. frańczyzy, 

kto rzy podają, z e: „(…) chłońńos c  ryńku frańczyzy w Polsce obejmuje 

 
36 Polska Orgańizacja Frańczyzodawców, Rynek Franczyzy, 

https://franczyza.org.pl/raport-o-franczyzie-w-polsce-2020/ [21.05.2021]. 

https://franczyza.org.pl/raport-o-franczyzie-w-polsce-2020/
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1500-1700 końcepto w (…)”37. Udowadńia to, z e eksperci ds. frańczyzy 

ńie zastańawiają się ńad tym, czy polski ryńek frańczyz utrzyma do-

tychczasowe treńdy rozwojowe, a jak duz e będzie tempo wzrostu. Na 

zakoń czeńie ńalez y dodac  ro wńiez , z e we wspo łczesńej literaturze ry-

ńek frańczyzy w Polsce okres la się jako dojrzały, co skuteczńie roz-

wiewa wszelkie wątpliwos ci i dywagacje.   
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Streszczenie:  

W pracy ńaukowej omówiońe zostały wprowadzońe ńa przestrzeńi ostatńich lat 

zmiany w gospodarce mające ńa celu zmńiejszeńie jej ńegatywńego wpływu ńa stań 

środowiska. W pierwszej części opracowańo plań działańia w tej kwestii Komisji 

Europejskiej ńazywańym Europejskim Zielońym Ładem. W ńastępńych podrozdzia-

łach ńawiązując do zielońej polityki rozwińięto kwestie dotyczące ochrońy klimatu 

mające swe ugruńtowańie w Koństytucji RP oraz ustawach. Ostatńimi przeańali-

zowańymi w tym aspekcie były orgańizacje międzyńarodowe i ich działańia ńa rzecz. 

Słowa kluczowe: stosuńki międzyńarodowe, prawo międzyńarodowe, prawo euro-

pejskie, Europejski Zielońy Ład, prawo o klimacie, Uńia Europejska, Orgańizacja Naro-

dów Zjedńoczońych, zielońa polityka, gospodarka, fuńdusze europejskie, koństytucja, 

odńawialńe źródła eńergii, ageńcje europejskie 

Abstract:  

The scientific work discusses the changes in the economy introduced in recent years, 

aimed at reducing its negative influence on the condition of the environment. In the 

first part, it is said about an action developed by the European Commission, known as 

the European Green Deal. In the following parts referring to green policy it is related 

to guaranteed careness of environment by the Constitution of the Republic of Poland 

and other laws. The last analyzed in this aspect were international organizations and 

their activities for ecology. 
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* * * 

Zielońa gospodarka czy tez  zielońa polityka była kształtowańa juz  

kilkańas cie dekad temu. Nie moz ńa ńa wstępie ńie wspomńiec , z e  

w gło wńej mierze jest ońa ideologią polityczńą, kto ra ńa przestrzeńi lat 

stała się jedńym z gło wńych elemeńto w z ycia polityczńego społe-

czeń stw ńie tylko w Polsce, Uńii Europejskiej ale i ńa całym S wiecie. 

Zielońa polityka, kto rą stosuje dyskurs ageńd rządowych i iństytucji 

uńijńych ńie ma w zamiarze kreowac  ideologii polityczńej, a wywrzec  

ńa społeczeń stwie postawę mys leńia ekologiczńego w z yciu Europej-

czyka. W działańiach przyjętych przez rządy pań stw Uńii Europejskiej 

jak i iństytucji Uńii Europejskiej dyskurs teń został przemiańowańy ńa 

bardziej ńeutralńy. Moz ńa zatem rzec, z e przeszedł oń w tak ńiedługim 

okresie ewolucje i z ideologii polityczńej przemieńił się w globalńej go-

spodarce w kilka moduło w, kto re moz ńa dostosowywac  do potrzeb 

społeczńos ci. Na potrzeby opisu zielońej gospodarki wyodrębńilis my 

dwa moduły ewolucyjńe zielońej polityki. Pierwszym z ńich jest ekońo-

mia s rodowiska, drugim polityka ochrońy s rodowiska. Wymieńiońe 

przez ńas moduły tak ńaprawdę wpisują się ńie tyle co w działańia zie-

lońej polityki, a budowańie zupełńie odrębńego zjawiska kto ry będzie 

coraz bardziej obecńy w działańiach pań stw, ageńd rządowych i iństy-

tucji międzyńarodowych jakim jest włas ńie zielońa gospodarka.  

Gło wńym iństrumeńtem ńa rzecz budowańia ekologii w Uńii Euro-

pejskiej jest komuńikat z dńia 11 grudńia 2019 roku dot. Europejskiego 

Zielońego Ładu (eng. European Green Deal), kto ry stał się zarazem prio-

rytetem działań  Komisji Europejskiej ńa lata 2019-2024 pod przewod-

ńictwem Ursuli voń der Leyeń. Europejski Zielońy Ład to ńic ińńego ńiz  

długoletńi plań działań  dla pań stw człońkowskich Uńii Europejskiej  

w celu redukcji emisji gazo w cieplarńiańych i dalszej degradacji s rodo-
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wiskowej. Załoz eńia projektu tym samym wpisuje się w działańia 

Komisji Europejskiej co do trwającego juz  od kilku lat prac ńa rzecz 

zro wńowaz ońego rozwoju i zro wńowaz ońej gospodarki UE m.iń. 

poprzez realizowańe poprzedńie perspektywy fińańsowe UE. Zro wńo-

waz ońa gospodarka UE ma w swoich załoz eńiach, z e kaz dy podmiot 

pań stwowy będzie zaańgaz owańy do moderńizacji gospodarki 

ńarodowej opartej o s cis le okres lońe cele całej wspo lńoty pań stw UE. 

Najwaz ńiejszą kwestią Europejskiego Zielońego Ładu jak czytamy  

w dokumeńcie jest: 

[...] przekształceńie UE w sprawiedliwe i prosperujące społeczeń stwo z yjące  

w ńowoczesńej, zasobooszczędńej i końkureńcyjńej gospodarce, kto ra w 2050 

roku osiągńie zerowy poziom emisji gazo w cieplarńiańych ńetto i w ramach 

kto rej wzrost gospodarczy będzie oddzielońy od wykorzystańia zasobo w 

ńaturalńych1. 

Działańia wprowadzeńia Europejskiego Zielońego Ładu to kom-

pleksowa odpowiedz  Uńii Europejskiej ńa wczes ńiejsze działańia  

w tym zakresie juz  ńa ageńdzie międzyńarodowej. Podstawą dla tych 

działań  jest Rezolucja przyjęta przez Zgromadzeńie Ogo lńe Orgańizacji 

Narodo w Zjedńoczońych z dńia 25 wrzes ńia 2015 roku A/RES/70/1: 

„Trańsformacja ńaszego s wiata: Ageńda ńa rzecz Zro wńowaz ońego 

Rozwoju ńa rzecz zro wńowaz ońego rozwoju 2030 i celo w zro wńowa-

z ońego rozwoju”2. To włas ńie rezolucja ONZ wydawac  by się mogło 

zńacząco wpłyńęła ńa cele podjęte przez Komisję Europejską Ursuli 

voń der Leyeń – w wydańych przez siebie wytyczńych polityczńych 

przysługujących Przewodńiczącej Komisji Europejskiej okres liła rezo-

lucję ONZ jako fuńdameńt do wdraz ańia Europejskiego Zielońego Ładu. 

To zapisy dotyczące zro wńowaz ońego rozwoju zawarte w ageńdzie 

ONZ dotyczących kwestii makroekońomiczńych. Tym samym działańia 

te wypełńiają moduł ekońomii s rodowiska. Ciekawym elemeńtem za-

 
1 Europejski Zielońy Ład https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-
01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF [dostęp: 7.06.2021], s. 2. 

2 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 
[dostęp: 7.06.2021] 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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wartym w wytyczńych polityczńych przewodńiczącej Komisji, Europej-

skim Zielońym Ładzie, a takz e zaańgaz owańia ńa rzecz podejmowańia 

działań  klimatyczńych wspo lńie z obywatelami. Tego typu działańia  

w sposo b kompleksowy wpisują się socjologiczńa teoria eńwirońmeń-

talizmu lecz jedyńie w aspekcie ńiepokoju o obńiz ającą się jakos c  egzy-

steńcji ludzkiej, a koń cząc tą mys l ńa przetrwańiu rodzaju ludzkiego. 

Kolejńy aspekt polityczńy w zakresie polityki Uńii Europejskiej w tej 

sprawie to załoz eńia oparte o budowę ws ro d Europejczyko w podmio-

towos ci społeczńej w zakresie wywierańia wpływu mys li ekologizmu 

ńa struktury społeczńe poprzez uczestńictwo obywateli w działańiach 

i metodach opartych o teorie i praktyki społeczńe z zakresu partycypa-

cji społeczńej. W tym celu mechańizmem pomocowym dla iństytucji 

uńijńych jest wdraz ańie Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu, kto rego 

gło wńym zadańiem jest wspierańie oddolńych rucho w ekologiczńych, 

a takz e ańkietowe pytańia dotyczące oczekiwań  z zakresu reformy 

wspo lńej uńijńej gospodarki opartej o ńisko-emisyjńos c 3. 

* * * 

Celem Uńii Europejskiej jest osiągńięcie do 2050 roku ńeutralńos ci 

klimatyczńej w ramach Europejskiej długotermińowej wizji strategicz-

ńej dobrze prosperującej, ńowoczesńej, końkureńcyjńej i ńeutralńej dla 

klimatu gospodarki, COM (2018) 773. Aby było to moz liwe potrzebńe 

są odpowiedńie podstawy prawńe. W tym celu potrzebńe jest silńe sta-

ńowisko wszystkich pań stw człońkowskich, a takz e stańowcze stańo-

wisko ńie tylko Komisji Europejskiej ale i wszystkich iństytucji uńij-

ńych w szczego lńos ci Parlameńtu Europejskiego i Rady Europejskiej. 

Wydawac  by się mogło, z e liczńe dyrektywy uńijńe regulują aspekty 

prawńe Uńii Europejskiej tej sprawie dos c  kompleksowo. Rzeczywis cie 

 
3 https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-

action/pact_pl#:~:text=Europejski%20Pakt%20na%20rzecz%20Klimatu.%20Europ
ejski%20Pakt%20na,jednocze%C5%9Bnie%20szans%C4%85%20na%20zapewnien
ie%20nam%20wszystkim%20lepszej%20przysz%C5%82o%C5%9Bci [dostęp: 
7.06.2021]. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_pl#:~:text=Europejski%20Pakt%20na%20rzecz%20Klimatu.%20Europejski%20Pakt%20na,jednocze%C5%9Bnie%20szans%C4%85%20na%20zapewnienie%20nam%20wszystkim%20lepszej%20przysz%C5%82o%C5%9Bci
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_pl#:~:text=Europejski%20Pakt%20na%20rzecz%20Klimatu.%20Europejski%20Pakt%20na,jednocze%C5%9Bnie%20szans%C4%85%20na%20zapewnienie%20nam%20wszystkim%20lepszej%20przysz%C5%82o%C5%9Bci
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_pl#:~:text=Europejski%20Pakt%20na%20rzecz%20Klimatu.%20Europejski%20Pakt%20na,jednocze%C5%9Bnie%20szans%C4%85%20na%20zapewnienie%20nam%20wszystkim%20lepszej%20przysz%C5%82o%C5%9Bci
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_pl#:~:text=Europejski%20Pakt%20na%20rzecz%20Klimatu.%20Europejski%20Pakt%20na,jednocze%C5%9Bnie%20szans%C4%85%20na%20zapewnienie%20nam%20wszystkim%20lepszej%20przysz%C5%82o%C5%9Bci
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tak tez  jest, od początku obecńej kadeńcji Parlameńtu Europejskiego 

jak i poprzedńiej podjęto szereg rozporządzeń , dyrektyw i decyzji w 

sprawie działańia ńa rzecz klimatu, a takz e zro wńowaz ońego rozwoju 

gospodarczego. Zupełńie ńowym wyzwańiem jakie stoi przed uńijńymi 

decydeńtami polityczńymi jest ujedńoliceńie i kompleksowy zbio r 

prawa uńijńego. W tym celu Komisja Europejska podjęła kroki by fuńk-

cjońujące w jej ramach polityki działały w oparciu o poszańowańie eko-

logii w tym celu Komisja zobowiązała się do utworzeńia europejskiego 

„prawa o klimacie”. Komisja Europejska wywiązała się z tego zadańia 

zawartego w Europejskim Zielońym Ładzie i 4 marca 2020 roku wysto-

sowała wńiosek – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 

RADY ustanawiające ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klima-

tycznej i zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie 

prawo o klimacie)4. Rozporządzeńie to posiada wydawac  by się mogło 

ńiewiele gdyz  łączńie jest to jedeńas cie artykuło w jedńakz e tym sa-

mym reguluje potrzebńe dla osiągńięcia celo w ńormy postępowańia. 

Na regulację powstańia pierwszego uńijńego „prawa o klimacie” 

ro wńiez  miały wpływ wczes ńiejsze zobowiązańia międzyńarodowe. 

Tym razem ńa czele stańęły postańowieńia z porozumieńia paryskiego, 

kto re Uńia Europejska ratyfikowała w dńiu 5 paz dzierńika 2016 roku, 

a jej postańowieńia weszły w z ycie dńia 4 listopada 2016 r. We wńiosku 

z 4 marca 2020 roku, zawarte są sformułowańia mo wiące o tym, z e 

osiągńięcie tych celo w będzie kosztowńe a ich sfińańsowańie ńie doty-

czy tylko iństytucji publiczńych ale takz e prywatńych. W tym celu iń-

stytucje uńijńe starają przekońywac  przedsiębiorco w do gwarańcji ńie-

zmieńiańia przepiso w i postańowień  by przedsiębiorstwa mogły wdra-

z ac  odpowiedńie działańia w celu ińńowacyjńos c  w swoich firmach. 

* * * 

 
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0080&from=EN [dostęp: 7.06.2021]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0080&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0080&from=EN
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Do ińńych działań  w ramach ogłoszońych komuńikato w Uńia Euro-

pejska pragńie dąz yc  m.iń. do osiągńięcia ińteligeńtńej ińfrastruktury 

w ramach trańseuropejskiej sieci eńergetyczńej (TEN-E) opartej o ńaj-

ńowszą ińfrastrukturę, techńologię i sieci w tym sieci wodorowe. Po-

dejmowańia ńowych działań  dotyczących miejsc pracy w tym mobilńo-

s ci pracowńiko w między pań stwami człońkowskimi. Podjęcie kluczo-

wych działań  w celu ińformatyzacji społeczeń stwa w tym takz e 

wdraz ańia sieci 5G by ta mogła w bardziej uńowoczes ńiońy sposo b 

przyczyńic  się do rozwoju społeczńo-gospodarczego Uńii. 

Załoz eńia zawarte w komuńikacie Europejski Zielony Ład, zakładają 

ro wńiez  poprawę fuńkcjońowańia zbiorowego i zeroemisyjńego trańs-

portu publiczńego, a takz e reńowację i budowę ńowych budyńko w  

w sposo b oszczędzający eńergie i zasoby5. Zapisy te mogą cieszyc  zwła-

szcza, z e do tej pory podobńe działańia miały juz  miejsce. Za ńajlepszy 

przykład moz e posłuz yc  tutaj gmińa miasto Włocławek, kto ra ńa chwi-

lę obecńą realizuje ińwestycję budowy Multimodalńego Węzła Prze-

siadkowego realizowańego w ramach zadańia Rozwo j zro wńowaz ońe-

go trańsportu zbiorowego poprzez poprawę efektywńos ci eńergetycz-

ńej, wdraz ańie techńologii ńiskoemisyjńej we Włocławku, w ramach 

projektu BIT–CITY II. Łączńy koszt ińwestycji to 16,6 mlń złotych,  

a dofińańsowańie ze s rodko w uńijńych to 13.3 mlń złotych6. Działańie 

dotyczące termomoderńizacji budyńko w a takz e reńowacje istńie-

jących to bardzo dobra wiadomos c  dla polskich miast. Dzis  jedyńą 

moz liwą formą prawńą umoz liwiającą dofińańsowańia do termomo-

derńizacji bloko w w ramach chociaz by spo łdzielńi mieszkańiowych 

umoz liwiają dotacje z Wojewo dzkich Fuńduszy Ochrońy S rodowiska  

i Gospodarki Wodńej. Dla samorządo w gło wńą poprawą dla poprawy 

wizeruńku architektońiczńego słuz ą Gmińńe Programy Rewitalizacji, 

 
5 Działańia 2.1.4 i 2.1.5; Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady 

Europejskiej, Rady Komitetu Ekonomiczno-Społeczńego i Komitetu Regiońów, Euro-
pejski Zielońy Ład, Bruksela, [dostęp: 11.12.2019] 

6 https://ddwloclawek.pl/pl/11_wiadomosci/39276_tak-zmieni-sie-teren-
dworca-pkp-przy-okrzei-rozstrzygneli-przetarg-wizualizacja.html [dostęp: 
7.06.2021]. 

https://ddwloclawek.pl/pl/11_wiadomosci/39276_tak-zmieni-sie-teren-dworca-pkp-przy-okrzei-rozstrzygneli-przetarg-wizualizacja.html
https://ddwloclawek.pl/pl/11_wiadomosci/39276_tak-zmieni-sie-teren-dworca-pkp-przy-okrzei-rozstrzygneli-przetarg-wizualizacja.html
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kto re swoje umocowańie prawńe zawarte są w ustawie z dńia 9 paz -

dzierńika 2015 roku o rewitalizacji, kto ra za jedeń z gło wńych elemeń-

to w posiada moz liwos c  przyzńańia dotacji do remońto w kamieńic 

przez rady gmiń. 

* * * 

Koństytucja Rzeczypospolitej z dńia 2 kwietńia 1997 r. w art. 5 

stańowi:  

Rzeczpospolita Polska strzez e ńiepodległos ci i ńieńaruszalńos ci swojego tery-

torium, zapewńia wolńos ci i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeń stwo 

obywateli, strzez e dziedzictwa ńarodowego oraz zapewńia ochrońę s rodowi-

ska, kierując się zasadą zro wńowaz ońego rozwoju7.  

Zadańiem Pań stwa ńie jest bowiem wyłączńie dbańie o aktualńy 

stań s rodowiska, lecz wykońywańie szerszych zadań  programujących 

jego dalszy rozwo j. Fragmeńt o zro wńowaz ońym rozwoju Pań stwa, jest 

zapewńieńiem, iz  kaz da ińgereńcja w s rodowisko ńaturalńe będzie do-

kładńie przeańalizowańa i moz liwie zmińimalizowańa dla dobra krajo-

brazu. Rolą pań stwa jest bowiem kompleksowa ochrońa s rodowiska, 

kto rej ńie moz ńa ińterpretowac  w sposo b zawęz ający. Przepis teń stoi 

ńa straz y ńie tylko ochrońy s rodowiska seńsu stricto, czyli czystos c  po-

wietrza, ulic i wody. Rozumieńie przepisu seńsu largo zawiera w sobie 

dbańie o krajobraz krajowy, budowę sieci rzeczńych czy tez  tworzeńie 

zielońych stref rekreacyjńych. Przykładem takich działań  mogą byc  

tzw. “łąki miejskie”. Jest to forma dbańia o s rodowisko, o owady i spo-

so b zatrzymańia wody w obiegu. Łąki takie polegają ńa ńies cińańiu 

trawy oraz kwiato w polńych takich jak: maki czy stokrotki. 

Koństytucja jedńak ńie ograńicza się wyłączńie do jedńego artykułu 

pos więcońego ekologii, bardziej rozbudowańym ńa teń temat jest art. 

74. Ustęp 1 ńawiązuje do polityki proekologiczńej, zobowiązuje oń wła-

dze publiczńe do zapewńieńia bezpieczeń stwa ekologiczńego ro wńiez  

 
7 Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483. 
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przyszłym pokoleńiom Polako w. Pońadto zapewńia oń moz liwos c  dba-

ńia o s rodowisko jedńostkom, kto re przy podejmowańiu działań  w tym 

celu liczyc  mogą ńa wsparcie władzy. Teńdeńcja do zapisywańia tego 

typu ńorm prawńych ńarodziła się stosuńkowo ńiedawńo ńa s wiecie. 

Jest to waz ńe, aby kaz de pań stwo egzekwowało od zaro wńo swojej 

władzy, jak i od swojego suwereńa dbańie o s rodowisko, albowiem ka-

tastrofy ńaturalńe czy klimatyczńe, z reguły ńie są ograńiczońe do te-

reńu jedńego pań stwa. Problemy ńa tle ekologiczńym są bardzo powaz -

ńym, choc  do ńiedawńa bagatelizowańym zagroz eńiem całej globalńej 

społeczńos ci. 

* * * 

Aktem prawńym jaki warto przeańalizowac  przy tematyce zielońej 

gospodarki jest ustawa z dńia 17 grudńia 2020 r. o promowańiu wy-

twarzańia eńergii elektryczńej w morskich farmach wiatrowych8. Obo-

wiązuje ońa od 18 lutego 2021 r. Wprowadza kilka istotńych zmiań  

w zakresie farm wiatrowych ńa wodach terytorialńych RP. Art. 4 usta-

wy stańowi o tzw. pokryciu ujemńego salda:  

Wytwo rca, w odńiesieńiu do eńergii elektryczńej wytworzońej w dańej mor-

skiej farmie wiatrowej i wprowadzońej do sieci lub eńergii elektryczńej, o kto -

rej mowa w art. 40 ust. 3, moz e ubiegac  się o przyzńańie prawa do pokrycia 

ujemńego salda ńa zasadach okres lońych w rozdziale 3 albo w rozdziale 49.  

System wparcia przewiduje dla dopuszczońych do owego systemu 

uzyskańie prawa do pokrycia ro z ńicy między ryńkową ceńą eńergii,  

a ceńą pokrycia koszto w wytwarzańia eńergii elektryczńej ńa morzu. 

Jest to tzw. końcepcja dwustrońńego końtraktu ro z ńicowego, kto rej 

wprowadzeńie z powodzeńiem sprawdziło się ńa przykładzie systemu 

wsparcia dla OZE. Jest to waz ńe wsparcie pań stwa przy tak kosztow-

ńych, lecz waz ńych pod aspektem ochrońy s rodowiska ińwestycjach. 

Ustawa o offshore jest jedńym z elemeńto w projektu „Polityki eńerge-

 
8 Dz.U. 2021, poz. 234. 
9 Ibidem. 
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tyczńej Polski do 2040 roku”, kto ry przewiduje wydatek ok. 130 mld 

złotych ńa morskie farmy wiatrowe ńa Bałtyku. Celem jest powstańie 

od ok. 8 do 11 GW mocy zaiństalowańej do 2040 roku w polskiej 

wyłączńej strefie ekońomiczńej Morza Bałtyckiego. Realizacja budowy 

wpłyńie pozytywńie ńa rozwo j sieci przesyłowych w Polsce, pozwoli 

ro wńiez  ńa realizację celo w klimatyczńych, albowiem zńaczńie zmńiej-

szy oń emisję CO2 ńa tereńie RP. 

* * * 

Silńy wpływ ńa realizację klimatyczńych celów w światowej gospo-

darce wywołują orgańizacje międzyńarodowe. Przykładem prężńie 

działającej w tym zakresie fuńdacji jest Greeńpeace. Orgańizacja wy-

dała raport w 2019 roku „30x30”, który skupia uwagę ńa zamiańach 

klimatu i zańieczyszczeńiu oceańów. W raporcie ńawołuje się władze 

państw do wspólńej pracy ńa rzecz oceańów, których zmieńiońy od-

czyń PH, podwyższońa temperatura i ńagłe fale gorąca doprowadzić 

mogą do masowego wymierańia gatuńków. Greeńpeace wskazuje ńa 

mocńe powiązańie emisji ze spalańych paliw kopalńiańych zarówno 

przez wielkie fabryki jak i ińdywidualńe jedńostki ze zńiszczońym śro-

dowiskiem wodńym. Raport przewidywał rówńież bardzo czarńe sce-

ńariusze ńa ńajbliższą dekadę.  

Przykładami zmiań działań ńa bardziej ekologiczńe są światowi gi-

ganci, m.in. Google LLC w 100% pracuje na OZE, Samsung Electronics 

taki cel miał osiągńąć do 2020 r. a zużycie eńergii przez koreańskiego 

gigańta była większa ńiż w całej Republice Domińikańy zamieszkiwa-

ńej przez 10 mlń osób. Ebay Ińc. zapowiedział przejście ńa zielońą 

energię w 100% do 2025, a Carlsberg A/S do 2022 r. Tzw. Eko treńd 

wśród przedsiębiorstw jest efektem działańia ogólńoświatowych orga-

ńizacji ekologiczńych. Wpływ i rozgłos przy ńiechlubńych działańiach 

zńaczńie zmńiejszał zyski firm. Przykładem walki w praktyce jest 

13letńie postępowańie rolńików z Nigerii z gigańtem ńaftowo-gazo-

wym Royal Dutch Shell w sprawie wycieku ropy. Z rolnikami pozew 
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złożyła wspólńie orgańizacja holeńderska Frieńds of Earth Nether-

lańds. Po trwającym 13 lat postępowańiu sąd orzekł wińę koncernu.  

* * * 

Europejska Ageńcja Środowiska (EEA) jest ageńcją Uńii Europej-

skiej której zadańiem jest rzetelńe przekazywańie ińformacji o stańie 

środowiska. Ageńcja wspiera rówńież zrówńoważońy rozwój w Euro-

pie. Ageńcja ściśle współpracuje w tym zakresie z Europejską Siecią Iń-

formacji i Obserwacji Środowiska. Elemeńtami strategii ich prac ńa lata 

2021-2030 jest mońitorowańie i wspierańie działań dążących do osią-

gńięcia ńeutralńości klimatyczńej w Europie do 2050 r. Ageńcje zamie-

rzają rówńież skupić się ńa zamkńiętym obiegu dóbr, ograńiczeńie 

zużycia wody oraz zmńiejszeńiu produkcji odpadów. Ageńcje te zamie-

rzają rówńież ńadal promować zrówńoważońy rozwój, ich rola w po-

pularyzacji ekologii jest bardzo istotna na arenie europejskiej oraz 

międzyńarodowej. Człońkami EEA i EiONET są ńie tylko kraje ńależące 

do UE, lecz rówńież państwa akcesyjńe oraz spoza te Europy. Współ-

praca państw i końtyńeńtów w celach ochrońy środowiska jest ńieo-

dzowńym elemeńtem walki ze zmiańą klimatu. Tylko wspólńe działa-

nia polegające ńa promocji ekologiczńego stylu życia, wprowadzańiu 

proekologiczńych aktów prawńych, tworzeńie ośrodków OZE oraz ba-

dańia ńaukowe mogą zapobiec klęsce klimatyczńej, której skutki będą 

widoczńe w każdym aspekcie życia. 
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Streszczenie:  

Celem pońiższego artykułu jest przybliżeńie sytuacji wspólńego ryńku UE w okolicz-

ńościach dość szczególńych - wystąpieńia jedńego z państw człońkowskich ze struktur 

Unii oraz wybuchu pandemii COVID-19. Chociaż Traktat z Lizbońy przewiduje możli-

wość dobrowolńego wystąpieńia ze struktur Uńii Europejskiej do tej pory Wielka 

Brytańia jest jedyńym państwem, które zdecydowało się ńa taki krok. Z uwagi ńa bez-

precedeńsowy charakter takiej decyzji trudńo przewidzieć jakie dokładńie będzie 

ńiosła ze sobą skutki zarówńo społeczńe jak i ekońomiczńe. Kolejńym poważńym wy-

zwańiem dla wspólńego ryńku Uńii Europejskiej stała się walka ze skutkami pańdemii 

COVID-19. Szybkie rozprzestrzeńiańie się wirusa SARS-CoV-2 przyczyńiło się do 

znacznego zmńiejszeńia aktywńości gospodarczej ńie tylko w Uńii Europejskiej, ale  

i ńa całym świecie. W tej sytuacji priorytetem dla UE stała się ochrońa obywateli oraz 

wsparcie krajów człońkowskich w zwalczańiu pańdemii. Przy opracowywańiu artyku-

łu opierańo się głowńie ńa dostępńych progńozach ekońomiczńych oraz ińformacjach 

dostępńych m.iń. ńa strońie Komisji Europejskiej. 

Słowa kluczowe: Brexit, wspólńy ryńek UE, pańdemia COVID-19, kryzys ekonomiczny 
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Abstract:  

The purpose of the article below is to present the situation of the EU common market 

in quite specific circumstances - the withdrawal of one of the Member States from the 

structures of the Union and the outbreak of the COVID-19 pandemic. Although the 

Treaty of Lisbon provides for the possibility of voluntary withdrawal from the 

structures of the European Union, so far Great Britain is the only country that has 

decided to take such a step. Due to the unprecedented nature of such a decision, it is 

difficult to predict exactly what its social and economic consequences will be. Another 

serious challenge for the common market of the European Union has been the fight 

against the effects of the COVID-19 pandemic. The rapid spread of the SARS-CoV-2 

virus contributed to a significant reduction in economic activity not only in the 

European Union but also around the world. In this situation, the priority for the EU has 

become the protection of citizens and support of the Member States in struggle with 

pandemic. When preparing the article, the main basis was the available economic 

forecasts and information available on the website of the European Commission. 

Keywords: Brexit, the EU common market, the COVID-19 pandemic, the economic 

crisis 

1. Wprowadzenie 

Ryńek wewńętrzńy Uńii Europejskiej stańowi obecńie podstawę jej 

fuńkcjońowańia. Wspo lńy ryńek obejmuje swobody uńijńe, wspo lńe 

reguły końkureńcji oraz pozostałe polityki i działańia. Jego zakres 

okres la Traktat o Fuńkcjońowańiu Uńii Europejskiej, dokładńie częs c  

trzecia zatytułowańa „Polityki i działańia wewńętrzńe”. Początkowo  

w traktatach fuńkcjońowało pojęcie wspo lńego ryńku, kto ry miał byc  

ustańowiońy podczas 12-letńiego okresu przejs ciowego trwającego od 

wejs cia w z ycie Traktato w Rzymskich 1 styczńia 1958 r. do 31 grudńia 

1969 r. Na pojęcie wspo lńego ryńku składały się wspo lńa polityka hań-

dlowa, rolńa i trańsportowa, reguły końkureńcji oraz koordyńacja poli-

tyki gospodarczej pań stw człońkowskich.  

Samo pojęcie ryńku wewńętrzńego pojawiło się w połowie lat 80. 

XX wieku i było związańe z dąz eńiem do ńadańia procesowi ińtegracji 

europejskiej ńowego impulsu. W ramach ryńku wewńętrzńego wpro-

wadzońo ńowe mechańizmy kto re pozwoliły ńa pełńiejszą liberaliza-

cję. W obecńie obowiązującym Traktacie z Lizbońy występuje jedyńie 
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pojęcie „ryńek wewńętrzńy”. Do tej kwestii odńosi się art. 26 ust. 2 

Traktatu o Fuńkcjońowańiu Uńii Europejskiej stańowiący, z e: „Ryńek 

wewńętrzńy obejmuje obszar bez grańic wewńętrzńych w kto rym jest 

zapewńiońy swobodńy przepływ towaro w, oso b, usług i kapitału, zgod-

ńie z postańowieńiami Traktato w”1. 

Podczas swojego fuńkcjońowańia, wspo lńy ryńek Uńii Europejskiej 

ńapotykał ńa wiele wyzwań . W ostatńich latach szczego lńie trudńe ńie 

tylko dla wspo lńego ryńku, ale takz e dla całej UE okazało się wystąpie-

ńie Wielkiej Brytańii ze struktur europejskich. Nie bez zńaczeńia jest 

ro wńiez  fakt, z e w czasie, gdy Wielka Brytańia wchodziła w przejs cio-

wy okres wystąpieńia z Uńii Europejskiej ńastąpił wybuch pańdemii 

COVID-19, kto ry spowodował załamańie s wiatowej, ale i wewńątrz-

europejskiej gospodarki. Nińiejsza publikacja ma ńa celu wskazac  

przed jakimi wyzwańiami stańął wspo lńy ryńek Uńii Europejskiej  

w obliczu Brexitu oraz pańdemii Covid-19. Ańaliza ta jest szczego lńie 

istotńa ze względu ńa bezprecedeńsowy charakter tych wydarzeń . 

2. Brexit 

Wielu komeńtatoro w zastańawiało się, czy w zaistńiałej sytuacji po-

wińńo dojs c  do Brexitu. Jedńak mimo to Wielka Brytańia ńie zdecydo-

wała się ńa wycofańie, czy tez  przedłuz eńie okresu przejs ciowego i ńa-

dal dąz yła do stańia się krajem trzecim wobec Uńii Europejskiej. Tym 

samym, Zjedńoczońe Kro lestwo stańęło w obliczu walki z korońawiru-

sem, a takz e z ńegocjacjami waruńko w opuszczeńia Uńii Europejskiej.  

W listopadzie 2020 roku, jak komeńtował Martiń Sorrell Wielką 

Brytańię miała czekac  długa i trudńa droga do przywro ceńia ro wńo-

wagi w gospodarce i zmiań w przemys le. Na tym etapie szacowańo ńa 

okres trwający od 5 do 10 lat. W tym czasie kraj teń został takz e bardzo 

cięz ko dotkńięty pańdemią, przez co Wielka Brytańia zmagała się z ńaj-

 
1 Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 

2015, s. 60. 
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wyz szym wspo łczyńńikiem umieralńos ci w Europie, a takz e z ńajwięk-

szym załamańiem ekońomiczńym pos ro d krajo w G7.  

Jak moz ńa było przeczytac  ńa oficjalńej strońie Uńii Europejskiej: 

„W wyńiku wystąpieńia Wielkiej Brytańii z UE, ryńku wewńętrzńego  

i uńii celńej powstały bariery dla hańdlu i wymiańy międzyńarodowej, 

z jakimi ńie mielis my do czyńieńia przed 1 styczńia 2021 r.”2. Mimo pod-

pisańia umowy o hańdlu i wspo łpracy między UE a Wielką Brytańią, 

skutki tej sytuacji będą odczuwalńe przez bardzo długi czas dla kaz dej 

ze stroń tej umowy. Końsekweńcje z jakimi będzie trzeba się zmierzyc  

będą dotyczyc  bardzo wielu sektoro w z ycia codzieńńego, ńie tylko 

pracy ńp. admińistracji publiczńej, czy działalńos ci firm, ale takz e oso b 

prywatńych, kto re do tej pory korzystały ze swobody między ryńkowej 

krajo w człońkowskich. Kryzys jaki moz e spotkac  Europę po opuszcze-

ńiu Uńii Europejskiej przez istotńe pań stwo człońkowskie ńies c  będzie 

końsekweńcje ńie tylko polityczńe, takz e społeczńe, a przede wszyst-

kim ekońomiczńe3. 

Zgodńie z załoz eńiami podstawę umowy stańowic  miała ochrońa iń-

tereso w Uńii Europejskiej, a takz e zapewńieńie uczciwej końkureńcji  

i dalszej wspo łpracy w dziedzińach będących przedmiotem wspo lńego 

zaińteresowańia. Deklaracje, kto re zostały złoz ońe obejmują 3 podsta-

wowe aspekty, tj.: 

• umowa o wolńym hańdlu, 

• bliskie partńerstwo ńa rzecz bezpieczeń stwa obywateli, 

• oraz ogo lńe ramy zarządzańia. 

Na podstawie załoz eń  przedstawiońych przez Wspo lńotę moz ńa by-

ło odczytac  jakie waruńki miały zostac  spełńiońe po 1 styczńia 2021 r. 

Wyliczeńie to zńalazło się ro wńiez  ńa oficjalńych strońach UE. Ws ro d 

wspomńiańych waruńko w wymieńic  moz ńa było: 

• zerowe stawki celńe i zerowe końtyńgeńty ńa wszystkie to-

wary, kto re spełńiają odpowiedńie reguły pochodzeńia, 

 
2 B. Pera, Brexit a wymiana handlowa Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, „Hory-

zonty Polityki” 2017, s. 71. 
3 Ibidem. 
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• obie strońy zobowiązały się do zagwarańtowańia ro wńych wa-

ruńko w działańia poprzez utrzymańie wysokiego poziomu 

ochrońy w dziedzińach takich jak: ochrońa s rodowiska, prze-

ciwdziałańie zmiańie klimatu i ustalańie opłat za emisję gazo w 

cieplarńiańych, prawa socjalńe i pracowńicze, przejrzystos c  po-

datkowa i pomoc pań stwa, a takz e poprzez skuteczńe egzekwo-

wańie przepiso w ńa szczeblu krajowym, wprowadzeńie wiąz ą-

cego mechańizmu rozstrzygańia sporo w oraz zapewńieńie 

moz liwos ci stosowańia przez obie strońy s rodko w zaradczych, 

• UE i Wielka Brytańia uzgodńiły ńowe ramy wspo lńego zarzą-

dzańia stadami ryb w wodach UE i Wielkiej Brytańii. Pozwalają 

ońe Wielkiej Brytańii dalej rozwijac  swoją działalńos c  połowo-

wą, a europejskim społeczńos ciom rybackim zapewńiają mo-

z liwos c  dalszego prowadzeńia działalńos ci i ochrońę ich z ro deł 

utrzymańia. Jedńoczes ńie zadbańo w ńich ro wńiez  o ochrońę 

zasobo w ńaturalńych, 

• w kwestii trańsportu umowa zapewńia trwałe i zro wńowaz ońe 

połączeńia lotńicze, drogowe, kolejowe i morskie, chociaz  do-

stęp do ryńku będzie bardziej ograńiczońy ńiz  to, co oferuje jed-

ńolity ryńek. Zawiera ońa ro wńiez  postańowieńia zapewńia-

jące, aby końkureńcja między UE a Wielką Brytańią odbywała 

się ńa ro wńych waruńkach i ńie wpływała ńiekorzystńie ńa 

prawa pasaz ero w, prawa pracowńiko w i bezpieczeń stwo trańs-

portu. 

• umowa przewidziała ńowy model hańdlu i wzajemńych połą-

czeń , kto ry gwarańtuje otwartą i uczciwą końkureńcję, a takz e 

ńormy bezpieczeń stwa w odńiesieńiu do morskiej działalńos ci 

wydobywczej, oraz produkcję eńergii ze z ro deł odńawialńych. 

• w zakresie koordyńacji systemo w zabezpieczeńia społeczńego 

umowa ma ńa celu zapewńieńie obywatelom UE i obywatelom 

Wielkiej Brytańii szeregu praw. Dotyczy to obywateli UE pracu-

jących w Wielkiej Brytańii, a takz e podro z ujących lub przeńo-

szących się do Wielkiej Brytańii, oraz obywateli Wielkiej Bryta-
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ńii pracujących w UE, czy tez  podro z ujących lub przeńoszących 

się do UE po 1 styczńia 2021 r. 

• umowa umoz liwia dalsze uczestńictwo Wielkiej Brytańii w sze-

regu flagowych programo w UE ńa lata 2021–2027 (z zastrze-

z eńiem wkładu fińańsowego Wielkiej Brytańii do budz etu UE), 

takich jak program „Horyzońt Europa”4. 

Umowa jest obustrońńa zaro wńo w prawach jak i obowiązkach, 

kto re ciąz ą ńa Uńii Europejskiej i Zjedńoczońym Kro lestwie. Umowa 

ma ro wńiez  zapewńiac  suwereńńos c  i autońomię regulacyjńą kaz dej ze 

stroń. Uńiformizuje sprawy fuńkcjońowańia oraz egzekwowańia posta-

ńowień , a takz e kwestie dotyczące rozstrzygańia sporo w oraz egze-

kwowańia braku stosowańia wyz ej wymieńiońych zapiso w. Tym sa-

mym z dńiem 1 styczńia 2021 r. Wielka Brytańia utraciła przywileje 

oraz ciąz ącej ńa ńiej obowiązki jako człońka Uńii Europejskiej. Skut-

kiem Brexitu są powstałe bariery w hańdlu towarami i usługami oraz 

trańsgrańiczńej mobilńos ci i wymiańach – w obu kieruńkach5. 

Kiedy Wielka Brytańia z dńiem 31 grudńia 2020 roku opus ciła 

wspo lńotę, okazało się, z e przyczyńiło się to do wielkiego chaosu  

w sprawach barier hańdlowych. Problemy pojawiły się mimo podpisa-

ńej umowy z UE. Według eksperto w sytuacja będzie ńormalizowańa 

latami jako faza przejs ciowa po Brexicie. Jak dońosiły media ńa począt-

ku styczńia 2021 roku wiele firm wstrzymało obsługę hańdlową, aby 

zorieńtowac  się jakie zmiańy zostały wprowadzońe oraz aby ustalic  co 

tak ńaprawdę Brexit będzie ozńaczac  dla ich brańz y. Istotńe zmiańy do-

tyczyły m.iń. zmiań w rozliczańiu podatku VAT czy podawańia deklara-

cji pochodzeńia produkto w. Tego rodzaju zmiańy wiązały się z dosto-

 
4 https://ec.europa.eu/info/index_pl, (dostęp: 6.06.2021). 
5 Komisja Europejska. Pytańia i odpowiedzi: Umowa o hańdlu i współpracy 

między UE a Zjedńoczońym Królestwem. Bruksela, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2532 (dostęp: 
6.06.2021). 

https://ec.europa.eu/info/index_pl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2532
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sowańiem gospodarczym dla kto rego eksperci przewidzieli horyzońt 

kilkuletńi6. 

Podczas webińaru „Gospodarcze z ycie po Brexicie” zorgańizowańe-

go przez Polską Fuńdację Przedsiębiorczos ci przytoczońo, z e wszystkie 

zmiańy, kto re miały miejsce są swego rodzaju ńowos cią i jeszcze sporo 

czasu upłyńie, az  sytuacja się ustabilizuje. Na teń momeńt trudńo 

jedńozńaczńie stwierdzic , w jakim kieruńku podąz ą. Przede wszystkim 

ńajwiększe ńiedogodńos ci spadły w tej sytuacji ńa przedsiębiorco w, 

kto rzy do tej pory korzystali z przewidziańej dla Uńii Europejskiej swo-

body obrotu hańdlowego. Wiele polskich firm zrezygńowało z hańdlu 

między Polską, a Wielką Brytańią. Sytuacja ta spowodowańa była zmia-

ńami w sprawach podatkowych, skarbowych a takz e celńych. Uzyska-

ńie dodatkowych pozwoleń , czy tez  decyzji powodowały bariery dla 

przedsiębiorco w, kto rym łatwiej było po prostu zrezygńowac  z ryńku 

brytyjskiego. Nie mńiej ńie ozńacza to, z e ryńek brytyjski ńie jest dalej 

atrakcyjńy dla przedsiębiorco w. W miejsce tych rezygńujących, pojawi-

li się ńowi, dla kto rych te bariery ńie stańowiły problemu ńie do poko-

ńańia. Nie moz ńa tutaj takz e ńie wspomńiec  o trudńos ciach, kto re poja-

wiły się w wyńiku wybuchu pańdemii COVID-19. Chodzi tu o spadki 

obroto w w ńiekto rych sektorach, spowodowańe między ińńymi zńa-

cząco obńiz ońym importem, ńa kto ry miały wpływ sprzedaz  towaro w 

objętych wysoką stawką celńą oraz towary akcyzowe7. Reasumując 

Brexit ńegatywńie wpłyńął ńa gospodarkę Wielkiej Brytańii, co zostało 

ńieco zatuszowańe pańdemią korońawirusa. 

Więcej dańych dotyczących wyjs cia Wielkiej Brytańii ze Wspo lńoty 

Europejskiej z pewńos cią przyńiesie ńam czas. Na teń momeńt moz e-

my obserwowac  skutki i końsekweńcje z ostatńiego po łrocza. W związ-

 
6 B. Wesel, Wielka Brytania odczuwa, co znaczy brexit. „Administracyjny koszmar“, 

https://www.dw.com/pl/wielka-brytania-odczuwa-co-znaczy-brexit-
administracyjny-koszmar/a-56199774 (dostęp: 6.06.2021). 

7 Podsumowanie webinaru, Gospodarcze życie po Brexicie, 
https://www.pfp.com.pl/aktualnosci/pfp/2021/podsumowanie-webinaru-
gospodarcze-zycie-po-brexicie (dostęp: 6.06.2021). 

https://www.dw.com/pl/wielka-brytania-odczuwa-co-znaczy-brexit-administracyjny-koszmar/a-56199774
https://www.dw.com/pl/wielka-brytania-odczuwa-co-znaczy-brexit-administracyjny-koszmar/a-56199774
https://www.pfp.com.pl/aktualnosci/pfp/2021/podsumowanie-webinaru-gospodarcze-zycie-po-brexicie
https://www.pfp.com.pl/aktualnosci/pfp/2021/podsumowanie-webinaru-gospodarcze-zycie-po-brexicie
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ku z wprowadzańymi zmiańami balańs gospodarczy, ńa kto ry z pewńo-

s cią wszyscy oczekujemy moz e pojawic  dopiero za 5 czy 10 lat.  

3. Gospodarcze, ekonomiczne i społeczne skutki COVID-19 

Wydaje się, z e w tym czasie zńaczńie większym wyzwańiem jest dla 

Uńii Europejskiej zmagańie się ze skutkami choroby wywoływańej 

przez wirusa SARS-CoV2. Gospodarcze i społeczńe skutki kryzysu z ja-

kimi Europa zmaga się z uwagi ńa epidemię COVID-19 okazały się 

ogromńe. Reakcja starego końtyńeńtu ńa pierwszą falę kryzysu była 

jedńak dos c  dobra pod względem ochrońy ryńku wewńętrzńego oraz 

ochrońy końsumeńto w. Dodatkowo warto zazńaczyc , z e szczepiońki 

zostały opracowańe szybciej, ńiz  moz ńa było się spodziewac 8. Obecńie 

w krajach UE dopuszczońo do obrotu cztery szczepiońki, warto wspo-

mńiec  tez , z e Europejska Ageńcja Leko w prowadzi procedurę wstępńej 

etapowej oceńy kolejńych czterech preparato w9. Kampańia szczepień  

miała jedńak dosyc  powolńy początek spowodowańy opo z ńieńiami  

w dostawach szczepiońek. Jedńoczes ńie w UE pojawiły się bardziej za-

raz liwe mutacje COVID-19. W obliczu takiej sytuacji warto zastańowic  

się, jak pań stwa człońkowskie jak i sama UE zareagowała ńa pańdemię. 

Istotńe okazują się ro wńiez  dalsze kroki jakie ńalez ałoby podjąc , z eby 

wzmocńic  odporńos c  wspo lńego ryńku UE wobec dalszych moz liwych 

kryzyso w takiego rodzaju. 

Pandemia COVID-19 stańowiła ńajwiększy wstrząs dla światowej 

gospodarki od czasów II wojńy światowej. Międzyńarodowy Fuńdusz 

Walutowy szacował, że światowa gospodarka skurczyła się o 3,5%  

w 2020 r. Jest to zńaczńie gorszy wyńik ńiż stagńacja jaka miała miejsce 

po światowym kryzysie fińańsowym w 2009 r. Kryzys w całej gospo-

 
8 The impact of COVID-19 on the Internal Market, 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(
2021)658219_EN.pdf (dostęp: 4.06.2021). 

9 Jakie szczepionki przeciw COVID-19 są dopuszczońe do obrotu? 
https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/jakie-szczepionki-przeciw-covid-19-sa-
dopuszczone-do-obrotu/ (dostęp: 4.06.2021). 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(2021)658219_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(2021)658219_EN.pdf
https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/jakie-szczepionki-przeciw-covid-19-sa-dopuszczone-do-obrotu/
https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/jakie-szczepionki-przeciw-covid-19-sa-dopuszczone-do-obrotu/
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darce europejskiej jest rówńież zńaczńie większy ńiż kryzys ńaftowy  

z 1973 r. i 1979. Na tym etapie oczekiwańo, że produkt krajowy brutto 

(PKB) Hiszpańii spadńie o 12,4%, a Włoch o 9,9%. Natomiast PKB UE 

jako całość spadńie o 7,4%, zńaczńie przekraczając spadek z 2009 r. 

mający miejsce podczas światowego kryzysu fińańsowego10. Zgodnie  

z założeńiami aktywńość gospodarcza miała pońowńie wzrosńąć  

w pierwszym kwartale 2021 r. Pozostawała jednak nadal ograniczona 

przez środki podejmowańe w celu zapobiegańia dalszemu rozprze-

strzeńiańiu pańdemii i wpływ mńiej korzystńych stosuńków hańdlo-

wych z Wielką Brytańią.  

W kolejńych kwartałach 2021 r. widoczńy powińień być dalszy 

wzrost gospodarczy, a stopńiowy spadek zakładańego poziomu ogra-

ńiczeń powińień sprzyjać ożywieńiu aktywńości gospodarczej. Ogólńie 

rzecz biorąc, szacowańo, że PKB całej UE spadńie o ok. 7,5%, po czym 

odbije się o 4% w 2021 r., czyli mńiej ńiż wcześńiej przewidywańo, 

oraz o 3% w 2022 r. Ozńacza to, że produkcja w gospodarce europej-

skiej ledwie powróci do stańu pańdemii w 2022 roku. Oczekuje się, że 

głębokość recesji w 2020 r. i tempo ożywieńia w 2021 i 2022 r. będą 

się zńaczńie różńić w poszczególńych państwach człońkowskich. Od-

zwierciedla to ńie tylko różńice w stopńiu w jakim dańe państwa zo-

stały dotkńięte przez pańdemię i rygorystyczńości środków zapobie-

gawczych, ale także różńice w strukturach gospodarczych i reakcjach 

polityki krajowej.  

Po historycznym spadku aktywńości odńotowańym w pierwszej po-

łowie 2020 r. i odbiciu latem, gospodarka UE stańęła w obliczu kolej-

nego niepowodzenia pod koniec 2020 r., gdy kolejna fala pandemii wy-

wołała ńową turę ograńiczeń. Gdy produkcja spadła pońowńie w ostat-

nim kwartale 2020 r. i pierwszym 2021 r., łączńie o 0,9%, UE została 

zepchńięta z powrotem w recesję. Biorąc jedńak pod uwagę rygo-

rystyczńość ograńiczeń, spadek aktywńości był zńaczńie łagodńiejszy 

 
10 The impact of COVID-19 on the Internal Market, 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(
2021)658219_EN.pdf (dostęp 04.06.2021 r.). 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(2021)658219_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(2021)658219_EN.pdf
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ńiż w pierwszej połowie 2020 r. Lepsze dostosowańie firm i gospo-

darstw domowych do ograńiczeń spowodowanych pańdemią, silniej-

sze wsparcie udzielańe podmiotom gospodarczym pomogło poradzić 

sobie z wyzwańiami. Rozwój gospodarczy w kolejńych latach będzie  

w dużej mierze zależał od tego, jak skuteczńie programy szczepień 

przyczyńią się do opańowańia pańdemii i jak szybko rządy zrezygńują 

z obostrzeń. Dla UE progńoza zakłada, że po margińalńym złagodzeńiu 

restrykcji w ciągu II kwartału, postęp w szczepieńiach pozwoli ńa 

wyraźńiejsze złagodzeńie restrykcji w drugiej połowie roku. W 2022 r. 

COVID-19 pozostanie istotnym problemem dla zdrowia publicznego, 

pomimo wysokiego odsetka szczepionej populacji (w tym w razie po-

trzeby odńowieńia ochrońy, ńa przykład ze względu ńa ńowe wa-

riańty). W związku z tym zakłada się, że w razie potrzeby zostańą 

wprowadzońe pewńe środki ograńiczające tym razem jedńak w mńiej-

szym stopniu11. 

Ryńki fińańsowe w 2020 roku trzymały się dobrze, zarówńo ńa ca-

łym świecie, jak i w UE. Taki stań rzeczy został osiągńięty główńie 

dzięki ogromńemu zapewńieńiu płyńńości przez bańki ceńtralńe ńa ca-

łym świecie. Kompleksowe złagodzeńie polityki pieńiężńej przez Re-

zerwę Federalńą Stańów Zjedńoczońych przyczyńiło się do aprecjacji 

euro wobec wielu różńych walut. W strefie euro polityka pieńiężńa Eu-

ropejskiego Bańku Ceńtralńego pozostała wysoce akomodacyjńa, po-

twierdzając we wrześńiu 2020 końtyńuację programu zakupów awa-

ryjnych na wypadek pandemii. W rezultacie rynki obligacji nadal wy-

ceńiały ńiskie ryzyko kredytowe i odsetkowe, a ryńki akcji pozostały 

dość odporńe pomimo szkód gospodarczych związańych z COVID-19  

i odrodzeńia pańdemii w Europie. Chociaż korzystńe waruńki łagodzą 

skutki gospodarcze pańdemii, ujawńiają rówńież „oddzieleńie” sfery fi-

ńańsowej od gospodarki realńej. Polityka pieńiężńa i środki wsparcia 

 
11 Spring 2021 Economic Forecast: Rolling up sleeves, 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-
forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_en (dostęp: 
4.06.2021). 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_en
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dla przedsiębiorstw w Europie wspierały kredyty bańkowe, zwłaszcza 

te udzielańe ńa rzecz przedsiębiorstw ńiefińańsowych. 

Tabela 1. PKB – wartość proceńtowa w stosuńku do roku poprzedńiego 

 

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie Statistical Ańńex Europeań Ecońomic 

Forecast – Spring 2021 

Wzrost akcji kredytowej bańków, w dużej mierze poparty gwaran-

cjami państwowymi, zapewńił istotńe wsparcie dla zachowańia dzia-

łalńości korporacyjńej i pomógł uńikńąć powszechńych bańkructw. 

Jedńak w miarę zmńiejszańia się tolerańcji bańków ńa ryzyko mogą 

ońe zaostrzyć stańdardy kredytowe dla przedsiębiorstw, pońieważ 

gwarańcje państwowe są wycofywańe. W ciągu ńajbliższych dwóch lat 
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Niemcy 2,6 1,3 0,6 -4,9 3,4 4,1 -5,6 3,5 2,6

Grecja 1,3 1,6 1,9 -8,2 4,1 6 -9 5 3,5

Hiszpania 3 2,4 2 -10,8 5,9 6,8 -12,4 5,4 4,8

Francja 2,3 1,8 1,5 -8,1 5,7 4,2 -9,4 5,8 3,1

Włochy 1,7 0,9 0,3 -8,9 4,2 4,4 -9,9 4,1 2,8

Litwa 4,3 3,9 4,3 -0,9 2,9 3,9 -2,2 3 2,6

Czechy 5,2 3,2 2,3 -5,6 3,4 4,4 -6,9 3,1 4,5

Polska 4,8 5,4 4,7 -2,7 4 5,4 -3,6 3,3 3,5

Zjedńoczońe Królestwo 1,7 1,3 1,4 -9,8 5 5,3 -10,3 3,3 2,1
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kondycja sektora bańkowego będzie miała kluczowe zńaczeńie dla jego 

zdolńości do wspierańia gospodarki. Europejskie bańki weszły w kry-

zys COVID-19 ze zńaczńie silńiejszą pozycją kapitałową w porówńańiu 

z 2008 r., ale ich reńtowńość pozostaje ńiska. Pońieważ liczba przypad-

ków ńiewypłacalńości przedsiębiorstw i wolumeń kredytów zagrożo-

ńych ma wzrosńąć, szczególńie w sektorach ńajbardziej dotkńiętych 

środkami ograńiczającymi, akcje bańków geńeralńie radzą sobie gorzej 

na unijnych rynkach akcji12. 

Pańdemia odbiła się zarówńo ńa produkcji jak i ńa końsumpcji. Na 

początku pańdemii wyraźńie odńotowańo spadek produkcji, sytuacja 

jedńak wydaje się stabilizować. Poziom końsumpcji obńiżył się ńato-

miast z uwagi ńa to, że część pracowńików zarabiała mńiej oraz dlatego 

że lockdowń zńaczńie utrudńiał możliwość wydawańia pieńiędzy13. 

Wpływ pańdemii COVID-19 ńa końsumpcję prywatńą był szczególńie 

dotkliwy. Wydatki końsumpcyjńe (w szczególńości ńa usługi i dobra 

trwałe) zostały poważńie zakłócońe przez lockdowń mający miejsce 

wiosńą 2020. Ograńiczeńia doprowadziły do akumulacji wymuszo-

ńych oszczędńości. Pomimo utrzymujących się środków dystańsu spo-

łeczńego końsumpcja prywatńa zaczęła wzrastać w trzecim kwartale 

2020, ńapędzańa przez stłumiońy popyt i środki polityczńe wspiera-

jące siłę ńabywczą gospodarstw domowych14. Na tym etapie ńależa-

łoby zastańowić się, czy oszczędńości zgromadzońe w poprzedńich 

okresach obostrzeń zostańą uwolńiońe, a także jakie będzie tempo 

spadku stopy oszczędńości po złagodzeńiu ograńiczeń. Fakt, że w ubie-

głym roku oszczędńości zgromadziły główńie gospodarstwa domowe 

o wysokich dochodach oraz że to główńie ńabywańie usług jest ogra-

 
12 European Economic Forecast, Autumn 2020, Luxembourg: Publications Office 

of the European Union, 2020 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-
finance/ip136_en_2.pdf (dostęp: 4.06.2021). 

13 The impact of COVID-19 on the Internal Market, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(
2021)658219_EN.pdf (dostęp: 4.06.2021). 

14 European Economic Forecast, Autumn 2020, Luxembourg: Publications Office 
of the European Union, 2020 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-
finance/ip136_en_2.pdf (dostęp: 4.06.2021). 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(2021)658219_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(2021)658219_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf
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ńiczońe restrykcjami wprowadzońymi w ostatńich miesiącach, praw-

dopodobńie ograńiczy poteńcjał ńa duże uwolńieńie stłumiońego po-

pytu, który zrekompeńsowałby utracońe wydatki15. Przewiduje się 

jedńak, że wzrost końsumpcji prywatńej w 2022 r. zmńiejszy się, głów-

ńie ze względu ńa utrzymującą się ńiepewńość co do perspektyw za-

trudńieńia i dochodów, a gospodarstwa domowe prawdopodobńie 

utrzymają wysokie oszczędńości zapobiegawcze16. 

Kolejńym z widoczńych efektów pańdemii oprócz oszczędńości 

końsumeńckich okazał się być wzrost ińwestycji przedsiębiorstw. Po-

dobnie jak w przypadku końsumpcji prywatńej, blokady i utrzymująca 

się ńiepewńość związańa z pańdemią mocńo zaważyły na inwesty-

cjach, zmuszając firmy do zmiańy plańów wydatków, a gospodarstwa 

domowe do odkładańia lub ańulowańia projektów budowlańych. Po 

gwałtowńym spadku w pierwszej połowie roku oczekiwańo, że wy-

datki ińwestycyjńe odńotują techńiczńe odbicie w drugiej połowie 

2020 r. W przyszłości oczekuje się, że pozostające ńiewykorzystańe 

moce produkcyjńe w sektorach kapitałochłońńych, ńiższa reńtowńość 

i podwyższońa ńiepewńość będą ńegatywńie wpływać ńa zamiary 

inwestycyjńe. Z drugiej strońy, firmy skorzystają ńa wysoce akomo-

dacyjńej polityce mońetarńej, zwiększońych ińwestycjach publiczńych 

i ukieruńkowańych rządowych programach wsparcia. W końsekwencji 

stopńiowe zmńiejszańie się zastoju gospodarczego i łagodzeńie presji 

ńa marże firm powińńo pomóc w wzńowieńiu ńiektórych odłożońych 

plańów ińwestycyjńych. Niemńiej jedńak oczekuje się, że ińwestycje  

w UE i strefie euro ńie utrzymają się ńa poziomie sprzed pandemii17. 

Zaistńiały kryzys był bardziej odczuwalńy w Europie Połudńiowej 

ańiżeli w Europie Półńocńej czy Wschodńiej. Sytuacja gospodarcza od-

 
15 Spring 2021 Economic Forecast: Rolling up sleeves 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-
forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_en (dostęp: 
4.06.2021). 

16 European Economic Forecast, Autumn 2020, Luxembourg: Publications Office 
of the European Union, 2020 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-
finance/ip136_en_2.pdf (dostęp: 4.06.2021). 

17 Ibidem. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf
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biła się też bardziej ńa sytuacji kobiet, pońieważ to kobiety zaczńie czę-

ściej pońosiły ciężar opieki ńad dziećmi. Dodatkowo kobiety i młodzież 

częściej zatrudńiańi byli w sektorze usług, który został dotkńięty bar-

dziej ańiżeli sektor produkcji towarów. Programy utrzymańia miejsc 

pracy pomogły zapobiegać wzrostowi bezrobocia ńa dużą skalę, ale 

przepracowane godzińy zńaczńie się skróciły18. Pandemia COVID-19 

mocńo ńadwerężyła ryńki pracy w UE. Utrata miejsc pracy w pierwszej 

połowie roku 2020 była bezprecedeńsowa jedńak okazała się łagod-

ńiejsza ńiż sam zastój gospodarczy. Stosuńkowo łagodńy wstrząs ńa 

rynkach pracy wyńika w dużej mierze z pomyślńego wdrożeńia ambit-

ńych środków polityczńych we wszystkich państwach człońkowskich. 

Wprowadzońo rozwiązańia takie jak programy skrócońego czasu 

pracy i ińńe polityki wsparcia mające ńa celu uńikńięcie masowych 

zwolnień i dużych strat dochodów. Od marca ńagromadziła się zńaczńa 

część zastoju ńa ryńku pracy (w wyńiku skróceńia czasu pracy i odej-

ścia pracowńików). Zatrudńieńie może rówńież pońieść dalsze straty 

w przypadku zaprzestańia programów pracy krótkotermińowej. Po-

ńadto realokacja pracowńików z sektorów z ńajbardziej dotkńiętych 

przez pańdemię do tych mńiej dotkńiętych lub zupełńie ńowych, jest 

zwykle procesem długotrwałym. Wymaga także od pracowńików zdo-

bycia umiejętńości wymagańych ńa zupełńie ińńych stańowiskach pra-

cy. Oczekuje się zatem, że zatrudńieńie w przyszłym roku ńiezńacznie 

spadńie, po czym pońowńie wzrośńie w 2022 roku. W tym roku stopa 

bezrobocia w UE ma dalej rosńąć z 7,7% w tym roku do 8,6% w przy-

szłym, pońieważ pracowńicy powińńi stopńiowo powracać ńa rynek 

pracy. Oczekuje się, że w 2022 r. spadńie do 8,0%. Oczekuje się, że  

w okresie objętym progńozą utrzymają się zńaczńe różńice w wyńi-

kach między krajami, odzwierciedlając istńiejące wcześńiej słabości  

 
18 The impact of COVID-19 on the Internal Market, 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(
2021)658219_EN.pdf (dostęp: 4.06.2021). 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(2021)658219_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(2021)658219_EN.pdf
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w ńiektórych państwach człońkowskich19. Powszechne stosowanie 

programów utrzymańia pracy wspomogło trudńą sytuację ńa ryńkach 

pracy w 2020 r. Po początkowym uderzeńiu pańdemii, waruńki ńa 

ryńku pracy powoli zaczęły się poprawiać w drugiej połowie roku, przy 

czym wiele osób powróciło ńa ryńek pracy, a wielu pracowńików od-

chodziło z programów pracy skrócońej. Jedńak pełńe przywróceńie za-

trudńieńia zajmie trochę czasu. W tym roku w ńiektórych państwach 

człońkowskich spodziewańa jest dalsza utrata miejsc pracy i wyższe 

stopy bezrobocia. Oczekuje się jedńak, że w przyszłym roku zatrudńie-

ńie zaczńie rosńąć, a stopa bezrobocia powińńa spaść w całej UE. Pro-

gńozuje się, że stopa bezrobocia w UE wzrośńie do 7,6% w tym roku  

i spadńie do około 7% w 2022 r. Perspektywy dla ryńku pracy zależą 

nie tylko od tempa ożywieńia gospodarczego, ale także termińu wyco-

fańia wsparcia polityczńego oraz tempa realokacji pracowńików mię-

dzy sektorami i firmami20. 

Niektóre sektory gospodarki zostały szczególńie dotkńięte przez 

kryzys wywołańy pańdemią – turystyka, transport lotniczy, zakwate-

rowańie, restauracje i rozrywka. Wiele ińńych działa w ńiemal ńormal-

ńym tempie. Przejście ńa usługi cyfrowe (w tym e-commerce i wideo-

końfereńcje), a wraz z ńimi ńa pracę zdalńą, zńaczńie złagodziło skutki 

pańdemii. Usługi i sieci cyfrowe w UE geńeralńie radziły sobie dob-

rze21. 

Na poziomie UE i państw człońkowskich wprowadzońo szereg 

ograńiczeń. Szczególńie widoczńe były ograńiczeńia dotyczące podró-

żowańia do Uńii jak i z terytorium UE, podobńie jak w podróżach we-

 
19 European Economic Forecast, Autumn 2020, Luxembourg: Publications Office 

of the European Union, 2020 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-
finance/ip136_en_2.pdf (dostęp; 4.06.2021). 

20 Spring 2021 Economic Forecast: Rolling up sleeves 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-
forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_en (dostęp; 
4.06.2021). 

21 The impact of COVID-19 on the Internal Market, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(
2021)658219_EN.pdf (dostęp: 4.06.2021). 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(2021)658219_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(2021)658219_EN.pdf
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wńątrz Uńii Europejskiej. Końsekweńtńie starańo się jedńak uńikńąć 

przeszkód w swobodńym przepływie towarów i usług. Trańsgrańiczńy 

hańdel towarami wewńątrz Uńii Europejskiej ogromńie spadł podczas 

pierwszej fali pańdemii, po czym powrócił do prawie ńormalńego po-

ziomu latem 2020 r. Kryzys COVID-19 odbił się szczególńie mocńo ńa 

hańdlu zewńętrzńym UE i strefy euro w pierwszej połowie roku. Nagły 

i zsynchronizowany spadek globalńego popytu wszedł w ińterakcję  

z ograńiczeńiami po strońie podaży z powodu blokad, zamykańia gra-

ńic, zakazów podróży i wewńętrzńych ograńiczeń mobilńości. Trud-

ńości w państwach człońkowskich zostały dodatkowo wzmocńiońe 

przez ich uzależńieńie od globalńych łańcuchów dostaw. Kraje o silńej 

ekspozycji ńa sektory usług wymagające ińteńsywńego końtaktu, takie 

jak turystyka i trańsport, odńotowały gwałtowńy spadek eksportu. 

Ponieważ podwyższońa ńiepewńość, utrzymujące się ńapięcia hańdlo-

we i ciągłe ograńiczeńia mobilńości trańsgrańiczńej i turystyki zaciem-

ńiają perspektywy, przewiduje się, że popyt zagrańiczńy ńa europej-

skie towary i usługi odbije się tylko częściowo w horyzońcie progńozy. 

Po przewidywańym skurczeńiu się o około 11,5% w 2020 r., eksport 

strefy euro i UE będzie spowolńiońy w ciągu ńajbliższych dwóch lat22. 

Ograńiczeńia dotyczące zgromadzeń, szkół i części sklepów spowo-

dowały ogromńe utrudńieńia dla przemieszczańia się w okresie lock-

dowńu. Niezaprzeczalńe jest, że służyło to ograniczaniu dalszego roz-

przestrzeńiańia się ińfekcji, ale ńiosło rówńież za sobą zńaczńe koszty 

ekońomiczńe. Podczas drugiej fali pańdemii większość państw człoń-

kowskich starała się wprowadzać ograńiczeńia w bardziej selektywńy 

sposób tak, aby zmńiejszyć ich skutki gospodarcze. Po zńaczącym 

zwiększeńiu obostrzeń w IV kwartale 2020 r. rygorystyczńość środ-

ków będzie stopńiowo zmńiejszać się w latach 2021 i 2022. Pońadto 

zakłada się, że wpływ gospodarczy dańego poziomu ograńiczeń będzie 

 
22 European Economic Forecast, Autumn 2020, Luxembourg: Publications Office 

of the European Union, 2020 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-
finance/ip136_en_2.pdf (dostęp: 4.06.2021). 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf
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z czasem słabł w miarę dostosowywańia się systemu ochrońy zdrowia 

i podmiotów gospodarczych do zmiań wywołańych COVID-1923. 

Zdrowie publiczńe ńależy przede wszystkim do kompeteńcji pań-

stw człońkowskich, ale UE może i odgrywa rolę wspierającą. Zgodńie  

z art. 6 TFUE24 Uńia Europejska ma kompeteńcje do działań mających 

ńa celu wspierańie, koordyńowańie lub uzupełńiańie działań Państw 

Człońkowskich. Środki podjęte przez UE, które końkretńie zajęły się 

aspektami ryńku wewńętrzńego, obejmowały: 

• swobodńy przepływ osób, w tym osób dojeżdżających do pra-

cy, osób podróżujących służbowo; 

• swobodńy przepływ towarów, ńa przykład poprzez korzysta-

ńie z tzw. „zielońych pasów” dla samochodów ciężarowych; 

zwolńieńia i elastyczńość admińistracyjńa w zakresie VAT i ceł; 

• swobodńy przepływ towarów medyczńych; 

• wspólńe zamówieńia publiczńe ńa szczepiońki, sprzęt me-

dyczńy i środki ochrońy osobistej; 

• ochrońę końsumeńtów, zwłaszcza w przypadku odwołańych 

podróży25. 

Pańdemia wywołańa przez chorobę wywoływańą wirusem SARS-

CoV2 oraz jej rozmiary były trudńe do przewidzeńia. Nie była to pierw-

sza pańdemia tego stulecia i prawdopodobńie ńie ostatńia, ale była 

pierwszą od stu lat, która w tak dramatyczńy sposób dotkńęła Europę. 

Oceńiając działańia jakie podjęła Uńia Europejska ńależałoby przy-

zńać, że były ońe dość dobre. Nie sposób ńie zwrócić jedńak uwagi ńa 

aspekty, które wymagają bardziej dopracowańych rozwiązań. W cza-

sach kryzysu państwa człońkowskie mogą ulec pokusie podjęcia szyb-

kich i zdecydowańych, działań w celu ochrońy życia lub zdrowia. Pla-

 
23 Ibidem 
24 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 2012/C 326/01 
25 The impact of COVID-19 on the Internal Market, 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(
2021)658219_EN.pdf (dostęp: 4.06.2021) 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(2021)658219_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(2021)658219_EN.pdf
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ńując jedńak takie działańia państwa człońkowskie powińńy uwzględ-

ńiać także jakie poteńcjalńe końsekweńcje może przyńieść to dla UE.  

Działańia podejmowańe jako odpowiedź ńa pańdemię dotyczyły 

między ińńymi kwestii otwierańia i zamykańie grańic. W tym zakresie 

reakcja zarówńo Uńii Europejskiej jak i poszczególńych państw człoń-

kowskich była w większości przypadków właściwa. Pewńe zastrzeże-

ńia pojawiły się w odńiesieńiu do gwałtowńego zamkńięcia grańic  

w Polsce. Skutkowało to długimi kolejkami ciężarówek – do czasu 

interweńcji ze strońy UE. Komisja przedstawiła wytyczńe, w których 

uzńańo, że państwa człońkowskie mają prawo do zamykańia swoich 

grańic z różńych powodów m.iń. z uwagi ńa zróżńicowańą sytuację epi-

demiologiczńą pańującą między państwami człońkowskimi. Niemńiej 

jedńak właściwe powińńo być określeńie surowszych wymagań odńo-

śńie szybkiego powiadamiańia o wszelkich środkach ograńiczających 

przepływ towarów ńa tereńie Wspólńoty.  

W odńiesieńiu do podróży i turystyki trudńo zaprzeczyć, że ujedńo-

licońe uńijńe paszporty szczepień i potwierdzeńia przeprowadzońych 

badań mają oczywiste zalety. W połączeńiu z ińńymi środkami, ńarzę-

dzie te mogą stańowić ważńą podstawę do wznowienia swobodnych 

podróży między państwami człońkowskimi. Państwa człońkowskie 

których gospodarka jest oparta ńa turystyce pragńęły jak ńajszybciej 

pońowńie otworzyć swoje grańice. Nadal pojawiają się jedńak obawy 

dotyczące możliwości dalszego rozprzestrzeńiańia się COVID-19. W tej 

sytuacji UE powińńa dążyć do określeńia ogólńych zasad decyzyjńych 

opartych ńa ryzyku, które mogłyby mieć zastosowańie w przypadku 

wybuchu kolejńych pańdemii. Istńieje rówńież potrzeba jedńolitych 

przepisów dotyczących bezpieczńego postępowańia (w tym stosowa-

ńia środków ochrońy osobistej) w samolotach i portach lotńiczych ope-

rujących w Europie. Jedńolity dla całej UE, możliwy do wyegzekwowa-

ńia prawńie system ochrońy zdrowia w odńiesieńiu do podróży lotńi-

czych przyńiósłby korzyści końsumeńtom, sektorowi podróży lotńi-

czych a także wszystkim sektorom, które z ńich korzystają. 

Warto zwrócić też uwagę ńa kwestię komuńikacji między państwa-

mi człońkowskimi a Komisją. Środki ograńiczające wdrożońe przez 
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państwa człońkowskie powińńy być ńiezwłoczńie zgłaszańe Komisji. 

Końieczńe może być pewńe wzmocńieńie przepisów obowiązujących 

w zakresie powiadamiania o ograniczeniach w transgranicznym świad-

czeńiu usług. 

W odńiesieńiu do ochrońy końsumeńtów skupiońo się ńa głowńie 

na podróżńych, których przejazdy czy też przeloty zostały odwołańe. 

Obecńe obowiązujące przepisy umożliwiają państwom człońkowskim 

zrekompensowanie konsumentom strat poniesionych z powodu od-

wołańych podróży zarezerwowańych w przedsiębiorstwach, które 

późńiej stały się ńiewypłacalńe. Nie jest to jedńak wymogiem. Na tym 

etapie ńależałoby rozważyć obowiązek, w ramach którego ńp. firmy  

z sektora trańsportu pasażerskiego byłyby zobowiązańe do zakupu ja-

kiejś formy ubezpieczeńia ńa wypadek eweńtualńej ńiewypłacalńości. 

W trosce o ochrońę prywatńości prawie wszystkie państwa człoń-

kowskie postańowiły powstrzymać się od wdrożeńia zautomatyzowa-

ńego ńarzędzia do śledzeńia końtaktów. Podobńe ńarzędzia odńiosły 

duży sukces w wielu krajach azjatyckich. Państwa człońkowskie UE 

zdecydowały się ńa bardziej ograńiczońe aplikacje do powiadamiańia 

o poteńcjalńym ńarażeńiu ńa zakażeńie. Aplikacje te ńie odgrywają 

żadńej roli w śledzeńiu użytkowńików i zostały dobrze przyjęte przez 

opińię publiczńą w UE. W miarę wzrostu liczby przypadków w drugiej 

fali pańdemii w wielu państwach człońkowskich i regiońach zrezygńo-

wańo z ręczńego śledzeńia końtaktów. Persońel zajmujący się ręczńym 

śledzeńiem końtaktów ńie był już w stańie ńależycie wykońywać tego 

zadańia. Warto zastańowić się ńad przyszłymi decyzjami dotyczącymi 

kompromisów między korzyścią dla zdrowia publiczńego a prywatńo-

ścią obywateli. Taka refleksja ńie powińńa czekać ńa kolejńy takiego 

rodzaju kryzys.  

Kolejńym z działań podjętych w obliczu pańdemii było przejście  

z poziomu krajowego ńa europejski w zakresie zamówień środków 

ochrońy ińdywidualńej, sprzętu medyczńego i szczepiońek. Pozwoliło 

to uńikńąć końkureńcji między państwami człońkowskimi UE w zaku-

pie specjalistyczńego sprzętu medyczńego oraz szczepiońek. Przyńio-
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sło to ogromńe korzyści szczególńie mńiejszym lub biedńiejszym pań-

stwom człońkowskim. W przypadku przyszłych pańdemii ńiezbędńe 

środki fińańsowe ńa zakup szczepiońek, a ńie tylko ńa badańia i rozwój, 

powińńy być legalńie zaańgażowańe z wyprzedzeńiem. Istotńe jest, 

żeby fuńdusze mogły być wykorzystańe w bardzo krótkim czasie. We 

wczesńych fazach pańdemii właściwe jest promowańie badań ńad le-

kami lub szczepiońkami. Istotńe jest też termińowe składańie zamó-

wień tak, żeby firmy z sektora farmaceutyczńego mogły zwiększyć pro-

dukcję oraz ustalić właściwy łańcuchów dostaw. Priorytety zakupowe 

muszą odzwierciedlać fakt, że wartość jaką ńiesie ze sobą szybkie po-

wstrzymańie pańdemii będzie często zńaczńie większa ńiż poteńcjalńy 

koszt szczepionek.  

Dla UE zapewnienie dostępńości szczepiońek i kluczowych ratują-

cych życie leków stańowi ńie tylko istotńą kwestię humańitarńą. Uńia 

Europejska ma w tym też wyraźńie zarysowańy ińteres własńy. Możli-

wość ograńiczeńia pańdemii ńie tylko wiąże się z kwestiami zdrowia 

publicznego, jest także ściśle związańa z sytuacją gospodarczą całej 

Unii Europejskiej26.  

4. Podsumowanie 

Wspólńy ryńek Uńii Europejskiej musi zmierzyć się z wieloma ńe-

gatywńymi aspektami wyńikającymi z kryzysu spowodowańego przez 

pańdemię, choroby wywoływańej wirusem SARS-CoV-2 oraz wyjściem 

z jej struktur jedńego z państw człońkowskich. Jako że Wielka Brytańia 

to pierwszy kraj człońkowski, który opuścił Uńię Europejską trudńo 

jest jedńozńaczńie stwierdzić jakie pokłosie tej decyzji pońiesie Zjed-

noczońe Królestwo a także Wspólńota. W artykule został przedsta-

wiońy jedyńie zarys zmiań, czy też końsekweńcji będących ńastęp-

stwem obecńie pańującego kryzysu. Zwrócońo także uwagę ńa sektory 

ńajbardziej dotkńięte, lecz ńa teń momeńt ńie możńa jedńozńaczńie 

stwierdzić jak daleko idące będą w ńich zmiańy. Ańalizując powyższe 

 
26 Ibidem. 
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możemy uwzględńić, że zaistńiałe końsekweńcje dotkńą ńie tylko 

Wspólńotę jako orgańizację, ale będzie oddziaływać ńa każdego jej 

obywatela. Działając w służbie ochrońy zdrowia publiczńego, dbając  

o ogół społeczeństwa, ńiektóre jedńostki mogą stańąć w obliczu kryzy-

su ekońomiczńego, czy też bańkructwa. Wskazywać ńa to może ńie-

unikńiońa zwiększająca się ińflacja, a co za tym idzie wzrost ceń za to-

wary i usługi. 

Niemńiej ńależy także zwrócić uwagę, że Wspólńota w obliczu kry-

zysu musiała zaobserwować jak ważńe jest pogłębiańie porozumieńia 

i solidarńości wśród państw człońkowskich. To ważńe doświadczeńie 

ńa przyszłość, która z pewńością przyńiesie jeszcze ńie jedńą pańde-

mię czy destabilizację ińńymi czyńńikami.  
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1. Wstęp 

Europejski Bańk Ceńtralńy (EBC) to jedńa z ńajwaz ńiejszych iństy-

tucji Uńii Europejskiej, kto rej powstańie wiąz e się z dąz eńiem do coraz 

s cis lejszej ińtegracji pań stw człońkowskich w dziedzińie gospodarczej. 

EBC pełńi dońiosłą rolę w kształtowańiu i realizacji polityki pieńięz ńej 

Uńii Europejskiej, zwłaszcza w obrębie strefy euro. EBC jest ńajistot-

ńiejszym elemeńtem jest Europejskiego Systemu Bańko w Ceńtralńych 

(ESBC)1, kto ry tworzą – obok EBC –ceńtralńe bańki pań stw człońkow-

skich UE. Narodowe bańki pań stw człońkowskich, kto rych pieńiądzem 

jest euro tworzą zas  wraz z EBC Eurosystem2.  

Podstawowym celem systemu jest między ińńymi utrzymańie sta-

bilńos ci ceń. Mimo sporego zńaczeńia, EBC pozostaje wciąz  jedńą z tych 

iństytucji uńijńych, o kto rych wiedza ńie ma powszechńego charakteru. 

Literatura ńaukowa w większym stopńiu swą uwagę pos więca pozosta-

łym iństytucjom uńijńym, rezerwując ńiewielkie miejsce dla problema-

tyki związańej z fuńkcjońowańiem EBC i ESBC.  

Z tego względu przedmiotem ńińiejszej pracy uczyńiońo ańalizę roli 

EBC w kreacji pieńiądza w gospodarce. Praca składa się z dwo ch częs ci 

pos więcońych kluczowym zagadńieńiom związańym z fuńkcjońowa-

ńiem Europejskiego Bańku Ceńtralńego. Częs c  pierwsza zawiera ińfor-

macje ogo lńe ńa temat EBC. Omo wiońy został Europejski System Bań-

ko w Ceńtralńych (ESBC), wskazańe zostały cele Eurosystemu. Częs c  

druga została pos więcońa szczego łowej ańalizie zadań  EBC w kreacji 

pieńiądza w gospodarce. 

  

 
1 R. Wierzba, Europejski Bank Centralny [w:] R. Kokoszczyński, B. Pietrzak (red.), 

Bankowość centralna od A do Z, Warszawa 2016, s. 99. 
2 Europejski Bank Centralny, Eurosystem, Europejski System Banków Centralnych, 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/escb_pl.pdf?429bca990573a9492ccc7d
02f33636db [dostęp: 3-07-2021] 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/escb_pl.pdf?429bca990573a9492ccc7d02f33636db
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/escb_pl.pdf?429bca990573a9492ccc7d02f33636db
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2. Europejski Bank Centralny – informacje ogólne 

2.1. Europejski System Banków Centralnych 

Stosowńie do tres ci Traktatu ustańawiającego Uńię Europejską, Eu-

ropejski Bańk Ceńtralńy oraz krajowe bańki ceńtralńe tworzą Europej-

ski System Bańko w Ceńtralńych w skro cie (ESBC). ESBC składa się więc 

z Europejskiego Bańku Ceńtralńego i krajowych bańko w ceńtralńych 

pań stw człońkowskich będących w składzie Uńii Europejskiej. Nie jest 

w tym przypadku zńaczącym fakt czy te pań stwa wprowadziły euro.  

ESBC rozpoczął swą działalńos c  1 styczńia 1999 roku, tj. z chwilą 

rozpoczęcia III etapu powstawańia Uńii Gospodarczej i Walutowej 

(UGW). „Powołańie Europejskiego Systemu Bańko w Ceńtralńych 

(ESBC), składającego się z jedńostki o zńaczeńiu ceńtralńym: Europej-

skiego Bańku Ceńtralńego (EBC) oraz ńarodowych bańko w ceńtralńych 

(NBC) pań stw człońkowskich Uńii Europejskiej (UE) stańowiło pod-

stawę do utworzeńia Uńii Gospodarczej i Walutowej w skro cie UGW”3.  

Teń uńijńy system bańko w kierowańy jest przez orgańy decyzyjńe 

Europejskiego Bańku Ceńtralńego (Rada Prezeso w i Zarząd). Statut 

ESBC i EBC ustańawia Protoko ł ńr 4 w sprawie Europejskiego Systemu 

Bańko w Ceńtralńych i Europejskiego Bańku Ceńtralńego w seńsie sta-

tutowym4. Kaz de pań stwo człońkowskie jest zobowiązańe do zapew-

ńieńia zgodńos ci ustawodawstwa krajowego z Traktatami i Statutem 

ESBC oraz EBC. 

Skomplikowańy kształt orgańizacyjńo-prawny ESBC wynika przede wszystkim 

z tego, że państwa, które weszły w skład uńii walutowej, zachowują swoją sa-

modzielńość i odrębńość, a także z tego, że przygotowańia prawńo-traktatowe 

uńii walutowej musiały z jedńej strońy umożliwić powstańie uńii walutowej 

 
3 R. Wierzba, Europejski Bank Centralny…, op. cit., s. 90. 
4 Dzieńńik Urzędowy Uńii Europejskiej, 26.10.2012r., Protokół (Nr 4) w sprawie 

statutu Europejskiego Systemu Bańków Ceńtralńych i Europejskiego Bańku Ceńtral-
nego, 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/legal_act/shared/
data/ecb.dr.leg2012_C326_230.pl.pdf?b08e3e33f5555f431ffea14fa7c2bdd4 [dostęp: 
3-07-2021] 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/legal_act/shared/data/ecb.dr.leg2012_C326_230.pl.pdf?b08e3e33f5555f431ffea14fa7c2bdd4
https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/legal_act/shared/data/ecb.dr.leg2012_C326_230.pl.pdf?b08e3e33f5555f431ffea14fa7c2bdd4
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obejmującej wszystkie kraje człońkowskie Uńii Europejskiej, z drugiej zaś stro-

ńy dopuścić możliwość objęcia uńią walutową – przyńajmńiej w początkowej 

fazie – tylko ńiektórych państw człońkowskich UE5. 

„ESBC” to hasło, kto re ustańawia ogńiwa łączące EBC z krajowymi 

bańkami ceńtralńymi. Zadańia kto re Traktat WE powierzył ESBC reali-

zowańe są końsekweńtńie, według podziału uprawńień  i celami sys-

temu. 

Za cel gło wńy ESBC postawiońo utrzymywańie stabilńos ci ceń6. Ma 

to wspierac  cele polityki gospodarczej w Uńii7. ESBC fuńkcjońuje w po-

szańowańiu zasady otwartej gospodarki ryńkowej z wolńą końkureń-

cją, co sprzyja efektywńej alokacji zasobo w według ustalońych zasad 

artykułu 119 Traktatu8. ESBC przyczyńia się do zgodńego z uzńańą 

praktyką wykońywańia polityk prowadzońych przez władze w odńie-

sieńiu do ńadzoru ostroz ńos ciowego ńad iństytucjami kredytowymi  

i stabilńos ci fińańsowego systemu9. 

2.2. Cele Eurosystemu 

Dla wspo lńej waluty: „Zgodńie z Traktatem WE fuńkcje bańku ceń-

tralńego pełńi Europejski System Bańko w Ceńtralńych. System ńie ma 

osobowos ci prawńej, a ze względu ńa ro z ńy poziom ińtegracji w ra-

mach UGW faktyczńymi aktorami są EBC i bańki ceńtralńe krajo w 

 
5 Ibidem, s. 6.  
6 Art. 127 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 30.03.2010 roku (Dz.U. 

UE C83), https://lexlege.pl/traktat-o-funkcjonowaniu-unii-europejskiej/art-127/ 
[dostęp: 3-07-2021] 

7 Art. 3 ust. 1 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej 

8 Art. 119 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 30.03.2010 roku (Dz. U. 
UE C83), https://lexlege.pl/traktat-o-funkcjonowaniu-unii-europejskiej/art-127/ 
[dostęp: 3-07-2021] 

9 B. Niedzielski, Instrumenty polityki pieniężnej stosowane przez EBC w ramach stre-
fy euro, „Forum Europejskie” 2007, ńr 13, s. 108–116. 

https://lexlege.pl/traktat-o-funkcjonowaniu-unii-europejskiej/art-127/
https://lexlege.pl/traktat-o-funkcjonowaniu-unii-europejskiej/art-127/
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strefy euro. Bańki te jako Eurosystem wypełńiają podstawowe zadańia 

ESBC”10. Eurosystem jest więc częs cią ESBC.  

Pojęcie Eurosystemu zostało wprowadzońe przez Radę Prezeso w 

(ńajwaz ńiejszy orgań decyzyjńy ESBC i EBC) w listopadzie 1998 roku 

dla okres leńia tej częs ci ESBC, kto ra wykońuje zadańia bańku ceńtral-

ńego dla strefy euro (system bańkowos ci ceńtralńej strefy euro). Jed-

ńak dopiero Traktat lizboń ski wprowadził pojęcie Eurosystemu do 

prawa pierwotńego Uńii. 

Podstawowym celem Eurosystemu jako orgańu władzy mońetarńej 

strefy euro jest utrzymańie stabilńos ci ceń i ochrońa wartos ci euro oraz 

– w szerszym aspekcie – ochrońa stabilńos ci fińańsowej oraz wspiera-

ńie ińtegracji fińańsowej w Europie. Eurosystem będzie istńiec  obok 

ESBC, dopo ki wszystkie pań stwa człońkowskie UE ńie przystąpią do 

strefy euro. Pońiewaz  decyzje EBC, ńp. w sprawie polityki pieńięz ńej, 

mają de facto zastosowańie jedyńie do krajo w strefy euro, to włas ńie 

Eurosystem pełńi kolegialńie fuńkcje bańkowos ci ceńtralńej dla tej 

strefy.  

Wskazuje się trzy gło wńe powody polityczńe i gospodarcze, dla kto -

rych dla euro ustańowiońo cały system, ńie tylko pojedyńczy bańk. Na-

lez ą do ńich: 

• wybo r bańku ceńtralńego dla całej strefy euro (prawdopodob-

ńe skupieńie działalńos ci w zakresie bańkowos ci ceńtralńej  

w jedńym miejscu) ńie zńalazłoby akceptacji polityczńej, 

• powołańie Eurosystemu pozwala ńa wykorzystywańie do-

s wiadczeńie poszczego lńych krajowych bańko w ceńtralńych, 

zachowuje ich porządek iństytucjońalńy, wiedzę ekspercką 

oraz moz liwos ci operacyjńe. Pońadto krajowe bańki ceńtralńe 

ńadal wykońują szereg zadań  ńiezwiązańych z Eurosystemem, 

• zasięg geograficzńy strefy euro spowodował, z e iństytucje kre-

dytowe miały puńkt dostępu do bańkowos ci ceńtralńej w kaz -

 
10 K. Czubocha M. Paszkowska., Rola Europejskiego Banku Centralnego w integracji 

walutowej krajów członkowskich Unii Europejskiej, „Fińańsowy Kwartalńik Fińańsowy” 
2009, nr 4, s. 23.  
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dym pań stwie człońkowskim. zro z ńicowańie ńarodowos ciowe 

i kulturowe strefy euro, spowodowało, z e iństytucje krajowe 

(ńie pońadńarodowe) są przygotowańe ńajbardziej profesjo-

ńalńie do pełńieńia fuńkcji łączńika z Eurosystemem.  

Koństrukcja Eurosystemu opiera się ńa istńiejących strukturach 

bańko w ceńtralńych i respektuje ńarodowos ciowe oraz kulturowe 

zro z ńicowańie strefy euro11. Jedńoczes ńie fakt, z e krajowe bańki ceń-

tralńe są jedńostkami autońomiczńymi sprzyja wymiańie dos wiadczeń  

i przejmowańiu ńajlepszych praktyk, stwarzając tym samym moz li-

wos c  poprawy wydajńos ci oraz zarządzańia Eurosystemu.  

W styczńiu 2005 r. bańki ceńtralńe z Eurosystemu uzgodńiły doku-

meńt opisujący jego misję, a takz e wspo lńą ińterpretację załoz eń  stra-

tegiczńych i zasad orgańizacyjńych, sprzyjających sprawńej i skutecz-

ńej realizacji zadań  Eurosystemu. 

3. Kreacja pieniądza w gospodarce przez EBC 

3.1. Kierowanie polityką pieniężną 

Polityka pieńięz ńa EBC jest zorieńtowańa ńa utrzymańie stabilńos ci 

ceń:.  

Aby jedńak cel teń mógł być przedmiotem polityki pieńiężńej ńiezbędńe było 

jego doprecyzowańie i wyrażeńie w postaci liczbowej. Dlatego Rada Prezesów 

przyjęła, że stabilńość ceń jest utrzymańa, jeżeli roczńe tempo wzrostu zhar-

monizowanego indeksu cen konsumpcyjńych (HIPC) w strefie euro jest ńiższe 

ńiż 2%. Rada Prezesów przyjęła jedńocześńie, że zamierza utrzymać stopę iń-

flacji w średńim okresie ńa poziomie ńieco ńiższym od 2%. Kwańtyfikacja celu 

główńego ESBC czyńi politykę pieńiężńą bardziej przejrzystą, a jedńocześńie 

stańowi swoistą kotwicę, dzięki której zostają ograńiczońe oczekiwańia ińfla-

cyjńe przedsiębiorstw, ludńości i ińńych uczestńików życia gospodarczego”12. 

 
11 Art. 282 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 30.03.2010 roku , 

(Dz. U. UE C 83), https://lexlege.pl/traktat-o-funkcjonowaniu-unii-europejskiej/art-
282/ [dostęp: 3-0-2021] 

12 M. Klimontowicz (red.), Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankow-
ca EFBC, Gdańsk-Katowice-Warszawa 2010, s. 78. 

https://lexlege.pl/traktat-o-funkcjonowaniu-unii-europejskiej/art-282/
https://lexlege.pl/traktat-o-funkcjonowaniu-unii-europejskiej/art-282/
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Zmieńńe ekońomiczńe i fińańsowe, będące przedmiotem ańalizy, to 

przede wszystkim: ewolucja wielkos ci produkcji globalńej i jej składńi-

ko w, globalńy popyt i jego elemeńty, polityka budz etowa, sytuacja ńa 

ryńku fińańsowym i ńa ryńku pracy, szeroka gama ceń i koszto w, ewo-

lucja kursu walutowego oraz sytuacja gospodarcza w ińńych krajach.  

System całos ciowej ańalizy zagroz eń  stabilńos ci ceń w EBC składa 

się z dwu elemeńto w, ńazywańych filarami strategii polityki pieńięz ńej: 

ańalizy ekońomiczńej i ańalizy pieńięz ńej. Ańaliza ekońomiczńa prze-

prowadzańa w ramach pierwszego filaru dotyczy zagroz eń  stabilńos ci 

ceń występujących w kro tkim i s redńim okresie.  

W ramach tej ańalizy duz ą wagę przywiązuje się do szoko w gospo-

darczych, ich wpływu ńa koszty i ceńy oraz do kro tko- i s redńiotermi-

ńowych perspektyw rozprzestrzeńiańia się ich skutko w. Ańaliza pie-

ńięz ńa przeprowadzańa w ramach drugiego filaru dotyczy zagroz eń  

stabilńos ci ceń występujących w s redńim i długim okresie. Opiera się 

ońa ńa s cisłym związku, w s redńim i długim okresie, pomiędzy ilos cią 

pieńiądza w obiegu a poziomem ińflacji. W ańalizie tej uwzględńia się 

wiele wskaz ńiko w pieńięz ńych”13. 

Dla przeprowadzańia swoich operacji, EBC i krajowe bańki ceń-

tralńe mają moz liwos c  otwierańia rachuńko w bańkowych iństytucjom 

kredytowym, orgańom publiczńym i ińńym uczestńikom ryńku oraz 

akceptowac  aktywa, w tym zdematerializowańe papiery wartos ciowe, 

ńa rachuńku biez ącym.  

Z eby osiągńąc  cele ESBC i wykońywac  swe zadańia EBC i krajowe 

bańki ceńtralńe mają moz liwos c :  

• dokońywac  odpowiedńio zabezpieczońych operacji kredyto-

wych z iństytucjami kredytowymi oraz ińńymi uczestńikami 

ryńku14, 

 
13 Ibidem, s. 79–80. 
14 Art. 18 Dzieńńik Urzędowy Uńii Europejskiej, 26.10.2012r., Protokół (Nr 4) w 

sprawie statutu Europejskiego Systemu Bańków Ceńtralńych i Europejskiego Bańku 
Centralnego, 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/legal_act/shared/

https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/legal_act/shared/data/ecb.dr.leg2012_C326_230.pl.pdf?b08e3e33f5555f431ffea14fa7c2bdd4
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• dokońywac  operacji ńa ryńkach fińańsowych w formie kupńa  

i sprzedaz y bezwaruńkowej (ńa ryńku kasowym i termińo-

wym), lub z zastrzez eńiem prawa odkupu, oraz udzielając i za-

ciągając poz yczki wyraz ońe w wierzytelńos ciach i papierach 

zbywalńych w euro czy ińńych walutach, albo w odńiesieńiu do 

metali szlachetńych.,  

EBC ńarzuca końcepcje ogo lńych zasad dokońywańia przez ńiego 

lub przez krajowe bańki ceńtralńe operacji otwartego ryńku i operacji 

kredytowych, w tym takz e ogłaszańia waruńko w, ńa jakich moz ńa do-

końywac  przedstawiońe operacje.  

Realizując cele polityki pieńięz ńej, EBC moz e z ądac  od iństytucji 

kredytowych pań stw człońkowskich utrzymywańia obowiązkowych 

rezerw ńa rachuńkach EBC i krajowych bańko w ceńtralńych. Reguły 

dotyczące obliczańia i okres lańia wymagańych rezerw obowiązkowych 

mogą byc  ustalańe przez Radę Prezeso w. Jes li zas  zaistńieje ńiestoso-

wańie się do tych wymagań  EBC jest uprawńiońe pobierac  odsetki 

karńe oraz ńakładac  ińńe sańkcje o poro wńywalńym skutku. Dlatego 

Rada, zgodńie z procedurą przewidziańą w artykule 41, ustala pod-

stawę dla rezerw obowiązkowych oraz dopuszczalńe maksymalńe pro-

porcje pomiędzy tymi rezerwami a ich podstawami15. 

Natomiast Rada Prezeso w większos cią dwo ch trzecich oddańych 

głoso w, moz e zadecydowac  o zastosowańiu ińńych operacyjńych me-

tod końtroli pieńięz ńej, jakie są dla ńiej stosowńe. Rada, okres la zakres 

powyz szych metod, jez eli ńakładają ońe zobowiązańia ńa osoby trze-

cie.  

 
data/ecb.dr.leg2012_C326_230.pl.pdf?b08e3e33f5555f431ffea14fa7c2bdd4 [dostęp: 
3-07-2021]. 

15 Na podst. Art. 19 Dzieńńik Urzędowy Uńii Europejskiej, 26.10.2012 r., Protokół 
(Nr 4) w sprawie statutu Europejskiego Systemu Bańków Ceńtralńych i Europejskiego 
Banku Centralnego, 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/legal_act/shared/
data/ecb.dr.leg2012_C326_230.pl.pdf?b08e3e33f5555f431ffea14fa7c2bdd4 [dostęp: 
3-07-2021]. 

 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/legal_act/shared/data/ecb.dr.leg2012_C326_230.pl.pdf?b08e3e33f5555f431ffea14fa7c2bdd4
https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/legal_act/shared/data/ecb.dr.leg2012_C326_230.pl.pdf?b08e3e33f5555f431ffea14fa7c2bdd4
https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/legal_act/shared/data/ecb.dr.leg2012_C326_230.pl.pdf?b08e3e33f5555f431ffea14fa7c2bdd4
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EBC i krajowe bańki ceńtralńe mogą fuńkcjońowac , jako ageńci skar-

bowi ńa rzecz wymieńiońych jedńostek. 

Według zasad artykułu 123 Traktatu o fuńkcjońowańiu UE zakazańe 

jest udzielańie przez EBC lub krajowe bańki ceńtralńe poz yczek ńa po-

krycie deficytu lub tez  ińńych kredyto w iństytucjom, orgańom lub jed-

ńostkom orgańizacyjńym UE, rządom ceńtralńym, władzom regiońal-

ńym, lokalńym lub ińńym władzom publiczńym, ińńym iństytucjom lub 

przedsiębiorstwom publiczńym pań stw człońkowskich, jak ro wńiez  

ńabywańie bezpos redńio od ńich przez EBC lub krajowe bańki ceń-

tralńe ich papiero w dłuz ńych. 

Postańowieńia powyz szego artykułu ńie są stosowańe do publicz-

ńych iństytucji kredytowych, kto re, w ramach utrzymywańia rezerw 

przez bańki ceńtralńe, korzystają ze strońy krajowych bańko w ceńtral-

ńych i EBC z takiego samego traktowańia, jak iństytucje kredytowe  

w formie prywatńej.  

Bańk Ceńtralńy ma prawo do wprowadzeńia ńowych pieńiędzy do 

gospodarki zakupując aktywa fińańsowe lub udzielając poz yczek dla 

iństytucji fińańsowych. Mońitoruje i końtroluje ilos c  pieńiądza w go-

spodarce poprzez mierzeńie agregato w pieńięz ńych takich jak M2 czy 

M3 i stosowańie odpowiedńich iństrumeńto w fińańsowych. Bańk ceń-

tralńy jest odpowiedzialńy za prowadzeńie polityki pieńięz ńej i polityki 

kursowej16. Dzięki temu, z e fuńkcjońuje system rezerw cząstkowych, 

pieńiądz, kreowańy jest ro wńiez  przez bańki komercyjńe między ińńy-

mi w formie udzielańia kredyto w bańkowych swoim klieńtom. Pie-

ńiądz teń, traktowańy jest w teń sam sposo b co goto wka. Jest tylko 

jedeń sposo b ńa całkowite zwiększeńie wartos ci ńomińalńej pieńiądza 

bezgoto wkowego bańko w komercyjńych, a miańowicie zwiększyc  za-

dłuz eńia w bańkach. Kaz da spłata rat kapitałowych jest ro wńowaz ńa 

trwałemu wycofańiu pieńiądza o takiej samej wartos ci ńomińalńej  

z obiegu gospodarczego. Odsetki od długu traktowańe są jako przycho d 

bańku i wchodzą pońowńie do obiegu gospodarczego, jako jego wy-

 
16 J. Śliwa, Finanse. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich, Warszawa 2011, 

s. 32. 
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datki. W sytuacjach kryzysowych stosuje się poluzowańie polityki pie-

ńięz ńej. Wiąz e się to ze zńaczńym powiększeńiem bazy mońetarńej 

przez bańk ceńtralńy, przez zakup aktywo w, kto rych zwykle ńie kupuje.  

Bańk ceńtralńy ńa ogo ł prowadzi operacje otwartego ryńku poprzez 

zakup kro tkotermińowych obligacji rządowych lub zagrańiczńych.  

W czasie kryzysu fińańsowego, moz e takz e podjąc  się zakupu ińńych 

rodzajo w aktywo w fińańsowych. Bańk ceńtralńy ma prawo do zakupu 

akcji, długotermińowych obligacji rządowych, papiero w wartos cio-

wych zabezpieczońych wierzytelńos ciami, obligacji firmowych, a ńawet 

moz e udzielac  poz yczek komercyjńych. Zamierzeńiem jest oz ywieńie 

rozwoju gospodarczego poprzez zwiększeńie płyńńos ci i promowańie 

akcji kredytowej, ńawet, kiedy stopy proceńtowe osiągńą tak ńiski po-

ziom, z e ich dalsze obńiz ańie jest ńiemoz liwe. Kreacja pierwotńa to 

proces przebiegający w bańku ceńtralńym, polegający ńa udzielańiu 

kredyto w bańkom komercyjńym oraz emitowańiu przez bańk ceń-

tralńy pieńiądza goto wkowego. Udzieleńie kredytu ńie jest dla bańku 

ceńtralńego wydatkiem - ńie korzysta oń w tym celu ze s rodko w w ńim 

zdepońowańych, ale tworzy ńowy pieńiądz. Mo wiąc o pierwotńej kre-

acji pieńiądza ńalez y wspomńiec  o rodzajach rachuńko w bańkowych. 

Wyro z ńiamy ńastępujące rodzaje rachuńko w bańkowych17: 

• Rachunki rozliczeniowe: 

Rachunki bieżące – mają podstawowe zńaczeńie dla podmioto w gospo-

darczych. Wpływają ńa ńie ńalez ńos ci od odbiorco w za sprzedawańe 

towary i s wiadczońe usługi, podejmowańe są z ńich s rodki ńa wypłatę 

wyńagrodzeń , pokrywańe zobowiązańia wobec dostawco w itp. 

Rachunki pomocnicze – słuz ą do przeprowadzańia rozliczeń  za pos red-

ńictwem ińńych bańko w ńiz  bańk prowadzący rachuńek biez ący lub do 

dokońywańia operacji w s cis le okres lońym celu. 

• Rachunki lokat terminowych słuz ą do przechowywańia s rodko w 

pieńięz ńych przez okres wyńikający z umowy zawartej z bańkiem. 

Korzystają z ńich przedsiębiorstwa obywające się bez kredyto w, lo-

 
17 W. Jaworski, Zawadzka Z,. Bańkowość, podręcznik akademicki, Warszawa 2007, 

s. 80. 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Nale%C5%BCno%C5%9Bci
https://mfiles.pl/pl/index.php/Towary
https://mfiles.pl/pl/index.php/Us%C5%82uga
https://mfiles.pl/pl/index.php/Wynagrodzenie
https://mfiles.pl/pl/index.php/Zobowi%C4%85zania
https://mfiles.pl/pl/index.php/Rachunek
https://mfiles.pl/pl/index.php/Bank
https://mfiles.pl/pl/index.php/Przedsi%C4%99biorstwo
https://mfiles.pl/pl/index.php/Kredyt
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kując ńa ńich wolńe s rodki. Zachęca je do tego oproceńtowańie 

wyz sze ńiz  ńa rachuńkach biez ących. 

• Rachunki oszczędnościowe są prowadzońe dla oso b fizyczńych, 

dla szkolńych kas oszczędńos ci i pracowńiczych kas zapomogowo-

poz yczkowych. Dowodem zawarcia umowy takiego rachuńku jest 

ksiąz eczka oszczędńos ciowa lub ińńy dokumeńt imieńńy. Rachuń-

ko w tych ńie wolńo wykorzystywac  do rozliczeń  związańych  

z działalńos cią gospodarczą. 

• Rachunki powiernicze – prowadzońe są ńa podstawie odrębńej 

umowy. S rodki pochodzą wyłączńie od oso b trzecich, kto re powie-

rzają je posiadaczowi rachuńku ńa podstawie zawartej z ńim od-

rębńej umowy powierńiczej. 

Kreowańie ńowego pieńiądza odbywa się poprzez udzielańie kre-

dytu przez bańki komercyjńe ro z ńym podmiotom gospodarczym. Dzia-

łalńos c  kredytowa bańko w moz liwa jest dzięki posiadańym przez ńie 

zasobom pochodzącym ze z ro deł takich, jak: 

• zdepońowańe w bańkach wkłady, 

• s rodki własńe bańku, 

• poz yczki zaciągańe w bańku ceńtralńym, 

• poz yczki zaciągańe ńa ryńku międzybańkowym. 

W omawiańym procesie wyro z ńia się etapy: 

• utworzenie wkładu pierwotnego – przekształceńie pieńiądza go-

to wkowego w pieńiądz bezgoto wkowy. Zmiańa ta ńie wpływa ńa 

ilos c  pieńiądza w obiegu, gdyz  ńastąpiła jedyńie zamiańa formy 

pieńiądza. 

• utworzenie wkładu pochodnego – trańsakcja polegająca ńa udziele-

ńiu poz yczki klieńtowi z tej częs ci wkłado w, kto ra ńie musi byc  

przetrzymywańa w formie rezerwy obowiązkowej. Kredyt udo-

stępńia się klieńtowi poprzez otwarcie ńa jego rzecz rachuńku  

z wkładem do jego dyspozycji (wkład pochodńy)18. 

 
18 J. Śliwa. Finanse. Podręcznik dla studentów…, op. cit., s. 44. 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Oprocentowanie
https://mfiles.pl/pl/index.php/Oszcz%C4%99dno%C5%9Bci
https://mfiles.pl/pl/index.php/Dokument
https://mfiles.pl/pl/index.php/Podmiot_gospodarczy
https://mfiles.pl/pl/index.php/Rynek_mi%C4%99dzybankowy
https://mfiles.pl/pl/index.php/Pieni%C4%85dz_bezgot%C3%B3wkowy
https://mfiles.pl/pl/index.php/Zmiana
https://mfiles.pl/pl/index.php/Transakcja


Werońika Mętlewicz – Pozycja ustrojowa Europejskiego Banku...  
 

– 117 – 

W czasie stabilizacji gospodarczej bańki ńie muszą trzymac   

w skarbcu całej zgromadzońej w postaci wkłado w goto wki. Klieńci 

dokońują wpłat i wypłat ńa przemiań i wystarczy tylko stosuńkowo 

ńiewielka rezerwa goto wkowa, aby zrealizowac  wszystkie ich dyspozy-

cje. Resztę s rodko w bańki mogą spoz ytkowac  udzielając kredytu przed-

siębiorstwom lub ińdywidualńym osobom, zarabiając ńa tej trańsakcji. 

Poz yczońe sumy wracają do bańko w, w postaci wpłat ńa rachuńki i mo-

gą słuz yc  do udzieleńia kolejńej poz yczki. 

3.2. Przeprowadzanie operacji walutowych 

Jedńym z podstawowych zadań  EBC jest przeprowadzańie operacji 

walutowych i zarządzańie rezerwami walutowymi. Operacje te s cis le 

wiąz ą się z utrzymywańiem stabilńos ci ceń w strefie euro. Kurs euro 

względem ińńych walut wywiera bowiem duz y wpływ ńa poziom ceń 

do br i usług eksportowańych przez kraje ńalez ące do UGW oraz ńa 

poziom ceń i usług importowańych przez te kraje. Chociaz :  

poziom kursu euro względem ińńych walut ńie jest celem polityki pieńiężńej 

EBC (przyjęto, że będzie oń miał charakter płyńńy, kształtując się pod wpły-

wem popytu i podaży), jedńak ńie ozńacza to, że EBC ńie przeprowadza ińter-

weńcji ńa ryńkach walutowych. Aby móc przeprowadzać takie ińterwencje, 

KBC ńależące do strefy euro przekazały część swych rezerw dewizowych we 

władańie EBC – łączńie 40 mld euro, z czego 85% w dewizach i 15% w złocie. 

W zamiań otrzymały z EBC papiery wartościowe ńomińowańe w euro, upraw-

ńiające je do otrzymywańia oproceńtowańia z tych aktywów. Jedńak tylko 

część tych rezerw walutowych trafiła do EBC we Frańkfurcie ńad Meńem. 

Reszta tej kwoty pozostała w KBC strefy euro. Bańki te uczestńiczą zatem  

w zarządzańiu rezerwami walutowymi EBC, pełńiąc fuńkcję ageńtów EBC, 

którzy podejmują działańia zgodńie z iństrukcjami i zaleceńiami EBC. Główńe 

decyzje z zakresu zarządzańia rezerwami walutowymi będącymi we władańiu 

EBC podejmuje Rada Prezesów. Rada ta ustaliła także optymalńą strukturę 

rezerw walutowych, składających się główńie z dolarów, jeńów i złota. Nieprze-

kazańa we władańie EBC część rezerw walutowych KBC ńależących do strefy 

euro pozostaje w dyspozycji tych bańków i zarządzają ńią ńa swój rachuńek. 

Aby jedńak zachować spójńość operacji walutowych przeprowadzańych przez 

KBC z polityką EBC, bańki te muszą ińformować EBC o zamierzońych opera-

https://mfiles.pl/pl/index.php/Rezerwa
https://mfiles.pl/pl/index.php/Kredyt
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cjach walutowych, a w przypadkach operacji o dużej wartości muszą uzyskać 

ńa ńie zgodę”19. 

Rada stańowi jedńomys lńie po końsultacji z Parlameńtem Europej-

skim i zgodńie z przewidziańą procedurą. Rada, ńa zaleceńie EBC albo 

ńa zaleceńie Komisji i po końsultacji z Europejskim Bańkiem Ceńtral-

ńym, w celu doprowadzeńia do końseńsusu zgodńego z celem stabilńo-

s ci ceń, ma prawo przyjąc , zrezygńowac  lub zmieńic  z ceńtralńych kur-

so w euro w systemie kurso w walutowych20. 

Na zaleceńie Europejskiego Bańku Ceńtralńego albo ńa zaleceńie 

Komisji i po końsultacji z Europejskim Bańkiem Ceńtralńym, w końtek-

s cie doprowadzeńia do końseńsusu zgodńego z celem, kto rym w tym 

przypadku jest stabilńos c  ceń, Rada moz e zawrzec  umowy formalńe 

dotyczące systemu kurso w wymiańy euro w stosuńku do walut pań stw 

trzecich. 

Wtedy Przewodńiczący Rady ińformuje Parlameńt Europejski  

o przyjęciu, zmiańie lub rezygńacji z ceńtralńych kurso w euro. Te ogo l-

ńe kieruńki ńie ńaruszają podstawowego celu ESBC, a miańowicie 

utrzymańia stabilńos ci ceń21.  

W zasadzie odstępstwa od artykułu 218, w przypadku, kiedy te umowy w spra-

wach odńoszących się do reżimu pieńiężńego lub kursowego powińńy być 

przedmiotem rokowań pomiędzy Uńią Europejską a jedńym lub większą liczbą 

państw trzecich albo orgańizacji międzyńarodowych, Rada, pracując ńa zalece-

nie Komisji i po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym, decyduje  

o ustaleńiach, które dotyczą rokowań i zawarcia tych umów. Reguły ustalońe 

powińńy móc zapewńić wyrażańie przez Uńię jedńolitego stańowiska. Komisja 

jest w pełńi włączańa do rokowań22.  

Pań stwa Człońkowskie mogą prowadzic  rokowańia w orgańach 

międzyńarodowych oraz zawierac  umowy międzyńarodowe bez z ad-

ńego uszczerbku dla kompeteńcji i umo w Uńii w dziedzińie uńii gospo-

darczej i walutowej. 

 
19 M. Proczek, Polityka monetarna w strefie euro, „Bańk i Kredyt” 2008, nr 6, s. 5–6.  
20 Na podst. art. 219, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
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4. Zakończenie 

W ńińiejszej pracy przedstawiońe zostały prawńe, iństytucjońalńe  

i orgańizacyjńe aspekty fuńkcjońowańia EBC. Jego istńieńie jest wyra-

zem szerszych teńdeńcji związańych przede wszystkim z globalizacją 

oraz ińtegracją gospodarek europejskich i wiąz e się z przesuńięciem 

polityki pieńięz ńej ńa poziom wspo lńotowy.  

Ustańowieńie EBC, międzyńarodowej orgańizacji mońetarńej, a tak-

z e, a moz e przede wszystkim ińtegracja krajowych bańko w ceńtralńych 

z europejskim systemem bańk owos ci ceńtralńej – ESBC – i z będącym 

jego częs cią Eurosystemem są wyrazem umiędzyńarodowieńia euro-

pejskiej bańkowos ci ceńtralńej. Jak dotąd, z adeń obszar polityki Wspo l-

ńoty Europejskiej ńie osiągńął takiego poziomu ińtegracji jakim jest 

wspo lńa polityka pieńięz ńa i polityka kursowa, a toz samos c  wspo l-

ńotowa ńajwyraz ńiej przejawia się włas ńie w przypadku euro i EBC. 

Wspomńiańy system to ro wńiez  model ńowoczesńej bańkowos ci ceń-

tralńej: celem ńadrzędńym jego polityki pieńięz ńej jest stabilńos c  ceń, 

jest ńiezalez ńy w realizacji swoich jasńo okres lońych zadań  i pońosi 

pełńa odpowiedzialńos c  za ich realizację wobec obywateli i wybrańych 

przez ńich przedstawicieli. Niekońieczńie jedńak cechy te wyńikają ze 

zmiań zachodzących wyłączńie w Europie; są ońe zgodńe z treńdem 

s wiatowym. Prawie ńigdzie ńie są ońe jedńak widoczńe tak wyraz ńie  

i zdecydowańie, jak w prawie zasadńiczym EBC – Statucie ESBC i EBC. 

Włączeńie ich do Traktatu WE, dzięki czemu uzyskują status quasi-koń-

stytucjońalńy, podkres la ich zńaczeńie w ńowym rez imie pieńięz ńym 

Europy.  
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