
WYZWANIA GOSPODARCZE, 
POLITYCZNE I SPOŁECZNE 

W GLOBALNEJ GOSPODARCE 
(2017)

po redakcją naukową

Małgorzaty Wiśniewskiej

Karoliny Kalińskiej

Włocławek 2017



REDAKCJA WYDAWNICTWA
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

WE WŁOCŁAWKU

Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce (2017)

Redaktor Naczelny
dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski

Redaktor naukowy
dr inż. Małgorzata Wiśniewska

mgr Karolina Kalińska

Recenzenci
prof. dr hab. Alfred Lutrzykowski, dr hab. Aldona Glińska-Neweś,  

dr hab. Bożena Kołosowska, dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski,  
dr hab. Maciej Zastempowski, dr hab. inż. Adam Niewiadomski,  

dr inż. Wanda Gryglewicz-Kacerka, dr inż. Józef Kaczmarek,  
dr inż. Marcin Kacprowicz, dr Aneta Szóstek, dr Fabian Nalikowski,  

dr Łukasz Kasprowicz, dr Paweł Nowicki, dr Tomasz Brzezicki,  
dr Krzysztof Czarnecki

ISBN 978-83-60607-76-3

Złożono do druku – lipiec 2017



WYDAWNICTWO
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

WE WŁOCŁAWKU

WYZWANIA GOSPODARCZE,
POLITYCZNE I SPOŁECZNE

W GLOBALNEJ GOSPODARCE
(2017)

Włocławek 2017





SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I – ZARZĄDZANIE

Marta Gientka
Ocena wyboru najefektywniejszej formy opodatkowania dla małego 
przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Paulina Grzankowska
Alternatywne źródła pozyskiwania pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Monika Trawińska 
Źródła finansowania pozyskiwane przez przedsiębiorstwa sektora MŚP . . . . . . . . . 29

Damian Wysocki
Banki – istota i rodzaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Marta Żołnowska
Leasing, jego wady i zalety – porównanie z kredytem bankowym . . . . . . . . . . . . . . 45

CZĘŚĆ II – ADMINISTRACJA

Angelika Bartczak
Procedura administracyjnoprawna zmiany imion i nazwisk na przykładzie 
Urzędu Stanu Cywilnego w Kowalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Aneta Gdańska, Grażyna Grzegórska
W poszukiwaniu rozwiązań idealnych. Funkcjonowanie budżetu 
obywatelskiego w Mieście Włocławek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Sylwia Gontowska 
Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych Miasta i Gminy 
Jabłonowo Pomorskie w latach 2014 – 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81



6  —  Spis treści

Agnieszka Grzybowska, Beata Mulawa
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Włocławku jako operator 
publicznego transportu zbiorowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Elżbieta Jaworska, Ewelina Stępień, Katarzyna Zygmunt
Świadczenie wychowawcze 500+ jako pomoc państwa w wychowywaniu 
dzieci na przykładzie Miasta Włocławek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Ewelina Kanczor-Wiśniewska 
Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych wprowadzające rozwiązania w zakresie utworzenia, 
tzw. sieci szpitali i ich potencjalny wpływ na kształt opieki zdrowotnej na 
przykładzie powiatu włocławskiego i miasta Włocławek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Katarzyna Kępska, Aneta Wiśniewska, Karolina Woźniak
Gdy stawki maleją, a dochód rośnie - prawo Laffera w podatku  
od środków transportowych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Agata Joanna Kozłowska
Status prawny urzędnika Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Marlena Kręplewska
Opłata uzdrowiskowa jako źródło dochodów własnych gmin na przykładzie 
gmin województwa kujawsko – pomorskiego w latach 2011 – 2016  . . . . . . . . . . . 169

Anna Wiewiórska, Barbara Krysińska
Instytucja referendum lokalnego jako wyraz demokracji bezpośredniej  
na przykładzie referendum gminnego w sprawie odwołania  
Prezydenta Miasta Włocławek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Justyna Maćczak, Justyna Nisztuk
Krajowa Administracja Skarbowa – rewolucja czy przebudowa aparatu 
administracji skarbowej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Małgorzata Ryniec, Grażyna Jankowska
Prawna problematyka mobbingu w stosunkach pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Kinga Teśka 
Prostytucja jako zjawisko wykolejenia społecznego – uwagi de lege lata  
i de lege ferenda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Małgorzata Konopińska, Wioletta Twardowska 
Aborcja jako jeden z wielu zawiłych problemów etyczno-społecznych. . . . . . . . . . 235



Spis treści   —  7

CZĘŚĆ III – INFORMATYKA

Paweł Górecki, Adam Niewiadomski
Projekt systemu „realizator-ERP” wspomagającego pracę małych 
przedsiębiorstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Wanda Gryglewicz-Kacerka, Daniel Soliwoda
Problematyka pozycjonowania stron internetowych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Patryk Kulpa
Wpływ doświadczeń w rzeczywistości wirtualnej na życie gracza . . . . . . . . . . . . . 271

Patryk Kulpa
Przepisy skrojone na miarę – czy komputer może w tym pomóc  . . . . . . . . . . . . . . 279

Alan Kubielski, Adam Niewiadomski
Aplikacja mobilna służąca do namierzania miejsca pobytu osób„Znajdź mnie”  . 289

Hubert Rębiałkowski, Jakub Wyrwa, Adam Niewiadomski
Projekt systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie  
amatorskimi rozgrywkami sportowymi „ZARS” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

CZĘŚĆ IV – MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Paweł Ziółkowski, Dawid Piechociński
Urządzenia wykorzystywane do recyklingu niektórych tworzyw sztucznych  . . . . . 313





CZĘŚĆ I – ZARZĄDZANIE





Marta Gientka
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

OCENA WYBORU NAJEFEKTYWNIEJSZEJ 
FORMY OPODATKOWANIA DLA MAŁEGO 

PRZEDSIĘBIORSTWA

An assessment of choosing the most effective form  
of taxation for a small business enterprises

Streszczenie:
W niniejszym artykule przedstawiono definicje przedsiębiorstwa należącego 

do sektora MSP oraz kryteria ilościowego ich podziału. Także zwrócono uwagę na 
formy opodatkowania stosowane w małych i średnich przedsiębiorstwach, jakimi są: 
karta podatkowa, ryczałt od przychodów wniosków ewidencjonowanych i zasady 
ogólne. Także zaprezentowano warunki składania wniosków w stosowanych formach 
opodatkowania. Zwrócono szczególną uwagę na przedsiębiorstwa małe i średnie. 
Słowa kluczowe: Podatek, działalność gospodarcza

Abstract:
This paper presents a definition of a small business enterprise and the criteria 

for their quantitative division. Much attention has been devoted to the forms of tax-
ation applied in small and medium-sized businesses, such as: flat rate tax, lump-sum 
income tax and general regulations. Furthermore, the conditions for submitting appli-
cations for the said taxation forms have been presented, especially considering small 
and medium-sized businesses.
Keywords: - tax, - economicactivity

Ocena wyboru najefektywniejszej formy opodatkowania...
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1. Podstawowe pojęcia
Mikroprzedsiębiorstwem można nazwać przedsiębiorcę, który co najmniej 

w jednym z dwóch bieżących lat rotacyjnych1:
1) „zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników, 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz ope-

racji finansowych nieprzekraczający równowartość w złotych 2 milionów euro, 
lub sumy aktywów jego bilansu sprzedanego na koniec jednego z tych lat nie 
przekraczały równowartości w złotych 2 milionów euro”.
Małe przedsiębiorstwa można nazwać, takie w których, co najmniej jednym 

z dwóch aktualnych lat rotacyjnych2:
1) średnio zatrudniano mniej niż 50 pracowników,
2) roczny obrót netto ze sprzedaży nie przekroczył równoważności „w złotych 

10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec 
jednego z tych lat nie przekroczy równowartości w złotych 10 milionów euro”.
Natomiast za średnie przedsiębiorstwa uważa się te, które w co najmniej jed-

nym z dwóch aktualnych lat rotacyjnych3:
1) średnio zatrudniano mniej niż 250 osób,
2) roczny obrót netto ze sprzedaży nie przekroczył równoważności „50 milionów 

euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 
lat nie przekroczy równowartości w złotych 43 milionów euro”.

Tabela 1. prezentuje kryteria ilościowe brano pod uwagę przy dokonywaniu klasyfika-
cji i wyodrębnianiu przedsiębiorstw należących do sektora MŚP.

Tabela 1. Kryterium ilościowe pozwalające wyodrębnić przedsiębiorstwa sektora 
MŚP.

Zatrudnienie 
pracowników  
(liczba osób)

Obrót roczny  
(w mln euro)

Suma bilansowa 
(w mln euro)

Mikroprzedsiębiorstwa 0 – 9 Nie przekraczający 2 Mniej lub równo 2 

Małe przedsiębiorstwa 10-49 Nie przekraczający 10 Mniej lub równo 10

Średnie przedsiębiorstwa 50-249 Nie przekraczający 50 Mniej lub równo 43
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Definicja małych i średnich przedsiębiorstw, Załącznik 
nr 1 do Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.

1 Art. 104 ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. 2004, Nr 173, poz.1807.
2 Ibidem. Art.105.
3 Ibidem. Art. 106.
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2. Kryteria jakościowe
To kryterium, składa się z wielu cech, ustalonych i jest ciągle otwarte na nowe 

elementy. Niektóre z nich to4: 
•• łączenie w jednej osobie funkcji właściciela i zarządzającego - w tym przy-

padku kierownik firmy jest odpowiedzialny za wszystkie działania podejmo-
wane w przedsiębiorstwie,

•• świadczenie usług indywidualnie dopasowanych do potrzeb klientów - jest to 
jeden ze sposobów wyróżnienia się wśród innych,

•• samodzielność ekonomiczna i prawna - przeważnie jest to prywatne przedsię-
biorstwo, gdzie kierownik samodzielnie podejmuje decyzje,

•• działanie zazwyczaj na rynku lokalnym i utrzymywanie dość ścisłych kontak-
tów z klientami, wykraczających niekiedy poza ramy biznesu,

•• mały udział w rynku - niska liczba klientów, co w rezultacie skutkuje niskim 
udziałem w rynku.

3. Podatek
Natalii Gajl podatek definiuje jako: ”świadczenie dokonywane na rzecz pod-

miotów publicznych, o charakterze przymusowym, powszechnym, bezzwrotnym, nie-
odpłatnym pobieranym na podstawie przepisów prawnych, określających w sposób 
ogólny warunki, wysokość oraz formy techniki tych świadczeń”5.

Według Ordynacji Podatkowej podatek jest rozumiany jako: ”publicznoprawne, 
nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu 
Państwa, województwa, powiatu lub gminy wynikające z ustawy podatkowej”6.

3.1. Karta podatkowa
Karta podatkowa jest to najprostsza i najtańsza postać formy rozliczenia 

podatku, stosowana jest przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodar-
czej.
Z podatkowej karty mogą korzystać osoby, które prowadzą działalność7:

1) „usługową lub wytwórczo-usługową,
2) usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami 

tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu 
powyżej 1,5%,

3) usługową w zakresie handlu artykułami nieżywnościowymi, z określonymi 
w ustawie wyjątkami,

4 Zob. K. Safin, Zarządzanie mała firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wro-
cław 2003, s. 36.

5 N. Gajl, Modele Podatkowe Podatki obrotowe i inne formy obciążeń pośrednich, Wydawnictwo Sej-
mowe, Warszawa 1995, s. 11.

6 Art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa, tj. Dz.U.2015.06.13. 
7 H. Dzwonkowski, Prawo Podatkowe, C.H.Beck, Warszawa 2012, s. 229- 230.
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4) gastronomiczną, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości 
alkoholu powyżej 1,5%,

5) w zakresie usług transportowych przy użyciu jednego pojazdu,
6) w zakresie usług rozrywkowych,
7) w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest pro-

wadzana sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
8) w wolnych zawodach, polegających na świadczeniu usług w zakresie ochrony 

zdrowia ludzi,
9) w wolnych zawodach, polegająca na świadczeniu przez lekarzy weterynarii 

usług weterynaryjnych, łącznie ze sprzedażą określonych preparatów wetery-
naryjnych,

10) w zakresie opieki nad dziećmi lub osobami chorymi,
11) w zakresie usług edukacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny.”

W formie karty mogą rozliczać się wspólnicy prowadzący działalność jako 
spółka cywilna, muszą jednak oni spełniać warunki, które odpowiadają wcześniej 
podanym kryteriom ilościowych odnoszącym się do liczby zatrudnionych, wartości 
obrotu i sumy bilansowej. Wysokość stawek uściśla się zgodnie ze stanem zatrudnie-
nia odpowiadającym łącznej liczbie wspólników i pracowników8 .

Wniosek za podany rok, podatnik w formie karty podatkowej musi złożyć do 
właściwego urzędu skarbowego „nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatko-
wego”. W przypadku gdy działalność została otwarta w trakcie już roku podatkowego, 
podatnik musi złożyć wniosek przed rozpoczęciem działalności. Jeśli podatnik nie 
wybrałby innej formy podatkowej lub gdy nie zgłosi zamknięcia działalności wtedy 
wciąż prowadzi działalność w formie karty podatkowej. Natomiast kiedy jest to poza-
rolnicza działalność w formie, takiej jak spółka cywilna wtedy wniosek wystarczy, że 
złoży jedna osoba9.

3.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
To uproszczona forma płacenia podatków przez osoby fizyczne, oparta jest 

na woli płatnika. Suma opodatkowania jest ustalana dla jednej grupy wyodrębnionej 
zgodnie z określonymi uwarunkowaniami. Wysokość płaconego opodatkowania jest 
wyznaczona w zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie10.

W tej formie podatek może wynosić11:
a) 8,5%, dla:

1) oszczędności z działalności gospodarczej ze sprzedaży alkoholu powyżej 
1,5%, także aktywności usługowej,

8 J. Głuchowski, J. Patyk, Zarys Polskiego Prawa Podatkowego, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 209.
9 http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/informacje-podstawowe (dostęp: 29.04.2017).
10 W. Grześkiewicz, Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego, Difin, Warszawa 2014. s. 138. 
11 J. Głuchowski, op. cit., s. 258-259.
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2) przychodów powiązanych z generowaniem produktów z materiałów zleco-
nych przez zamawiającego,

3) zysków ze sprzedaży uzyskanej poprzez porozumienia w formie komisu,
4) zysków osiągniętych przez kolportera poprzez „umowę o kolportaż prasy”,
5) korzyści pozyskanych przez niektórych rolników, którzy prowadzą gospo-

darstwo rolne,
6) korzyści osiągniętych z produkcji ludowej, 
7) przychodów uzyskanych z odszkodowań i najmu składników majątku.

b) 5,5%, dla: 
1) przychodów uzyskanych z robót budowlanych, ze sprzedaży znaczków 

pocztowych, działalności produkcyjnej, „kart magnetycznych do automatu 
i żetonów”,

2) przychodów z produkcji artystycznej oraz ludowej, 
3) przychodów z działalności wytwórczej.

c) 3,0%, dla: 
1) działalności gastronomicznej, której wpływy ze sprzedaży napojów alkoho-

lowych są powyżej 1,5%,
2) W zakresie handlu usługowego.
3) Usług związanych z produkcją zwierzęcą, także usług jak weterynaryjne, 

a także usługami handlują i wychowują zwierzęta.
4) „Z działalności rybaków morskich i zalewowych” którzy sprzedają mate-

riały i ryby tylko w swoim zakresie, poza „surowcami z połowów i konser-
wami i rezerw ryb”.

5) Osoby świadczą usługi hotelarskie, których liczba pokoi nie przekracza 12.
6) „O których mowa w art.14 ust.2 pkt. 1, 5 i 5-10 ustawa o podatku docho-

dowym od osób fizycznych dotyczy zbycia składników majątku; dotacji, 
subwencji, dopłat; odsetek od środków na rachunku bankowym; świadczeń 
w naturze; wynagrodzeń za obsługę pracowniczego wpłacania podatków, 
naliczania i odprowadzania składek”.

Podatnik musi się rozliczać na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjo-
nowanych co miesiąc wyliczoną kwotę w terminie do 20 dnia kolejnego miesiąca, 
natomiast za miesiąc grudzień musi uregulować zapłatę w terminie złożenia zeznania. 
Wpłatę należy dokonać według miejsca zamieszkania płatnika na rachunek urzędu 
skarbowego12. 

W terminie do 31 stycznia kolejnego roku podatnik musi zdać zeznanie o wyso-
kości uzyskanego przez niego przychodu, „wysokości dokonanych odliczeń i należ-
nego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych” do właściwego urzędu skarbo-
wego według miejsca zamieszkania. W razie gdyby 31 stycznia był dniem wolnym od 

12 http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/informacje-podstawowe (dostęp: 29 .05. 2017r. ).
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pracy czy sobotą wtedy za „ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub 
dniach wolnych od pracy”.

3.3. Zasady ogólne
Przy użyciu skali podatkowej podatku podlegają zarobki osób fizycznych oraz 

spółka cywilna, a także jawna. Ta forma jest korzystna w przypadku, gdy są ponoszone 
przez płatnika wysokie koszty. Natomiast opodatkowaniu w tej formie nie podlegają 
zarobki osób fizycznych, uzyskiwane z pozarolniczej działalności gospodarczej13.

Podstawą opodatkowania jest dochód stanowiący różnice między nadwyżką 
sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania po odliczeniu składek na ubezpieczenia 
społeczne oraz inne odliczania, które przewiduje ustawa14. 

Skala podatkowa jest następująca: jeżeli podstawa jest do:
85 525 złoty to wtedy podatek wynosi 18% odjąć sumę zmniejszoną opodatko-

wania. Natomiast, jeżeli podstawa wyniesie ponad 85 528 złoty wtedy podatnik płaci 
„15 395 złoty 4 grosze i 32% nadwyżki ponad 85 52815”. 

Podatek do urzędu skarbowego płatnik odprowadza do 20-tego każdego mie-
siąca. „Roczną informację o uzyskanych przez podatników przychodach, dokonanych 
potrąceniach składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne o wysokości pobranych 
zaliczek na podatek dochodowy, płatnik ma obowiązek doręczyć podatnikowi do 
31 stycznia, a do urzędu skarbowego właściwego miejscu zamieszkania pracownika 
do 15 kwietnia”. 

Rozliczenie roczne podatnik musi zdać w miejscu zamieszkania podatnika, 
natomiast zadatek jest wpłacany co miesiąc do urzędu skarbowego. Płacący ma obo-
wiązek rozliczyć się do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym. Natomiast 
płatnicy i osoby które mają inne wpływy oraz prowadzą działalność gospodarczą 
powinni wpłacać „ zaliczki od stycznia do listopada w terminie do 20 dnia miesiąca 
za miesiąc poprzedni”. Za grudzień podatnik wpłaca wysokość zaliczki do 20 grudnia 
identyczną sumę jak w listopadzie16.

Zadatek może być kwartalny lub miesięczny. Płatnik może korzystać z kwartal-
nych zadatków jeżeli zaczyna własną działalność gospodarczą lub jest małym podatni-
kiem. Płatnik musi złożyć zawiadomienie do 20 lutego aktualnego roku o kwartalnych 
wpłatach zadatków. Gdy działalność została otwarta w trakcie trwania „roku podatko-
wego należy wpłacić w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działal-
ności, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu”. Płatnik może zrzec 

13 https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/rozliczam-podatki/pit/zasady-ogolne-skala- 
(dostęp : 29.04.2017r.).

14 E. Jarocka. Podręcznik Finanse przedsiębiorstw systemu bankowego budżetowego ubezpieczeń, wydanie 
II Difin sp. z o .o, Warszawa 2005, s. 183.

15 https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/rozliczam-podatki/pit/zasady-ogolne-skala- 
(dostęp :29 .04. 2017).

16 E. Jarocka. op. cit. s. 184. 
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się tej metody jeżeli złoży zawiadomienie, natomiast jeżeli nie złoży zawiadomienia 
będzie ono istnieć przez lata17.

Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
Zakład fryzjerski znajduje się w małej miejscowości Ostrowy niedaleko Kro-

śniewic, województwo łódzkie. Właściciel posiada własny zakład, dzięki czemu nie 
musi płacić pieniędzy za wynajem. Zatrudnia na stałe 2 osoby wykwalifikowane z kil-
kuletnim stażem pracy. Przedsiębiorstwo oferuje szereg rożnych zabiegów dla pań. 
Właściciel wybrał uproszczoną formę opodatkowania jaką jest karta podatkowa. Ta 
forma opodatkowania jest zachęcająca, ponieważ jest ona korzystniejsza niż w przy-
padku stosowania zasad ogólnych.

Płatnik wybierając tę formę musi spełnić kilka warunków. Prowadząc dzia-
łalność nie może korzystać już z usług innych firm oraz zatrudniać pracowników na 
umowę zlecenie a nawet na umowę o dzieło. Natomiast współmałżonek może praco-
wać z właścicielem, ale nie może sam otworzyć działalności w tym samym zakresie 
co jego druga połówka.

Karta podatkowa jest to najprostsza forma, która nie wymaga prowadzenia 
ksiąg co w przypadku innych uproszczonych firm jest to konieczne. Także kierownik 
zakładu nie musi składać zeznań podatkowych ani deklaracji o swoich obciążeniach. 
Kolejnym plusem tego opodatkowania jest to, że podatnik nie rozlicza się z przy-
chodów oraz nie wpłaca zaliczek na podatek. Jeżeli podatnik nie złoży deklaracji 
o kontynuacji działalności w tej formie to się nic nie stanie, ponieważ ona przecho-
dzi automatycznie na drugi rok. Gdyby podatnik rozpoczął działalność już w ciągu 
roku, to nie skreśla go to ze skorzystania z tej formy, jedynie musi zgłosić formularz 
CEIDG-1. Podatnik ma prawo także zrezygnować z tej formy opodatkowania, jedy-
nie musi poinformować o tym naczelnika urzędu skarbowego w dacie do 14 dni od 
otrzymania decyzji. Następnym plusem dla którego właściciel zakładu wybrał taką 
formę opodatkowania jest to, ze stawka jest stała. Zależy ona jedynie od liczby pra-
cowników i mieszkańców danej miejscowości, gdzie znajduje się zakład fryzjerski. 
Maksymalnie może zatrudnić do 5 pracowników. Właściciel zakładu może sam spraw-
dzić ile będzie opłacał podatku, takie informacje znajduje on w załączniku w ustawie 
o zryczałtowanym podatku opłacalnym od niektórych przychodów uzyskanych przez 
osoby fizyczne. 

Tabela 2. przedstawia miesięczne stawki jakie musi płacić zakład fryzjerski 
oferujący usługi dla kobiet i dzieci w zależności od ilości osób zatrudnionych i liczby 
mieszkańców.

17 http://modalna.pl/podatki/item/77-zasady-ogolne-podatku-dochodowego-czyli-skala-progresywna 
(dostęp: 24.02.2017 ).
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Tabela 2. Miesięczne stawki na podstawie karty podatkowej dla usług fryzjerskich.

Lp. Działalność Liczba 
pracowników Liczba mieszkańców (stawki w zł)

5000 5000 do 50000 Więcej niż 50000

86
Usługi fryzjerskie 

dla kobiet 
i dziewcząt 

0 120 140 161

1 325 365 405

2 450 506 543

3 543 583 634

4 583 634 685

5 708 809 915
Źródło: Opracowanie na podawanie: Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie 
karty podatkowej w 2016 roku.

Kołem zaznaczone jest jaką stawkę opodatkowania płaci opisywane przedsię-
biorstwo. Właściciel planuje rozbudować zakład i nadal korzystać z tej formy opodat-
kowania, ponieważ ma coraz więcej chętnych klientów, którym oferowane są wyso-
kiej jakości usługi. Natomiast wysokość płaconego podatku nie jest uzależniona przez 
pracodawcę zakładu od jego przychodów. Co jest korzystne ponieważ przedsiębior-
stwo przynosi coraz większe dochody finansowe, a opłaca cały czas tą samą stawkę 
podatku. Dodatkowo stawka podatku jest zmniejszona o ubezpieczenie zdrowotne. 

W PIT 16A należy wypełnić niezbędne dane dotyczące działalności z wyka-
zów- dany typ, który ma prawo do korzystania z tej formy.

W małych przedsiębiorstwach jest opłacalna ta forma opodatkowania, ponie-
waż odpada już biurokracja, która pochłania dużo pracy i czasu. Tylko z biurokracji 
musi złożyć do urzędu skarbowego PIT 16 A. Także podatek jest stały, podatnik może 
w każdej chwili zobaczyć jaki będzie opłacał podatek. 
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ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA 
PRACOWNIKÓW

Alternative sources of employee recruitment

Streszczenie:
Celem poniższego artykułu jest przybliżenie czytelnikom alternatywnych 

form zatrudnienia, jakimi są: praca w godzinach nadliczbowych, umowy zlecenia lub 
o dzieło, personel dodatkowy i leasing pracowników. Ukazuje korzyści, jakie płyną 
z takich form zatrudnienia. Autor przedstawia również przykłady nowoczesnych źró-
deł, jakie mogą wykorzystać pracodawcy przy poszukiwaniu nowych pracowników. 
Zachęca do szukania alternatywnych sposobów przyciągania pracowników. A także 
chce uświadomić czytelnikom, iż warto szukać nowych rozwiązań, aby się rozwijać.
Słowa kluczowe: alternatywne, rekrutacja, pracownicy

Abstract:
The purpose of this article is to provide readers with an overview of alternative 

forms of employment, such as overtime, contract or work contracts, additional staff 
and staff leasing. It shows the benefits of such forms of employment. The author also 
presents examples of modern sources that employers can use when looking for new 
employees. Encourages you to look for alternative ways to attract employees. And it 
also wants to make it clear to the readers that it is worth looking for new solutions to 
grow.
Keywords: alternative, recruitment, employees
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Wprowadzenie
Rekrutacja nie jest jedynym sposobem pokrycia potrzeb personalnych przed-

siębiorstwa. Zapotrzebowanie organizacji na pracę może zostać zaspokojone innymi 
metodami niż pozyskiwanie nowych pracowników. Jednakże, aby pozyskać dobrych 
pracowników też trzeba włożyć wysiłek, dlatego pracodawcy szukają sposobów na 
łatwe i szybkie rozwiązanie problemu z brakami kadrowymi.

Od dawna istnieje silna potrzeba stworzenia metody alternatywnej (o podob-
nych wskaźnikach rzetelności i trafności) do standardowych narzędzi rekrutacyjnych, 
pozwalającej na optymalizację czasu i kosztów, a także będącej metodą „łatwiejszą” 
dla osób zajmujących się doborem pracowników. Metody alternatywne takie jak praca 
tymczasowa lub outsourcing rekrutacji mogą skutecznie rozwiązać problem niedoboru 
pracowników.

Przy podejmowaniu decyzji o formie zatrudnienia niezbędna jest analiza kosz-
tów poszczególnych alternatyw, a także motywacji pracowników i możliwości per-
swazyjnego oddziaływania na nich przy wykorzystaniu różnych dróg komunikowania.

Alternatywne formy pracy w aspekcie tymczasowym
Praca tymczasowa jest obecnie stałym elementem polityki personalnej prowa-

dzonej przez przedsiębiorstwa. Jest to metoda wspomagająca zarządzanie zasobami 
ludzkimi w firmie w sposób ekonomiczny i ograniczający element ryzyka związanego 
z czynnikiem ludzkim. Poprawia strukturę kosztów przedsiębiorstwa, zwłaszcza kosz-
tów osobowych. Jej idea sprowadza się do uproszczenia, profesjonalizacji i racjona-
lizacji zatrudnienia pracowników w przypadkach sezonowych wzrostów produkcji, 
wzrostu sprzedaży, przestojów urlopowych, czy dużej rotacji personelu.

Do zalet pracy czasowej należą:
•• obniżenie stałych kosztów pracy,
•• możliwość prowadzenia polityki minimalnego zatrudnienia,
•• przeciwdziałanie przyrostom zatrudnienia,
•• koncentrowanie się na podstawowych procesach biznesowych,
•• ograniczenie kosztów obsługi administracyjnej,
•• zapewnienie sobie zastępstwa stałych pracowników podczas ich nieobecności,
•• ograniczenie ryzyka zwolnień stałych pracowników,
•• wykorzystanie okresu pracy czasowej do poznania wykonujących ją osób 

i ewentualnego zaproponowania im stałej pracy później.
Biorąc pod uwagę znaczne zmiany i transformacje otaczającej nas rzeczywisto-

ści zawodowej, w tym pojawienie się alternatywnych form pracy w aspekcie tymcza-
sowym, można wyróżnić główne metody doboru kadr:

•• praca w godzinach nadliczbowych,
•• umowy zlecenia lub o dzieło,
•• personel dodatkowy,
•• leasing pracowników.
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Praca w nadgodzinach
Jeśli pracodawcy dysponują sporą liczbą pracowników, lecz zleceń napływa 

coraz więcej a jest to tymczasowe wówczas proponują oni pracownikom zatrudnio-
nym na stałe nadgodziny.

Zatrudnienia w godzinach nadliczbowych są właśnie stosowane szczególnie, 
gdy wzrost zapotrzebowania na pracę jest okresowy (przejściowy).

Wiele przedsiębiorstw zachęca swoich pracowników przy pomocy wysokich 
płac do pracy w większym wymiarze czasu. Zarówno pracodawca, jak i pracobiorcy 
korzystają na takim rozwiązaniu, ponieważ pracodawca oszczędza koszty rekrutacji, 
selekcji i zatrudnienia, a pracownicy otrzymują wyższą płacę.

Praca w godzinach nadliczbowych jest lepiej płatna i część pracowników chęt-
nie się na nią godzi. Daje ona możliwość zwiększenia zarobków i możliwość wykoń-
czenia pracy, co zwiększa indywidualną motywację i dumę z uzyskanych wyników

Zatrudnienie przez dłuższy czas w nadgodzinach na ogół jest jednakże nieko-
rzystne z powodu zmęczenia pracowników i związane z tym obniżenie ich efektyw-
ności. Oprócz tego częściej zdarzają się wypadki przy pracy i wzrasta liczba braków.

Umowa zlecenie i umowa o dzieło
Taka forma zatrudnienia sprawdza się, gdy firma potrzebuje specjalisty z danej 

dziedziny i chce, aby powierzone zadanie było dobrze wykonane, więc decyduje się na 
zatrudnienie osoby tylko na czas wykonania pracy. Wówczas zawiera z kandydatem 
umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Zleceniobiorcami mogą być pracownicy, lecz jest to rozwiązanie niesprawie-
dliwe. Dlatego na ogół zalecane jest korzystanie z usług osób spoza organizacji. Orga-
nizacja nie zobowiązuje się względem zleceniobiorcy do dłuższej współpracy i nie 
płaci za przepracowany czas, lecz za wykonanie zlecenia zgodnie z umową. Po wyko-
naniu pracy umowa wygasa. Dzięki temu są niższe koszty pracy.

Wynikiem umowy o dzieło jest konkretny rezultat o charakterze materialnym 
lub niematerialnym, nie musi być zrealizowana osobiście przez podmiot, który ją 
zawiera, ale odpowiedzialność ponosi wykonawca. Do dzieła jest przypisana osobista 
odpowiedzialność zleceniobiorcy, dzięki temu wyrabia on swoją markę. Od umowy 
o dzieło nie płaci się składek na ZUS, chyba, że pracodawca podpisze ją z własnym 
pracownikiem.

Zasadnicza różnica pomiędzy umową o dzieło a umową zleceniem polega wła-
śnie na odpowiedzialności za jej wykonanie. W ramach umowy o dzieło jej wykonawca 
odpowiada za rezultat swojej pracy, natomiast w przypadku umowy zlecenia zlecenio-
biorca zobowiązuje się jedynie do należytego wykonania czynności zawartej w umo-
wie, nie biorąc odpowiedzialności za jej ostateczny efekt.
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Personel dodatkowy
Kolejnym sposobem na uzyskanie personelu przy niewielkich kosztach jest 

zatrudnienie personelu dodatkowego.
Personel dodatkowy nie jest zatrudniony na stałe, lecz stanowi rezerwę 

pomocniczą, która tworzy pulę niskopłatnych pracowników. Takim personelem są 
zazwyczaj uczniowie i studenci, pragnący sobie dorobić. Żadna ze stron nie przyj-
muje zobowiązań dotyczących czasu czy trwałości zatrudnienia. Personel dodat-
kowy jest tani mało wymagający i można nim dysponować elastycznie. Można rów-
nież zastosować stały personel dodatkowy, który pracuje w określonych terminach. 
Dostaje on harmonogram, a także ma możliwość awansowania, co daje poczucie 
integralnej części organizacji.

Praktyki i staże
Kolejnym rozwiązaniem umożliwiającym pozyskanie „świeżej krwi” są prak-

tyki i staże. Rozpoczęcie tego rodzaju współpracy pozwala na poznanie kompetencji 
młodych kandydatów. Taka forma współpracy zastosowana na krótki okres może być 
uzupełnieniem braków kadry w okresie urlopowym. Daje stażystom możliwość pozna-
nia firmy, a firmie możliwość poznania stażystów i oceny ich pracy w celu wybrania 
osoby do zatrudnienia na stałe. Jest to również niedroga forma zatrudnienia. Zwłaszcza 
przy zapotrzebowaniu na proste prace niewymagające dużego doświadczenia wystar-
czy posiłkowanie się pracą stażystów, bez konieczności zatrudniania pracownika na 
stałe. Ta forma sprawdza się jedynie na takich stanowiskach, na których można zatrud-
nić osoby beż dużego doświadczenia.

Leasing pracowników
Można również skorzystać z pomocy firm specjalizujących się w „wypożycza-

niu pracowników”. Daje ona gwarancję, że uzyskamy kompetentną osobę, która jest 
elastyczna i szybko się przystosowuje do warunków pracy. Pracodawcy podchodzą do 
tej formy zatrudnienia z dystansem, dlatego, że jest to coś nowego, jednakże leasing 
pracowników staje się coraz bardziej popularny w Polsce.

Polega on na korzystaniu z usług firm specjalizujących się w leasingu siły robo-
czej o określonych kwalifikacjach. Jest stosowany, gdy wykwalifikowany pracownik 
jest nieobecny w pracy przez dłuższy okres z powodu choroby, urlopu, czy wyjazdu 
szkoleniowego. W tej sytuacji przedsiębiorstwo „wypożycza” odpłatnie na czas okre-
ślony zastępcę, a zarazem oszczędza na rekrutacji i emeryturach, gdyż to leasingo-
dawca pokrywa te koszty. 

Korzyści wynikające z tej formy zatrudnienia to:
•• szybki czas realizacji zamówień pracowników - przy stałej współpracy z zamó-

wienia nawet do kilkudziesięciu osób,
•• obniżenie kosztów zatrudnienia pracowników, nawet o 30 procent,
•• prosta kalkulacja kosztów pracy na podstawie iloczynu stawki godzinowej,
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•• brak kosztów rekrutacji i selekcji personelu,
•• możliwość natychmiastowej wymiany lub doboru kolejnych osób,
•• zatrudnianie bez konieczności wiązania się na stałe,
•• możliwość zamówienia pracownika nawet na jedną godzinę,
•• dowolny czas trwania umowy z zatrudnionym, krótkie okresy wypowiedzenia,
•• odciążenie działów personalnych,
•• przejęcie obowiązków pracodawcy w kwestii: umów, ZUS, ubezpieczenia, 

wystawiania PIT, listy obecności, wypłat, badań lekarskich oraz BHP.
Do takich firm, które oferują takie zatrudnienie, należą agencje pracy tymczaso-

wej. Agencja pracy tymczasowej jest przedsiębiorstwem, którego działalność polega 
na rekrutacji, selekcji, zatrudnianiu i stawianiu do dyspozycji użytkownika osób 
fizycznych o określonych umiejętnościach i kwalifikacjach, na podstawie odpowied-
niej umowy zawartej pomiędzy agencją pracy tymczasowej a użytkownikiem. Podej-
mując współpracę z agencją pracodawca nie musi się o nic martwić, gdyż wszystkie 
koszty związane z utrzymaniem pracownika ponosi agencja.

Oceniając leasing personelu oraz pracę czasową w aspekcie rynku pracy 
można stwierdzić, że jest to instrument uelastycznienia rynku pracy, przyczyniający 
się powstawania miejsc pracy i zwiększający gotowość pracodawców do zwiększe-
nia zatrudnienia.

Z tego typu usług chętnie korzystają małe i średnie organizacje lub takie, które 
znajdują się w trudnej sytuacji kadrowej.

Nowoczesne źródła poszukiwań pracowników
Jeśli jednak decydujemy się zatrudnić kogoś na stałe, lecz nie mamy czasu 

i chęci na rekrutowane kandydatów, można oczywiście to zlecić lub znaleźć źródła, 
które szybko zweryfikują poszukiwanych pracowników o wymaganym profilu.

Świat szybko się rozwija i powstają coraz to nowsze sposoby na ulepszenie 
wszystkiego, oczywiście dotyczy to także rekrutacji pracowników.

Jak pokazuje rynek pracy, tradycyjne metody nie dają szczególnie wysokiej 
skuteczności na znalezienie kandydatów spełniających kryteria danej organizacji. 
Zatem nowoczesne źródła poszukiwań pracowników stają się alternatywą dla trady-
cyjnych źródeł takich jak prasa, telewizja, ulotki, lokalne portale, tablice ogłoszeń czy 
urzędy pracy.

Internet
Współcześnie wszystko kręci się wokół Internetu, dlatego też nieuniknione jest 

korzystanie z jego dobrodziejstw. Za sprawą Internetu wykorzystuje się takie narzę-
dzia rekrutacji jak:

•• Networking
Oznacza to budowanie zaawansowanej sieci kontaktów, które można wyko-

rzystać do pozyskania odpowiednich kandydatów. Kontakty, to jednak nie tylko 
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realne znajomości, ale przede wszystkim, w ostatnim czasie, bardzo modne portale 
biznesowe. Są to wirtualne społeczności osób, które na stronach portalu prezentują 
swój profil zawodowy – doświadczenie, wykształcenie, umiejętności i kompetencje 
zawodowe itp. 

•• Media typu 2.0, czyli social media, news media, socialbookmarking
Miliony witryn, blogów, biuletynów, e-maili, social mediów, podcastów, witryn 

z filmami wideo oferują szybki i darmowy dostęp do milionów ludzi, który dotąd nie 
był możliwy. Media typu 2.0 wymagają zmiany sposobu myślenia i działania firm, 
ponieważ umożliwiają dotarcie do potencjalnych pracowników, dokładnie tam gdzie 
oni aktualnie przebywają. To znaczy, że trzeba dostać się, zaprezentować firmę i oferty 
pracy oraz spotkać potencjalnych klientów tam, gdzie oni przebywają w Internecie. 

Każda firma dbająca o profesjonalny wizerunek pracodawcy musi istnieć 
w Internecie. Profil na Facebooku, LinkedIn czy GoldenLine, to za mało. Coraz czę-
ściej organizacje decydują się na konta na portalach takich jak Twitter, Instagram. Suk-
cesywnie rośnie również popularność firmowych blogów. Stawiając na komunikację 
poprzez social media dajemy sobie szansę na osiągniecie sukcesu. 

Outsourcing
Zaznaczyć również należy, iż zatrudnienie wykwalifikowanego personelu zaj-

mującego się doborem zawodowym powoduje zmniejszenie elastyczności przedsię-
biorstwa i wzrost kosztów operacyjnych, stąd tak bardzo popularna ostatnimi czasy 
idea „outsourcingu”. Kluczową umiejętnością staje się znalezienie dobrych pracowni-
ków w jak najszybszym czasie za jak najmniejszą cenę.

Przykładem outsourcingu może być head hunting, który stanowi poszuki-
wania bezpośrednie: dotarcie bezpośrednio do pracowników firm konkurencyjnych 
i zaprezentowanie im oferty pracy. Zazwyczaj ze względu na konieczność dyskrecji 
i anonimowości działań w branży, wynajmowane są tu firmy zewnętrzne. Konsultanci 
ds. rekrutacji pracowników na ogół umieszczają w mediach ogłoszenia o pracy, prze-
prowadzają rozmowy kwalifikacyjne oraz sporządzają ostateczną listę kandydatów. 
Zapewniają specjalistyczną wiedzę oraz ograniczają konieczny nakład pracy.

Kolejnym przykładem są agencje pośrednictwa pracy, które zwykle zajmują się 
pozyskiwanie personelu administracyjnego i biurowego, są szybkie i skuteczne. 

Istnieją również agencje, które pracują w systemie success fee - pobierają 
wynagrodzenie dopiero wtedy, gdy proces zostanie z powodzeniem zamknięty. To 
dobre rozwiązanie nawet dla małych firm, tym bardziej, że doświadczona agencja ma 
wypracowanych wiele sposobów, by znaleźć najlepszych kandydatów.

Milk round
Organizacje, które tradycyjnie dokonują naboru młodych ludzi bezpośrednio 

z różnego rodzaju szkół, mają odpowiednio zorganizowany proces rekrutacji perso-
nelu dla czerpania korzyści z tego źródła kadr. W skład tych procesów wchodzi „runda 
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drenażowa” (milk round), gdzie pracodawcy odwiedzają uniwersytety propagując 
swoje wolne stanowiska pracy i przeprowadzając wywiady z studentami ostatniego 
roku. Takie spotkania odbywają się za pośrednictwem biura karier w danej szkole.

Hot Line
Alternatywnym pierwszym kontaktem w ramach rekrutacji pracowników może 

być rozmowa telefoniczna „gorąca linia”. Może być ona reklamowana w ogłoszeniu, 
które będzie zachęcało kandydatów do skontaktowania się z organizacja w celu omó-
wienia wolnych etatów, warunków pracy itp. Korzyść z tego płynąca polega na moż-
liwości otrzymania szybkiej informacji i przyciągnięciu dużej grupy kandydatów, co 
może być ważne, jeżeli istnieje ograniczona podaż siły roboczej.

Podsumowanie
Warto zauważyć, że skuteczna rekrutacja pracowników i problemy z nią zwią-

zane są bardziej odczuwalne w tych organizacjach, które się dynamicznie rozwijają 
czy dopiero rozpoczynają swą działalność i w tych, gdzie jest wadliwie realizowana 
funkcja personalna. Muszą one wtedy sięgnąć po zasoby zewnętrzne, ponosząc często 
wysokie koszty. Tam, gdzie ranga tej funkcji jest wysoka i podejmuje się w jej ramach 
stosowne działania, czerpie się głównie z własnych rezerw kadrowych, stosując rekru-
tację wewnętrzną, dając możliwość awansu z prawdopodobieństwem wstąpienia pożą-
danych cech kandydata. Ewentualnie na zminimalizowanie czasu poświęconego na 
proces rekrutacji dobrym sposobem będzie outsourcing lub leasing pracowników. Jeśli 
natomiast chodzi tylko o zwiększenie mocy przerobowej tutaj sprawdza się często 
praca w nadgodzinach.

Nie da się ukryć, że na rynku pracy trwa coraz bardziej zauważalna walka 
o talenty. Działy personalne coraz częściej zmuszone są do szukania alternatyw-
nych metod ich pozyskiwania. Chcąc przyciągnąć i utrzymać najlepszych, muszą 
iść z duchem czasu. Rekrutacja wymaga podejmowania działań o charakterze bar-
dziej innowacyjnym, aby ostatecznie sprostać oczekiwaniom kandydatów obecnych 
na rynku pracy. Biorąc pod uwagę możliwości, jakie daje nam współczesność i rozwój 
w każdej dziedzinie nauki warto czasami rozważyć, czy niektóre z powyższych roz-
wiązań będą przydatne w tej chwili lub w przyszłości. Wszystko zależy od nas, lecz 
również warto spojrzeć szerzej na dostępne i ciągle to nowsze opcje pojawiające się, 
co jakiś czas. Jeśli mamy na celu zminimalizowanie kosztów podjęcia działań rekruta-
cyjnych idealnym rozwiązaniem będą właśnie alternatywne metody i źródła rekrutacji.
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POZYSKIWANE 
PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA SEKTORA MŚP

Sources of financing acquired by SMEs

Streszczenie:
Jednym z najważniejszych problemów, jakie pojawiają się przed każdym 

przedsiębiorcą jest przede wszystkim fakt pozyskania określonych środków finanso-
wania, skierowanych na uruchomienie oraz prowadzenie przedsiębiorstwa1. W litera-
turze dotyczącej form finansowania dostrzega się wiele definicji pojęcia finansowanie, 
dlatego też zakres oraz czynności związane z procesem finansowania są różnie pre-
zentowane2. Patrząc z punktu znaczenia globalnego finansowanie dotyczy możliwości, 
w której to angażować można wszelkie środki finansowe pochodzące tylko z legalnych 
źródeł. W ujęciu tym zawiera się także gotowość do wszelkich działań dotyczących 
tworzenia przedsiębiorstwa, a zarazem jego rozwoju i fuzji z innymi działalnościami 
gospodarczymi. W podejściu tym działalność przedsiębiorstwa dotyczy procesów jego 
ograniczania, likwidacji, a także procesów zmian w poziomie kapitalizacji3.
Słowa kluczowe: źródła finansowania, zewnętrzne źródła finansowania, wewnętrzne 
źródła finansowania 

1 R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, 
s. 325.

2 M. Podstawka, Finanse, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s.575.
3 Ibidem, s.575.
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Abstract:
One of the most important problems that arise before every entrepreneur is, 

first and foremost, the acquisition of specific financing measures aimed at launching 
and running a business. In the literature on financing forms, there are many definitions 
of the term financing, so the scope and activities of the financing process are differ-
ently presented. Looking from a global point of view, funding is about the ability to 
involve all financial resources from legitimate sources. It also includes readiness for 
any business creation and development and merger with other business activities. In 
this approach, the company’s activities concern the processes of its limitation, liquida-
tion, and changes in the level of capitalization. 
Keywords: sources of funding, external funding sources, internal funding sources

Formy finansowania można podzielić na kilka sposobów. Jednakże jedną 
z podstawowych rodzajów jest klasyfikacja, która opiera się na kryterium pochodze-
nia kapitału4. W kryterium tym wyróżnia się przede wszystkim źródła finansowania 
zewnętrznego oraz wewnętrznego. Rysunek 1. przedstawia podział źródeł finansowa-
nia ze względu na zewnętrzne i wewnętrzne pozyskanie źródeł. 

Rysunek 1. Podział źródeł finansowania przedsiębiorstw.

 

 

 

 

    

 

 

 

 

FINANSOWANIE 

 

WEWNĘTRZNE  ZEWNĘTRZNE  

WŁASNE    OBCE  MIESZANE    OBCE WŁASNE 

Tworzenie 
rezerw 

Tezauryza-
cja zysku 

Źródła 
obce 
i własne  

Finansowa-
nie za 
pomocą 
kredytów  
i pożyczek 

Dostarczenie 
nowego
i dodatkowego 
kapitału  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Podstawka, Finanse, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2005, s. 576.

Finansowanie wewnętrzne - w postaci zysków zatrzymanych i amortyzacji - 
dostrzega się w samym podmiocie, określając je jako samofinansowe. Traktuje się 
je również, jako podstawowe źródło finansowania przedsiębiorstw, które gwarantuje 

4 M. Podstawka, dz. cyt., s. 576.
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przede wszystkim dalszy ich rozwój oraz osiągnięcie korzyści. Natomiast finansowanie 
zewnętrzne dotyczy środków finansowych otrzymanych spoza firmy. Środki te wyko-
rzystywane są w szczególności w procesach rozwojowych, ponieważ potrzebny jest 
duży dopływ kapitałów. Polegać może ono, m.in. na zwiększaniu kapitału własnego, 
przykładem może stać się przyjęcie dodatkowych wspólników, bądź też poprzez kapi-
tał obcy na zwiększaniu poziomu zadłużenia5.

1. Zewnętrzne źródła finansowania 
a) Kredyty bankowe

Tradycyjnymi, a zarazem najpopularniejszymi dostarczycielami form finanso-
wania zewnętrznego stają się instytucje, których zadaniem jest wspieranie, a także roz-
wój przedsiębiorstw. Mowa tu przede wszystkim o bankach, które to są podmiotami 
udzielającymi pożyczek oraz kredytów na określony czas. Biorąc pod uwagę przezna-
czenie kredytu można wyróżnić6:

•• kredyty obrotowe – dotyczące bieżącego finansowania działalności, kredyty te 
są najczęściej kredytami krótkoterminowymi,

•• kredyty inwestycyjne – dotyczące finansowania przedsięwzięć inwestycyj-
nych, dlatego też są one kredytami długoterminowymi.
Kredyt jako popularna forma finansowania przedsiębiorstw, umożliwia pozy-

skanie określonych środków na różnorodne działania, m.in. na zakup aktywów obro-
towych, bądź też na inwestycje. Większość banków posiada w swojej ofercie produkty 
skierowane do przedsiębiorstw z sektora MŚP. Jednakże dostrzega się, iż banki nie 
darzą zaufaniem mniejszych przedsiębiorstw, gdyż preferują większe przedsiębior-
stwa, które posiadają dużo lepszą sytuację finansową. Dlatego też przedsiębiorstwa 
MŚP mają utrudnioną drogę, by w sposób łatwy pozyskać taką formę ich finansowa-
nia. Każde jakiekolwiek pozyskanie kredytu wiążę się z przedstawieniem dokumen-
tów dotyczących stanu finansowego przedsiębiorstwa, które stają się gwarancją zwrotu 
udzielonego kredytu. Małe i średnie przedsiębiorstwa, które ubiegają się o dany kredyt 
na rozwinięcie swojej działalności, bardzo często nie potrafią udowodnić swojej zdol-
ności kredytowej. Wiąże się to przede wszystkim z dużymi trudnościami dotyczącymi 
przedstawienia działalności gospodarczej przed kredytobiorcą. Przedsiębiorstwa te 
posiadają największe szanse na pozyskanie danego kredytu tylko gdy ma on charakter 
krótkoterminowy. 

Wyżej wymienione problemy dotyczą szczególnie nowych firm, które nie osią-
gają wysokich zysków, mają niskie kapitały własne, słabą płynność finansową, brak 

5 A. Skowronek – Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wydawnictwo 
C H BECK, Warszawa 2005, s. 22.

6 M. Smolarek, J. Dziendziora, Wybrane zewnętrzne źródła finansowania rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw w Polsce, http://www.sbc.org.pl/Content/50652/smolarek%20dziendziora.pdf (dostęp: 
01.03.2017).
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u nich sprawozdań finansowych oraz są niestabilne na rynku. Są to kolejne powody, 
które przyczyniają się do dyskwalifikacji małych przedsiębiorstw do udzielenia im 
kredytu. Niestety bardzo duża ilość banków nie udziela kredytów dla firm, które 
powstały nie dawno. Skupiają się przede wszystkim na firmach, które prowadzą swoją 
działalność od dłuższego czasu7.

b) Pożyczki 
Instytucje takie jak banki udzielać mogą również pożyczek bankowych. Forma 

udzielenia ich zbliżona jest do procedur związanych z udzieleniem kredytów. Poży-
czek udzielają nie tylko banki, ale również fundusze pożyczkowe, oferując w dość 
szybki i tani sposób kapitał. W większości funduszy pożyczkowych, kapitał skiero-
wany jest szczególnie do właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw. Pożyczka prze-
znaczona jest dla przedsiębiorstw prowadzonych na określonym terenie, na przykład 
województwa, bądź innym obszarze. Przyznaje się ją na pokrycie do maksymalnie 
80% wartości przedsięwzięcia planowanego przez właściciela firmy. Spłatę kapitału 
zabezpiecza się poręczeniami osób trzecich, bądź też wyspecjalizowanych funduszy. 
Poręczycielami mogą również stać się: hipoteki, cesje, zastawy, itp.8.

Pożyczki również posiadają szereg zalet którymi są m.in.9:
•• łatwość oraz szybkość otrzymania,
•• udzielić może je każda osoba fizyczna lub prawna,
•• może mieć charakter nieodpłatny (bez oprocentowania),
•• udzielona może być jako pieniężna, bądź też rzeczowa pożyczka,
•• postanowienia prawa cywilnego są uregulowaniami pożyczki10.

c) Poręczenia kredytowe 
Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, nieposiadające właściwych zabezpieczeń, 

które wymagane są przez banki, bądź też ich żywotność na rynku jest zbyt krótka, 
mogą zwrócić się do funduszy poręczeń kredytowych11.

Wyżej wymienione fundusze są długoterminowymi źródłami finansowania, 
które ułatwiają przedsiębiorcom, m.in. dostęp do kredytów, a także pożyczek w wyniku 
udzielenia poręczeń. Należy podkreślić, iż omawiany fundusz poręczeniowy nie jest 
dostarczycielem kapitału przedsiębiorstwa, ale gwarantuje bankom spłatę powstałych 
zobowiązań. Fundusz poręczeniowy wyrównuje straty bankowi, bądź funduszowi 
pożyczkowemu do wysokości, na jaką przedsiębiorca zawarł umowę poręczenia. 

7 Ibidem.
8 M. Smolarek, J. Dziendziora, dz. cyt.15.
9 Kredyt bankowy jako źródło finansowania działalności, NBP, Rzeszów, 31.10.2015, www.ekonomik.

rzeszow.pl/attachments/article/643/SKRYPT.pdf (dostęp: 03.03.2017).
10 P. Słowik, Umowa pożyczki na gruncie Kodeksu Cywilnego, www.lexplay.pl/artykul/Prawo-Umow/

umowa_pozyczki_na_gruncie_kodeksu_cywilnego# (dostęp: 03.03.2017).
11 M. Smolarek, J. Dziendziora, dz. cyt., s.17.
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Udzielenie poręczenia wiążę się opłatą z prowizji, która naliczana jest w stosunku do 
kwoty poręczenia12.

W Polsce w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych na początku lat 90. powstały 
pierwsze fundusze poręczeniowe, których celem było przede wszystkim przyspiesze-
nie lokalnego rozwoju obszaru społeczno–ekonomicznego13. 
Z danych zawartych w raporcie funduszy poręczeniowych w Polsce – stan na dzień 
31.12.2014 r. wynika, iż 45 funduszy udzieliło 5578 poręczeń, a ich kwota wyno-
siła ponad 833 mln zł. Najaktywniejszym funduszem poręczeniowym stał się POL-
FUND Fundusz Poręczeń Kredytowych umiejscowiony w Szczecinie, gdyż udzielił 
800 poręczeń14.

d) Leasing
Jednym ze sposobów pozyskiwania zasobów produkcyjnych staje się leasing. 

W Polsce taka forma finansowania zdobywa coraz to większą popularność. Z punktu 
widzenia ekonomicznego, pojęcie leasingu, a w szczególności leasingu finansowego, 
określa się, jako metodę finansowania inwestycji. W ujęciu formalno–prawnym 
leasing ma duże podobieństwo do umowy najmu, kredytu towarowego, czy też dzier-
żawy. Leasing polega na przekazaniu przez leasingodawcę rzeczy do użytkowania, 
oczywiście na czas określony z odpowiednią opłatą leasingobiorcy. Wyżej wymie-
niona transakcja jest elastyczna, ponieważ warunki umowy kształtowane są pomiędzy 
leasingodawcą, a leasingobiorcą15. 

e) Venture capital
Jednym z odrębnych źródeł finansowania przedsiębiorstw polegającym na 

zwiększaniu kapitału własnego działalności gospodarczej może stać się zawarcie 
porozumienia z inwestorem, który występuje, jako specjalny fundusz, gromadzący 
określone środki pieniężne od udziałowców. Celem tego jest inwestowanie w bardzo 
ryzykowne działania gospodarcze, które dają dość wysokie zyski w przedziale kilku 
lat. Przedstawiciele funduszy umieszczają ten kapitał w formie udziałów, bądź też 
kupna akcji od nowych firm, które posiadają interesujący program (np. uruchomienie 
produkcji nowego wyrobu), przy czym stają się oni ich współwłaścicielami16. 

12 Ibidem.
13 Historia Funduszy, Administrator, www.farr.pl/index.php?option=com_content&id=8&Itemid=16 

(dostęp: 03.03.2017).
14 M. Gajewski, R. Kubajek, J. Szczucki, Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce – stan na 

dzień 31.12.2014r., Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, Warszawa, październik 2015.
15 J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2005, s. 192.
16 W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2002, s. 164 – 165; Zob. także: 

K. Janik, Źródła finansowania przedsiębiorstw, http://www.enterprisestartup.pl/zrodla-finansowania-
-przedsiebiorstw/ (dostęp: 04.03.2017).
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Jak sama nazwa „mówi” Venture capital wiąże się z wysokim ryzykiem kapi-
tału, dlatego też przedmiotem nierzadko są firmy, które znajdują się w utrudnionej 
sytuacji finansowej17. 

Współwłaściciel firmy uczestniczy we współzarządzaniu jej dysponując zara-
zem z doświadczonymi doradcami. Gdy wartość firmy w znacznym stopniu ulegnie 
zwiększeniu fundusz VC dokona odsprzedaży swoich udziałów za określoną kwotę, 
która zostanie podzielona pomiędzy uczestnikami danego funduszu. Należy pamiętać, 
że nie zawsze lokaty przyniosą pożądany zysk, czasami bywa i tak, że dochodzi do 
utraty wszystkich zainwestowanych środków w ryzykowne przedsięwzięcie. Biorąc 
pod uwagę spółki, wykorzystanie takiej formy daje szansę na szybki rozwój, bądź też 
poradzenie sobie z trudnościami finansowymi wróżącymi upadłością firmy18.

f) Aniołowie Biznesu 
Coraz to popularniejszą formą finansowania przedsiębiorstw nowopowstałych 

stają się tzw. Anioły Biznesu (z angielskiego Business Angels). W tej kwestii inwe-
storami stają się prywatne osoby, którzy są, bądź byli przedsiębiorcami, ekspertami, 
menadżerami, prywatnymi inwestorami lub też zamożnymi biznesmenami. Ich celem 
jest wspieranie przedsiębiorstw w formie kapitałowej lub nieformalnej. Własne środki 
przeznaczają na przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju lub w inwestycje o cha-
rakterze podwyższonego ryzyka. Poza pieniężnymi środkami, przekazują również 
swoje doświadczenie, a także technologie know–how. Ich działalność nie jest bezinte-
resowna, gdyż zamian za wsparcie otrzymują część zysków, udziałów, ale także dzia-
łaj na zasadzie non profit. „Aniołowie” kierują się przede wszystkim intuicją, swoim 
doświadczeniem biznesowym, ale również i aspektami społecznymi19.

Biorąc pod uwagę nieinstytucjonalny charakter tychże inwestorów, zauważa 
się, iż ich zaangażowanie jest zazwyczaj ograniczone finansowo i nie przekracza 
kwoty 1 mln zł. Przedsięwzięcia te dotyczą przede wszystkim przedsiębiorstw w skali 
mikro o średnim horyzoncie inwestycyjnym. Najczęściej wybierane są sektory o dość 
dużym potencjale wzrostu20.

2. Wewnętrzne źródła finansowania 
Głównym źródłem finansowania wewnętrznego przedsiębiorstwa zawsze powinna 
stać się nadwyżka finansowa, która składa się z21:

•• wyniku finansowego netto,
•• oraz amortyzacji, która została odpisana w danym okresie.

17 B. Cesarz, F. Cisarz, Definicja pojęcia „venture capital”, 24.01.2001, http://venture-capital.pl/venture-
-capital/definicja-pojecia-venture-capital (dostęp: 04.03.2017).

18 W. Bień, Zarządzanie…, s. 164 – 165. 
19 Wykład: Organizowanie i Funkcjonowanie MŚP prowadzony przez dr hab. Monikę Chodorek w roku 

akademickim 2015/2016.
20 Ibidem. 
21 A. Skowronek – Mielczarek, Małe średnie…, s. 27. 
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W wewnętrznych źródłach finansowania przedsiębiorstw wymienia się nastę-
pujące źródła, z których pozyskiwane są dodatkowe zasoby pieniężne22:

a) Zysk netto 
Jest podstawowym źródłem finansowania firmy, który został wypracowany 

przez przedsiębiorstwo. Zysk, który zostanie osiągnięty przez firmę w długim cza-
sie spowoduje podniesienie wartości rynkowej. Aktywa, które zostaną z finanso-
wane z zysku wzmocnią zdolność kredytową firmy oraz niezależność gospodarczą. 
Przedsiębiorstwa, które będą w stanie wypracować zyski na wyższym poziomie, będą 
postrzegane przez otaczające je środowisko, jako pewną instytucję, która gwarantuje 
zwrot zainwestowanych kapitałów na satysfakcjonującym je poziomie. Ten aspekt 
umożliwia pozyskanie dodatkowych form finansowania na rozwój przedsiębiorstwa 
od tzw. potencjalnych kapitałodawców.

b) Amortyzacja 
Odpisy umorzeniowe, (z których tworzone są fundusze) wykorzystywane 

mogą być przede wszystkim na dodatkowe lub też odtworzeniowe inwestycje. Patrząc 
na charakter amortyzacji, który odzwierciedla krążenie wartości w danej firmie, speł-
nia określone funkcje, jakim jest:

•• Funkcja umorzeniowa – w funkcji tej amortyzacja jest instrumentem, który 
mierzy zmniejszenie się wartości początkowej znajdujących się w przedsię-
biorstwie aktywów trwałych. Dając w ten sposób informację o stopniu, w jakim 
zostają zużyte wyżej wymienione aktywa. Informacja ta jest istotna w podej-
mowaniu decyzji inwestycyjnych, w których to określone są potrzeby firmy.

•• Funkcja kosztowa – polega na pośredniczeniu amortyzacji w przenoszeniu do 
kosztów całkowitych wartości zużycia trwałego majątku w przedsiębiorstwie. 
Funkcja ta jest istotnym elementem dotyczącym planowania, a także kalkulacji 
kosztów oraz cen. Jej wpływowi podlega również kształtowanie się wyniku 
finansowego. Gdy uwzględnimy amortyzację w kosztach danego przedsiębior-
stwa, automatycznie zmniejszy się podstawa opodatkowania, a to wpłynie na 
wielkość dotyczącą należnego podatku dochodowego.

•• Funkcja finansowa – polega na tworzeniu funduszy środków finansowych, 
które przeznaczone są na zastąpienie nowymi inwestycjami części zużytych 
aktywów. Funkcja ta przeciwdziała dekapitalizacji, czyli obniżeniu wartości 
wspomnianych aktywów trwałych przedsiębiorstwa. Z funduszy tych niejed-
nokrotnie wykorzystywać można je jako źródło finansowania firmy w bieżącej 
działalności.

c) Przekształcenia w strukturze aktywów 
To możliwość związana z uzyskaniem środków finansowych przez przedsię-

biorstwo poprzez sprzedaż niepotrzebnych składników, które zostały nieefektywnie 

22 Ibidem, s. 28–29.
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wykorzystane. Działania te mają na celu sprzyjać w podnoszeniu efektywności 
związanej z zarządzaniem finansami. Wyżej wymienione działanie pozwala również 
z optymalizować potrzeby inwestycyjne przedsiębiorstwa. Kadra zajmująca się zarzą-
dzaniem powinna posiadać pełne rozeznanie w wielkości posiadanego przez firmę 
majątku z możliwością redukcji, a także stopnia jego wykorzystania. 

d) Przyspieszenie rotacji aktywów obrotowych 
Polega na uwalnianiu kapitału, dzięki umożliwionym działaniom, które sprzy-

jają sprzedaży zapasów. Celem tego zadania jest m.in. szybsze odzyskanie środków 
finansowych oraz zmniejszenie kosztów utrzymania zapasów. Następnymi możliwo-
ściami mogą okazać się:

•• Prowadzenie odpowiedniej polityki dotyczącej regulowania należności zwią-
zanej z: krótszymi terminami lub też za płacenie gotówką otrzymywane byłyby 
wyższe rabaty.

•• Prowadzenie określonej strategii w dziedzinie logistyki, która sprzyja w mini-
malizowaniu kosztów związanych z transportem, magazynowaniem, itp.

•• Lokaty, które są z wygospodarowanego zysku w składniki aktywów charak-
teryzujące się krótkoterminowością, przykładem mogą stać się najbardziej 
płynne papiery wartościowe. Lokaty te traktowane są, jako instrumenty, któ-
rych zadaniem jest stabilizowanie równowagi finansowej przedsiębiorstwa. 
W razie gdyby zaistniała sytuacja związana z zachwianiem równowagi, będą 
służyć one, jako szybkie finansowanie tymczasowych potrzeb firmy.
Ważne jest, aby finansowania nie traktować, jako jedynie proces pozyskiwania 

środków przeznaczonych na działalność gospodarczą, gdyż finansowanie to przede 
wszystkim stały, jak i również złożony proces dotyczący zmian w poziomie funduszy 
oraz kapitałów. 
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BANKI – ISTOTA I RODZAJE

Banks – essence, types

Streszczenie:
Poniższy artykuł przedstawia tematykę związaną z bankami. Na początku 

zostają przedstawione definicje banków. Następnie zaprezentowano rodzaje banków 
razem z wyjaśnianiem, czym charakteryzują się poszczególne banki. Przedstawiono 
funkcje, jakie mają banki na rynku. W artykule można przeczytać o normach ostroż-
nościowych, które banki muszą przestrzegać.
Słowa kluczowe: bank, funkcje banków, bankowość

Summary:
The following article is about bank related topics. In the beginning bank defini-

tions are presented. Then the types of banks will be presented together with an expla-
nation of what each bank has to offer. The function of the banks in the market will be 
presented. This article is about the precautionary standards that banks must adhere to.
Key words: Bank, Functions of Banks, Banking

1. Wstęp 
Czym jest bank? Odpowiedź wydaje się prosta, ale trudniej powiedzieć dokład-

nie, czym zajmuje się ta instytucja. Zdaniem autora niniejszego artykułu to nie tylko 
organizacja, która przechowuje pieniądze. Autor uważa, że banki to również insty-
tucje, które udzielają kredytów na inwestycje i są częścią całego wielkiego systemu 
bankowego. Cały system bankowy tworzą banki komercyjny oraz bank centralny1. 

1 Bank centralny w Polsce to Narodowy Bank Polski.

Banki - istota i rodzaje
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2. Definicje banku
W ujęciu tradycyjnym można powiedzieć, że bank jest przedsiębiorstwem usłu-

gowym, których działalność polega tylko na udzielaniu kredytów. Zadaniem banków 
w ujęciu tradycyjnym jest również zdobywanie środków finansowych na kredyty2. 
Encyklopedia wydawnictwa PWN definiuje bank, jako to przedsiębiorstwo zajmu-
jące się pośrednictwem finansowym opierającym się np.: na gromadzeniu depozytów 
i pożyczaniu pieniędzy3. Natomiast ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o prawie 
bankowym mówi o tym, że bank to osoba prawna, która została utworzona zgodnie 
z przepisami ustaw. Działa na podstawie zezwoleń, które uprawniają do wykonywania 
czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek 
tytułem zwrotnym4. 

3. Funkcje banku
Każdy bank pełni dwie funkcje takie jak: pośrednictwo oraz zapewnienie płyn-

ności. Według Heffernana Shelagha banki mają predyspozycje do tego, aby przyjmo-
wać depozyty od klienta oraz udzielać kredytów. Przyjmowane depozyty od klientów 
w każdej chwili mogą być anulowane przez właściciela depozytów. Wspomniane depo-
zyty stanowią zobowiązania banku wobec osoby, która pozostawiła je w placówce5.

3.1. Bank jako pośrednik
Pierwszą z funkcji, którą pełni bank to pośrednictwo, pełni ją pomiędzy kredy-

tobiorcą, a osobą, która składa depozyty (tzw. deponent). Zadaniem banku jest obsługa 
obiegu pieniądza oraz skupianie wolnych kapitałów finansowych i oszczędności. 
Inaczej mówiąc przyjmowanie depozytów i przekształcenie ich w gotowe środki do 
udzielenia kredytów dla firm czy klientów indywidualnych. Podsumowując tę funkcję 
instytucja, jaką jest bank pośredniczy pomiędzy osobą, która posiada oszczędności, 
a klientem który potrzebuje kapitału.

3.2. Bank jako przedsiębiorstwo
Określając bank jako przedsiębiorstwo można powiedzieć, że jest jednostką 

samodzielną i występuje finansowanie z własnych środków (samofinansowanie). 
Działa w oparciu o prawo, a dokładniej o prawo bankowe oraz własny status. Dochód 
banku został przedstawiony za pomocą wzoru poniżej. 

Wzór 1. Dochód banku
Dochód banku = (Wpływ z odsetek od udzielonych kredytów + pobierane prowizje  

+ opłaty za wykonywanie usług) - odseki płacone desponentom

2 W.Jaworski, Z.Krzyżkiewicz, B.Kosiński, Banki, Rynek, operacje, polityka., Wydawnictwo Poltext, 
Warszawa 1997, s. 9.

3 Bank http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/banki;3874100.html 09.05.2017.
4 ART.2 Ustawa z 29.08.1997 o prawo bankowe (Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939 z późn. zm.).
5 H.Shelagh, Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 2.
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4. Normy ostrożnościowe
Normy ostrożnościowe regulują działalność banku, jako firmy i zapobiegają 

indywidualnym upadkom placówki. Polegają na przykład na kontroli ryzyka w dzia-
łalności, ograniczeniu rozmiarów aktywności instytucji, czy też określeniu wymogów 
dotyczących kapitału początkowego. Wymogi regulacyjne dotyczą również wymogów 
informacyjnych i procedur dotyczących likwidacji banku, tak, aby nie dopuścić do 
funkcjonowania niewypłacalnych placówek. Najważniejsze normy ostrożnościowe, 
które regulują działalność w Polsce jak i całej UE, dotyczą6:

1. obowiązek uzyskania licencji bankowej,
2. posiadanie kapitału założycielskiego w wysokości 5 mln euro lub 1mln 

euro w przypadku banków spółdzielczych,
3. uchwalenia prezesa i dwóch osób do zarządu,
4. przestrzeganie adekwatności budżetowej, czyli współczynnika wypłacal-

ności banku,
5. poszanowania limitu inwestycji kapitałowych banku,
6. nienaruszania limitu koncentracji kredytów,
7. monitorowanie przepływu kapitału.

Poniżej tabela znajduje się, która przedstawia najważniejsze regulacje w bankowości.

Tabela 1. Najważniejsze regulacje w bankowości.
Nazwa regulacji Wartość

Wymogi kapitałowe pełny 8% aktywów ważonym ryzykiem

Kapitał Założycielski 5 mln euro lub 1 mln euro dla banków 
spółdzielczych

wskaźnik pokrycia wypływów netto-LCR Ma wzrastać stopniowo: w 2015 60%, a w 2018 
ma wynosić 100% 

Dźwignia finansowa 5% wg stanowiska KNF 
Bufor zabezpieczający 2,5% łącznej kwoty banku na ryzyko
Bufor antycykliczny 4,5% aktywów ważonych ryzkiem

Bufor systemu ryzyka 4,5% aktywów ważonych ryzkiem
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJ-
SKIEGO I RADY (UE) nr 575/2013, art.32 ustawy o prawie bankowym z 29.08.1997i DYREK-
TYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE i Stanowisko KNF w sprawie 
polityki dywidendowej banków w 2016 https://www.knf.gov.pl/Images/KNF_banki_polityka_dywi-
dendowa_15_12_2015_tcm75-43839.pdf. (09.05.2017).

6 http://ww.w.consilium.europa.eu/pl/policies/banking-union/single-rulebook/capital-requirements/ 
16.05.2017.

 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 575/2013,z dnia 26 czerwca 
2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych

 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE, z dnia26 czerwca 2013 w spra-
wie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego 
nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnym Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo 
bankowe, op. cit.
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5. Podział banków
Ogólny podział banków został przedstawiony poniżej. W celu ukazaniu jak 

dużo rodzajów banków istnieje na rynku. 

Rysunek 1. Rodzaje banków.
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HOLDINGI 
BANKOWE 

Banki Korporacyjny 

Konglomeraty 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Źródło: M. Podstawka, Finanse, PWN, Warszawa 2010, 
s. 481-485; Finanse, pod red., J. Ostaszewskiego, Difin, Warszawa 2010, s. 384.

5.1. Banki według formy własności
Bank komercyjny to taka instytucja, która stanowi drugi poziom systemu banko-

wego. Obsługuje zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorstwa. Głównym 
celem jest gromadzenie depozytów, a na ich podstawie udzielanie kredytów. Realizują 
płatności i inne usługi na życzenie klientami, nastawione są na osiąganie zysku. Bank 
komercyjny może działać jako bank państwowy i jako własność prywatna. Własność 
prywatna działa w formie spółki akcyjnej. W Polsce istnieje tylko jeden bank komer-
cyjny, którego właścicielem jest państwo. Jest nim Bank Gospodarstwa Krajowego7.

Bank spółdzielczy jest instytucją, która działa na rynku lokalnym. Jak sama 
nazwa mówi działa w formie spółdzielni, działają samodzielnie. Mogą jednoczyć się 
w regionalne lub krajowe związki. Coraz częściej traktowane są, jako banki uniwer-
salne. Głownie działają na obszarach wiejskich8.

7 M. Podstawka, op. cit., s. 479; Finanse, pod red., J. Ostaszewskiego, op. cit., s. 383-386. 
8 Finanse, pod red., J. Ostaszewskiego, op. cit., s. 388. 
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5.2. Banki według rodzaju działalności
Bank Uniwersalny jest miejscem gdzie dokonuje się wszystkich czynności ban-

kowych bez limitu w ich działalności. Łączy wszystkie rodzaje transakcji ze sobą np. 
transakcje depozytową z transakcją w zakresie papierów wartościowych. Ten bank 
potrafi obsługiwać firmy, klientów indywidualnych lub połączyć oba typy.

Bank Detaliczny jest instytucją nastawiona na gospodarstwa domowe i mikro 
firmy, które zatrudniają do 9 osób. Oferują usługi dla nie znacznych operacji finanso-
wych. Obsługa jest błyskawiczna i nie sformalizowana.

Bank Inwestycyjny specjalizuje się w gwarantowaniu emisji papierów war-
tościowych, obrocie papierami inwestycyjnymi oraz inwestowaniu. Usługi banków 
inwestycyjnych obejmują przykładowo pośrednictwo pomiędzy emitentami papie-
rów wartościowych, a inwestorami. Bank Inwestycyjny udziela zabezpieczeń, zarzą-
dza aktywami, obsługę i doradztwo dla firm czy też doradztwo finansowe dla dużych 
klientów instytucjonalnych. Klientami zazwyczaj są duże przedsiębiorstwa i fundusze 
inwestycyjne. Inwestycje dokonywane za pomocą banków inwestycyjnych wyróż-
niają się z zasady wysoką stopą zwrotu oraz wysokim ryzykiem9.

Bank Specjalistyczny finansuje inwestycje, które potrzebują wyjątkowego 
rodzaju fachowej obsługi. Inwestują tylko w jedną określoną działalność. Wyróż-
niamy10:

•• Bank Hipoteczny zajmuje się udzielaniem kredytów, inwestowanie w budow-
nictwo mieszkalne i gospodarcze. Zabezpieczenie to hipoteka nieruchomości, 
bank zarabia na sprzedaży listów zastawnych.

•• Bank Samochodowy kreowane przeważnie są przez koncerny motoryzacyjne 
w celu udzielania kredytów na kupno danej marki samochodu. Środki na utrzy-
manie pochodzą również z depozytów wnoszonych przez klientów.

•• Bank Komunalny zakładany jest przez organy samorządowe. Taki typ banku 
nie istnieje w polskim systemie bankowym. Istnieje w celu obsługi własnej 
działalności, przyjmowaniu depozytów i udzielanie kredytów inwestorom na 
cele gospodarcze.

•• Bank Internetowy to instytucja, w której jedynym kanałem dystrybucji jest 
Internet. Dzięki temu rozwiązaniu obniża się koszty prowadzenia działalności, 
co skutkuje wyższym oprocentowaniem dla klientów.

Bank Korporacyjny porównywalny zarysem jest do banku inwestycyjnego. Oferta 
skierowana jest dla wielkich firm krajowych i korporacji zagranicznych. Jego działal-
ność polega na przykład na: zarządzaniu aktywami firmy, emitowanie akcji, udzielanie 

9 Ibidem, s. 388. 
 bankowość inwestycyjna http://www.stockwatch.pl/artykuly/post/2008/06/21/Leksykon-B-i-C.aspx 

(09.05.2017).
10 Finanse, pod red., J. Ostaszewskiego, op. cit., s.387- 388.
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kredytu. Nie mają dużo placówek, najczęściej realizują swą działalność w siedzibie 
firmy. 
Holding Bankowy to korporacja, która jest właścicielem, co najmniej jednego banku. 
Otwierany jest przez instytucje bankową i spoza sektora bankowego. Zaletą jest sze-
roki wachlarz usług i niskie ryzyku ogłoszenia upadłości. Wadą jest że nie uwzględnia 
potrzeb rynków lokalnych.
Konglomeraty są rodzajem holdingu w którym wszystkie usługi finansowe są udzie-
lane „pod jednym dachem”.

6. Podsumowanie
Obecnie trudno sobie wyobrazić życie bez banków, praktycznie na każdej ulicy 

jest jakiś bank. Zdaniem autora tego artykułu, że to jeszcze nie koniec powstawania 
banków, powstanie jeszcze ich więcej. Są to placówki, które są potrzebne dają zatrud-
nienie absolwentom uczelni, na przykład kierunków finansów. Pozwalają sfinansować 
inwestycje przedsiębiorstw lub kredyt pozwoli utworzyć nową firmę. Jak powiedział 
Henry Ford, że jeżeli ludzie by zrozumieli bankowość, to na drugi dzień wybuchła by 
rewolucja.
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Leasing, it’s advantages and disadvantages,  
and comparison with bank credit

Streszczenie:
Przedsiębiorstwo chcące inwestować decyduje się na wybór odpowiednie źró-

dło finansowania. Podstawowymi formami finansowania dla podmiotów działających 
w sektorze MŚP są zysk przedsiębiorstwa, pożyczki, oraz kredyt bankowy. Na polskim 
rynku od kilku lat dostępną formą finansowania inwestycji jest leasing, który polega 
na wypożyczeniu środka trwałego, a nie na jego zakupie. Leasing w wysoko rozwi-
niętych krajach jest najczęściej stosowaną metodą finansowania inwestycji oraz formą 
obrotu gospodarczego. 
Słowa kluczowe: leasing, kredyt bankowy, wada, leasingu, zaleta leasingu

Abstract:
The company that wants to invest decides which source of financing to choose. 

Basic sources of financing for SMEs are corporate profits, loans, and bank loans. On 
the Polish market for several years the available form of investment financing is leas-
ing, which consists in renting a fixed asset, not on its purchase. Leasing in highly 
developed countries is the most commonly used method of financing investments and 
forms of economic trading.
Keywords: leasing, bank credit, leakage defect, advantage of leasing
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Leasing jako metoda kredytowania i finansowania inwestycji wykształcił się 
na początku lat pięćdziesiątych XX w. w Stanach Zjednoczonych. W Europie firmy 
leasingowe powstały 10 lat później (RFN, Wielka Brytania, Belgia, Francja, Austria). 
Ta forma finansowania inwestycji od kilku lat nabiera większego znaczenia w pań-
stwach Europy Wschodniej i Środkowej1. 
„Przekazywanie (oddawanie) przez jedną stronę (wynajmującego, wydzierżawiają-
cego, leasingodawcę) drugiej stronie (najemcy, dzierżawcy, leasingobiorcy) rzeczy do 
korzystania za ustaloną w umowie opłatą i na uzgodnionych warunkach określone jest 
mianem leasingu”2.

Leasing (ang. dzierżawienie) właścicielem przedmiotu leasingu jest leasingo-
dawca, ale umowa przewiduje możliwość przeniesienia własności na leasingobiorcę. 
Wyróżniamy leasing bezpośredni, mówimy o nim, wtedy gdy producent bez pośredni-
ków przekazuje swoje wyroby do użytkowania kontrahentom. Leasing pośredni, wtedy 
gdy producent udostępnia swoje wyroby, korzystając z wyspecjalizowanej firmy, która 
zajmuje się leasingiem. Na okres trwania umowy leasingu możemy wyróżnić: leasing 
finansowy - mowa jest o nim wtedy gdy umowy zawierane są na kilka lat oraz okres 
jest zbliżony do okresu użyteczności eksploatacji przedmiotu leasingu. Leasingo-
dawca płaci za przedmiot leasingu, a kapitał który jest przez niego włożony amor-
tyzuje się podczas trwania umowy. Opłaty leasingu uiszcza leasingobiorca w ratach 
podczas trwania umowy, a po upływie umowy leasingu może on stać się właścicielem 
przedmiotu leasingu. Leasing operacyjny jest zaś wtedy, gdy umowy zawierane są na 
1 rok, czyli krócej niż wynosi ich okres przydatności do korzystania z danego przed-
miotu, a opłaty najczęściej są wyższe.
Korzyści płynące z leasingu to3:

•• szybszy dostęp do nowych technologii;
•• finansowany z obcych środków bez potrzeby korzystania z kredytów;
•• koszty pokrywane są z bieżących dochodów pozyskiwanych przez przedmiot 

leasingu. Tabela 1. pokazuje zestawienie porównawcze różnych definicji doty-
czących umowy leasingu.

1 L. Stecki, Leasing, Wyd. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 1999, s.33.
2 D. Krzemińska, Finanse przedsiębiorstwa, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000, s.51. 
3 Zob. encyklopedia.pwn.pl/haslo/leasing;3931094.html dn.10.03.2017.
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Tabela 1. Porównanie różnych definicji umowy leasingu.
Podstawa prawna Definicja umowy leasingu

Kodeks cywilny 
art.709

Finansujący jest zobowiązany nabyć rzecz od zbywcy na wcześniej 
określonych warunkach i oddać tę rzecz korzystającemu by mógł tę rzecz 
używać lub używać i pobierać z tej rzeczy pożytki, przez oznaczony 
w umowie czas, natomiast korzystający jest zobowiązany do zapłaty 
finansującemu wynagrodzenia pieniężnego w wcześniej uzgodnionych 
ratach, wynagrodzenie musi być równe cenie lub wynagrodzeniu z tytułu 
pozyskania rzeczy przez finansującego. Umowy leasingu przedstawione 
w Kodeksie Cywilnym rzadko są używane w obrocie gospodarczym.

Ustawa 
o rachunkowości 

„Każda umowa, na mocy której jedna ze stron (finansujący) oddaje drugiej 
stronie (korzystającemu) środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne 
do odpłatnego używania lub pobierania pożytków na czas oznaczony”. 
Ustawa o rachunkowości wprowadza podział na leasing operacyjny lub 
leasing finansowy. Ustawa o rachunkowości nie rozwiązuje wszystkich 
problemów, które są związane z ewidencją rachunkową. 

MSR 17
Umowa w której leasingodawca przekazuje leasingobiorcy w zamian za 
opłatę prawo do użytkowania danego przedmiotu leasingu przez uzgodniony 
czas w umowie.

KSR 5

W KSR 5 umowa leasingu jest podpisywana na co najmniej 12 miesięcy. 
Sprawozdanie finansowe powinno rzetelnie oraz jasno ukazywać sytuację 
ekonomiczną podmiotu gospodarczego. W umowie leasingu powinno się 
rozróżniać sytuację w której leasingodawca przenosi na leasingobiorcę 
korzyści oraz ryzyko związane z przedmiotem leasingu, a sytuacji w której 
takie przeniesienie nie następuje. Przeniesienie związane z przedmiotem 
leasingu większości korzyści, ale również też różnego rodzaju ryzyka na 
leasingobiorcę podobne jest do transakcji w której to osoba finansująca 
udziela kredytu osobie kupującej na zakup przedmiotu leasingu. W takim 
przypadku przedmiot leasingu jest wykazany w księgach korzystającego. 

Źródło: L. Pogodzińska, Leasing finansowy i operacyjny – porównanie regulacji UoR i MSR/MSSF, 
Wyd. Wiedza i praktyka, Warszawa 2015, s. 4-5.

W tabeli 1. przedstawiono różne definicje opracowane w oparciu różne akty 
prawne. W celu pokazania różnych form leasingu posłużono się kryteriami klasyfika-
cji przedstawionej w tabeli. Obowiązuje zasada, że jeżeli jedno z ukazanych kryteriów 
zostaje spełnione, umowa jest wtedy zaklasyfikowana do leasingu finansowego. Jeżeli 
żadne z kryterium nie jest spełnione wtedy umowa leasingowa ma charakter leasingu 
operacyjnego4. Tabela 2. przedstawia zaś porównanie leasingu z kredytem bankowym.

4 L. Pogodzińska, Leasing finansowy i operacyjny – porównanie regulacji UoR i MSR/MSSF, Wyd. Wie-
dza i praktyka, Warszawa 2015, s. 4-5.
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Tabela 2. Porównanie leasingu z kredytem bankowym.
Cecha Leasing Kredyt bankowy

Dostępność Dostępność oraz mało skomplikowane 
procedury przyznawania,

Złożone procedury przyznawania, 
mniejsza dostępność,

Elastyczność 

Dostosowanie umowy może 
być indywidualne do potrzeb 

leasingobiorcy, elastyczna forma 
finansowania,

Mało elastyczna forma 
finansowania,

Koszt Wyższy w stosunku do kosztu kredytu, Niższy w stosunku do leasingu,
Zabezpieczenia Mało uciążliwe, Uciążliwe,
Przeniesienie 

własności Korzystne, Mało korzystne,

Świadczenia 
oraz cena zakupu 
środków trwałych

Korzystne stawki ubezpieczenia, 
możliwe dodatkowe usługi, zakup 

środków trwałych w korzystniejszych 
warunkach,

Nie korzystne stawki ubezpieczenia, 
nie przewidziane dodatkowe usługi, 

mało korzystne warunki środków 
trwałych kupna,

Wskaźniki 
finansowe bilansu

W strukturze pasywów oraz aktywów 
nie niesie za sobą żadnych zmian, 

W strukturze pasywów oraz 
aktywów niesie za sobą zmiany, 

Tarcza podatkowa Powstaje, Nie powstaje,
Opracowanie własne na podstawie: N. Pawlikowski, Leasing 2013 według MSR/MSSF, KSR, UoR 
i podatków dochodowych, Wyd. Wiedza i Praktyka Sp. z o.o., Warszawa 2013, s. 32.

Jak większość umów zawieranych przez przedsiębiorstwo z innymi podmio-
tami, tak i umowa leasingu posiada zalety i wady. Podpisując umowę leasingu warto 
je znać. Najważniejsze zalety leasingu to5:

1. przez cały okres umowy to finansujący jest właścicielem przedmiotu 
leasingu, chociaż przedmiot cały czas znajduje się u korzystającego. 
W leasingu samochodów, sprzętu informatycznego bądź też nieruchomości 
formą zabezpieczenia jest weksel i cesja polisy ubezpieczenia;

2. leasing zazwyczaj jest dla korzystającego tańszy od innych form finanso-
wania przedsiębiorstwa;

3. korzystający z przedmiotu leasingu przez cały okres umowy z finansują-
cym narażony jest na niskie ryzyko oraz brak jest rekomendacji ze strony 
KNF, leasingodawcy bardzo często są bardziej elastyczni w ocenie kondy-
cji finansowej niż, np. banki;

4. wiele firm finansujących zadawala się jedynie oświadczeniami o braku 
fiskalnych zaległości nie weryfikując klientów w Krajowym Rejestrze 
Długów;

5. zobowiązania leasingowe zazwyczaj nie wpływają na zmniejszenie zdol-
ności kredytowej w przeciwieństwie do udzielanych kredytów, przy 

5 R. Kowalski, Leasing dla przedsiębiorcy jak wybrać i rozliczać, Dziennik Gazeta Prawna, I/2015, 
s. 30-33.
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jednoczesnym zachowaniu lub też zwiększeniu płynności finansowej, 
takim przykładem jest np. leasing zwrotny;

6. przez cały okres umowy to finansujący znajduje się w posiadaniu przed-
miotu leasingu, dlatego nawet upadłość finansującego nie stanowi prze-
słanki do zerwania umowy leasingu;

7. dużo prawdy jest również w słowach wypowiadanych przez handlowców, 
iż „finansowanie inwestycji daje korzystającemu możliwość dostępu do dóbr 
inwestycyjnych bez angażowania dużych środków na ich zakup”;

8. szeroki dostęp do komponentów majątku bez głównego naruszania wła-
snego majątku;

9. sposobność precyzyjnego planowania finansowego, które ma dotyczyć 
przyszłego czasu bądź też w perspektywy najbliższych lat;

10. raty leasingowe nie zawsze najtańsze, ale bardzo elastyczne w kształtowaniu 
obciążeń finansowych możliwość oddziaływania na wysokość rat;

11. finansujący ma obowiązek rozliczania korzyści w przypadku zniszczenia 
przedmiotu leasingu bądź wcześniejszego zakończenia umowy;

12. sposobność cesjonowania, tzn. odsprzedaży umowy leasingu czyli reago-
wania na zmiany warunków finansowych;

13. po zakończeniu umowy leasingu istnieje możliwość zawarcia następnej 
umowy;

14. możliwość rezygnacji z umowy wyłącznie za zgodą leasingodawcy;
15. po okresie umowy nie trzeba zakupić przedmiotu leasingu, dzięki czemu 

można reagować na zmiany zachodzące na rynku oraz na potrzeby korzy-
stających.

Wady płynące z leasingu6:
1. przedmiot leasingu mimo, iż jest w posiadaniu korzystającego i tak przez 

okres umowy jest własnością finansującego, dlatego korzystający nie może 
sprzedać przedmiotu leasingu;

2. przedmiot leasingu nie może być zabezpieczeniem dla korzystającego, 
ponieważ nie jest jego właścicielem;

3. korzystający nie może dokonywać zmian w rzeczy leasingowej, ani nie 
może zmieniać przeznaczenia tej rzeczy, ponieważ nie jest jego właścicie-
lem; 

4. korzystający przez pełny okres umowy musi ubezpieczać rzecz leasingu 
oraz dokonywać odszkodowania na finansującego;

5. finansujący ma prawo do ingerowania w formę oraz miejsce napraw leasin-
gowanego przedmiotu;

6 R. Kowalski, dz. cyt., s. 30-33.
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6. finansujący może nakładać kary za niekorzystanie z autoryzowanych ser-
wisów;

7. korzystający nie ma prawa oddać przedmiotu leasingu osobie trzeciej;
8. jeżeli korzystający utraci przedmiot leasingu wtedy finansujący może zażą-

dać całości przyszłych rat do spłacania w wyznaczonym przez niego czasie 
niekiedy jest to krótki termin płatności;

9. opóźnienia związane z płatnością mogą spowodować rozwiązanie umowy 
przez leasingodawcę;

10. leasingodawca posiada prawo do weryfikowania kondycji finansowej 
leasingobiorcy oraz żądać od niego dodatkowych zabezpieczeń;

11. odsprzedaż umowy wymaga zgody od osoby finansującej, a także wiąże się 
z kolejnymi opłatami;

12. leasingobiorca nie może żądać od leasingodawcy skrócenia umowy;
13. skrócenie umowy leasingu wiąże się z dodatkowymi opłatami;
14. bardzo wiele opłat ponosi korzystający z leasingu za dodatkowe świad-

czenie;
15. zmiana rozkładu płatności wiąże się z dodatkowymi opłatami uiszczanymi 

przez leasingobiorcę.
Z leasingu najczęściej korzystają firmy które7:

•• posiadają zbyt niski kapitał własny i nie stać ich na zakup danego przedmiotu;
•• są zadłużone lub generują straty i nie zakwalifikują się do otrzymania kredytu;
•• nie posiadają żadnego zabezpieczenia by uzyskać kredyt bankowy;
•• szybko reagują na postęp techniczny i często wymieniają wyposażenie;
•• zbyt krótki okres działalności na rynku.

Leasing ma na celu umożliwienie przedsiębiorstwu, korzystania z określonej 
w umowie rzeczy przez czas krótszy od okresu ekonomicznego zużycia przedmiotu. 
Leasingobiorca nie ma konieczności nabycia danej rzeczy, co za tym idzie nie ma 
konieczności dokonywania zakupu, czyli nie musi angażować własnych środków pie-
niężnych, albo zaciągać kredyt by sfinansować zakup danej rzeczy. W przypadku, gdy 
przedsiębiorstwo posiada własne środki pieniężne lub ma zdolność kredytową, leasing 
jest nieopłacalny. Elementem charakterystycznym umów leasingowych jest zakup 
przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu leasingu8. 

Można się zastanowić, czym powinno kierować się przedsiębiorstwo przy 
wyborze towarzystwa leasingowego dla leasingu ciężarówek. Na rynku funkcjonuje 
bardzo wiele dużych grup kapitałowych oferujących takie usługi. Wiarygodność 
takich przedsiębiorstw staje się bardzo wysoka. Jeżeli mamy do czynienia z firmą, 
która nie związana jest ze stabilnym kapitałem, warto jest wtedy sprawdzić jej sytuację 

7 D. Dziawgo, A. Zawadzki, Finanse przedsiębiorstwa Istota – Narzędzia - Zarządzanie, Wyd. Stowarzy-
szenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011, s. 92.

8 T. Cebrowska, Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wyd. PWN, Warszawa 2010, s. 267.
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finansową. To finansujący jest właścicielem pojazdu, dlatego leasingobiorca musi 
uniknąć tego ryzyka. Gdy finansujący upadnie leasingobiorca ma prawo zaspokoić się 
z przedmiotu leasingu9. 
Czynniki jakie trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze firmy leasingowej10:

•• specjalizację przedsiębiorstwa;
•• oferowane przez firmę produkty;
•• elastyczność firmy;
•• opłaty leasingowe.

Mówiąc o leasingu mamy do czynienia również z podatkiem odroczonym może 
on wynikać z leasingu księgowego, który może być traktowany, jako podatkowy albo 
księgowy. W pierwszym wypadku różnice wynikają z:

•• występowaniem po stronie korzystającego różnicy między podatkową i bilan-
sową wartością zobowiązań;

•• ewentualnej różnicy między podatkową i bilansową wartością środków trwa-
łych;

•• występowaniem u leasingodawcy różnicy między podatkową i bilansową war-
tością należności.

W drugim przypadku różnice wynikają z11:
•• występowania u leasingobiorcy zgodnie z prawem bilansowym zobowiązań 

i środków trwałych – obydwie te sytuacje są nieistniejące dla celów podatko-
wych;

•• występowania u leasingodawcy, zgodnie z prawem bilansowym, opłaty w sytu-
acji kiedy nie istnieją dla celów podatkowych, oraz jej występowanie jest 
zgodne z prawem podatkowym, gdy również nie istnieją dla celów bizneso-
wych środki trwałe.

Sprzedaż lub też oddanie przedmiotu umowy po wygaśnięciu umowy leasingu
Po zakończeniu okresu umowy leasingu finansowego leasingodawca ma prawo 

do przeniesienia przedmiotu leasingu na leasingobiorcę lub też na inną osobę zaintere-
sowaną przedmiotem leasingu. Strony umowy mogą również postanowić co z dalszym 
używaniem przedmiotu leasingu przez korzystającego. Gdy przedmiot umowy zostaje 
zwrócony, finansujący wprowadza przedmiot leasingu do ksiąg rachunkowych jako 
zakupiony, używany element aktywów. Korzystający nabywa przedmiot leasingu gdy, 
opłata końcowa obejmuje w całości spłatę pewnej części kapitałowej z tytułu sprze-
daży leasingobiorcy przedmiotu leasingu. „Finansujący ujmuję opłatę końcową jako 
spłatę należności od korzystającego. Jeżeli opłata ta przewyższa wartość pozostałych 

9 I. Kunowska, Leasing ciężarówek – o czym trzeba pamiętać podpisując umowę, Wyd. Wiedza i Praktyka, 
Warszawa 2016, s.13.

10 I. Kunowska, dz. cyt., s.13.
11 Ibidem, s.13.
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należności, różnicę tę odnosi się na przychód z tytułu leasingu finansowego. Sprzedaż 
przedmiotu leasingu osobie trzeciej oznacza przeniesienie prawa własności na osobę 
trzecią następującą na podstawie odrębnej umowy kupna-sprzedaży. Opłata końcowa 
stanowi przychód ze sprzedaży środka trwałego. Koszt sprzedanego składnika akty-
wów stanowi wartość rynkową przedmiotu leasingu12”. Możliwą rekompensatę wypła-
coną leasingobiorcy finansujący wlicza do kosztów operacyjnych. Zawarcie kolejnej 
umowy leasingu rozpatruje się od strony księgowej i jest postrzegane jako zawar-
cie nowej umowy, ujmowanej i klasyfikowanej podług ogólnych zasad13. Tabela 3. 
zawiera cztery scenariusze zakończenia umowy leasingu finansowego.

Tabela 3. Cztery scenariusze zakończenia umowy leasingu finansowego.
Możliwy scenariusz Treść 

Zwrot przedmiotu 
leasingu finansującego 

Leasingodawca wprowadza przedmiot leasingu do ksiąg rachunkowych, 
a z drugiej strony jako zmniejszenie przychodów z leasingu finansowego 
lub należności od leasingobiorcy.

Przeniesienie własności 
przedmiotu leasingu na 

korzystającego 

Opłata końcowa z racji sprzedaży leasingobiorcy przedmiotu leasingu 
stanowi spłatę części kapitałowej. Dla leasingobiorcy opłata końcowa 
jest jak spłata należności od leasingobiorcy. Różnice z przewyższonej 
wartości pozostałych należności nazywa się jako przychód z leasingu 
finansowego.

Sprzedaż osobie trzeciej 
przedmiotu leasingu

Sprzedaż przedmiotu leasingu na osobę trzecią następuje na podstawie 
umowy kupna-sprzedaży. Przychód ze sprzedaży stanowi opłatę 
końcową za środek trwały. Koszt sprzedanego składnika aktywów 
oznacza wartość rynkową przedmiotu leasingu. Leasingodawca do 
kosztów operacyjnych zalicza ewentualną rekompensatę wypłaconą 
leasingobiorcy. 

Zawarcie następnej 
umowy leasingu po 

zakończeniu pierwotnej

Zawarcie kolejnej umowy od strony księgowej jest zawarciem nowej 
umowy leasingowej według ogólnych zasad.

Źródło: N. Pawlikowski, Leasing 2013 według MSR/MSSF, KSR, UoR i podatków dochodowych, 
Wyd. Wiedza i Praktyka Sp. z o.o., Warszawa 2013, s.11.

Natomiast po stronie finansującego są cztery scenariusze zakończenia umowy leasingu 
operacyjnego14:

a) zwrot przedmiotu leasingu finansującemu;
b) przeniesienie na leasingobiorcę prawa własności przedmiotu leasingu;
c) sprzedaż osobie trzeciej przedmiotu leasingu;
d) zawarcie następnej umowy po zakończeniu umowy leasingu.

12 L. Pogodzińska, dz. cyt., s. 10-11.
13 Ibidem, s. 10-11.
14 N. Pawlikowski, dz. cyt., s.15.
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Trzy scenariusze zakończenia po stronie korzystającego z umowy leasingu operacyj-
nego15:

a) zwrot przedmiotu leasingu finansującemu;
b) przeniesienia na leasingobiorcę prawa własności przedmiotu leasingu;
c) zawarcie następnej umowy po zakończeniu umowy leasingu.

W leasingu operacyjnym przedmiot leasingu nie musi wykupywać leasingo-
biorca, jest to jedynie jego opcja i prawo. Jeżeli po upływie okresu umowy leasingu 
leasingodawca przenosi na osobę trzecią prawo własności środków trwałych lub nie-
materialnych i prawnych oraz wypłaca leasingobiorcy z tytułu spłaty uzgodnioną 
kwotę, to w czasie określenia przychodu ze sprzedaży oraz kosztu jego uzyskania 
używa się zasad ogólnych. Dla leasingobiorcy otrzymana kwota tworzy jego przy-
chód w chwili jej pozyskania. Jeżeli po upływie okresu umowy leasingobiorcy do 
dalszego użytku środki trwałe albo wartości niematerialne oraz prawne, będące 
przedmiotem tejże umowy, przychodem leasingodawcy i kosztem uzyskania przy-
chodów leasingobiorcy są opłaty ustalone wcześniej przez strony umowy16.
Rodzaje rozliczeń opłat po zakończeniu umowy leasingu:

•• zakończenie umowy zgodnie z harmonogramem;
•• skrócenie zgodnie z postanowieniem stron;
•• rozwiązanie umowy jednostronnie;
•• wygaśnięcie umowy z powodu utraty rzeczy leasingu – z tego powodu korzy-

stający nie ponosi odpowiedzialności.
Finansujący ma prawo żądać od leasingobiorcy zapłacenia wszystkich niezapłaconych 
rat, pomniejszonych o korzyści, które finansujący uzyskał dzięki ich zapłacie przed 
zakończeniem umowy i przed umówionym terminem leasingu również z tytułu ubez-
pieczenia przedmiotu, ale również i naprawienia szkody. Opłaty te bardzo często przy-
czyniają się do sporów między korzystającym a finansującym17.

Leasing w dzisiejszych czasach staje się najlepszym źródłem finansowania 
małych i średnich przedsiębiorstw. Staje się bardzo popularny wśród firm np. trans-
portowych. Leasing jest dostępniejszą formą finansowania w przeciwieństwie do kre-
dytu bankowego. Przeniesienie własności jest korzystniejsze w leasingu niż w kredy-
cie bankowym. Zabezpieczenie w kredycie jest uciążliwe i skomplikowane, natomiast 
w leasingu jest mało uciążliwe.

15 Ibidem, s.17.
16 R. Kowalski, dz. cyt., s.77-78.
17 Ibidem, s.22.
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URZĘDU STANU CYWILNEGO W KOWALU

Administrative procedure for the change of names and surnames 
on the example of the Office of Civil Status in Kowal 

Streszczenie:
Niniejszy artykuł powstał w oparciu o analizę aktów prawnych, dostępnej lite-

ratury przedmiotu oraz orzecznictwa sądowego. W pracy przytoczone zostały usta-
wowe przesłanki dokonania zmiany imienia i nazwiska. Przedstawione są także dane 
statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego w Kowalu oraz procedura administracyjna 
osoby dokonującej takowej zmiany. 
Słowa kluczowe: zmiana imienia, Urząd Stanu Cywilnego w Kowalu, procedura 
administracyjna

Abstract:
The present article was based on legal acts analysis, literature access and case-

law of the courts. In thesis has been quoted statutory premises for the change firstname 
and surname. In article also has been presented statistic data from Office of Civil Status 
in Kowal and procedure administrative of person who is making such a change.
Keywords: change of name, Office of Civil Status in Kowal, administrative procedure.

Wstęp
Nazwisko towarzyszy człowiekowi przez całe jego życie i pomaga funkcjono-

wać w środowisku, jakie go otacza. Wraz z imieniem tworzy integralną całość, która 
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pozwala na identyfikację każdego człowieka. Większość ludzi zdaje sobie sprawę 
z możliwości zmiany nazwiska z tytułu zawarcia związku małżeńskiego, jednak 
oprócz takiej sytuacji możemy złożyć także wniosek o zmianę imienia bądź nazwiska, 
który rozpocznie procedurę administracyjną. Należy jednak pamiętać, że taka czyn-
ność niesie za sobą wiele zmian, dlatego tez Kierownicy Urzędów Stanu Cywilnego 
nie muszą wydawać decyzji pozytywnych w sytuacji, która według nich nie spełnia 
przesłanek wskazanych w Ustawie z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia 
i nazwiska1, o których więcej napiszę w rozwinięciu tego tekstu.

1. Podstawa prawna procedury zmiany imienia i nazwiska
Podstawą prawną do zmiany imienia i nazwiska jest Ustawa z dnia 17 paździer-

nika 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska, która po sześciomiesięcznym vacatio 
legis weszła w życie 13 czerwca 2009 roku i obowiązuje po dzień dzisiejszy. Zgodnie 
z art. 1 tej ustawy określa ona „zasady zmiany imienia lub nazwiska na inne imię 
lub nazwisko oraz właściwość organów administracji publicznej i tryb postępowania 
w sprawach zmiany imienia i nazwiska”. 

Zmiana imienia lub nazwiska nie oznacza wyłącznie przybrania innego imie-
nia lub nazwiska, odmiennego od dotychczasowego, ale może ograniczyć się do tych 
samych danych, tylko użytych w innym rodzaju (żeńskim lub męskim) lub posiadające 
inną pisownię2.

Na przykładzie Urzędu Stanu Cywilnego w Kowalu pragnę przedstawić pro-
cedurę administracyjną, która oparta jest właśnie na wyżej wspomnianej ustawie. 
Już w pierwszych artykułach określa ona swój zakres przedmiotowy i podmiotowy. 
Znajdują się tam także przesłanki, po których spełnieniu nasze imię bądź nazwisko 
na pewno zostanie zmienione po osobistym złożeniu pisemnego wniosku do dowol-
nego urzędu stanu cywilnego. Przed wejściem w życie tej ustawy takiego zgłoszenia 
mogliśmy dokonać jedynie we właściwym miejscowo urzędzie, a dziś w każdej tego 
typu instytucji. Osoby zamieszkujące poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą 
taki wniosek złożyć za pośrednictwem konsula wskazując konkretny urząd stanu 
cywilnego, do którego ma być on przekazany. Po rozstrzygnięciu sprawy Kierownik 
Urzędu, który wydaje ostateczną decyzję jest zobowiązany poinformować odpowied-
nią jednostkę, w której został sporządzony akt urodzenia danej osoby o orzekniętym 
przez siebie werdykcie. 

2. Statystyka zmian dokonanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kowalu.
Jak poinformowała Pani Edyta Dorsz – Kierownik Urzędu Stanu Cywil-

nego w Kowalu zmiany imienia i nazwiska w roku 2016 dokonało zaledwie 6 osób 

1 Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, tekst jednolity: Dz. U. 2008 Nr 220 
poz. 1414, dalej jako: u.z.i.n.

2 Wojewódzki sąd administracyjny w Krakowie z dnia 8 czerwca 2004r., II SA/Kr 3199/00, ONSAIWSA 
2005, nr 3, poz. 56. 
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a w pierwszym kwartale 2017 roku 3 osoby. Biorąc pod uwagę, iż przed kilku laty ta 
liczba sięgała cyfry trzycyfrowej można wywnioskować, że ludzie korzystają z prawa 
dokonywania tej czynności w wybranej przez siebie dowolnej jednostce Urzędu Stanu 
Cywilnego na terenie całego kraju. W roku 2016 tylko jedna osoba dokonała zmiany 
imienia poprzez pozostawienie jednego z dwóch uprzednio noszonych. Pozostałe 5 
osób to kobiety rozwiedzione, które wnioskowały o powrót do nazwiska noszonego 
przed zawarciem związku małżeńskiego. Dla wszystkich tych pań było to niezmiernie 
ważne, gdyż posiadały one złe wspomnienia związane partnerem, a noszone nazwisko 
ciągle im o tym przypominało. Nie wiedziały one, że po zakończeniu związku małżeń-
skiego np. w skutek rozwodu, osoby, które dokonały wskutek jego zawarcia zmiany 
nazwiska, mogą w przeciągu 3 miesięcy od jego ustania powrócić do nazwiska noszo-
nego przed ślubem bez składania wniosku o dokonanie zmiany, a jedynie poprzez 
złożenie odpowiedniego oświadczenia, wówczas cała procedura trwa zdecydowanie 
krócej. Nie należy mylić nazwiska noszonego z rodowym, gdyż są to dwie zupełnie 
inne kwestie. 

3. Czy osoby wstępujące w związek małżeński muszą składać wniosek 
o zmianę nazwiska?

Zmiana nazwiska związana z zawarciem związku małżeńskiego wiąże się ze 
zmianą stanu cywilnego osób, które w taki związek wstępują. W takiej sytuacji nie 
muszą składać wniosku o zmianę nazwiska, a jedynie składają odpowiednie oświad-
czenie przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, jaką godność pragną nosić po 
ślubie. Omija się wówczas całą procedurę administracyjną dokonania tej zmiany. 
Małżonkowie z racji równouprawnienia mają wybór: mogą zachować swoje dotych-
czasowe nazwisko, przyjąć wspólnie jedno z nazwisk będące dotychczas nazwiskiem 
jednego z nich lub tez połączyć oba nazwiska tworząc tym samym nazwisko dwuczło-
nowe. Naturalnie przy zdecydowaniu się na ostatnie wyjście nowoutworzone nazwi-
sko nie może składać się z większej liczby członów niż dwa3. 

4. Kto może ubiegać się o zmianę imienia i nazwiska?
Osoby, które mogą dokonać zmiany według ustawy podzielono na trzy grupy. 

Na pierwszym miejscu wymienia się obywateli polskich. Nie wyjaśniono pojęcia 
„obywatel”, jednak przyjmuje się, że jest to więź prawna pomiędzy jednostką a pań-
stwem, z której wynikają określone prawa i obowiązki obu tych podmiotów. Drugą 
grupą uprawnioną do złożenia wniosku o zmianę imienia i nazwiska stanowią cudzo-
ziemcy nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa, pod warunkiem, że posiadają 
na terenie Polski miejsce stałego pobytu. Ostatnią wskazaną przez ustawodawcę grupę 
osób uprawnionych o ubieganie się o taka zmianę są cudzoziemcy, którzy w Rzeczy-
pospolitej Polskiej uzyskali status uchodźcy. Pojęcie to zostało zdefiniowane w dwóch 
umowach międzynarodowych podpisanych przez Polskę. Są to: Konwencja dotycząca 

3 M. Filipek, Zmiana nazwiska według prawa polskiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2014.
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statusu uchodźców sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r.4 oraz Protokół doty-
czący statusu uchodźcy sporządzony w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r.5 Zgod-
nie z tymi aktami prawnymi uchodźca to „osoba, która na skutek uzasadnionej obawy 
przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności 
do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza 
granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych 
obaw korzystać z ochrony tego państwa, albo która nie ma żadnego obywatelstwa 
i znajdując się na skutek podobnych zdarzeń, poza państwem swojego dawnego sta-
łego zamieszkania nie może lub nie chce z powodu tych obaw powrócić do tego pań-
stwa”6. 

5. Kiedy i jakie imiona i nazwiska możemy zmienić?
Takiej zmiany możemy dokonać w dowolnym momencie naszego życia pod 

warunkiem, iż mamy ku temu uzasadniony powód. Szczególne przesłanki pozytywne 
do takowej zmiany wymienione są w artykule 4 ustawy z dnia 17 października 2008 
roku o zmianie imion i nazwisk. 

„1. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powo-
dów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością czło-
wieka;

2) na imię lub nazwisko używane;
3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego 

obywatelstwo również się posiada.
2. Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Pol-
skiej status uchodźcy, można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów 
związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeń-
stwa osobistego.” 7.

Przedstawione tam argumenty to jedynie przykłady, a nie jedyne powody 
uprawniające do dokonania zmiany. Jeżeli nasza sytuacja kształtuje się w sposób 
wymieniony właśnie w tym artykule wówczas nie ma żadnej wątpliwości, że Kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego wyda decyzję pozytywną, która wchodzi w życie 
z dniem jej odbioru. Nie jesteśmy wstanie wymienić wszystkich sytuacji dających 
swego rodzaju gwarancję zmiany nazwiska.

4 Konwencja dotycząca statusu uchodźcy sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951r. Dz. U. 1991 nr 119 
poz. 515.

5 Protokół dotyczący statusu uchodźcy sporządzony w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r. (Dz. U. 
1991 nr 119 poz. 517).

6 P. Ruczkowski, Ustawa o zmianie imienia i nazwiska. Komentarz, ABC, 2010.
7 Zob. art. 4 u.z.i.n.
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„Pomocne przy interpretacji przepisów może być nieobowiązujące już Zarzą-
dzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 1964 r. Nr 107/64 o wprowadzeniu do użytku 
instrukcji w sprawie zmiany oraz ustalania imion i nazwisk8, w której wskazano, jakie 
nazwiska urzędnicy mają kwalifikować, jako ośmieszające lub nielicujące z godnością 
człowieka. Do tego typu nazwisk zaliczono nazwiska niemające brzmienia charak-
terystycznego dla nazwisk, a mogące wywołać żartobliwe, ironiczne lub pogardliwe 
uwagi, uciążliwe dla osób je noszących, a mianowicie:

•• nazwiska o brzmieniu rzeczownika, utworzone od nazw przedmiotów, zwie-
rząt, owadów, roślin lub nazw części organizmu, np. Bębenek, Osioł, Baran, 
Ćma, Stonoga, Pokrzywa, Mech, Wątroba, Kiszka itp.;

•• nazwiska utworzone od wyrazów mających ujemne znaczenie, np. Mazgaj, 
Gamoń, Szachraj, Krętacz, Gbur, Tępak, Głupczak itp.;

•• nazwiska utworzone od wyrazów bądź takich zgłosek, których znaczenie albo 
samo tylko brzmienie może narazić na ośmieszenie lub przynosić ujmę danej 
osobie, np. Duch, Znajda, Nędza, Pędziwół, Kochanek, Buc, Puk, Psztyk, 
Kuternoga, Męcynos itp.;

•• nazwiska utworzone od niektórych przymiotników, np. Chudy, Smutny, Pusty, 
Długi itp.”9.
Wymienione wyżej nazwiska stanowią jedynie wskazówkę interpretacyjną, 

natomiast z całą pewnością nie wyczerpują pełnego katalogu nazwisk, które mogą 
znaleźć się wśród interpretacji pojęcia „nazwisko ośmieszające lub nielicujące z god-
nością człowieka”.

Oprócz wyżej wymienionych, do nazwisk ośmieszających lub nielicujących 
z godnością człowieka możemy zaliczyć takie nazwiska, jak: Wyczesany, Pacha, 
Męczywór, Małolepszy, Kutaśko, Szpara, Fiut, Ocipka, Pucybut, Fiuto, Zachciała, 
Wędzonka, Żygadło, Łoś, Ciołek, Głąb, Gładki, Piekło, Czopek, Pałka, Chwiej, Ciem-
niak, Supeł, Żyłka, Żyła, Burek, Zasuwa, Spleśniały, Biały, Śmieszny, Kwaśny, Gruz, 
Kupka, Ogorzała, Babiarz, Sikała, Piorun, Pieronek, Garncarek, Śmietana, Urban, 
Bubel, Kulas, Kozak, Chwiej, Komar, Pitala, Świder, Paw, Swatek, Ozdoba, Bryła itp.
Nazwiska te mogą wywołać negatywne skojarzenia, narażając noszące je osoby na 
docinki i drwiny ze strony innych osób10.

Piotr Ruczkowski w swoim komentarzu z 2010 roku do ustawy o zmianie imie-
nia i nazwiska za nazwiska ośmieszające i nielicujące z godnością człowieka wskazał 
również te:

•• utworzone ze słów używanych w języku potocznym na wyrażenie ujemnego 
sądu o kwalifikacjach moralnych osoby uznano: Cham, Szachraj, Pokraka, 
Ciapa, Chłystek, Cymbała, Bęben, Gamoń;

8 P. Ruczkowski Komentarz do art. 4 ustawy o zmianie imienia i nazwiska, 2010 r.
9 Ibidem
10 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 1964 r. Nr 107/64.



62  —  CZĘŚĆ II – ADMINISTRACJA

•• będące nazwami takich zwierząt, roślin, lub przedmiotów, które ze względu na 
ich pewne charakterystyczne właściwości albo przeznaczenie użytkowe nara-
żają osoby noszące je na żartobliwe lub pogardliwe uwagi czy docinki: Gnida, 
Byczek, Glista, Pluskwa, Byk, Osioł, Goryl, Koń, Świnka, Śledź;

•• utworzone z wyzwisk, nazw zawodów lub takich właściwości ciała lub cha-
rakteru, które ośmieszają: Pośladek, Pępek, Kałdunek, Cycek, Kutas, Kutaś, 
Kutasek, Kutasik, Kutasiewicz, Kutaszewski, Chujeba, Hujek, Hujar, Jebas, 
Dupel, Pinda, Kordupel, Dupak, Duperas, Dupiera, Dupcia, Dupadło, Pire-
dolla, Siuśka, Burdel, Kotas, Kuta, Kutysek, Stojeba;

•• których samo brzmienie (skojarzenie głosek, krótkość itp.) naraża na śmiesz-
ność: Bździon, Bęc, Cipta, Pędzibyk, Trzensimiech, Mocygęba, Jakoktochce, 
Wiercigroch, Świnionoga, Parzygat, Odbierzychleb, Ojczenasz11.
Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska oprócz 

wskazania przesłanek pozytywnych przedstawia także negatywne w art. 5 „Zmiany 
imienia nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko histo-
ryczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej 
albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada człon-
ków rodziny o tym nazwisku.” Wojewódzki Sąd Administracyjny zdefiniował pojęcie 
członków rodziny bardzo wąsko, gdyż za takie osoby należy uznać jedynie małżonka 
i wstępnego wnioskodawcy12.

6. Procedura zmiany imienia i nazwiska
Decyzja w sprawie zmiany nazwiska rozstrzygana jest w postępowaniu admini-

stracyjnym, a więc mają tutaj zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks Postępowania Administracyjnego13. Celem jest rozstrzygnięcie sprawy, co do 
istoty na podstawie obowiązującego prawa i wydanie stosownej decyzji. Jak już wcze-
śniej wspomniałam cała procedura rozpoczyna się na pisemny wniosek osoby zainte-
resowanej złożony do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego bądź za pośrednictwem 
konsula Rzeczypospolitej Polskiej, gdy dotyczy to osoby zamieszkującej poza gra-
nicami kraju. Wnioskodawca powinien okazać dokument potwierdzający jego tożsa-
mość. Ustawa daje możliwość złożenia takiego wniosku inaczej niż osobiście, jednak 
potrzebny jest wówczas notarialnie poświadczony podpis. 

Zgodnie z art. 11 ustawy o zmianie imienia i nazwiska wniosek musi zawie-
rać: imię, nazwisko oraz nazwisko rodowe, adres miejsca zameldowania lub stałego 
pobytu, numer PESEL, nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana, uzasadnienia oraz 
oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku 
do innego Kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja 

11 P. Ruczkowski, Ustawa o zmianie imienia i nazwiska. Komentarz, ABC, 2010.
12 Wyrok WSA w Krakowie z dn. 17 listopada 2011r., III SA/Kr 570/11, CBOSA.
13 Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.
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odmowna. Przed wejściem w życie możliwości składania takiego wniosku w dowol-
nym urzędzie takie zapewnienie nie było potrzebne. Jest to pewnego rodzaju zabezpie-
czenie dla Kierownika danego urzędu stanu cywilnego, iż jest pierwszą i jedyna osoba, 
która zajmuje się daną sprawa. Pani Edyta Dorsz w rozmowie wspomniała, że w całej 
jej karierze nie zdarzyła się jej sytuacja, aby wydać decyzję odmowną. 

Oprócz tych danych należy dołączyć także odpis zupełny aktu urodzenia, aktu 
małżeństwa. Tych dokumentów nie trzeba dołączać w momencie, gdy składamy wnio-
sek o zmianę nazwiska w urzędzie, w którym zostały sporządzone. Po rozpatrzenie 
sprawy decyzje wydaje Kierownik albo zastępca Urzędu Stanu Cywilnego, do którego 
taki wniosek wpłynął. 

Bardzo wielu ludzi posiada dwa imiona, a posługuje się tylko jednym. Drugie 
jest stosowane tylko do dokumentów. Jeżeli, więc pragniemy takie imię usunąć, gdyż 
posługujemy się tylko jednym nie ma w tym najmniejszego kłopotu. Zapewne każdy 
z nas zna osobę, która inaczej się nazywa aniżeli na nią wołają. Wówczas taka „Kasia” 
doskonale znana wszystkim, jako „Ania”, która nie utożsamia się z imieniem posiada-
nym w dokumentach, również może takowej zmiany dokonać. Jak już wspomniałam 
Pani Edyta Dorsz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kowalu w całej swojej karie-
rze nie wydała ani jednej decyzji odmownej w sprawie zmiany imienia bądź nazwiska.

Decyzja wydawana w sprawie ma charakter decyzji konstytutywnej, tj. kreują-
cej określone stosunki prawne. Zgodnie z art. 107 § 1 Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego powinna ona zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę 
wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, 
uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwo-
łanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upo-
ważnionej do wydania decyzji. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o zmianie imienia 
i nazwiska powinna znaleźć się tam także informacja, że decyzja podlega natychmia-
stowemu wykonaniu. W przypadku decyzji pozytywnych w całości uwzględniających 
żądanie strony może odstąpić od uzasadnienia zgodnie z art. 107§4 Kodeksu postępo-
wania administracyjnego14.

Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją wydaną przez Kierownika urzędu stanu 
cywilnego przysługuje stronie odwołanie do właściwego miejscowo Wojewody w ter-
minie 14 dnia od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Kierownika urzędu stanu 
cywilnego wydającego decyzję. Możliwość wniesienia odwołania wynika z zasady 
dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Jednakże po otrzymaniu odwo-
łania Kierownik urzędu stanu cywilnego może zmienić wydaną przez siebie decyzję 
w sprawie zmiany imienia i nazwiska jeszcze przed przesłaniem go do Wojewody. 
„Przesłane odwołanie zobowiązuje organ do ponownego merytorycznego rozpatrze-
nia i rozstrzygnięcia sprawy. Od decyzji Wojewody, wydanej w wyniku wniesienia 

14 A. Czajkowska (red.), Zmiana imienia i nazwiska. Geneza. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory decyzji., 
Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 88.
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odwołania od decyzji kierownika urzędu stanu cywilnego w prawach określonych 
w ustawie o zmianie imienia i nazwiska, przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w trybie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi15”16.

7. Podsumowanie
Procedura administracyjnoprawna zmiany imion i nazwisk w Urzędzie Stanu 

Cywilnego to tylko z pozoru skomplikowana czynność. Głównym celem pracy było 
przedstawienie administracyjnego trybu zmiany imienia i nazwiska na wniosek osoby 
zainteresowanej. Wspomniane najważniejsze przesłanki do dokonania zmiany nie są 
jedynymi, a jedynie wyszczególnionymi przez ustawodawcę powodami uprawniają-
cymi do wydania przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego decyzji pozytywnej. 
Należy pamiętać, że każda sytuacja jest inna, a główną rolę odgrywa zbadanie indywi-
dualnie każdej sprawy przez właściwy ku temu organ. 
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W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ 
IDEALNYCH. FUNKCJONOWANIE BUDŻETU 

OBYWATELSKIEGO W MIEŚCIE WŁOCŁAWEK

Looking for the ideal solution. Operation of the civil budget in 
Włocławek City

Streszczenie:
Współczesna demokracja w jednostkach samorządu terytorialnego opiera się 

na możliwości współdecydowania mieszkańców o najważniejszych dla wspólnoty 
lokalnej sprawach o charakterze gminnym. Mieszkańcy danej jednostki samorządowej 
posiadają, przyznane ustawowo, różnorodne instrumenty współdziałania w sprawowa-
niu władzy z wybranymi przez siebie w wyborach bezpośrednich władzami. Jednym 
z takich instrumentów jest budżet obywatelski, zwany w doktrynie budżetem partycy-
pacyjnym, któremu poświęcony został niniejszy artykuł.

Budżet obywatelski swą popularność zawdzięcza systematycznej dynamice 
rozwoju gmin i zaangażowaniu coraz to większej liczby współdecydujących o nim 
obywateli. Różnorodność inicjatyw lokalnych i starania ludności lokalnej dotyczących 
rozwijania idei wprowadzania budżetów partycypacyjnych przyczynia się do większej 
ich integracji oraz zadowolenia społeczeństwa. Zamiarem Autorek było przybliżenie 
procedury oraz zasad realizacji budżetu obywatelskiego w świetle obowiązujących 
przepisów prawa. W artykule podjęto próbę scharakteryzowania instytucji budżetu 

W poszukiwaniu rozwiązań idealnych. Funkcjonowanie budżetu...
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partycypacyjnego na podstawie funkcjonowania budżetu obywatelskiego w Mieście 
Włocławek. 
Słowa kluczowe: budżet obywatelski, publiczne środki finansowe, Miasto Włocławek

Summary:
Modern democracy in local government units based on the possibility of co-in-

habitants of the most important issues for the local community of a municipal. Resi-
dents of the local government have granted statutory, various instruments of coopera-
tion in the exercise of power with chosen in direct elections authorities. One of these 
instruments is the civic budget, called the doctrine of participatory budget, which was 
devoted to this article. 

Budget citizen owes its popularity systematic dynamics of the development of 
municipalities and the involvement of more and more about it that co-citizens. The 
variety of local initiatives and efforts of the local population regarding the develop-
ment of the idea of introducing participatory budgets contribute to greater integration 
and satisfaction of society. The intention of the authors was to present the procedures 
and rules for the implementation of the budget in the light of the applicable civil law. 
The article attempts to characterize the participatory budget institutions on the basis of 
the functioning of the civil budget in the city of Włocławek.
Keywords: civic budżet, public funding, City Włocławek 

1. Wprowadzenie
Ideą współczesnej demokracji jest możliwość współdecydowania o ważnych 

sprawach lokalnych przez samych jego mieszkańców. Ważną rolę odgrywa w tym 
samorząd, począwszy od najniższego szczebla – gminy. Mieszkańcy wiedząc, że ich 
głos i opinia się liczą oraz nie są obojętne rządzącym, chętniej angażują się w różno-
rodne inicjatywy lokalne. Większe zaangażowanie społeczeństwa spowodowane jest 
budowaniem wzajemnego porozumienia pomiędzy obywatelami a władzą, co bezpo-
średnio powoduje także zwiększenie zaufania do władz lokalnych.

Udział obywateli w zarządzaniu demokratycznym państwem nie ogranicza się 
wyłącznie do głosowania podczas wyborów. Autorka Agnieszka Kuriata w swoim 
artykule1 dostrzega: „pewną tendencję, związaną z angażowaniem mieszkańców do 
bezpośredniego wpływania na kształt miejsc, w których mieszkają, pracują i żyją”. 
Taka postawa społeczeństwa spowodowała rozwój współpracy w relacjach obywa-
tel i samorząd. Każda gmina, powiat czy województwo wspiera wspólnotę samorzą-
dową, czyli mieszkańców w zarządzaniu sprawami lokalnymi. Poprzez wspomaganie 
i umożliwianie decydowania obywatelom w rozwiązywaniu problemów oraz potrzeb 
lokalnych przyczynia się do poprawienia warunków i otoczenia danego terytorium. 

1 A. Kuriata, Budżet partycypacyjny jako przejaw demokracji uczestniczącej w samorządzie lokalnym, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, s. 33. 
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Dzięki wzajemnej współpracy powstają na terenach jednostek samorządu terytorial-
nego nowoczesne inwestycje spełniające oczekiwania mieszkańców i powodujące 
zwiększenie integracji społeczności zaangażowanej w realizację wspólnego celu. 
Bardzo często ludzie żyjący w pewnych społecznościach widzą więcej, zmagają się 
z trudnościami lokalnymi i dylematami utrudniającymi im egzystencję, o których wła-
dza samorządowa nie ma pojęcia. Zaangażowanie większej liczby ludzi w zarządza-
niu sprawami lokalnymi, to większa szansa na sprawniejsze, bardziej celne rozwią-
zania problemów lokalnych. Jedną z form współpracy stworzonej przez samorządy 
jest udział mieszkańców w ustalaniu wydatków budżetowych w ramach tzw. budżetu 
obywatelskiego.

Czym jest budżet obywatelski? Budżet obywatelski zwany również w doktry-
nie budżetem partycypacyjnym to wydzielona część budżetu gminy (miasta), o której 
przeznaczeniu mogą decydować mieszkańcy danej jednostki samorządu terytorialnego. 
Oznacza to, że mieszkańcy gminy mogą sami zdecydować na realizację jakiego zada-
nia publicznego bądź inwestycji przeznaczą określoną kwotę środków budżetowych. 
Jak słusznie wskazuje Krzysztof Czarnecki w swoim artykule: „Współuczestnictwo 
obywateli w procesie podejmowania decyzji dotyczących wspólnoty lokalnej stanowi 
wartość związaną z ideą samorządności”2. Tylko wspólne uczestnictwo i zaangażowa-
nie jak największej liczby mieszkańców na każdym etapie projektu pozwoli w pełni 
zrealizować zamierzony cel. 

Sama myśl powstania i zrealizowania budżetu obywatelskiego powstała w Bra-
zylii już pod koniec XX wieku. Pionierem wdrażania budżetu stało się w 1987 roku 
miasto Porto Allegra, a następnie idea bardzo szybko rozprzestrzeniła się na inne 
okoliczne gminny Ameryki Południowej. Inicjatywa przygotowania budżetu partycy-
pacyjnego była inicjatywą oddolną społeczeństwa, ale szybko zyskała przychylność 
władz, które podjęły się jej wdrożenia w życie3. 

Na początku XXI wieku system ten z powodzeniem został przyjęty w Euro-
pie w takich krajach jak m.in. Belgia, Włochy, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, ale 
również w krajach afrykańskich czy azjatyckich. Budżet obywatelski w Polsce, po 
raz pierwszy wprowadzono w 2011 r. w Sopocie, gdzie mieszkańcy decydowali, na 
co wydane zostanie 5 mln zł, co stanowiło ponad 1 proc. wydatków z budżetu miasta. 
Ponieważ była to pierwsza próba z budżetem obywatelskim, głównym założeniem 
było przetestowanie całej procedury, która w kolejnych latach ma być usprawniana. 
Po dwóch latach liczba miast, w których wprowadzono tę konstrukcję wzrosła do co 
najmniej 40. Od tamtej pory budżet obywatelski stosowany jest w ponad 1 200 jed-
nostkach samorządu terytorialnego, zarówno w miastach, gminach miejsko-wiejskich 

2 K. Czarnecki, Udział mieszkańców w ustalaniu wydatków budżetu gminy w ramach tzw. budżetu par-
tycypacyjnego (na przykładzie Torunia w latach 2013–2014), Prawo budżetowe Państwa i Samorządu, 
nr 1/2014, s. 126.

3 Ibidem, s. 127.
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oraz niewielkich gminach wiejskich4. Nie ma tu wyznaczonego jednego schematu czy 
modelu wprowadzania budżetu obywatelskiego. Każda jednostka realizuje projekt 
budżetu obywatelskiego według własnych potrzeb i na własną skalę.

2. Budżet obywatelski w świetlne przepisów
Podstawę prawną w Polsce dla funkcjonowania budżetu obywatelskiego sta-

nowią liczne akty prawne, ale nie ma jednego aktu prawnego, który regulowałaby 
tę instytucję w całości w jednym miejscu. Ustawodawca w art. 4 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku5 stanowi, że władza zwierzchnia 
w Rzeczy pospolitej należy do Narodu, który może sprawować ją bezpośrednio lub 
przez swoich przedstawicieli. Ustawodawca wyróżnił kilka instrumentów, którymi 
mogą posługiwać się obywatele i współdecydować o ważnych sprawach dla całej spo-
łeczności lokalnej. Mamy tutaj na myśli instytucję referendum lokalnego uregulowaną 
w ustawie z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym6, instytucję konsul-
tacji społecznych, których podstawy wskazane zostały przez ustawodawcę w ustawie 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym7 oraz instytucję budżetu obywatel-
skiego, zwanym inaczej budżetem partycypacyjnym. 

Samo pojęcia „budżet obywatelski” nie występuje w polskim prawie. W żad-
nym akcie prawnym rangi ustawowej nie znajdziemy definicji legalnej tego pojęcia 
sformułowanej przez ustawodawcę. Próżno też szukać reguł określających, czym 
powinien się budżet obywatelski zajmować i na jakich warunkach działać. W przepi-
sach prawnych jest jednak jedna konstrukcja prawna, uregulowana ustawowo, pozwa-
lająca mieszkańcom na współdecydowanie na co zostanie przeznaczone część środ-
ków przekazanych z budżetu danej gminy jednostką pomocniczym, czyli sołectwom. 
Tą specyficzną konstrukcją prawną są fundusze sołeckie funkcjonujące w gminach 
wiejskich na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim8. Fun-
dusz ten mający swoje prawne unormowanie, funkcjonuje na podobnych zasadach, 
co budżet partycypacyjny. O funduszu, a więc o środkach wyodrębnionych z budżetu 
gminy decyduje rada gminy, która do 31 marca podejmuję uchwałę wyrażającą lub 
nie wyrażającą zgody na utworzenie takiego funduszu. Środki podobnie jak w budże-
towaniu obywatelskim mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które 
zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 5 ww. ustawy, są zadaniami własnymi 
gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju 
gminy. Wniosek, który zawiera przewidziane do realizacji przedsięwzięcia w ramach 
środków na terenie danego sołectwa uchwalany jest na zebraniach wiejskich. Cała 

4 Ibidem, s. 127-128.
5 Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.
6 Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 400. 
7 Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.
8 Dz. U. z 2014 r., poz. 301.
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ta ustawa jest poniekąd przykładem budżetowania obywatelskiego funkcjonująca 
w małych gminach.

Obecnie podstawą prawną, na której opierają się samorządy, wprowadzając 
budżet obywatelski jest ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r, gdzie 
art. 1 stanowi, że: „mieszkańcy gminy (miasta na prawach powiatu) z mocy prawa 
tworzą wspólnotę samorządową”, a więc są podstawowym, obywatelskim składni-
kiem jednostki samorządu terytorialnego. Wywodzi się z tego ich prawo, na zasadach 
przewidzianych w ustawach do udziału w życiu publicznym tej wspólnoty samorzą-
dowej. Zgodnie z art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, gminy mogą przeprowadzać 
konsultacje z mieszkańcami. Same zaś zasady i tryb organizowania takich konsultacji 
określa uchwała rady gminy. Artykuł ten dopuszcza przeprowadzenie konsultacji spo-
łecznych nie tylko wypadkach przewidzianych ustawą, ale również, co bardzo ważne 
w sprawach innych istotnych dla gminy. Konsultacje takie można przeprowadzać 
w bardzo wielu istotnych sprawach. Nie ma bowiem zamkniętej listy spraw podda-
nych do opinii. Konsultacja powinna mieć na celu uzyskanie opinii, poglądów czy 
też zajęcie stanowiska przez mieszkańców danej gminy na temat określonej sprawy. 
Jednakże wadą takich konsultacji może być to, że nie mają one charakteru wiążą-
cego, mają tylko i wyłącznie charakter wydający opinię. Tak więc, wiążący charakter 
wypływa z niepisanej umowy społecznej pomiędzy obywatelami a rządzącymi9. Dla-
tego istotne jest, aby wszelkiego rodzaju konsultacje miały charakter rzeczywisty, nie 
zaś jedynie formalny, aby uchwała po ustaleniach z mieszkańcami była rzeczywistym 
omówieniem z proponowanych zmian i wyrażeniem przez nich opinii.

Konsultacje społeczne znajdują wyraz w postanowieniach aktów prawa 
miejscowego odnoszących się do budżetowania obywatelskiego. Zgodnie, bowiem 
z art. 233 i 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych10 tworze-
nie projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie organowi wykonawczemu 
jednostki samorządu terytorialnego, a tryb prac nad projektem uchwały budżetowej 
określa uchwała odpowiedniej rady. Uchwałę budżetową podejmuje tylko organ stano-
wiący jednostki samorządu terytorialnego, nie może być podjęta bezpośrednio przez 
mieszkańców. W konsekwencji aktami prawnymi określającymi zasady i tryb tych 
konsultacji społecznych, ale też i wysokość środków publicznych przeznaczanych 
do rozdysponowania w ramach budżetu obywatelskiego, są akty prawa miejscowego 
właściwych organów11. Co do zasady budżet obywatelski wprowadzany jest w dro-
dze odrębnej uchwały rady miasta, a ta jest realizowana w drodze zarządzenia wójta 

9 R. Trykozko, Budżet obywatelski – mieszkańcy chcą decydować o budżecie gminy, http://www.samo-
rzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/budzetobywatelski--mieszkancy-chca-decydowac-o-budzecie-gminy. 
30.12.2013, s. 1.

10 Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.
11 A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, Aktualne tendencje związane ze wzmocnieniem partycypacji mieszkań-

ców w sprawowaniu władzy na poziomie lokalnym [w:] Samorząd w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 
1997 roku, red. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Toruń 2013, s. 186-187.
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(burmistrza, prezydenta miasta), choć w praktyce, w niektórych przypadkach organ 
wykonawczy wydaje stosowne zarządzenia na podstawie przyjętego w danej gminie 
ogólnego regulaminu konsultacji społecznych lub powołuje się bezpośrednio na odpo-
wiednie przepisy ustawy o samorządzie gminnym12.

Główną myśl budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) trafnie oddaje defi-
nicja dr Anny Rytel, konstytucjonalistki z Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji 
Politycznych z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego: „uogól-
niając, można jednak wskazać, iż głównym celem budżetu obywatelskiego jest uspo-
łecznienie procesu budżetowania na poziomie lokalnym. Całoroczny plan finansowy 
jest w dalszym ciągu formalnie przyjmowany w drodze uchwały organu stanowiącego 
danej jednostki lokalnej, jednakże mieszkańcy mają wpływ na to, jakie inwestycje 
publiczne powinny być traktowane priorytetowo”13.

Aby usprawnić funkcjonowanie budżetu obywatelskiego należałoby wprowa-
dzić regulacje prawne. Regulacja ta miałaby objąć podstawowe reguły ogólne, dzięki 
którym instytucja budżetu obywatelskiego stałaby się istotnym elementem zarządza-
nia publicznego na poziomie jednostek lokalnego samorządu terytorialnego, a także 
zapewniłaby mieszkańcom realny wpływ na wysokość i przeznaczenie wydatków 
publicznych14.

Zasadnicze jednak znaczenie w kwestii umożliwienia mieszkańcom współde-
cydowania o budżecie gminy odgrywa rada gminy oraz wójt, burmistrz, prezydent, 
którzy ostatecznie podejmują decyzję. To dobra wola władz jest, więc podstawą dla 
wprowadzania i rozwoju mechanizmów partycypacji obywateli w procesach budże-
towych. W niektórych miastach mieszkańcy mogą decydować w całości, a w innych 
o niewielkim ułamku wydatków inwestycyjnych. Tym nie mniej, władze gminy, tak 
jak to ma miejsce w wielu miastach, w których budżet obywatelski jest realizowany, 
zobowiązują się publicznie do pełnej akceptacji woli mieszkańców. 

W Polsce samorządy do współdecydowania o sprawach lokalnych mieszkań-
com przekazują od 1,5% do ponad 5% budżetu inwestycyjnego (są to środki od kilku 
do kilkudziesięciu milionów złotych). W praktyce trwają liczne spotkania i konsul-
tacje mieszkańców z władzami miasta, podczas których podejmowane są decyzje na 
dany rok budżetowy. Mogą one dotyczyć szerokiego spektrum przedsięwzięć, które 
winny być zgłaszane do wykonania. 

W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą nie tylko wybierać najlep-
sze projekty, ale także zgłaszać ich propozycje, które wypracowuje się na spotkaniach 

12 Ibidem, s. 187.
13 A. Rytel, Przegląd Naukowy Disputatio, Nr 1, Gdańsk 2013, s. 67.
14 Sześciło D, Koncepcje ustawowego uregulowania budżetów obywatelskich (partycypacyjnych), „Masz 

głos. Masz Wybór”, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2014, s. 1, www.maszglos.pl (dostęp 
w dniu 26 maja 2017).
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mieszkańców na przestrzeni nawet kilku miesięcy. Kolejnym etapem jest poddanie 
projektu pod głosowanie.

Innymi wnioskodawcami projektów np. edukacyjnych czy społecznych do 
budżetu obywatelskiego mogą być organizacje pozarządowe. Również organ wyko-
nawczy gminy (wójt, burmistrz, prezydent) w zakresie swoich kompetencji, które 
zostały zapisane m.in. w ustawie o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz 
ustawie o finansach publicznych, jak i rada gminy może zgłaszać propozycje wydat-
ków w kolejnym roku budżetowym. 

W budżecie obywatelskim chodzi o to, by znalazły się projekty sensowne bez 
względu na to, kto je zaproponował. Istotne jest też to, że mieszkanki i mieszkańcy 
podczas otwartych spotkań danej dzielnicy decydują o tym, które z nich mają zostać 
zrealizowane. Ważne jest to, że w złożone projekty nie może ingerować ani prezydent, 
ani radni, ani urzędnicy. 

Wyjątek stanowi sytuacja gdyby projekt naruszał przepisy prawa wtedy musi 
być wyrażona przez władzę dezaprobata.

Zgłoszenie projektów w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się na spe-
cjalnych formularzach, zawierających szczegółowe dane planowanego przedsię-
wzięcia, tzn. opis projektu i jego szacunkowy kosztorys oraz szacunkowy kosztorys 
dot. utrzymania projektu po zakończeniu jego realizacji. Gdy pomysłodawca nie 
posiada odpowiedniej wiedzy fachowej wtedy może liczyć na urząd gminy, który 
oferuję swą pomoc.

Kolejnym etapem, gdy zostaną zgłoszone wszystkie projekty jest ich omó-
wienie na forum mieszkańców. To mieszkańcy w sposób świadomy i rozważny 
dokonują przemyślanego wyboru projektu realizowanego z budżetu obywatelskiego. 
Wówczas rozpoczyna się czas na kampanię mającą na celu poinformowanie miesz-
kańców poprzez imienne zaproszenia, czy uruchomienie specjalnej strony interne-
towej o możliwości głosowania na poszczególne projekty realizowane z budżetu 
obywatelskiego. Wygrywają te projekty, które otrzymały największą liczbę punk-
tów, czyli mieszkańcy uznali je za najbardziej potrzebne. Propozycje do Budżetu 
Obywatelskiego muszą się mieścić w zakresie zadań własnych gminy określonych 
w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku.

3. Budżet obywatelski na przykładzie Miasta Włocławek w roku 2017 
Jak już wcześniej wspomniano instytucja budżetów obywatelskich w Polsce nie 

została uregulowana przez ustawodawcę w akcie prawnym o randze ustawy, tak jak 
to ma miejsce w przypadku ustawowo uregulowanych funduszy sołeckich. Podstawą 
prawną wdrażania tej specyficznej formy rozdysponowania środków publicznych 
przez samych mieszkańców są przepisy o konsultacjach społecznych uregulowanych 
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w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku oraz akty prawa miejscowego, tj. uchwały kon-
kretnych rad gmin oraz zarządzenia wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast15. 

W Mieście Włocławek podstawowymi aktami prawnymi, z których możemy 
czerpać wiedzę na temat procedury wdrażania instytucji budżetu obywatelskiego są 
uchwała Rady Miasta Włocławek nr XXXVIII/143/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Wło-
cławek16 oraz zarządzenie Nr 111/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. Prezydenta Miasta 
Włocławek w sprawie konsultacji z mieszkańcami i procedury wdrażania Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Włocławek na rok 201717. Powyższe zarządzenie określa 
zasady, organizację i tryb realizacji budżetu obywatelskiego w Mieście Włocławek. 
Jak podkreślono w uzasadnieniu do podjętego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocła-
wek ,,budżet obywatelski jest istotnym elementem zarządzania publicznego w samo-
rządzie lokalnym. Budżet obywatelski pozwoli mieszkańcom na faktyczny udział spo-
łeczeństwa we współdecydowaniu o przyszłości Miasta Włocławek poprzez zgłasza-
nie autorskich pomysłów na realizację miejskich przedsięwzięć i inwestycji”.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Włocławek wprowadziło w życie Regulamin 
Budżetu Obywatelskiego Miasta Włocławek na rok 201718. Jak wynika z zapisów 
powyższego regulaminu Miasto Włocławek w roku 2017 zdecydowało przeznaczyć 
z budżetu miasta do zagospodarowania w ramach budżetu obywatelskiego kwotę 
3,5 mln złotych. Pula środków podzielona została na 7 okręgów z przypisaną do nich 
maksymalną kwotą z uwzględnieniem liczby mieszkańców danego osiedla wg stanu 
na dzień 1 stycznia 2016 roku.

15 K. Niklewicz, Budżety obywatelskie w kontekście wyborów samorządowych: szansa czy ryzyko?, Samo-
rząd terytorialny, e-Politikon, Kwartalnik naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu War-
szawskiego, Warszawa 2014, s. 106 (dostęp elektroniczny w dniu 02.05.2017 r.).

16 Dziennik Urzędowy Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r., poz. 124.
17 Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek (dostęp elektroniczny w dniu 02.05.2017 r.)
18 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 111/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. Prezydenta Miasta Włocławek 

w sprawie konsultacji z mieszkańcami i procedury wdrażania Budżetu Obywatelskiego Miasta Włocła-
wek na rok 2017.



W poszukiwaniu rozwiązań idealnych. Funkcjonowanie budżetu...  —  75

Mapa nr 1.
Podział środków budżetowych w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2017 w Mie-
ście Włocławek

 
Źródło; https://wloclawek.budzet-obywatelski.org/ (dostęp w dniu 02.05.2017 r.).

Mieszkańcy Włocławka zgłosili blisko 100 projektów, z których Zespół ds. 
Budżetu Obywatelskiego Miasta Włocławek na rok 2017 powoływany przez Prezy-
denta Miasta Włocławek w drodze odrębnego Zarządzenia, wytypował 46 propozycji, 
które spełniały wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, na które mogliśmy oddać 
głos w specjalnie zorganizowanym głosowaniu. Głosowanie na powyższe propozycje 
odbyło się w dniach od 20 czerwca 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku. Propozycje 
można było zgłaszać w trojaki sposób:

•• poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Miasta Wło-
cławek, 

•• wysłanie pocztą do Urzędu Miasta Włocławek kompletnego formularza zgła-
szania propozycji z dopiskiem - Budżet Obywatelski Miasta Włocławek na rok 
2017,

•• poprzez wrzucenie wypełnionego formularza do urn wystawionych w budyn-
kach Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielonym Rynku 11/13, ul. Kościuszki 
12 oraz ul. 3 Maja 22. 
Każda zgłaszana propozycja wg regulaminu budżetu obywatelskiego musiała 
być poparta podpisami minimum 15 mieszkańców, nie uwzględniając oczy-
wiście osoby zgłaszającej19 . Głosowanie na zgłoszone projekty wiązało się 
z wypełnieniem specjalnej karty do głosowania zawierająca imię i nazwisko, 

19 Rozdział III § 6 ust 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Włocławek na rok 2017.
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adres zameldowania oraz pesel osoby głosującej. Kartę do głosowania można 
było wypełnić w formie papierowej lub elektronicznej20.
Mieszkaniec Miasta Włocławek mógł oddać maksymalnie 3 głosy na różne 

propozycje - niekoniecznie ze swojego okręgu - tylko na jednej karcie do głosowa-
nia. Nowością w edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Włocławek na rok 2017, 
było wprowadzenie dolnej granicy wiekowej dla osób, które mogły zgłaszać i odda-
wać głosy. Są to osoby, które posiadają zameldowanie na terenie miasta Włocławek 
i w dniu wdrożenia procedury przeprowadzenia budżetu obywatelskiego ukończyły 
16 lat21. Taki zapis jak najbardziej zasługuje na aprobatę i pochwałę, gdyż w ten spo-
sób zachęca się młodzież zamieszkującą Włocławek do aktywności społecznej oraz 
pokazuje się, iż nawet oni, mimo braku praw wyborczych, mają głos w wydatkowaniu 
środków publicznych.

Głosowanie na propozycję przedsięwzięć i inwestycji zrealizowanych w ramach 
Budżetu Obywatelskiego w Mieście Włocławek na rok 2017 zakończyło się w dniu 
30 czerwca 2016 roku. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpiło w dniu 05 wrze-
śnia 2016 roku22. Łącznie mieszkańcy Włocławka oddali 17 317 głosów. Włocławianie 
wypełnili 12 824 karty do głosowania, z czego ponad 3 076 w formie elektronicznej, 
a 9 748 w wersji papierowej. Poniżej przedstawione zostały dane w zakresie inwesty-
cji lub przedsięwzięć, które wybrano do realizacji po przeprowadzonym głosowaniu.

a) Okręg nr 1 – Zazamcze
W okręgu Zazamcze pozytywną weryfikacje przeszło 11 propozycji na 17 zgłoszo-
nych. Ich koszt wahał się w granicach od 100 tys. do 700 tys. zł. Wszystkie propozycje 
tego okręgu, uzyskały w sumie 2892 głosów. Ostatecznie największą liczbę głosów 
oddano na powstanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Elek-
trycznych. Na tę propozycję głosowało 700 mieszkańców. Koszt tej inwestycji to 
około 700 tys. złotych. 

b) Okręg nr 2 - Małe Południe 
Na łącznie zgłoszonych 11 propozycji w okręgu Małe Południe, pozytywną weryfika-
cje przeszło 9 z nich. Koszt poszczególnych inwestycji wahał się w granicach od 5 tys. 
do 700 tys. W Okręgu Małe Południe podczas przeprowadzonego głosowania oddano 
w sumie 5 037 głosów. W toku głosowania wybrano 3 propozycje zdań, które zostaną 
zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2017, tj.:

•• budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 13 za kwotę 300 tys. 
złotych – 1 628 głosów, 

•• rozbudowa infrastruktury rekreacyjno–sportowej przy Szkole Podstawowej nr 
12 za kwotę 200 tys. zł. – 333 głosów,

20 Załącznik 3 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Włocławek na rok 2017.
21 Rozdział I §1ust. 3 pkt 3 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Włocławek na rok 2017.
22 https://wloclawek.budzet-obywatelski.org/poprzednie-edycje/1/wyniki.
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•• system miejskiego monitoringu na osiedlu Małe Południe za kwotę około 200 
tys. zł. – 272 głosy.

c) Okręg nr 3 – Duże Południe 
W okręgu Duże Południe złożono 8 propozycji realizacji zadań w ramach budżetu 
obywatelskiego, lecz jedynie 5 z nich dostało pozytywną ocenę komisji. Koszt reali-
zacji poszczególnych zadań wahał się od 100 tys. zł. do 350 tys. zł. W sumie w głoso-
waniu oddano 5 537 głosów. Inwestycja, która zostanie zrealizowana w 2017 roku to 
kontynuacja przedsięwzięcia rozpoczętego w roku ubiegłym polegającego na urządze-
niu placu zabaw przy Przedszkolu publicznym nr 32 we Włocławku i dostosowanie go 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Łączny koszt inwestycji to 350 tys. złotych. Na te 
propozycje oddano 1308 ważnych głosów. Urząd Miasta zdecydował o dofinansowa-
niu do tej inwestycji około 50 tys. zł., co powoduje wykorzystanie całej puli środków 
przeznaczonych do wykorzystania na Dużym Południu. 

d) Okręg nr 4 – Śródmieście 
W Śródmieściu zgłoszono 15 propozycji inwestycji do zrealizowania w ramach 
budżetu partycypacyjnego na rok 2017, weryfikacje przeszło 11 z nich. Koszt reali-
zacja projektów wahał się od 6,5 tys. zł. do 700 tys. zł. W sumie oddano 2 774 głosy. 
W tym okręgu w roku 2017, po przeprowadzonym głosowaniu, zostaną zrealizowane 
trzy projekty: 

•• plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 12 (ulica Bukowa) – koszt inwe-
stycji 300 tys. zł - 560 głosów, 

•• nowoczesny plac zabaw w Śródmieściu – koszt przedsięwzięcia to 300 tys. zł. 
- 429 głosów, 

•• siłownia w parku Łokietka za około 100 tys. zł - 427 głosów. 

e) Okręg nr 5 – Kazimierz Wielki 
W powyższym okręgu zgłoszono 9 propozycji do realizacji w ramach budżetu obywa-
telskiego w Mieście Włocławek w roku 2017, pod głosowanie komisja dopuściła jedy-
nie 5 z nich. Koszt poszczególnych projektów mieścił się w granicach od 150 tys. zł. 
do 200 tys. zł. W sumie oddano 2 871 ważnych głosów. Ostatecznie w okręgu Kazi-
mierza Wielkiego zrealizowane zostaną dwa projekty, tj.:

•• projekt przytuliska dla kotów we włocławskim schronisku dla zwierząt – za 
kwotę 200 tys. złotych – oddano na tą propozycję 1 343 głosów, 

•• parkingi przy ulicy Żytniej 72, 64 i 78, za kwotę około 250 tys. złotych. Na tę 
propozycje oddano 405 głosów. 

f) Okręg nr 6 – Michelin 
W Michelinie, w okręgu z niewielkimi finansami w ramach budżetu obywatelskiego, 
na 4 zgłoszone propozycje, weryfikacje pozytywną przeszły 3 z nich. Koszt ich mie-
ścił się w granicach 150-350 tys. zł. Na propozycje głosowało 742 osoby. Wygrała 
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propozycja bibliotecznego placu zabaw za 350 tys. złotych. Zagłosowało na nią aż 
452 mieszkańców. 

g) Okręg nr 7 – Zawiśle
Okręg ten miał najmniejszy ze wszystkich okręgów budżet przeznaczony na realizację 
zadań w ramach budżetu partycypacyjnego. Mieszkańcy Zawiśla złożyli aż 8 propozy-
cji projektów, z czego tylko 2 projekty zyskały pozytywną ocenę komisji. Koszt tych 
projektów to odpowiednio 100 tys. zł. i 250 tys. zł. Większością głosów wygrał projekt 
budowy ogrodzenia przy Zespole Szkół nr 8 i Bibliotece Publicznej nr 1 przy ulicy 
Grodzkiej. Ratusz na ten cel przeznaczy w 2017 roku 250 tys. złotych. Na propozycje 
oddano łącznie 283 głosy.

Podsumowując w 2017 roku w Mieście Włocławek zostanie zrealizowanych 
aż 12 propozycji realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Jest to o jedną 
propozycję więcej niż w roku ubiegłym. Taka sytuacja jest oznaką dynamicznego dzia-
łania instytucji Budżetu Partycypacyjnego w Mieście Włocławek. Przejawia się także 
tendencja rosnąca liczebnego wzrostu zaangażowanych obywateli Miasta Włocławek 
w procesie decydowania o lokalnych wydatkach i tym samym sprawowania władzy 
w samorządach.

Budżet obywatelski jest odzwierciedleniem większej przejrzystości działań 
samorządu terytorialnego i stanowi podstawę demokratycznego decydowania miesz-
kańców danego terytorium. Skoro wszyscy płacimy podatki to zasadny jest fakt o moż-
liwości decydowania, na co zostaną wydane nasze pieniądze. Warunkiem jest jedynie 
to, że aby oddać głos na propozycję budżetu obywatelskiego każdy mieszkaniec Wło-
cławka musi ukończyć 16 rok życia i posiadać na tym terenie miejsce zameldowania. 
Znajomość potrzeb lokalnych i współdziałanie mieszkańców z samorządami poprzez 
budżet obywatelski powodują rozwój dzielnic, ich atrakcyjność i trafność w wydatko-
waniu państwowych pieniędzy.

Jak wskazuje Wojciech Kębłowski instytucja budżetu obywatelskiego ma zna-
czący wpływ na wiele aspektów socjoekonomicznych, do których należą m.in. ,,skie-
rowanie środków dla potrzebujących obszarów terytorialnych i grup społecznych oraz 
skuteczne angażowanie grup społecznych, które dotąd nie uczestniczyły w debacie 
politycznej”23.

W związku z powyższym nasuwają się następujące wnioski: 
1) istnienie budżetu obywatelskiego wspiera zrównoważony rozwój miejski pod 

wieloma względami, np. względami społecznymi, ekonomicznymi czy kultu-
ralnymi.;

23 W. Kębłowski, Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013, 
s. 16.
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2) budżet obywatelski pozwala angażować skutecznie grupy społeczne, które 
dotąd nie wyrażały większej inicjatywy w działaniu lokalnym, co zarazem 
przyczynia się do wzrostu poparcia społecznego dla władz samorządowych; 

3) wzrasta stała poprawa życia w mieście poprzez inicjatywy realizowane cyklicz-
nie i w okresie długoterminowym; 

4) systematycznie wzrasta popularność efektów inwestycji lokalnych realizowa-
nych przez budżet obywatelski, a mieszkańcy dążą do uatrakcyjnienia swoich 
dzielnic i powstania nowych inwestycji na miarę europejskich standardów; 

5) w ramach przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego Miasta Włocławek na rok 
2017 przewiduje się konsultacje w formie dialogu społecznego oraz spotkania 
o charakterze informacyjnym z mieszkańcami miasta Włocławek; 

6) wdrożenie i dbałość o istnienie budżetu obywatelskiego powinno być częścią 
polityki miejskiej, zarówno dla polityków i urzędników; 

7) wdrożony budżet obywatelski służy promocji Miasta Włocławek i podniesie-
niu jego atrakcyjności w porównaniu do innych miast w Polsce.

4. Podsumowanie
Nasze doświadczenie z kwestii budżetowania obywatelskiego jest wręcz zni-

kome patrząc na budżetowanie realizowane na świecie. Jesteśmy nie tylko miastem, ale 
i państwem, które jest na początku drogi gdzie tego typu zadania, sukcesywnie i z pełną 
gwarancją powodzenia realizowane są już od 25 lat w Europie. Jako miasto Włocławek, 
cały czas się uczymy, szukając nowych, lepszych, efektywniejszych rozwiązań podpa-
trując chociażby Sopot – miasto, które można śmiało nazwać polskim pierwowzorem. 

Budżet obywatelski to jedyna okazja abyśmy My, jako mieszkańcy w sposób rze-
czywisty i bezpośredni mogli nie tylko współpracować, chociażby poprzez wspólne zgła-
szanie projektów, planów, ale przede wszystkim współdecydować o tym, na co zostanie 
wydana część budżetu naszego miasta. Mamy okazję zgłaszania projektów, promowania 
naszych planów i ciekawych pomysłów nie tylko dla nas samych, ale przede wszystkim 
z myślą o mieszkańcach i dla mieszkańców naszego okręgu, osiedla czy miasta.

Zauważyć również należy, że celem funkcjonowania budżetu obywatelskiego 
jest podkreślenie roli każdego obywatela danej społeczności lokalnej. To właśnie głos 
każdego z nas podczas otwartych spotkań i dyskusji może mieć decydujący wpływ 
na rodzaj wydatków poniesionych w budżecie danego miasta. Najistotniejszą jednak 
rzeczą jest, jak twierdzi autorka Alicja Kuropatwa: „uczestnictwo, właściwie i sen-
sownie polegające na osobistym udziale, aktywnym i chętnym włączaniu się.” Taka 
właśnie aktywna postawa obywateli widoczna jest w Mieście Włocławek. Dzięki 
zaangażowaniu tutejszej społeczności i wykorzystaniu możliwości współdecydowania 
o wydatkowaniu budżetu miasta Włocławek powstanie w 2017 roku szereg inwestycji, 
takich jak: kompleksy sportowo–rekreacyjne, place zabaw, nowe miejsce parkingowe 
oraz osiedlowy system monitoringu wizyjnego. Dzięki powstałym inwestycjom pro-
muje się zdrowie, bezpieczeństwo mieszkańców oraz co jest istotne - rozwój miasta 
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Włocławek. Realizacja zaplanowanych szeregu inwestycji mają ułatwić życie włocła-
wian oraz wyrównać poziomy poszczególnych dzielnic. Pomimo, że pojęcie budżetu 
obywatelskiego w prawie nie zostało zdefiniowane to i tak jego idea jest znana coraz 
większej grupie społeczeństwa włocławskiego. Dowodem tego jest wzrost z roku na 
rok liczby obywateli biorących udział w omawianym przedsięwzięciu. Niewątpliwie 
przyznać należy, że budżet obywatelski, służy społeczeństwu, dając jej możliwość 
współudziału w sprawowaniu władzy. To również budżet obywatelski jest dowodem 
zachodzących głębszych reform w naszym społeczeństwie, gdzie podstawą dalszego 
jego rozwoju będzie dialog oraz współpraca w relacjach władz lokalnych i obywateli 
danej społeczności lokalnej.
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PODATKI I OPŁATY LOKALNE  
JAKO ŹRÓDŁO DOCHODÓW WŁASNYCH 

MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE  
W LATACH 2014-2016

Local taxes and fees as a source of income of the Town  
and Commune Jabłonowo Pomorskie 2014 – 2016

Abstrakt:
Artykuł został poświęcony omówieniu podatków i opłat lokalnych będących 

źródłem dochodów własnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. W publikacji 
przedstawiono konstrukcję systemu podatkowego na szczeblu gminnym zgodnie 
z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opła-
tach lokalnych, ustawie z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym i ustawie 
z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym oraz przedstawiono wyniki badań 
empirycznych, które obejmowały okres od 2014 do 2016 roku.

Podstawowym celem badania było ustalenie, jakie wpływy do budżetu Miasta 
i Gminy Jabłonowo Pomorskie przynoszą podatki i opłaty lokalne występujące na 
terenie gminy oraz jak zmieniały się one na przestrzeni badanych lat. Zrealizowane 
badanie miało także odpowiedzieć na pytanie, który podatek bądź opłata lokalna jest 
najbardziej efektywna pod względem fiskalnym. 

Artykuł powstał w oparciu o analizę sprawozdań z wykonania budżetu Miasta 
i Gminy Jabłonowo Pomorskie, aktów prawnych, dostępnej literatury przedmiotu oraz 
przy wykorzystaniu orzecznictwa sądów administracyjnych. 
Słowa kluczowe: Jabłonowo Pomorskie, podatki, opłaty lokalne, dochody własne 
gminy

Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych...
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Abstract:
The article is about the local taxes and fees, which are the source of income of 

the Town and Commune Jabłonowo Pomorskie. The publication presents the construc-
tion of a tax system at the municipality level in accordance with the regulations of the 
Local Taxes and Fees Act of 12 January 1991, the Agricultural Tax Act of 15 Novem-
ber 1984 and the Forest Tax Act of 30 October 2002 and presents the results of empir-
ical research, which covered the period from 2014 to 2016.

The main aim of the study was to determine what influences to the budget of the 
Town and Commune Jabłonowo Pomorskie bring about local taxes and fees occurring 
in the commune and how they changed over the years. The study was also meant to 
answer the question of which tax or local fee is most effective in fiscal terms. 

This article was based on the analysis of reports on the implementation of the 
budget of the Town and Commune Jabłonowo Pomorskie, legal acts, the available 
literature and using the case law of administrative courts.
Keywords: Jabłonowo Pomorskie, taxes, fees, income for communes

1. Wstęp
,,Na tym świecie nie ma nic pewnego oprócz śmierci i podatków” – tak w liście 

do Jeana Baptiste’a Leroy, datowanym na 13 listopada 1789 roku, napisał amerykań-
ski uczony Benjamin Franklin, który uważany jest za jednego z Ojców – założycieli 
Stanów Zjednoczonych1. Stwierdzenie tego filozofa jest nadal aktualne i często para-
frazowane w wielu dziełach publicystyczno-naukowych dotyczących problematyki 
podatków i prawa podatkowego. Podatki, które zaliczane są do danin publicznych2 
stanowią nieodzowny element każdego społeczeństwa. Obywatele zobowiązani są 
przez ustawodawcę do ponoszenia ciężarów publicznych na rzecz Skarbu Państwa lub 
jednostki samorządu terytorialnego, których egzekwowaniem zajmują się wyspecja-
lizowane organy administracji publicznej. Także w Rzeczypospolitej Polskiej system 
podatkowy jest niezwykle rozwinięty i dotyczy wszystkich, co sugeruje, że obowiązek 
płacenia podatków ma charakter powszechny i osobisty. 

1 B. Brzeziński, Wprowadzenie do prawa podatkowego, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2008, s. 21. Ory-
ginalny tekst listu amerykańskiego filozofa i uczonego Benjamina Franklina do Jeana Baptiste’a Leroy: 
https://archive.org/stream/writingsofbenjam10franuoft/writingsofbenjam 10franuoft_djvu.txt (dostęp 
w dniu: 28.04.2017 r.).

2 Ustawodawca zdefiniował pojęcie danin publicznych w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), zgodnie z którym do danin 
publicznych zalicza się: „podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jed-
noosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także inne świadczenia pieniężne, 
których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych 
funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw”.
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Już w najwyższym akcie prawnym, który w Polsce stanowi Konstytucja Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku3 ustawodawca w art. 84 stanowi, 
że „każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym 
podatków, określonych w ustawie”. Użyte w tym przepisie określenie „każdy” wska-
zuje, iż ustawodawca nie zdecydował się na zawężenie strony podmiotowej koniecz-
ności ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, lecz objął tym zakresem zarówno 
osoby fizyczne (bez względu na ich obywatelstwo), jak i wszelkie inne podmioty praw 
i obowiązków, w tym osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobo-
wości prawnej4. Powyższy przepis ustawy zasadniczej zawiera ogólne ramy powszech-
nej powinności ponoszenia ciężarów publicznych, a dostosowanie tych ram do normy 
prawnej odbywa się przy aktywnym udziale władzy ustawodawczej, nazywanej także 
legislatywą. Nakładanie obciążeń społecznych, w tym ciężarów publicznych stanowi 
domenę Sejmu i Senatu5. To te dwa organy w Polsce tworzą normy i przepisy prawne, 
które dają obywatelom możliwość wywiązania się ze skonkretyzowanych obowiąz-
ków świadczenia danin publicznych na rzecz państwa6. 

2. Konstrukcja systemu podatkowego na szczeblu gminnym
Ustawodawca kwestie związane z poszczególnymi podatkami lokalnymi posta-

nowił unormować w aktach prawnych o randze ustawy, o czym bezpośrednio stanowi 
w art. 217 Konstytucji RP, gdzie czytamy, iż „nakładanie podatków, innych danin 
publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatko-
wych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnio-
nych od podatków następuje w drodze ustawy”. Powyższy przepis wprowadza zasadę 
ustawowego określania elementów konstrukcyjnych każdego podatku, co wyklucza 
uregulowanie tych kwestii w akcie niższego szczebla niż ustawa, czyli rozporządzeniu 
czy uchwale będącej aktem prawa miejscowego.

Jeżeli chodzi o konstrukcje poszczególnych podatków lokalnych, czyli podatku 
od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku 
leśnego oraz opłat lokalnych, a wśród nich wymienić należy opłatę targową, opłatę 
miejscową, opłatę uzdrowiskową, opłatę reklamową i opłatę od posiadania psów, to 
ustawodawca uregulował je w trzech odrębnych ustawach. Podatek od nieruchomości, 
podatek od środków transportowych oraz wymienione wyżej opłaty lokalne reguluje 
ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych7. Przepisy doty-
czące podatku rolnego odnajdziemy w ustawie z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku 

3 Dz. U. z 1997 r., Nr 78 poz. 483 z późn. zm., uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwiet-
nia 1997r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r.

4 A. Krzywoń, Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo 
Sejmowe, Warszawa 2011, s. 19. 

5 W. Skrzydło, Konstytucja RP. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 99.
6 A. Krzywoń, Podatki i inne daniny publiczne…, s. 20.
7 Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 716.
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rolnym8, zaś podatek leśny usystematyzowany został w ustawie z dnia 30 października 
2002 roku o podatku leśnym9.

W przypadku podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 2 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych, podatnik zobowiązany jest płacić świadczenie pieniężne od 
następujących nieruchomości lub obiektów budowlanych: 

1) grunty,
2) budynki lub ich części,
3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ustawodawca definiuje powyższe pojęcia w art. 1a ustawy, który to artykuł stanowi 
słowniczek definicji legalnych (ustawowych).

Przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych według 
wyroku WSA w Lublinie z dnia 12 maja 2006 roku10 określa się na podstawie stosow-
nych dokumentów. W tym zakresie organ podatkowy nie może samodzielnie ustalać 
cech przedmiotu opodatkowania, ponieważ nie dysponuje z urzędu niezbędną wiedzą 
w tym zakresie11. W myśl art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych „opodatko-
waniu podatkiem od środków transportowych podlegają: 

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony 
i poniżej 12 ton, 

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 
niż 12 ton,

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony 
i poniżej 12 ton, 

4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub 
wyższej niż 12 ton,

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopusz-
czalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego, 

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopusz-
czalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego,

7) autobusy”.

8 Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 617.
9 Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 374.
10 Sygn. I SA/Lu 23/06, CBOSA.
11 R. Drabik, Podatki i opłaty lokalne z komentarzem, Wydawnictwo Legis, Warszawa 2010, s. 19.
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Natomiast opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane 
w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Nie budzi wąt-
pliwości fakt, iż grunty na potrzeby opodatkowania podatkiem rolnym należy klasyfi-
kować na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. W związku 
z tym decydujące znaczenia mają dane z tej ewidencji, a nie to, co faktycznie znajduje 
się na gruncie, albo to, czy grunt jest wykorzystywany rolniczo12. Powyższe słowa 
potwierdza także orzecznictwo sądów administracyjnych13. W wyroku NSA z dnia 
7 lutego 2006 roku14 sąd stwierdza, że prowadząc postępowanie, organ podatkowy 
ma obowiązek uwzględnić dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków. Zauwa-
żyć należy, że w przypadku prowadzenia działalności innej niż działalność rolnicza 
na użytkach rolnych, to nie będą stosowane przepisy odnośnie podatku rolnego, lecz 
podatku od nieruchomości15. 

Zakres przedmiotowy podatku leśnego został unormowany w art. 1 ust.1 ustawy 
o podatku leśnym, który stanowi, że: „opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają 
określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej dzia-
łalności gospodarczej niż działalność leśna”. W ustępie 2 tego przepisu ustawodawca 
definiuje pojęcie lasu. Zgodnie z tym przepisem lasem są grunty leśne sklasyfikowane 
w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Natomiast za działalność leśną uważa 
się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, 
ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw 
leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, 
żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także 
sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym, wynika to z ust. 3 art. 1.

Pierwszą z opłat lokalnych uregulowanych w ustawie o podatkach i opłatach 
lokalnych jest, fakultatywna od 1 stycznia 2016 roku, opłata targowa. Uznawana jest 
ona za podatek gminny pobierany od sprzedaży dokonywanej na targowisku. Obo-
wiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje w każdym dniu sprzedaży dokonywanej 
na targowisku od każdego podmiotu i jest obligatoryjne jeżeli rada gminy podjęła 
uchwałę o jej wprowadzeniu. Nie ma przy tym znaczenia, czy dana osoba dokonu-
jąca sprzedaży prowadzi działalność okazjonalną, czy stałą16. Zgodnie z art. 15 ust. 
3 opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych 
przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi, które świad-
czone są przez osobę prowadzącą targowisko. Pobieranie opłaty zatem nie zwalnia 

12 L. Etel, Podarek rolny. Podarek leśny. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 24.
13 Wyrok NSA z dnia 29 czerwca 2006 r., sygn. II FSK 842/05, CBOSA.
14 Sygn. II FSK 1332/05, CBOSA.
15 P. Borszowski, Podatek rolny i leśny. Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013, s. 16.
16 D. Michta, L. Pankrac, Podatki i opłaty lokalne. Komentarz praktyczny. Orzecznictwo, Wydawnictwo 

Difin, Warszawa 2015, s. 107.
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od ponoszenia należności o charakterze cywilnoprawnym (np. czynszu z tytułu najmu 
lub dzierżawy)17.

Kolejną opłatą lokalną jest opłata miejscowa. Zgodnie z art. 17 ust. 3 Rada 
Ministrów, w drodze rozporządzenia, upoważniona jest do określenia minimalnych 
warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miej-
scową, uwzględniając przy tym zróżnicowanie warunków regionalnych i lokalnych. 
Obecnie w tym zakresie obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 
2007 roku w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można 
pobierać opłatę miejscową18. W niniejszym rozporządzeniu Rada Ministrów określiła 
warunki klimatyczne, krajobrazowe, umożliwiające pobyt osób w celach turystycz-
nych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, wypełniając tym samym dyspozycję 
zawartą w art. 17 ust. 4 ustawy.

Ustawodawca w art. 17 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych uregulował 
także kolejną opłatę lokalną, czyli opłatę uzdrowiskową, którą zgodnie z art. 17 ust. 
1a ustawy, pobiera się od „osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach 
zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowo-
ściach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdro-
wiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych – za 
każdą rozpoczętą dobę pobytu”. W przypadku opłaty uzdrowiskowej ustawodawca 
rozszerzył cele przebywania osób fizycznych w miejscowości posiadającej status 
uzdrowiska o cele zdrowotne. Należy zaznaczyć, że opłata uzdrowiskowa podobnie 
jak opłata miejscowa ma charakter fakultatywny19.

Opłata reklamowa została wprowadzona stosunkowo niedawno, gdyż obowią-
zuje w systemie prawa podatkowego dopiero od 11 września 2015 roku. W ustawie 
o podatkach i opłatach lokalnych pojawiły się nowe przepisy, a mianowicie art. 17a 
oraz art. 17b, które trafiły do niej na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmia-
nie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu20. 
Opłata reklamowa jest opłatą fakultatywną, ponieważ rada gminy może, lecz nie musi 
jej wprowadzać w drodze uchwały na swoim terenie21. Przedmiotem opodatkowania 
według art. 17a ust.1. są umieszczone tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe. 
Ustęp 2 tego artykułu mówi zaś, że opłata reklamowa pobierana może być jedynie na 

17 W. Morawski, J. Wantoch-Rekowski, Komentarz do art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
[w:] W. Morawski (red.), Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Wydawnictwo ODDK, 
Gdańsk 2013, s. 461.

18 Dz. U. z 2007 r., Nr 249, poz. 1851.
19 P. Borszowski, K. Stelmaszczyk, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, 

Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 324.
20 Dz. U. z 2015 r., poz. 774.
21 T. Brzezicki, Komentarz do art. 17a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, [w:] W. Morawski (red.), 

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2016, s. 481.
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obszarach, dla których obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej archi-
tektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych czy też ogrodzeń.

Ostatnią opłatą lokalną uregulowaną w ustawie o podatkach i opłatach lokal-
nych jest opłata od posiadania psów. Rada gminy może, ale nie musi wprowadzić 
na terenie swojej gminy opłatę od osób fizycznych, które posiadają psy. Podkreślić 
należy, że daną opłatę pobiera się od rzeczywistej liczby psów. Jeżeli w trakcie roku 
liczba psów ulegnie zmianie, to wysokość opłaty powinna zostać proporcjonalnie 
zwiększona lub zmniejszona22. 

Jednostka samorządu terytorialnego aby mogła realizować nałożone na nią 
zadania publiczne i przyznane ustawowo kompetencje musi posiadać w swoim budże-
cie określone środki finansowe, które zostaną przeznaczone na realizację konkretnych 
zadań. W związku z tym należałoby się zastanowić, jakie środki finansowe stanowią 
dochody samorządów gmin. Należy zaznaczyć, że wyżej wymienione podatki i opłaty 
lokalne stanowią dochody własne gminy.

W świetle art. 167 ust. 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku dochodami 
jednostek samorządu terytorialnego, oprócz dochodów własnych są subwencje ogólne 
i dotacje celowe z budżetu państwa. W kolejnym ust. 3 ustawodawca stanowi, że źró-
dła dochodów jednostek samorządu terytorialnego określone są w ustawie. W obec-
nym stanie prawnym ustawą, która określa źródła dochodów jednostek samorządu 
terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów jest ustawa z dnia 
13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego23. Ustawa 
ta, podobnie jak Konstytucja, wyróżnia w art. 3 ust. 1 trzy główne rodzaje dochodów 
samorządowych – dochody własne, subwencje ogólne oraz dotacje celowe24.

Zarówno w Konstytucji RP, jak i ustawie o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego, nie odnajdziemy definicji legalnej pojęcia ,,dochody własne”. W tym 
zakresie należy sięgnąć do doktryny prawa finansowego i propozycji definicji sformu-
łowanych przez teoretyków tej dziedziny prawa. Hanna Sochacka–Krysiak traktuje 
dochody własne jako ,,dochody związane z budżetami lokalnymi w sposób trwały, 
tj. bezterminowy, bez żadnych ograniczeń i bez udziału państwa w części wpływów 
oddanych we władanie związków samorządowych”25. Maria Komarnicka uważa, 
że dochody własne to ,,dochody w zakresie których można się dopatrywać władz-
twa podatkowego gminy lub które pochodzą ze źródeł będących własnością gminy”. 
Natomiast Jerzy Małecki zaproponował, aby za dochody własne uznawać ,,dochody 

22 K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, Komentarz do art. 18a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
[w:] W. Morawski (red.), Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Wydawnictwo ODDK, 
Gdańsk 2013, s. 481.

23 Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.
24 A. Borodo, System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2011, 

s. 91. 
25 H. Sochacka-Krysiak, Finanse lokalne, Poltex, Warszawa 1993, s. 23. 
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przyznane ustawowo organom lokalnym na czas nieoznaczony”. Definicje te jednak 
nie odzwierciedlają w pełni wszystkich źródeł dochodów gmin26.

Jak wskazuje Andrzej Borodo w Słowniku finansów samorządowych ,,dochody 
własne samorządów to wszelkie dochody samorządów inne niż subwencje i dota-
cje”27. Źródła dochodów własnych gmin określone zostały przez ustawodawcę w art. 
4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W myśl tego przepisu 
dochodami własnymi gminy są:
1) wpływy z podatków:

a) od nieruchomości, 
b) rolnego, 
c) leśnego, 
d) od środków transportowych,
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
f) od spadków i darowizn,
g) od czynności cywilnoprawnych;

2) wpływy z opłat:
a) skarbowej, 
b) targowej, 
c) miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów,
d)  reklamowej, 
e) eksploatacyjnej – w części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – 

Prawo geologiczne i górnicze28, 
f) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych 

przepisów; 
3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych 

zakładów budżetowych;
4) dochody z majątku gminy; 
5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
7) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 
o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią 
inaczej;

9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody 
gminy;

26 B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 404.
27 A. Borodo, Słownik finansów samorządowych, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2007, s. 34. 
28 Tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1131 z późn. zm.
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10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 
gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
12) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów. 

Jak wynika z powyższego katalogu dochody własne przybierają formę wpły-
wów z podatków komunalnych, tj. podatków przeznaczonych ustawowo do dyspo-
zycji samorządów, wpływów z innych podatków, wpływów z opłat oraz formę wpły-
wów z tzw. dochodów majątkowych. Należy także wspomnieć, że w rozumieniu ww. 
ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały 
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego 
od osób prawnych (art. 3 ust. 2 ustawy). Wysokość udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na 
obszarze gminy wynosi 39,34%, natomiast wysokość udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających sie-
dzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71% (art. 4 ust. 2 i 3 ww. ustawy)29. Zaliczenie 
udziałów w podatkach dochodowych do dochodów własnych budzi jednak w doktry-
nie pewne wątpliwości30.

Dochody własne są podstawą wyposażenia finansowego samorządów i służą 
przede wszystkim finansowaniu tych zadań samorządu, które ustawy określają jako 
zadania własne. Na gruncie samorządu gminnego zadania własne tej jednostki usta-
wodawca określił w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym31. 
Inne zadania publiczne mogą być nakładane na jednostkę samorządu terytorialnego 
jedynie pod warunkiem, że jednocześnie z nowymi zadaniami ustawodawca przydzieli 
samorządom określone środki finansowe na ich realizację. Wynika to z konstytucyj-
nej zasady adekwatności przydzielonych samorządom dochodów do nałożonych na 
nich zadań. Tę zasadę podkreśla głównie art. 167 ust. 4 Konstytucji, który stanowi, że 
„zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują 
wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych”32. 

3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych będących źródłem dochodów wła-
snych gmin na przykładzie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w latach 
2014-2016

Przedmiotem przeprowadzonego badania empirycznego na terenie Miasta 
i Gminy Jabłonowo Pomorskie było określenie wysokości wpływów poszczególnych 
podatków i opłat lokalnych funkcjonujących na obszarze tej jednostki z uwzględnieniem 

29 W. Grześkiewicz (red.), Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego, Wydawnictwo Difin, War-
szawa 2014, s. 213. 

30 Zob. Z. Ofiarski, Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jako źródła docho-
dów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1990-2010, Szczecin 2010, s. 299-300.

31 Tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.
32 A. Borodo, System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce…, s. 92.
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stosunku procentowego tychże wpływów do dochodów ogółem. Badanie obejmowało 
okres od 2014 do 2016 roku. Podstawowym celem badania było ustalenie, które podatki 
lub opłaty lokalne w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie były w analizowanych 
latach najbardziej efektywne pod względem fiskalnym. Ponadto zrealizowane badanie 
miało odpowiedzieć na pytanie, jakie opłaty lokalne zostały wprowadzone na obszar 
gminy stosowną uchwałą organu stanowiącego oraz, czy analizowane opłaty są w ogóle 
opłacalne z punktu widzenia organów samorządu terytorialnego.

Terenem przeprowadzonego badania było Miasto i Gmina Jabłonowo Pomor-
skie, które leży nad rzeką Lutryną na Wysoczyźnie Chełmińskiej w północno-wschod-
niej części województwa kujawsko–pomorskiego i stanowi północno-wschodnią 
część powiatu brodnickiego. Powstało ono w wyniku połączenia dwóch wsi: Jabło-
nowo i Sadlinki, a w 1962 roku uzyskało prawa miejskie jako Jabłonowo33. Ogólna 
powierzchnia gminy miejsko-wiejskiej według danych Urzędu Statystycznego w Byd-
goszczy34 wynosi 134, 4 km2, w tym powierzchnia miasta 3,3 km2 i gminy 131,1 km2. 
Według ewidencji mieszkańców prowadzonej przez Referat Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim (według stanów na ostatni dzień 
roku 2014, 2015 i 2016) struktura demograficzna Miasta i Gminy Jabłonowo Pomor-
skie kształtuje się następująco: 

Tabela 1. Struktura demograficzna Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w latach 
2014-201635. 

Miasto Gmina36

Stan na 
dzień 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Ogółem 3727 3709 3701 5408 5399 5349
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta 
w Jabłonowie Pomorskim z dnia 20.03.2017 r.

Przed rozpoczęciem badania autorka dość szczegółowo przeanalizowała spra-
wozdania roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zamiesz-
czone w prowadzonym przez gminę Biuletynie Informacji Publicznej37. W wyniku 
analizy stwierdzono, iż w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie oprócz obligato-
ryjnie występujących podatków lokalnych: podatku od nieruchomości, od środków 

33 J. Bielak, Pojezierze Brodnickie. Szlakiem miejsc ze smakiem, Wydawnictwo Regis, Łapczyca 2015, s. 9.
34 Rocznik statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego z 2010 r.: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ 

(dostęp w dniu 28.04.2017 r.).
35 Wykaz obejmuje tylko osoby zameldowane na pobyt stały w Urzędzie Miasta i Gminy Jabłonowo 

Pomorskie.
36 Wykaz mieszkańców gminy Jabłonowa Pomorskiego nie obejmuje mieszkańców miasta.
37 http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=jablonowo/ (dostęp w dniu 28.04.2017 r.)
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transportowych, podatku rolnego i leśnego występuje zaledwie jedna fakultatywna38 
opłata lokalna, tj. opłata targowa. Następnie autorka badania wyróżniła kilka podsta-
wowych problemów badawczych formułując je w poniższych pytaniach:
1) Jaki podatek lokalny przynosi Miastu i Gminie Jabłonowo Pomorskie największe 

wpływy do budżetu?
2) Czy podatek rolny i leśny mają jakieś znaczenie w dochodach budżetowych tej 

jednostki?
3) Jak zmieniają się wpływy z podatku od nieruchomości w analizowanym okresie?
4) Czy opłata targowa w badanym okresie charakteryzuje się tendencją spadkową 

czy wzrostową i jakie ma znaczenie fiskalne?
5) Jaki podatek bądź opłata lokalna jest najbardziej efektywna pod względem fiskal-

nym biorąc pod uwagę, w pierwszym przypadku dochody budżetowe ogółem, 
a w drugim sumę wpływów z obowiązujących na terenie gminy podatków i opłat 
lokalnych?

W dalszych etapach badania autorka sformułowała kilka hipotez roboczych, 
które w doktrynie określane są jako „próba odpowiedzi na sformułowane uprzednio 
problemy badawcze, przy czym są one świadomie przyjętymi przez badacza przypusz-
czeniami, wymagającymi potwierdzenia bądź odrzucenia w wyniku przeprowadzo-
nych badań”39. Zgodnie z przyjętymi problemami badawczymi sformułowano kilka 
hipotez roboczych, które zostały zweryfikowane w trakcie badania: 
1) W Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie największe wpływy przynosi podatek 

od nieruchomości.
2) Podatek rolny i leśny mają ogromne znaczenie fiskalne z uwagi na fakt, iż część 

gminy zajmują tereny rolnicze.
3) Wpływy z podatku od nieruchomości w analizowanym okresie wykazują tenden-

cję rosnącą.
4) Opłata targowa w badanym okresie wykazuje tendencję wzrostową, a jej znacze-

nie fiskalne jest znikome.
5) Najbardziej efektywnym podatkiem w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie 

pod względem wpływów budżetowych ogółem oraz sumy wpływów z obowiązu-
jących na terenie gminy podatków i opłat lokalnych jest podatek od nieruchomości.

Metodą badawczą wykorzystaną w przeprowadzonym badaniu była analiza spra-
wozdań z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z analizowanego 
okresu, które miały rozwiązać problemy badawcze i zweryfikować hipotezy robocze.

38 Z dniem 1 stycznia 2016 roku ustawodawca wprowadził fakultatywność wprowadzania opłaty targowej 
na teren danej gminy. Wcześniej organy stanowiące gmin obligatoryjnie musiały podejmować uchwały 
o wprowadzeniu opłaty targowej wraz z określeniem stawek, które nie mogły przekraczać maksymal-
nych stawek wskazanych w ustawie.

39 M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kra-
ków 2007, s. 132. 
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Poniżej przedstawione zostaną dość szczegółowo dochody Miasta i Gminy 
Jabłonowo Pomorskie w latach 2014-2016 z poszczególnych podatków lokalnych. 
Wpływy z tych podatków będą porównywane z ogółem dochodów budżetowych 
w danym roku podatkowym wraz z określeniem udziału procentowego każdego 
podatku w stosunku do wszystkich dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jabło-
nowo Pomorskie. Ponadto wpływy z każdego podatku zestawiane będą z sumą docho-
dów ze wszystkich podatków i opłat lokalnych, co pozwoli na określenie, który poda-
tek pobierany przez samorząd Jabłonowa Pomorskiego jest najbardziej efektywny pod 
względem fiskalnym i przynosi największe wpływy budżetowe w Mieście i Gminie 
Jabłonowo Pomorskie.

Tabela 2. Analiza dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz 
wpływów z podatku od nieruchomości w latach 2014-2016.

Podatek od nieruchomości
Rok budżetowy

2014 2015 2016
Dochody uzyskane z podatku 2 399 342,51 zł 2 553 034,82 zł 2 551 696,81 zł

Dochody budżetowe ogółem 30 642 313,73 zł 32 343 329,29 zł 37 521 024,31 zł
% podatku w stosunku do 

dochodów 7,83% 7,89% 6,80%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabło-
nowo Pomorskie.

Z tabeli 2 wynika, że w badanych latach dochody budżetowe Miasta i Gminy 
Jabłonowo Pomorskie stopniowo wzrastały. Wzrost ten w 2016 roku w porównaniu 
do 2014 roku wynosił 6 878 710,58 zł, czyli ok. 22%. Analiza wpływów z podatku od 
nieruchomości pozwoliła na zweryfikowanie trzeciej hipotezy roboczej, postawionej 
przez autorkę. Można stwierdzić, iż nie ma podstaw do jej odrzucenia. Dochody uzy-
skane z podatku od nieruchomości wzrosły w 2015 roku, więc tendencja była rosnąca, 
ale nieznacznie zmalały w 2016 roku pomimo wzrostu dochodów budżetowych ogó-
łem. Należy zaznaczyć, że spadek ten był znikomy, bo tylko o 1 338,01 zł (ok. 0,05%). 
Przyczyną mniejszych wpływów podatkowych z podatku od nieruchomości prawdo-
podobnie jest decyzja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego o obniżeniu stawek 
podatkowych w stosunku do roku ubiegłego, co podyktowane było obniżeniem sta-
wek ustawowych. Widać zatem, że to nie podatek od nieruchomości przyczynił się 
do wzrostu dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2016 
roku. Zależność tę pokazuje także stosunek procentowy podatku od nieruchomości do 
dochodów ogółem. 
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Tabela 3. Analiza sumy dochodów z podatków i opłat lokalnych Miasta i Gminy Jabło-
nowo Pomorskie oraz wpływów z podatku od nieruchomości w latach 2014-2016. 

Podatek od nieruchomości
Rok budżetowy

2014 2015 2016

Dochody uzyskane z podatku 2 399 342,51 zł 2 553 034,82 zł 2 551 696,81 zł
Suma dochodów z podatków i opłat 

lokalnych40 4 305 042,68 zł 4 567 153,39 zł 4 549 174,54 zł

% podatku w stosunku do dochodów 55,73% 55,90% 56,09%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabło-
nowo Pomorskie. 

Analizując wpływy z tego samego podatku, czyli podatku od nieruchomości 
w stosunku do sumy dochodów z podatków i opłat lokalnych, która obejmuje dochody 
z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, 
podatku leśnego i opłaty targowej, zaobserwować można, że podatek ten ma najwięk-
szy ponad 50% udział i powoli on rośnie z okresu na okres. Suma dochodów z podat-
ków i opłat lokalnych w 2015 roku wzrosła o 262 110,71 zł, czyli o ok. 6%, zaś nie-
znacznie zmalała w 2016 roku o 17 978,85 zł, czyli o ok. 0,40%. Podsumowując w Mie-
ście i Gminie Jabłonowo Pomorskie najbardziej efektywnym podatkiem pod względem 
fiskalnym, biorąc pod uwagę wpływy budżetowe ogółem oraz sumę wpływów z obo-
wiązujących na terenie gminy podatków i opłat lokalnych, jest podatek od nieruchomo-
ści. W ten sposób potwierdziła się piąta hipoteza robocza postawiona w badaniu.

Tabela 4. Analiza dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz 
wpływów z podatku od środków transportowych w latach 2014-2016.

Podatek od środków 
transportowych

Rok budżetowy
2014 2015 2016

Dochody uzyskane z podatku 349 332,70 zł 406 996,50 zł 448 719,78 zł

Dochody budżetowe ogółem 30 642 313,73 zł 32 343 329,29 zł 37 521 024,31 zł
% podatku w stosunku do 

dochodów 1,14% 1,26% 1,20%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabło-
nowo Pomorskie.

Dochody uzyskane z podatku od środków transportowych charakteryzują się 
tendencją wzrostową. Z roku 2014 na 2015 wzrosły o ok. 17%, a z roku 2015 na 2016 
wzrost ten wynosił ok. 10%. W stosunku do dochodów budżetowych ogółem podatek 
ten stanowi średnio 1,20%, a jego ciągły wzrost mógł przyczynić się do powiększają-
cej się kwoty dochodów Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Zaskakujące jest to, że 

40 Suma dochodów z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, 
podatku leśnego i opłaty targowej.
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mimo niezmiennych stawek podatku od środków transportowych w Mieście i Gminie 
Jabłonowo Pomorskie dochody z tego tytułu nadal rosną. Przyczyną takiego stanu 
rzeczy prawdopodobnie może być sytuacja, że mieszkańcy Miasta i Gminy nabywali 
w analizowanym okresie więcej środków transportowych, od których podatnicy zobo-
wiązani są na mocy obowiązujących przepisów do regulowania tych należności. 

Tabela 5. Analiza sumy dochodów z podatków i opłat lokalnych Miasta i Gminy 
Jabłonowo Pomorskie oraz wpływów z podatku od środków transportowych w latach 
2014-2016.

Podatek od środków transportowych
Rok budżetowy

2014 2015 2016
Dochody uzyskane z podatku 349 332,70 zł 406 996,50 zł 448 719,78 zł

Suma dochodów z podatków i opłat 
lokalnych40 4 305 042,68 zł 4 567 153,39 zł 4 549 174,54 zł

% podatku w stosunku do dochodów 8,11% 8,91% 9,86%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabło-
nowo Pomorskie.

Podatek od środków transportowych w stosunku do wszystkich wpływów 
z podatków i opłat lokalnych oscyluje procentowo w granicach od ok. 8% do 10%. 
Wpływy z podatku od środków transportowych Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 
może wydatkować na inwestycje w zakresie modernizacji lub remontu dróg gmin-
nych, po których niewątpliwie te środki transportowe się poruszają.

Tabela 6 .Analiza dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz 
wpływów z podatku rolnego w latach 2014-2016.

Podatek rolny
Rok budżetowy

2014 2015 2016
Dochody uzyskane z podatku 1 439 172,97 zł 1 471 808,17 zł 1 414 361,45 zł

Dochody budżetowe ogółem 30 642 313,73 zł 32 343 329,29 zł 37 521 024,31 zł
% podatku w stosunku do 

dochodów 4,70% 4,55% 3,77%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabło-
nowo Pomorskie.

Wpływy z podatku rolnego podobnie jak wpływy z podatku od nieruchomości 
wzrosły w 2015 roku, a zmalały w 2016 roku. Wzrost wynosił 32 635,20 zł, co stanowi 
ok. 2%, a spadek 57 446,72 zł, co stanowi ok. 4%. Analizując udział podatku rolnego 
w dochodach budżetowych ogółem zauważyć można, że spada on z roku na rok, ale 
jest wciąż ponad dwukrotnie wyższy od udziału podatku od środków transportowych, 
a ponad dwukrotnie niższy od udziału podatku od nieruchomości.
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Tabela 7. Analiza sumy dochodów z podatków i opłat lokalnych Miasta i Gminy 
Jabłonowo Pomorskie oraz wpływów z podatku rolnego w latach 2014-2016.

Podatek rolny
Rok budżetowy

2014 2015 2016
Dochody uzyskane z podatku 1 439 172,97 zł 1 471 808,17 zł 1 414 361,45 zł

Suma dochodów z podatków i opłat 
lokalnych40 4 305 042,68 zł 4 567 153,39 zł 4 549 174,54 zł

% podatku w stosunku do dochodów 33,43% 32,23% 31,09%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabło-
nowo Pomorskie.

Z tabeli 7 wynika, że podatek rolny ma duże znaczenie dla dochodów z podat-
ków i opłat lokalnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Po podatku od nierucho-
mości przynosi on największe wpływy do budżetu, biorąc pod uwagę tylko dochody 
z podatków i opłat lokalnych, wynoszące średnio 32%. Wynika to z tego, iż rolnictwo 
ma wciąż duży udział w gospodarce Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. 

Tabela 8 Analiza dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz 
wpływów z podatku leśnego w latach 2014-2016.

Podatek leśny
Rok budżetowy

2014 2015 2016
Dochody uzyskane z podatku 35 182,00 zł 38 685,40 zł 47 856,50 zł

Dochody budżetowe ogółem 30 642 313,73 zł 32 343 329,29 zł 37 521 024,31 zł

% podatku w stosunku do dochodów 0,11% 0,12% 0,13%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabło-
nowo Pomorskie.

Podatek leśny ma najmniejszy udział wśród analizowanych podatków, ale 
wpływy z tego podatku z roku na rok rosną. W 2015 roku nastąpił wzrost o 3 503,40 
zł, czyli o ok. 10%, a w roku 2016 wzrost ten był ponad dwukrotnie większy i wynosił 
9 171,10 zł, czyli ok. 24%. Procentowo wpływy z podatku leśnego w stosunku do docho-
dów budżetowych kształtują się średnio na poziomie 0,12%, ale wspomniany wcześniej 
ich stopniowy wzrost mógł także, choć w niewielkim stopniu, przyczynić się do wzrasta-
jącej wysokości dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
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Tabela 9. Analiza sumy dochodów z podatków i opłat lokalnych Miasta i Gminy 
Jabłonowo Pomorskie oraz wpływów z podatku leśnego w latach 2014-2016.

Podatek leśny
Rok budżetowy

2014 2015 2016
Dochody uzyskane z podatku 35 182,00 zł 38 685,40 zł 47 856,50 zł

Suma dochodów z podatków i opłat 
lokalnych40 4 305 042,68 zł 4 567 153,39 zł 4 549 174,54 zł

% podatku w stosunku do dochodów 0,82% 0,85% 1,05%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabło-
nowo Pomorskie.

Wśród dochodów z podatków i opłat lokalnych Miasta i Gminy Jabłonowo 
Pomorskie, wpływy z podatku leśnego plasują się na ostatnim miejscu. Stosunek 
wpływów z tego podatku do dochodów z podatków i opłat lokalnych stopniowo wzra-
stał. Z roku 2014 na 2015 wzrost wynosił 0,03 p.p., a z roku 2015 na 2016 – 0,2 p.p. 
Zauważyć należy, że podatek ten jest najmniej dochodowy ze względu na niewielką 
powierzchnię lasów jaką posiada Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie. W tym miej-
scu, po analizie wpływów z podatku rolnego i leśnego można stwierdzić, że badaczka 
miała pełną rację stawiając drugą hipotezę roboczą, ale tylko odnośnie podatku rolnego. 
Podatek rolny ma ogromne znaczenie fiskalne z uwagi na fakt, iż część gminy zaj-
mują tereny rolnicze, o czym wspomniano wcześniej. Jednak pomyliła się ona odnośnie 
podatku leśnego. Podatek ten przynosi najmniejsze wpływy do budżetu gminy, zatem 
jego znacznie jest bardzo małe. W końcu, po dokonaniu analizy wpływów ze wszyst-
kich podatków lokalnych, można stwierdzić, że autorka nie pomyliła się co do posta-
wionej pierwszej hipotezy roboczej. Z całą pewnością w Mieście i Gminie Jabłonowo 
Pomorskie największe wpływy do budżetu przynosi podatek od nieruchomości.

Kolejną część badania poświęcono drugiej kategorii danin publicznych, jaką są 
opłaty i wpływy budżetowe z tychże należności. Na wstępie należy przypomnieć, że 
gminy mogą fakultatywnie wprowadzić na swój teren opłaty lokalne określone przez 
ustawodawcę w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. W związku z tym rada 
gminy może podjąć uchwałę o wprowadzeniu na swoim terytorium opłatę: targową, 
miejscową, uzdrowiskową, od posiadania psów i opłatę reklamową. W tej uchwale 
radni zobowiązani są określić stawkę opłaty, z tym że nie może ona przekroczyć sta-
wek maksymalnych wskazanych w ustawie.

Jeżeli chodzi o Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie, to w latach 2014-2016 
obowiązywała i nadal obowiązuje opłata targowa. Radni nie zdecydowali się na wpro-
wadzenie innych opłat lokalnych, co może świadczyć o tym, że albo gmina nie speł-
niała warunków do ich wprowadzenia (tak jak jest to w przypadku opłaty miejscowej, 
uzdrowiskowej i reklamowej) albo radni nie widzieli takiej potrzeby uzasadniając to 
potencjalnie niskimi wpływami z danej opłaty.
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Poniżej zostanie przedstawiona analiza wpływów budżetowych z opłaty tar-
gowej w analizowanym okresie. Wpływy z tej opłaty będą porównywane z ogółem 
dochodów budżetowych w danym roku podatkowym wraz z określeniem udziału pro-
centowego opłaty targowej w stosunku do wszystkich dochodów budżetowych Miasta 
i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Ponadto wpływy z opłaty targowej zestawione będą 
z sumą dochodów ze wszystkich podatków i opłat lokalnych, co pozwoli na określe-
nie, czy opłata ta jest efektywnym źródłem wpływów budżetowych, czy też nie.

Tabela 10. Analiza dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 
oraz wpływów z opłaty targowej w latach 2014-2016.

Opłata targowa
Rok budżetowy

2014 2015 2016
Dochody uzyskane z opłaty 82 012,50 zł 96 628,50 zł 86 540,00 zł

Dochody budżetowe ogółem 30 642 313,73 zł 32 343 329,29 zł 37 521 024,31 zł

% opłaty w stosunku do dochodów 0,27% 0,30% 0,23%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabło-
nowo Pomorskie.

Tabela 10. przedstawia analizę dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jabło-
nowo Pomorskie oraz wpływów z opłaty targowej w latach 2014-2016. Zauważyć 
można, że dochody uzyskane z opłaty targowej w 2015 roku wzrosły o 14 616 zł 
(ok. 18%), zaś w 2016 roku spadły o 10 088,50 zł (ok. 10%). Postawiona przez autorkę 
pierwsza część hipotezy czwartej staje się w ten sposób niesłuszna. Tendencja wzro-
stowa nie została zachowana przez cały badany okres. Procent jaki stanowi opłata 
targowa w dochodach budżetowych jest niewielki, gdyż wynosi średnio 0,27%. 

Tabela 11. Analiza sumy dochodów z podatków i opłat lokalnych Miasta i Gminy 
Jabłonowo Pomorskie oraz wpływów z opłaty targowej w latach 2014-2016.

Opłata targowa
Rok budżetowy

2014 2015 2016
Dochody uzyskane z opłaty 82 012,50 zł 96 628,50 zł 86 540,00 zł

Suma dochodów z podatków i opłat 
lokalnych40 4 305 042,68 zł 4 567 153,39 zł 4 549 174,54 zł

% opłaty w stosunku do dochodów 1,91% 2,12% 1,90%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabło-
nowo Pomorskie.

Opłata targowa zaraz po podatku leśnym przynosi najmniejsze dochody wśród 
dochodów z podatków i opłat lokalnych występujących w Mieście i Gminie Jabłonowo 
Pomorskie. Z analizy wynika, iż wpływy z tej opłaty stanowią średnio 2% dochodów 
z podatków i opłat lokalnych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż miejskie 
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targowisko funkcjonuje w Jabłonowie Pomorskim zaledwie dwa razy w tygodniu, 
a także wpływ może mieć wysokość stawek opłaty targowej, które nie są na wygóro-
wanym poziomie. Zwiększenie częstotliwości działania targowiska niewątpliwie wpły-
nęłoby na wzrost wpływów z tytułu tej opłaty. Podsumowując opłata targowa nie ma 
większego znaczenia fiskalnego dla budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, 
pomimo że przekracza wpływy z obligatoryjnego podatku leśnego. Badaczka słusznie 
postawiła sobie drugą część hipotezy czwartej. W związku z powyższym władze gminy 
powinny zastanowić się, czy utrzymywać nadal opłatę targową na swoim terytorium, 
czy podjąć uchwałę o jej niewprowadzaniu z powodu niskich wpływów budżetowych. 

4. Podsumowanie
System podatków lokalnych w Polsce jest bardzo rozbudowany. Wyróżniamy 

kilka danin publicznych, które obligatoryjnie muszą być uiszczane na rzecz Skarbu 
Państwa lub gminy po spełnieniu ustawowych przesłanek. Obowiązki te wynikają 
z Konstytucji RP oraz ustaw normujących poszczególne podatki. Wpływy z podatków 
i opłat lokalnych, jak wspomniano w opracowaniu stanowią dochody własne gmin, 
z których finansowane są zadania publiczne. Tytułem przykładu można wskazać 
m.in. modernizację dróg, budowę przedszkoli, czy budynków użyteczności publicz-
nej, utrzymanie szkół publicznych, czy budowa targowisk. Wielkość tych wpływów 
w największym stopniu determinowana jest przez ustawodawcę, który to upraw-
niony jest do ustalania maksymalnego wymiaru stawek podatków i opłat lokalnych. 
Gmina posiada w tym zakresie ograniczone władztwo podatkowe ujawniające się 
m.in. w możliwości uchwalania stawek podatków i opłat lokalnych na swoim terenie 
z zastrzeżeniem, iż nie może przekroczyć stawek maksymalnych wskazanych w usta-
wie. Po przeprowadzonym badaniu empirycznym, którego podstawowym celem było 
ustalenie, jakie wpływy do budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie przynoszą 
podatki i opłaty lokalne występujące na terenie gminy oraz jak zmieniały się one na 
przestrzeni badanych lat stwierdzono, iż podatki i opłaty lokalne w Mieście i Gminie 
Jabłonowo Pomorskie mają istotne znaczenie. 

Analiza sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabło-
nowo Pomorskie pozwoliła jednoznacznie stwierdzić, iż podatek od nieruchomości 
stanowi najważniejsze źródło dochodów własnych gminy i jest najbardziej efektyw-
nym podatkiem pod względem fiskalnym. Podatek rolny również odgrywa znaczącą 
rolą we wpływach budżetowych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie ze względu 
na przeważający charakter rolniczy tej gminy, zaś podatek od środków transporto-
wych zajmuje trzecie miejsce pod względem wysokości wpływów z podatków i opłat 
lokalnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Wyniki przeprowadzonych badań 
wskazały, że podatek leśny jest najmniej efektywny pod względem fiskalnym. Przy-
nosi on jeszcze mniejsze dochody niż opłata targowa, czego powodem jest niewielka 
powierzchnia lasów jaką posiada Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie. 
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Streszczenie:
Artykuł ukazuje rozwój Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 

we Włocławku jako podmiotu wykonującego zadania użyteczności publicznej 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego, od chwili jego powstania, aż po 
czasy współczesne. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, zapew-
nienie publicznego transportu zbiorowego na szczeblu lokalnym należy do zadań 
własnych gminy. Gmina Miasto Włocławek pełni rolę organizatora przewozów 
lokalnych, zaś operatorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, które 
świadczy usługi na terenie Włocławka, zaś na obszarze innych gmin po zawarciu 
odpowiednich porozumień w sprawie finansowania przewozów lub po uzyskaniu 
koncesji. Organizator zapewnia funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego 
na obszarze swojej właściwości poprzez planowanie rozwoju, prowadzenie badań 
i analiz potrzeb przewozowych, koordynowanie i zarządzanie. Działania te mają na 
celu zapewnienie odpowiednich standardów funkcjonowania transportu w zakresie 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Włocławku jako operator...
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infrastruktury technicznej, systemu taryfowo-biletowego oraz systemu informacji 
dla pasażerów. Ponadto przygotowuje i przeprowadza postępowanie zmierzające do 
zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbioro-
wego, a następnie zawiera umowę z wybranym operatorem. Niniejsze opracowanie 
przybliża także zakres praw i obowiązków władz przedsiębiorstwa oraz gospodarkę 
MPK, będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Artykuł powstał na podstawie analizy ustawodawstwa, aktów prawa unijnego, 
aktów prawa miejscowego, a także m.in. strony internetowej MPK we Włocławku.
Słowa kluczowe: Miasto Włocławek, publiczny transport zbiorowy, Miejskie Przed-
siębiorstwo Komunikacyjne, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, władze przed-
siębiorstwa, organizator publicznego transportu zbiorowego, operator publicznego 
transportu zbiorowego 

Abstract: 
Article covers development of City Transport Enterprise of Włocławek as 

a subject executing tasks of public utility in the area of public mass transport, since 
its establishing till present day. According to the local government law, providing the 
local mass public transport is the task that has to be carried out by the local authori-
ties. Local authorities of Włocławek are the administrator of local transport and City 
Communication Enterprise works as an operator, that provides transport services in 
the area of Włocławek. Providing transport to neighbor areas can be carried out after 
making necessary arrangements about financing transport services or after obtain-
ing concession. Administrator ensures proper functioning off mass public transport 
in the area of its influence through planning further development, making research 
and analysis of the public needs, coordinating and administrating. These actions are 
executed in order to provide proper standards in functioning of transport in terms 
of technical infrastructure, tariff and ticket system and passenger information sys-
tem. Furthermore local authorities prepare and lead legal proceedings aiming for 
making further arrangements about providing local mass public transport services, 
then local government makes an arrangement with chosen operator. This publication 
also describes rights and obligations of Enterprise management and MPK economy. 
MPK functions as a limited liability company. 

Following article is basing on analysis of local, country and European Union 
law and also MPK Włocławek website.
Keywords: Włocławek City, local mass public transport, City Transport Enterprise, 
limited liability company, Enterprise management, administrator of mass public trans-
port, operator of mass public transport
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1. Wprowadzenie
W myśl art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 

1990 r.1 zapewnienie publicznego transportu zbiorowego na szczeblu lokalnym należy 
do zadań własnych gminy.

Przepisy regulujące organizację oraz funkcjonowanie publicznego transportu 
zbiorowego o zasięgu lokalnym określa ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym2. Gmina Miasta Włocławek, działając zgodnie z przepisami 
ustawy, odpowiada za planowanie, organizowanie i zarządzanie transportem publicz-
nym oraz za zawieranie umów z przewoźnikami. Ustawę o publicznym transporcie 
zbiorowym stosuje się z uwzględnieniem aktów prawa europejskiego, regulujących 
prowadzenie działalności transportowej. W zakresie przewozów o charakterze lokal-
nym są to przepisy rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kole-
jowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/7043.

W sprawach związanych z funkcjonowaniem lokalnego publicznego transportu 
zbiorowego zastosowanie znajdują także przepisy ustawy Prawo przewozowe4 oraz 
ustawy o transporcie drogowym5 wraz z wydanymi na ich podstawie rozporządze-
niami wykonawczymi.

W art. 4 ust. 1 pkt 14 u.p.t.z. definiuje się ten rodzaj transportu jako powszech-
nie dostępny, regularny przewóz wykonywany w określonych odstępach czasu po 
określonej linii komunikacyjnej lub sieci komunikacyjnej. Gminne przewozy pasa-
żerskie polegają na dokonywaniu przewozu osób w ramach publicznego transportu 
zbiorowego, wykonywanego w granicach administracyjnych jednej gminy lub gmin 
sąsiadujących. Zakresem gminnych przewozów pasażerskich objęta jest także komu-
nikacja miejska oparta na przewozach wykonywanych w graniach administracyjnych 
miasta, miasta i gminy, miast albo miast i gmin sąsiadujących.

W świetle art. 4 ust. 1 pkt 9 u.p.t.z. rolę organizatora przewozów lokalnych 
pełni właściwa jednostka samorządu terytorialnego (gmina). Organizator zapewnia 
funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na obszarze swojej właściwości 

1 Ustawa z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).
2 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 

1867 z późn. zm.), dalej: u.p.t.z.
3 Rozporządzenie (WE) Nr 1370 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2017 r. doty-

czące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego (Dz. Urz. UE Nr 
315 z dnia 3 grudnia 2007 r.).

4 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1954 z późn. 
zm.).

5 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 708 z późn. 
zm.).
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poprzez planowanie rozwoju, koordynowanie i zarządzanie. Zgodnie z art. 15 u.p.t.z. 
działania te obejmują w szczególności:

•• dokonywanie badań i analiz potrzeb przewozowych w publicznym transporcie 
zbiorowym, 

•• zapewnienie odpowiednich standardów funkcjonowania transportu w zakresie 
infrastruktury technicznej (dworce, przystanki, węzły przesiadkowe), systemu 
taryfowo-biletowego oraz systemu informacji dla pasażerów, 

•• określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, 
•• przygotowanie i przeprowadzenie postępowania zmierzającego do zawarcia 

umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 
a następnie zawarcie umowy z wybranym operatorem (operatorami),

•• ustalanie opłat za przewóz oraz innych opłat (np. opłaty dodatkowej z tytułu 
nieposiadania przez pasażera wymaganego dokumentu przewozu),

•• ustalanie sposobu dystrybucji biletów na usługę świadczoną przez operatora. 
Art. 4 ust. 1 pkt 9 u.p.t.z. stanowi zaś, iż operatorem publicznego transportu 

zbiorowego jest podmiot bezpośrednio realizujący zadania związane z komunikacją 
lokalną.

Podmiotem takim może być samorządowy zakład budżetowy lub przedsię-
biorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu 
osób, który zawarł z organizatorem umowę o świadczenie usług w zakresie publicz-
nego transportu zbiorowego. Umowa ta przyznaje operatorowi prawo i jednocześnie 
zobowiązuje go do wykonywania usług przewozu o charakterze użyteczności publicz-
nej. Wybór operatora innego niż samorządowy zakład budżetowy dokonywany jest 
w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych6, ustawy o umowie koncesji na roboty 
budowlane lub usługi7 lub poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Umowa może zostać zawarta bezpośrednio przez gminę w trzech sytuacjach. 
Po pierwsze, gdy średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest mniejsza niż 1 mln 
euro lub świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego będzie się 
odbywało w wymiarze mniejszym niż 300 tys. km rocznie8. Warunki te w przypadku 
dużych gmin miejskich nie są możliwe do spełnienia. Drugi przypadek obejmuje 
świadczenie usług przez podmiot wewnętrzny w rozumieniu rozporządzenia (WE) 
nr 1370/2007 powołany do świadczenia usług w zakresie transportu zbiorowego9. 

6 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 831 
z późn. zm.). 

7 Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1920 z późn. zm.).

8 Zob. szerzej: K. Czarnecki, Rola gminy w systemie organizacji i finansowania publicznego transportu 
zbiorowego, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2013, nr 1(1), s. 57–75.

9 Zgodnie z art. 2 lit. j rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 podmiot wewnętrzny stanowi odrębną prawnie 
jednostkę podlegającą kontroli właściwego organu lokalnego, analogicznej do kontroli, jaką organ ten 



Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Włocławku jako operator...  —  105

Podmiotem takim jest zwykle spółka utworzona przez j.s.t. w celu wykonywania 
zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w której j.s.t. jest 
jedynym udziałowcem bądź akcjonariuszem10. Trzecia sytuacja, w której dopusz-
czalne jest bezpośrednie zawarcie umowy, wiąże się z wystąpieniem zakłóceń 
w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (lub bezpośred-
nim ryzykiem wystąpienia takich zakłóceń), a nie jest możliwe zachowanie termi-
nów określonych dla zawarcia umowy w innym trybie, np. przetargu lub udziele-
nia koncesji. Wybór przez gminę jednego z powyższych modeli – przetargowego, 
koncesyjnego, przekazania wykonywania zadań w sferze użyteczności publicznej 
spółce komunalnej lub samorządowemu zakładowi budżetowemu – zależny będzie 
przede wszystkim od wielkości gminy, jej charakteru oraz skali zapotrzebowania na 
usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Forma organizacyjno-prawna 
świadczenia usług w zakresie komunikacji zbiorowej będzie też wpływała na sposób 
i zakres ich finansowania ze środków budżetu gminy11.

2. Rozwój MPK we Włocławku
Na początku XX wieku, jak i w okresie powojennym funkcję komunikacji 

miejskiej pełniły dorożki konne. Komunikacja autobusowa we Włocławku powstała 
z dniem 22 lipca 1951 r.12 Wówczas to Miejska Rada Narodowa powołała do życia 
Zakład Komunikacji Samochodowej w wielobranżowym Miejskim Przedsiębior-
stwie Gospodarki Komunalnej (MPGK)13. Na początek zakład otrzymał trzy auto-
busy francuskiej marki „Chausson”, które wystarczyły na uruchomienie jednej linii 
autobusowej. Pierwszy polski autobus dla komunikacji miejskiej Włocławek otrzy-
mał w 1955 r. Był to pojazd marki „Star N52” o metalowo-drewnianej konstrukcji. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Włocławku powstało dnia 1 stycz-
nia 1961 r., dziedzicząc po Zakładzie Komunikacji Samochodowej potencjał ludzki 
i tabor autobusowy. Problemy z którymi musiało mierzyć się MPK – zbyt mały 
tabor, problemy z nabyciem części zamiennych, niedostatek kierowców i utrud-
nienia związane z układem komunikacyjnym miasta sprawiały, że funkcjonowanie 
komunikacji miejskiej było niestabilne14.

W latach 70. głównym problemem dla MPK było niezsynchronizowane 
tempo rozwoju miasta z tempem rozwoju samego przedsiębiorstwa. Centralny 

sprawuje nad własnymi służbami. 
10 Jeżeli j.s.t. samodzielnie lub wspólnie z inną j.s.t. nie posiada w danym podmiocie wewnętrznym 100% 

udziałów lub akcji, umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego powinna 
przyjąć formę koncesji na usługi (art. 22 ust. 5 u.p.t.z.).

11 K. Czarnecki, Rola gminy w systemie organizacji i funkcjonowania..., s. 62.
12 http://www.mpk.com.pl (dostęp: 21.04.2017 r.).
13 Pod MPGK podlegał nie tylko Zakład Komunikacji Samochodowej, ale także Zakład Wodociągów 

i Kanalizacji, Zakład Oczyszczania Miasta, Zakład Pogrzebowy, Łaźnia Miejska, Hotel „Victoria”, 
http://www.saniko.com.pl (dostęp: 25.04.2017 r.).

14 http://pl.wikipedia.org/wiki/MPK/Wloclawek (dostęp: 25.04.2017 r.).
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przydział nowych autobusów oparty był na proporcji 1 autobus na 1000 mieszkań-
ców. Proporcja ta nie uwzględniała rzeczywistych potrzeb przewozowych, jednakże 
jakość funkcjonowania komunikacji miejskiej w tym dziesięcioleciu stopniowo się 
poprawiała. W 1976 r. nastąpił wyraźny postęp w zakresie poprawy komfortu i bez-
pieczeństwa pasażerów dzięki dostawie pierwszych „Autosanów H9”, które na tle 
eksploatowanych dotąd autobusów odznaczały się dwukrotnie dłuższą żywotnością 
oraz niższym zużyciem paliwa.

W 1983 r. weszła w życie taryfa opłat za przewozy, wprowadzająca ulgi i zwol-
nienia, mające na celu poprawienie standardu życia ludności. Poprawiły się także 
warunki oczekiwania pasażerów na autobus: po raz pierwszy na przystankach zaczęły 
pojawiać się wiaty. W latach 80. do użytku zostały wprowadzone nowoczesne wiel-
kopojemne pojazdy. W 1980 r. otrzymano pierwszą dostawę „Jelczy PR110”, które 
były eksploatowane najdłużej, bo aż przez 22 lata. Na skutek powiększenia obszaru 
Włocławka, budowy osiedli mieszkaniowych i obiektów przemysłowych siatka komu-
nikacyjna MPK uległa znaczącej zmianie. Wraz z oddawaniem do użytku nowych 
bloków mieszkalnych i budową nowych ulic, poziom penetracji komunikacji miejskiej 
na osiedlach znacząco wzrósł. Pod koniec dziesięciolecia zapotrzebowanie na usługi 
komunikacji miejskiej było największe w historii MPK15.

Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w latach 1990–1999 przypadało na 
okres przebudowy ustroju społeczno-gospodarczego państwa. Wprowadzane sukce-
sywnie reformy spowodowały, że we Włocławku zlikwidowano wiele przedsiębiorstw 
państwowych. Ponadto w 1995 r. już co drugie gospodarstwo domowe w mieście 
posiadało samochód, co spowodowało dalszy spadek zapotrzebowania na komunika-
cję miejską. W 1993 r. Rada Miasta podjęła decyzję o wprowadzeniu licznych ulg 
i zwolnień z opłat za przejazdy autobusami, co skutkowało wystąpieniem ogromnych 
strat. Gmina nie była w stanie refundować ich w całości. Doprowadziło to do zna-
czącego osłabienia kondycji finansowej przedsiębiorstwa i niemożności finansowania 
zakupu nowych autobusów. Lata 90. były pierwszym okresem w dziejach komunikacji 
miejskiej we Włocławku, w którym nastąpiła progresywna minimalizacja usług. MPK 
dokonywało redukcji tras i wprowadzało ograniczenia w rozkładach jazdy. Do kasacji 
trafiły autobusy, których stan techniczny, na skutek długotrwałej i intensywnej eksplo-
atacji w poprzednim dziesięcioleciu uległ znacznemu pogorszeniu.

W 1995 r. Rada Miasta Włocławka podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia kie-
runków restrukturyzacji komunikacji miejskiej16. Przedsiębiorstwo przekształcono 
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której celem było dostosowanie się do 
nowych warunków rynkowych. Spółka została utworzona w oparciu o art. 5 ust. 1 

15 http://pl.wikipedia.org/wiki/MPK/Wloclawek (dostęp: 25.04.2017 r.).
16 Akt notarialny z dnia 9 listopada 1995 r. o przekształceniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyj-

nego we Włocławku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – Repertorium A Nr 19507/1995.
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ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych17. Działa 
na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych18 oraz innych przepisów prawa 
dotyczących podmiotów gospodarczych. MPK spółka z o.o. uzyskało możliwość 
poszerzenia swojej działalności o nowe rodzaje usług. Na początku XXI wieku gwał-
towny spadek popytu na usługi komunikacji miejskiej w końcu się zatrzymał. Aby 
sprostać oczekiwaniom pasażerów, po wielu latach zastoju w układzie tras komuni-
kacyjnych, przewoźnik uruchomił nowe linie oraz wydłużył istniejące połączenia. 
Podjęto działania mające na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżnych. 
Obecnie przedsiębiorstwo posiada stronę internetową z rozkładem jazdy, wprowadziło 
automaty do sprzedaży biletów, corocznie zakupuje niskopodłogowe autobusy. Miesz-
kańcy mają możliwość zgłaszania telefonicznie bądź przez Internet propozycji i wnio-
sków dotyczących rozkładu jazdy, czy też zamówienia autobusu niskopodłogowego 
na dowolny kurs na każdej linii.

Liczbę pasażerów przewiezionych przez MPK w latach 1951–2017 oraz śred-
nią liczbę posiadanych w tym okresie autobusów ilustruje poniższy wykres.

Wykres 1. Średnie roczne liczby posiadanych autobusów i liczby przewiezionych 
pasażerów w latach 1951–201719.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/mpk/wloclawek.

17 Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298 
z późn. zm.).

18 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 
z późn. zm.).

19 Średnią liczbę autobusów posiadanych w danym roku przedstawia wykres kolumnowy 
i lewa skala, natomiast liczbę przewiezionych pasażerów ilustruje wykres liniowy i skala prawa;  
https://pl.wikipedia.org/wiki/mpk/wloclawek.
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3. Organy MPK we Włocławku – ich struktura i kompetencje
Organami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Włocławku sp. 

z o.o. są: 
•• Zgromadzenie Wspólników,
•• Rada Nadzorcza,
•• Zarząd Spółki.

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym, zarządzającym przedsiębiorstwem 
i prowadzącym sprawy spółki. Działa na podstawie przepisów art. 201–211 Kodeksu 
spółek handlowych20 oraz Regulaminu Zarządu Spółki, uchwalonego przez zarząd 
i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. W jego skład wchodzą: prezes zarządu, 
powoływany przez zgromadzenie wspólników na czas nieograniczony oraz jeden 
lub dwóch członków. Czynności związane z zatrudnieniem członków zarządu spółki 
wykonuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Do właściwości Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy, których Kodeks 
spółek handlowych, ustawa lub umowa Spółki nie zastrzega dla innych organów. 
Zarząd reprezentuje spółkę na zewnątrz i prowadzi jej sprawy. Reprezentowanie 
spółki polega w szczególności na:

•• dokonywaniu czynności prawnych, a w szczególności na zawieraniu umów lub 
innych aktów wywołujących skutki prawne;

•• składaniu albo przyjmowaniu i podpisywaniu w imieniu spółki oświadczeń, 
które pod względem prawnym są doniosłe, a w szczególności umów lub aktów 
jednostronnych, które powodują zobowiązanie lub nabycie prawa, lub takich, 
które są w stanie wywołać skutki prawne, jak np. wypowiedzenie umowy, 
zapłata, potrącenie;

•• prawie dokonywania czynności sądowych, takich jak np.: wytoczenie powódz-
twa, występowanie przed sądami w charakterze pozwanego, udział w postępo-
waniu egzekucyjnym, upadłościowym i układowym;

•• prawie dokonywania innych czynności przed sądami powszechnymi, przed 
władzami samorządowymi, organami administracji publicznej, skarbowymi, 
itp.;

•• prawie dokonywania czynności pozasądowych, które mogą wywołać skutki 
prawne21.  Do zakresu działania Zarządu Spółki należy także: 

•• sporządzenie i przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników oraz Radzie Nad-
zorczej bilansu sporządzonego na ostatni dzień roku obrotowego, rachunku 
zysków i strat oraz pisemnego sprawozdania z działalności spółki za rok obro-
towy; 

20 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 
z późn. zm.).

21 Regulamin organizacyjny MPK sp. z o.o. we Włocławku (Załącznik do Uchwały nr 19/2014 Zarządu 
MPK); http://www.mpk.com.pl (dostęp: 21.04.2017 r.).
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•• prowadzenie księgowości spółki oraz księgi udziałów; 
•• przedkładanie Radzie i Prezydentowi Miasta analiz i wniosków dotyczących 

funkcjonowania komunikacji miejskiej, jej organizacji i programowania; 
•• przedkładanie Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników projektów pla-

nów gospodarczo-finansowych spółki celem ich opiniowania i uchwalania; 
•• przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia projektów regu-

laminu organizacyjnego spółki oraz regulaminu wynagradzania oraz projektu 
zakładowego układu zbiorowego pracy;

•• przyjmowanie i wdrażanie uchwał Rady Miasta Włocławka, Zgromadzenia 
Wspólników oraz Rady Nadzorczej;

•• egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa pracy przez kierowników 
komórek organizacyjnych, a od podległych im pracowników – obowiązków 
pracowniczych określonych przepisami prawa pracy22. 
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. we Wło-

cławku w dniu 23 czerwca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia 
„Schematu Organizacyjnego MPK sp. z o.o. we Włocławku”23. Prezes Zarządu MPK 
zarządzeniem z dnia 30 czerwca 2015 r. wprowadził schemat organizacyjny w życie, 
z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 r.24.

Według § 15 „Umowy Spółki”, Rada Nadzorcza składa się z trzech członków 
powoływanych uchwałą Wspólników. Pierwszą Radę Nadzorczą powołuje się na 
okres jednego roku. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata25.

Zgodnie z § 16 „Umowy”, Zgromadzenie Wspólników powołuje dwóch człon-
ków Rady Nadzorczej i wskazuje przewodniczącego. Jednego członka Rady Nadzor-
czej wybierają pracownicy spółki na zasadach określonych w „Regulaminie wyborów 
członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki”. Rada Nadzorcza Spółki opra-
cowuje projekt regulaminu i przedkłada go do zaopiniowania zakładowym organi-
zacjom związkowym. Zakładowe organizacje związkowe przekazują Radzie Nadzor-
czej pisemne opinie odnośnie projektu regulaminu w ciągu siedmiu dni od dnia jego 
otrzymania. Rada Nadzorcza Spółki przedkłada Zgromadzeniu Wspólników projekt 
„Regulaminu wyborów członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki”, po roz-
patrzeniu treści i zapoznaniu się z opiniami zakładowych organizacji związkowych. 
Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego. Tryb działania 
Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Wspólników26.

22 Tamże. 
23 Uchwała nr 41/2015 Zarządu MPK sp. z o.o. we Włocławku z dnia 23 czerwca 2015 r.;  

http://www.mpk.com.pl (dostęp: 21.04.2017 r.).
24 Zarządzenie nr 15/2015 Prezesa Zarządu MPK sp. z o.o. we Włocławku z dnia 30 czerwca 2015 r.;  

http://www.bipmpk.q4.pl (dostęp: 20.04.2017 r.).
25 Umowa Spółki - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. we Włocławku (tekst jednolity, 

grudzień 2015 r.); http://www.mpk.com.pl (dostęp: 21.04.2017 r.).
26 Tamże. 
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W oparciu o art. 213–222 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 „Umowy 
Spółki” do najważniejszych kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

•• sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzi-
nach jej działania;

•• ocena sprawozdań Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły 
rok obrotowy, sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

•• rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysków 
lub pokrycia strat;

•• składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawoz-
dania z wyników oceny;

•• składanie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom 
Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za ubiegły rok 
obrotowy;

•• dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie spra-
wozdania finansowego27.
Zgodnie z § 19 „Umowy Spółki” Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwo-

łuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicja-
tywy albo na żądanie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza zwołuje zaś Zgromadzenie 
Wspólników, jeżeli Zarząd Spółki:

•• nie zwołał go w odpowiednim terminie;
•• nie zwołał Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żąda-

nia.
W oddziale trzecim Kodeksu spółek handlowych ustawodawca określił kompe-

tencje Zgromadzenia Wspólników, do których należy m.in.:
•• rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności 

spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie 
skwitowania członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;

•• podjęcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat;
•• powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej;
•• podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodar-

czej lub organizacji społecznej oraz wystąpieniu z niej;
•• zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej; 
•• podejmowanie decyzji co do dalszego istnienia spółki w przypadku, gdyby 

straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz 
połowy kapitału zakładowego;

•• podejmowanie uchwał o zbyciu lub nabyciu nieruchomości, użytkowania wie-
czystego lub udziału w nieruchomości;

27 Tamże.
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•• podejmowanie uchwał o zmianie umowy spółki oraz o połączeniu lub rozwią-
zaniu spółki lub utworzeniu nowej spółki;

•• rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności 
spółki28.
Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników lub bez 

odbycia Zgromadzenia Wspólników, w trybie art. 227 § 2 lub art. 240 K.s.h.
Prezydent Miasta Włocławka, występujący w charakterze jednoosobowego 

Zgromadzenia Wspólników, posiada 100% głosów. Głosowanie przez pełnomocni-
ków jest dopuszczalne pod warunkiem posiadania pełnomocnictwa na piśmie i dołą-
czonego do protokołu pod rygorem nieważności oddanego głosu.

Rozdział VI „Umowy Spółki” określa, iż MPK sp. z o.o. prowadzi działal-
ność gospodarczą na zasadach pełnego rozrachunku ekonomicznego, w oparciu 
o plany zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników. Zakres zadań rzeczowych 
dla przedsiębiorstwa spółki w przedmiocie działania określa Zgromadzenie Wspól-
ników w formie uchwał.

4. Podsumowanie
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. we Włocławku nieustan-

nie się rozwija poprzez świadczenie nowoczesnych usług oraz dostosowuje się do 
potrzeb mieszkańców miasta. Spółka uczestniczy w projektach unijnych, m.in. w pro-
jekcie „Poprawa jakości świadczonych usług transportu publicznego przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Włocławku poprzez zakup nowych 
autobusów”. Projekt ten współfinansowany był z Regionalnego Programu Operacyj-
nego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007–2013. W ramach projektu 
miasto zakupiło trzy autobusy hybrydowe, które mogą przewozić dużą liczbę pasa-
żerów. Ponadto są dostosowane do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Ich 
bardzo ważną cechą jest niskoemisyjność. W pojazdach tych zastosowano połączenie 
napędu elektrycznego i spalinowego, co pozwala odzyskać część energii oraz zredu-
kować zużycie paliwa nawet do 30%. Całkowita wartość inwestycji wyniosła prawie 
5 mln zł, z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego wyniosła 3,4 mln zł29. Prezydent Miasta Włocławka – dr Marek Wojtkowski 
na konferencji podsumowującej wspomniany projekt zapowiedział, że jest to tylko 
początek drogi jaką obrano, a plany rozwoju usług świadczonych przez MPK są bar-
dzo ambitne30. Obejmują one m.in. zakup kolejnych autobusów tego typu, w ramach 
następnego projektu. Należy więc zgodzić się z hasłem promującym Miejskie 

28 Tamże.
29 http:// www.q4.pl (dostęp: 25.04.2017 r.).
30 Tamże.
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Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Włocławku: „66 lat służby dla mieszkańców 
miasta Włocławka”31.
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ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ JAKO 
POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI 

NA PRZYKŁADZIE MIASTA WŁOCŁAWEK

Educational Benefit Family 500+ as the governmental help with 
up-bringing children illustrated with an example  

of Włocławek

Streszczenie: 
Artykuł został poświęcony nowo wprowadzonemu świadczeniu, które jest 

comiesięcznie wypłacane polskim rodzinom, tj. świadczeniu wychowawczemu 500+. 
Świadczenie wychowawcze 500+ uregulowane zostało przez ustawodawcę w ustawie 
z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W pierwszej 
części publikacji, mającej charakter teoretyczny, omówiono konstytucyjne przesłanki 
pomocy rodzinom (szczególnie niepełnym oraz wielodzietnym), podstawowe założe-
nia i cele wprowadzonego świadczenia wychowawczego oraz procedurę jego uzyska-
nia zwracając szczególną uwagę na stronę podmiotową świadczenia, czyli beneficjen-
tów oraz podmioty realizujące zadania z tego zakresu.

W drugiej części publikacji, mającej charakter praktyczny, zaprezento-
wano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na terenie Miasta Włocławek 

Świadczenie wychowawcze 500+ jako pomoc państwa w wychowywaniu...
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w dniach od 24 kwietnia 2017 roku do 29 kwietnia 2017 roku. Ankieta pt. ,,Badanie 
wpływu Programu 500+ na życie polskich rodzin” miała odpowiedzieć na pytanie 
czy włocławianie są przychylni do wprowadzonego świadczenia wychowawczego, 
jakie widzą w nim zalety i wady oraz jak to świadczenie, po roku obowiązywania, 
poprawiło życie ich rodzin. 

Artykuł powstał w oparciu o akty prawne, dostępną literaturę przedmiotu, dane 
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz rządowe poradniki dotyczące świad-
czenia wychowawczego 500+. Ponadto artykuł wzbogacono o analizę wyników prze-
prowadzonych badań empirycznych. 
Słowa kluczowe: „Rodzina 500+”, świadczenie wychowawcze 500+, Włocławek, 
pomoc rodzinom

Summary:
The article was devoted to ‘Family 500+’, a newly introduced child-raising 

benefit targeted at all families with more than one child and supporting poor families 
with one child. That benefit was regulated in the Act of 17th February 2016. In the first 
theoretical part of the publication the constitutional need to help mostly one-parent or 
numerous families, basic assumptions and its aims were described. There is also the 
procedure of receiving the educational benefit characterised, mostly paying attention 
to applicants and authorities fulfilling it. 

The second practical part of the publication presents the results of surveys car-
ried out in Włocławek from 24th April 2017 until 29th April 2017. The aim of the 
survey entitled ‘The influence of the educational benefit Family 500+ on Polish fami-
lies’ lives’ was to reveal the attitude of Włocławek residents towards the allowance. It 
pointed out the advantages and drawbacks of the educational benefit as well as how it 
improved lives of families in that area. 

The article was created on basics of the legal acts, the source literature and 
Social Welfare Centre and governmental guidebooks concerning the educational bene-
fit Family 500+. Moreover, the paper was diversified with the analysis of the empirical 
research. 
Keywords: „Family 500+”, educational benefit, Włocławek, help families

1. Konstytucyjne przesłanki pomocy rodzinom
Rodzina to fundament polskiego społeczeństwa bez której obecnie nie wyobra-

żamy sobie życia. Jest to podstawowa jednostka w społeczeństwie. Słownik języka pol-
skiego definiuje to pojęcie jako ,,grupę osób związanych ze sobą więzami pokrewień-
stwa i powinowactwa”1. W literaturze przedmiotu można spotkać różnorodne definicje 
rodziny, które podkreślają fakt, iż rodzina zapewnia ciągłość biologiczną i kulturową 
społeczeństwa. Według Jana Szczepańskiego, wybitnego socjologa polskiego, rodzina 

1 Słownik języka polskiego, Wydawnictwo IBIS, Poznań 2010, str. 392.
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to ,,grupa złożona z osób połączonych stosunkiem małżeństwa i stosunkiem rodzice-
-dzieci”2. Zbigniew Tyszka określa rodzinę jako ,,zbiorowość ludzi powiązanych ze 
sobą więzią małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub adopcji”3. W podobny 
sposób pojęcie rodziny definiuje Zbigniew Zaborowski uważając rodzinę jako ,,grupę 
naturalną opartą na związkach krwi, małżeństwa lub adopcji” i zaznaczając, iż jest to 
grupa o charakterze wspólnoty, której podstawową funkcją jest utrzymanie ciągłości 
biologicznej społeczeństwa4. Rodzina spełnia w społeczeństwie bardzo istotne funk-
cje. Dla każdego z nas rodzina powinna być najważniejsza. W końcu tworzą ją osoby 
nam najbliższe. Rodzina wpiera nas w trudnych chwilach naszego życia. Jednakże 
w niektórych sytuacjach to państwo powinno wspierać rodziny.

Ustawodawca w art. 71 ust. 1 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku5 
stanowi, iż ,,państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro 
rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza 
wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicz-
nych”. Jak wskazuje wyżej cytowany przepis „prawo do szczególnej pomocy ze strony 
władz publicznych przysługuje rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji mate-
rialnej i społecznej (zwłaszcza rodzinom wielodzietnym lub niepełnym)”6. To właśnie 
tym rodzinom trzeba najbardziej pomóc, wspierać ich w różny sposób. Dzieci z takich 
rodzin powinny mieć szanse na edukację czy rozwój osobisty. Szczególnie mamy na 
uwadze dzieci niezwykle uzdolnione, lecz pochodzące z rodzin niepełnych czy też 
wielodzietnych. Ustawodawca w art. 71 oprócz nakazywania władzom publicznym 
uwzględniania interesów rodziny „określa jednocześnie beneficjentów tego prawa 
oraz minimalny standard ochrony i pomoc państwa”7.

Owa pomoc państwa przejawia się, np.: w darmowej edukacji dzieci do 18 roku 
życia, darmowych posiłkach dla najbardziej potrzebujących dzieci, ulgach podatko-
wych dla rodzin wielodzietnych czy też pomocy materialnej dla najbiedniejszych 
rodzin (zasiłki stałe, zasiłki celowe, wyprawka szkolna, dodatek z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielo-
dzietnej czy inne świadczenia materialne). Niektóre dzieci mają szansę dostać różnego 
rodzaju stypendia naukowe. 

2 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1972, s. 149.
3 Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974, s. 74
4 Z. Zaborowski, Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, War-

szawa 1980, s. 14.
5 Dz. U. z 1997 r., Nr 78 poz. 483 z późn. zm., uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwiet-

nia 1997r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r.
6 Z. Witkowski, A. Bień Kacała (red. nauk.), Prawo konstytucyjne, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe 

i Organizacji Kierownictwa ,,Dom Organizatora”, Toruń 2015, str. 184.
7 M. Zubik (red.) Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych 

sądów, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, str. 503.
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W 2016 roku światło dzienne ujrzał projekt „Rodzina 500+”, z którego korzy-
sta wiele polskich rodzin. W ostatnim czasie jest najpopularniejszym świadczeniem 
wypłacanym przez państwo. Nawet ogólnodostępne media poświęciły mu dużo uwagi, 
szczególnie w okresie wejścia w życie ustawy.

2. Świadczenie wychowawcze 500+
2.1. Podstawy prawne, cele oraz podstawowe założenia świadczenia wychowaw-

czego 500+
Świadczenie wychowawcze „500+” zostało uregulowane w ustawie z dnia 

17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci8. „Ustawa określa 
warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawa-
nia i wypłacania tego świadczenia” (art. 1 ust. 1). W myśl art. 1 ust. 2 tej ustawy 
świadczenie wychowawcze przysługuje obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, po 
spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 2 lit. a-c (np. cudzoziemcy w stosunku, do 
których stosuje się przepisy o koordynacji przepisów zabezpieczenia lub jeżeli wynika 
to z wiążących z Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych). 

Jak wskazuje ustawodawca w art. 4 ust. 1 niniejszej ustawy ,,celem świadczenia 
wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem 
dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W ten spo-
sób władze państwa dążą do wspierania rodzin w wychowaniu dzieci przeznaczając co 
miesiąc określone środki finansowe na utrzymanie i zaspokojenie ich podstawowych 
potrzeb życiowych (np. potrzeby edukacyjne).

Ten program ma również na celu zwiększyć dzietność w polskim społe-
czeństwie. Program ,,Rodzina 500+” ma być zachętą do powiększania rodzin. Jak 
powszechnie wiadomo w Polsce rodzi się o wiele mniej dzieci niż w latach siedem-
dziesiątych czy osiemdziesiątych XX wieku. W głównej mierze jest to spowodowane 
kwestiami finansowymi. Jak wiadomo utrzymanie dziecka kosztuje. W Polsce (szcze-
gólnie we Włocławku - 16,2%9) występuję obecnie duże bezrobocie. Podstawowe pro-
dukty takie, jak cukier, mleko czy chleb są coraz droższe. Opłaty takie, jak prąd, gaz 
czy woda również do tanich nie należą. Konsekwencją tego stanu rzeczy mogą być 
bardzo niskie emerytury za 20 lub 30 lat. Program „Rodzina 500+” ma to zmienić. 

Zgodnie z ustawą, świadczenie wychowawcze wynikające z programu 
„Rodzina 500+” jest wypłacane comiesięcznie w wysokości 500 zł. Pieniądze z tego 
tytułu przysługują na drugie oraz kolejne dziecko bez żadnych kryteriów dochodo-
wych. Jednakże pod pewnymi warunkami, które są zawarte w art. 5 ust. 3 oraz ust. 
4 ustawy świadczenie jest wypłacane również na pierwsze dziecko w rodzinie. Jeżeli 
dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 800 zł lub 1200 zł (dotyczy dziecka 

8 Dz. U. z 2017 r., poz. 195 ze zm.
9 Dane pochodzą ze strony Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku (bezrobocie na dzień 30 kwietnia 

2017 roku).
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niepełnosprawnego), to na to dziecko świadczenie również jest wypłacane. We wszyst-
kich wyżej wymienionych przypadkach tę kwotę można pobierać do ukończenia przez 
dziecko 18 roku życia, co wynika bezpośrednio z art. 4 ust. 3 ustawy.

Świadczenie wychowawcze najpóźniej będzie wypłacane ostatniego dnia mie-
siąca (mówi o tym art. 21 ust. 1 ustawy). Przykład: jeśli świadczenie 500+ będzie 
wypłacane za miesiąc maj, to urzędnik zajmujący się wypłaceniem tych pieniędzy 
musi zrealizować swoje zadanie do 31 maja.

Program „Rodzina 500+” wszedł w życie 1 kwietnia 2016 r., czyli jest raczej 
nowym świadczeniem. Od tego dnia gminy w całym kraju zaczęły przyjmować 
wnioski od osób ubiegających się o to świadczenie wychowawcze. Jeśli ktoś złożył 
wniosek w terminie 1 kwietnia 2016 r.- 30 czerwca 2016 r., to miał prawo otrzymać 
świadczenie z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. Jednakże, jeżeli ktoś złożył ów 
wniosek po tym terminie, to otrzymywał pieniądze od miesiąca, w którym go złożył. 
„Szczególne regulacje dotyczące terminu złożenie wniosku, terminu rozpatrzenia 
wniosku i wypłaty przyznanego świadczenia przez organ właściwy, na starcie pro-
gramu „Rodzina 500+”, tj. w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. zawarte są 
w art. 49 ustawy”10.

2.2. Beneficjenci świadczenia wychowawczego 500+
Beneficjentami świadczenia 500+ są: matka, ojciec, opiekun faktyczny oraz 

opiekun prawny dziecka. Wynika to z art. 4 ust. 2 niniejszej ustawy. Pieniądze są 
wypłacane na dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione oraz 
dziecko znajdujące się pod opieką prawną. Wypłacane będą do ukończenia przez 
dziecko 18 roku życia. Jak już wcześniej wspomniano do pobierania tego świadczenia 
maja prawo obywatele polscy oraz cudzoziemcy, jeżeli pobierają to świadczenie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenie wychowawcze 500+ nie jest opo-
datkowane. Beneficjenci dostają te pieniądze w całości bez odprowadzania określonej 
sumy pieniędzy na konto właściwego organu podatkowego.

Zgodnie z art. 8 przedmiotowej ustawy świadczenie wychowawcze 500+ nie 
przysługuje wyżej wymienionym podmiotom w przypadkach, gdy:

1) dziecko zawarło związek małżeński i w nim pozostaje;
2) dziecko przebywa w całodobowej instytucji, która zapewnia mu utrzymanie 

lub pieczy zastępczej (krótko mówiąc, rodzic takiego dziecka nie utrzymuje, bo 
nie przebywa w domu rodzinnym, więc w takich przypadkach rodzic nie prawa 
otrzymywać tych pieniędzy);

3) dziecko pełnoletnie ma własne dziecko i posiada prawo do pobierania tego 
świadczenia;

10 Rodzina 500+. Podręcznik dla samorządów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, str. 21 
(dostęp elektroniczny w dniu 02.05.2017 r. na stronie www.mpips.gov.pl).
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4) członek rodziny przebywa za granica i w państwie, w którym się znajduje 
pobiera na dane dziecko świadczenie podobne do 500+, chyba że przepisy 
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy 
międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Zgodnie z art. 22 niniejszej ustawy „W przypadku zbiegu prawa rodziców, 

opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia 
wychowawczego, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych 
dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad 
dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje 
rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świad-
czenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek”. Ustawodawca 
w wyżej wymienionym przepisie ustanowił zasadę, w myśl której w przypadku zbiegu 
praw rodziców, świadczenie 500+ będzie przysługiwało rodzicowi, który faktycznie 
dzieckiem się opiekuje, a w przypadku rodziców, którzy opiekują się dzieckiem rów-
nocześnie, temu który złoży stosowny wniosek jako pierwszy. Jak najbardziej przepis 
ten zasługuje na aprobatę.

W niektórych przypadkach pieniądze przysługujące z programu „Rodzina 
500+” są marnotrawione. Beneficjenci przeznaczają otrzymane fundusze na alkohol, 
papierosy, narkotyki czy też inne używki. Kupują samochody (lub drogie części do 
niego), meble, niepotrzebne sprzęty elektroniczne. Krótko mówiąc, te dodatkowe 
zasoby finansowe są wydawane ale nie bezpośrednio na dziecko, a na przyjemności 
rodziców lub opiekunów prawnych. Jednakże, ustawodawca przewidział takie sytu-
acje i wprowadził do ustawy zapisy, które mają takie skrajne przypadki wyelimino-
wać. W art. 9 ustawodawca jasno wskazuje, iż w przypadku, gdy osoba, której przy-
znano świadczenie, marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydat-
kuje je niezgodnie z celem, to organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie 
wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania 
usług. Organ gminy przyznający świadczenia ma prawo zamienić świadczenie wypła-
cane w formie pieniężnej na świadczenie w formie rzeczowej, tj. poprzez przekaza-
nie bonów na produkty żywnościowe lub odzież albo opłaca bezpośrednio określone 
usługi, z których korzysta rodzina. W ten sposób świadczenie zostanie spożytkowane 
zgodnie z jego celem. Ustawodawca, poprzez wprowadzenie tego przepisu do ustawy, 
zadbał aby rodziny z występującą bardzo często patologią, nie marnotrawiły środków 
finansowych przekazywanych dzieciom, a pożytkowały jego zgodnie z celem prze-
widzianym przez Państwo. W związku z powyższym wprowadzony przepis prawny 
zasługuje na naszą aprobatę.

2.3. Podmioty realizujące zadania z zakresu świadczenia wychowawczego
W myśl art. 10 ust.1 ustawy postępowanie w sprawie świadczenia wychowaw-

czego 500+ prowadzi organ właściwy tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze 
względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze 
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lub otrzymującej świadczenie wychowawcze. Organ ten może pisemnie upoważnić 
do tego zadania inną osobę (katalog tych osób zawiera art. 10 ust.2 wśród których 
ustawodawca wymienia zastępcę wójta, burmistrza, prezydenta miasta, pracownika 
urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej 
gminy). Powyższe osoby są upoważnione, oprócz prowadzenia postępowania w zakre-
sie świadczenia wychowawczego, do wydawania decyzji o przyznaniu bądź nieprzy-
znaniu świadczenia 500+. 

Oprócz powyższych podmiotów decyzje w sprawach tego świadczenia 
wychowawczego („realizowanego w związku z koordynacją systemów zabezpiecze-
nia społecznego”11) wydaje marszałek województwa właściwy ze względu na miej-
sce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze. Dodatkowo, 
zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy marszałek „pełni funkcję instytucji właściwej 
w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpie-
czenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europej-
skiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego”. Marszałek w wykonywaniu powyż-
szych zadaniach również może upoważnić inna osobę (katalog osób zawarty jest w art. 
10 ust. 2 ustawy). Świadczenia, które marszałek przyzna, wypłaca organ właściwy, 
tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Zgodnie z art. 29 niniejszej ustawy zadania z zakresu świadczenia wychowaw-
czego 500+ są zadaniami z zakresu administracji rządowej, jednakże jego wykonanie 
zlecono samorządom gminy oraz samorządom wojewódzkim (jest to tzw. zadanie zle-
cone). Świadczenie przyznawane jest (poza pierwszym okresem funkcjonowania pro-
gramu „Rodzina 500 plus”) na rok (od października do września kolejnego roku – art. 
18 ust.1 powyższej ustawy). Zgodnie z art. 10 ust. 2 niniejszej ustawy organ właściwy 
wydaje w sprawie przyznania lub nieprzyznania świadczenia wychowawczego decy-
zję o charakterze administracyjnym.

2.4. Procedura otrzymania świadczenia wychowawczego 500+
Jeżeli dana osoba chce ubiegać się o świadczenie wychowawcze, to w pierw-

szej kolejności powinna złożyć stosowny wniosek do właściwego organu. Jak stanowi 
art. 13 ust. 1 niniejszej ustawy ,,ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz 
jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego 
dziecka albo opiekuna prawnego dziecka”. Wzór wniosku o świadczenie wycho-
wawcze określa rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej12 z dnia 
18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie 
wychowawcze (formularze wniosków udostępnia samorząd gminy). Wniosek należy 
złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 

11 Rodzina 500+. Podręcznik dla samorządów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, str. 13 
(dostęp elektroniczny w dniu 02.05.2017 r. na stronie www.mpips.gov.pl).

12 Dz. U. z 2016 r. poz. 195.
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osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze. Istnieje również możliwość zło-
żenia wniosku drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzo-
nego przez ministra właściwego ds. rodziny. 

Aby wniosek był uznany za poprawny, musi zawierać dane osoby ubiegającej 
się o przyznanie świadczenia oraz dane dziecka bądź dzieci pozostających na utrzyma-
niu wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, miejsce zamieszka-
nia, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano 
numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość). Do wniosku 
o ubieganie się o 500+ nie trzeba załączać aktu urodzenia dziecka bądź dzieci (jeśli 
jest ich więcej). Wnioskodawca musi złożyć także odpowiednie dokumenty potwier-
dzające wysokość uzyskiwanych dochodów przez każdego członka rodziny. Ustawo-
dawca katalog niezbędnych załączników zawarł w art. 13 ust. 4 niniejszej ustawy.

W art. 19 ustawy ustawodawca wskazuje na procedurę, którą należy zastoso-
wać w przypadku nieprawidłowego wypełnienia wniosku lub nie dołączenia do wnio-
sku wszystkich wymaganych dokumentów. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, w sytuacji 
gdy wnioskodawca złoży nieprawidłowo wypełniony wniosek, to podmiot realizujący 
świadczenie wychowawcze zobowiązany jest do wezwanie drogą pisemną osoby ubie-
gającej się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania wezwania. Natomiast w przypadku gdy wnioskodawca złoży 
wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenie wycho-
wawcze przyjmuje wniosek, ale zobowiązany jest do wyznaczania terminu nie krót-
szego niż 14 dni i nie dłuższego niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów 
(art. 19 ust. 2). Niezastosowanie się do wezwania, zarówno w pierwszym, jak i drugim 
przypadku skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

2.5. Finansowanie świadczenia wychowawczego 500+
Świadczenie wychowawcze 500+ oraz koszty obsługi (np.: zatrudnienie dodat-

kowych urzędników w urzędach gmin) są finansowane z budżetu państwa w formie 
dotacji celowej. To państwo, a nie samorządy poszczególnych gmin ponoszą wszel-
kie nakłady pieniężne związane z prowadzeniem postępowań z zakresu świadczenia 
wychowawczego. Od 2017 r. koszty obsługi w przypadku organu właściwego wyno-
szą 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze (w 2016 r. było to 2%).

W myśl art. 30 ustawy organ właściwy oraz samorząd wojewódzki mają 
za zadanie sporządzić sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań 
z zakresu tego świadczenia. Po sporządzeniu takiego sprawozdania przekazują go 
wojewodzie. Ten z kolei sporządza zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe 
z wykonywania zadań z zakresu tego świadczenia, a później przekazuje je ministrowi 
właściwemu ds. rodziny. Wzory, sposoby sporządzania, terminy oraz sposoby prze-
kazywania tych sprawozdań, są określone w rozporządzeniu ministra właściwego ds. 
rodziny „uwzględniając potrzebę zapewnienia kompletności i jednolitości informacji 
przekazywanych przez podmioty realizujące ustawę oraz skutecznej realizacji zadań 
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z zakresu świadczenia wychowawczego finansowanych z budżetu państwa”. Upoważ-
nienie do wydania takiego rozporządzenia wynika bezpośrednio z art. 30 ust. 3 niniej-
szej ustawy.

2.6. Potrzeba wprowadzenia ,,Programu 500+”
„Generalnie Polacy widzą potrzebę prowadzenia przez państwo polityki prona-

listycznej”13. Wielu Polaków, bo aż 77% uważa, że państwo w swojej polityce proro-
dzinnej powinno skupić się przede wszystkim na rodzinach. Rząd musi prowadzić taką 
politykę, także w celu zwiększenia dzietności w polskim społeczeństwie.

W dniach 3-10 luty 2016 r. Centrum Badania Opinii Społecznej zbadał opinie 
dorosłych Polaków dotyczące świadczenia wychowawczego 500+14. Aż 80% ankie-
towanych poparło jego wprowadzenie. 65% badanych stwierdziło, że dzięki pro-
gramowi „Rodzina 500+” prawdopodobnie wzrośnie liczba urodzeń. Respondenci 
musieli również wskazać najbardziej zachęcające dla młodych ludzi programy lub 
świadczenia, które zachęcają do posiadania dzieci (obecnie funkcjonujące lub postu-
lowane). Program „Rodzina 500+” zajął 2 miejsce (32% ankietowanych go wskazało). 
Po przeprowadzonym badaniu sformułowano wniosek, zgodnie z którym świadczenie 
wychowawcze 500+ znalazło ,,poparcie we wszystkich analizowanych grupach spo-
łeczno-demograficznych”15.

Według danych GUS-u ze stycznia br. w 2016 r. urodziło się o 16 tysięcy wię-
cej dzieci niż w 2015, przy czym w listopadzie i grudniu przyrost urodzeń w sto-
sunku do tych miesięcy z roku 2015 wyniósł 11 tysięcy. Zdaniem Minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej, p. Elżbiety Rafalskiej, jeżeli te tendencje (szczególnie 
z dwóch ostatnich miesięcy) się utrzymają, to liczba urodzeń dzieci mogłaby prze-
kroczyć 400 tysięcy, a może i nawet 420 tysięcy16. Takie skutki 500+ przyniosłyby 
wiele dobrego. Szczególnie odczuliby to przyszli emeryci (więcej dzieci, więcej rąk 
do pracy, do ZUS-u wpłynęłaby większa kwota z tytuły ubezpieczeń społecznych, 
większa emerytura dla nich). 

Powyższe stwierdzenia i opinie Polaków dowodzą, że wprowadzenie świadcze-
nia wychowawczego 500+ były jak najbardziej potrzebne. A jakie opinie w tym wzglę-
dzie mają mieszkańcy Włocławka? Poniżej zostaną przedstawione dane dotyczące 
ilości przyznanych świadczeń wychowawczych w Mieście Włocławek w okresie od 
1 kwietnia 2016 roku, kiedy to ,,Program 500+” zaczął obowiązywać, do 31 grudnia 

13 Program „Rodzina 500Plus” jako element systemu wspierania rodzin i dzietności. Komunikat z badań 
CBOS Nr 25/2016 Warszawa 2016, s. 5 (dostęp elektroniczny w dniu 02.04.2017 r.).

14 Dane, które w tym miejscu przedstawimy pochodzą z broszury Program „Rodzina 500Plus” jako ele-
ment systemu wspierania rodzin i dzietności. Komunikat z badań CBOS, NR 25/2016 Warszawa 2016, 
s. 5-8 (dostęp elektroniczny w dniu 02.05.2017 r.).

15 Ibidem, s. 8. 
16 Wypowiedź z konferencji prasowej z dnia 8 lutego 2017 r. po posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju 

poświęconej podsumowaniu funkcjonowania ,,Programu Rodzina 500+”.
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2016 roku oraz przedstawione zostaną wyniki badań ankietowych przeprowadzonych 
na terenie miasta Włocławek w dniach od 24 kwietnia 2017 roku do 29 kwietnia 2017 
roku. Ankieta pt. ,,Badanie wpływu Programu 500+ na życie polskich rodzin” miała 
odpowiedzieć na pytanie czy włocławianie są przychylni do wprowadzonego świad-
czenia wychowawczego, jakie widzą w nim zalety i wady oraz jak to świadczenie, po 
roku obowiązywania, poprawiło życie ich rodzin. 

3. Świadczenie wychowawcze 500+ we Włocławku 
Rządowy program ,,Rodzina 500+” realizowany jest w Polsce we Włocławku. 

Zadania z tego zakresu, jak wcześniej wspominano, zostały delegowane samorządom 
gminnym, które zobowiązane są do przyjmowania wniosków o przyznanie świadcze-
nia wychowawczego i wydanie rozstrzygnięcia w drodze decyzji. W mieście Wło-
cławek przyjmowaniem wniosków na przyznanie świadczenia wychowawczego oraz 
wydawaniem decyzji w tej sprawie zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 
a dokładniej Sekcja Świadczeń Rodzinnych.

W okresie od IV do XII 2016 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
we Włocławku zostało złożonych 7336 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego, z czego 5626 złożono w formie papierowej, a 1710 - w formie elek-
tronicznej.

Na podstawie złożonych wniosków wydano 7158 decyzji, w tym 7013 przy-
znających prawo do świadczenia wychowawczego, 154 wnioski oczekiwały na roz-
patrzenie. Marszałek województwa w okresie tym wydał 67 decyzji przyznających 
świadczenie, na podstawie których realizowana jest w gminie wypłata tego świadcze-
nia.

Poniższy wykres nr 1 przedstawia liczbę wypłacanych na terenie miasta Wło-
cławka świadczeń wychowawczych 500+ w okresie od kwietnia do grudnia 2016 roku, 
w tym liczba świadczeń wychowawczych przyznanych na pierwsze dziecko. 
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Wykres 1. Świadczenie wychowawcze 500+ wypłacane na terenie miasta Włocławek 
w okresie IV-XII 2016 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego17 wypłaconych świadczeń 
wychowawczych 500+ za okres IV-XII 2016 r.

W okresie od kwietnia do grudnia 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
we Włocławku przyznał łącznie 78 934 świadczenia wychowawcze należne, co sta-
nowiłoby średnio 8 770 wypłat miesięcznie. Na pierwsze dziecko przyznano w tym 
okresie w sumie 37 133 świadczenia wychowawcze, co daje nam średnio 4 125 mie-
sięcznie. Liczba świadczeń wychowawczych należnych na pierwsze dziecko stanowi 
około 47% wszystkich wypłacanych świadczeń.

Wykres 2. Liczba świadczeń wychowawczych 500+ wypłacanych w formie pieniężnej 
na terenie miasta Włocławek.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego dotyczącego świadczenia 
wychowawczego 500+ za okres IV-XII 2016 r.

17 Urząd Miasta Włocławek, Realizacja Programu Rodzina 500+ w 2016 r. (stan na koniec grudnia), Wło-
cławek 2016.
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Świadczenie wychowawcze, jak stanowi ustawa wprowadzająca to świadcze-
nie, wypłacane jest w Polsce w formie pieniężnej, rzeczowej lub w formie opłacania 
usług. Od IV do XII 2016 r., na terenie miasta Włocławek program „Rodzina 500+” 
realizowany był wyłącznie w formie pieniężnej. W okresie tym wypłacono w sumie 
78 920 świadczeń wychowawczych, z czego najwięcej w miesiącu czerwcu 2016 r., 
w ilości 14 698, co stanowi 19% wszystkich wypłat w tym okresie. Najmniej wypłat 
dokonano w kwietniu 2016 r. – tylko 1010, co wskazuje nam na 1% wszystkich wypła-
conych świadczeń. W mieście Włocławek, we wskazanym okresie nie dokonano 
wypłaty żadnego świadczenia w formie rzeczowej ani, w ramach opłacania usług. 

Tabela 1. Informacja o liczbie rodzin z ustalonym prawem do świadczenia wycho-
wawczego na terenie miasta Włocławek w okresie od IV do XII 2016 r.

Liczba rodzin 
mających ustalone 
prawo do świadcze-
nia wychowawczego 

na dziecko/dzieci

Liczba rodzin z ustalonym 
prawem do świadczenia 

wychowawczego na pierwsze 
dziecko w sytuacji, gdy człon-

kiem rodziny jest dziecko 
z orzeczeniem o niepełno-

sprawności /stopniu niepełno-
sprawności

Liczba rodzin z usta-
lonym prawem do 

świadczenia wycho-
wawczego na pierw-
sze dziecko w sytu-
acji, gdy jest ono 

jedynym dzieckiem

M
ie

si
ąc

e

Kwiecień 5994 377 1965
Maj 6035 381 1990

Czerwiec 6039 386 1995
Lipiec 6067 387 2017

Sierpień 6115 386 2032
Wrzesień 6149 386 2055

Październik 6180 387 2067
Listopad 6203 387 2069
Grudzień 6207 384 2064

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego dotyczącego świadczenia 
wychowawczego 500+ za okres IV-XII 2016 r.

W okresie IV-XII 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ustalił prawo do 
świadczenia wychowawczego na dziecko/dzieci.

W miesiącu kwietniu 2016 r. liczba ta wynosiła 5594, co stanowiło 90% 
wszystkich ustalonych świadczeń dla włocławskich rodzin. Liczba ta stopniowo ule-
gała zmianie. W całym wskazanym okresie w tabeli nr 1 liczba ta wzrastała i w grud-
niu 2016 r. wynosiła 6207. Ze wskazanej ilości dość dużą liczbę stanowią rodziny 
z ustalonym prawem do korzystania z programu „Rodzina 500+” na pierwsze dziecko 
w sytuacji, gdy jest ono jedynym dzieckiem wskazanym we wniosku o ustalenie 
świadczenia wychowawczego. Powyższe dane pokazują, że liczba ta w poszczegól-
nych miesiącach ulegała nieznacznej zmianie. W miesiącu kwietniu rodzin tych było 
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1965, co stopniowo narastało w kolejnych miesiącach. W grudniu 2016 r. liczba rodzin 
zmniejszyła się o 5 w stosunku do listopada tego roku i wynosiła 2064. 

Mniejszą grupę osób stanowią rodziny z ustalonym prawem do korzystania 
z programu „Rodzina 500+” w sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko z ustaloną 
niepełnosprawnością bądź stopniem niepełnosprawności. W tym przypadku prawo do 
świadczenia przyznawane jest w oparciu o kryterium dochodowe (nie można prze-
kroczyć kwoty 1200 zł/członka rodziny miesięcznie). W kwietniu 2016 roku usta-
lono prawo do świadczenia dla 377 takich rodzin. Dane zawarte w tabeli pokazują, 
że liczby te uległy nieznacznej zmianie i na koniec 2016 roku rodzin tych było 384.

4. Badanie opinii mieszkańców Włocławka na temat otrzymywanego świad-
czenia wychowawczego 500+ i analiza wyników przeprowadzonych badań 
ankietowych.

Przedmiotem przeprowadzonych badań był poziom satysfakcji mieszkańców 
miasta Włocławka z wprowadzonego w kwietniu 2016 roku świadczenia wycho-
wawczego 500+. Celem badania było stwierdzenie, czy włocławianie podobnie jak 
większość Polaków twierdzą, że wprowadzenie świadczenia 500+ było jak najbardziej 
potrzebne. Ankieta pt. „Badanie wpływu programu 500+ na życie polskich rodzin” 
miała odpowiedzieć na następujące pytania: czy włocławianie są przychylni wpro-
wadzonemu świadczeniu wychowawczemu, jakie widzą w nim zalety oraz wady, jak 
otrzymywane świadczenie wpłynęło na życie ich rodzin, na jakie cele głównie prze-
znaczają otrzymywane pieniądze z tego świadczenia? 

Ankietę na temat „Badanie wpływu programu 500+ na życie polskich rodzin” 
przeprowadzono w dniach od 24 kwietnia 2017 roku do 29 kwietnia 2017 roku na tere-
nie miasta Włocławka. Zamierzeniem było uzyskanie przynajmniej 100 wypełnionych 
prawidłowo ankiet. Wybór respondentów był zupełnie przypadkowy. Każdy kto tylko 
wyraził chęć mógł wziąć udział w realizowanym badaniu. Był tylko jeden warunek - 
musiała to być osoba, której rodzina pobiera świadczenie wychowawcze 500+. 

Kwestionariusz ankiety miał charakter anonimowy. Składał się z 12 pytań 
i metryczki określającej podstawowe dane respondenta. Każda osoba miała za zada-
nie odpowiedzieć na 9 pytań zamkniętych, jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. 
Respondenci musieli także zmierzyć się z 3 pytaniami otwartymi, na które musieli 
udzielić pisemnej odpowiedzi. Kwestionariusz respondenci wypełniali samodzielnie, 
prawidłowo i bez żadnych zakłóceń.

W ankiecie na temat „Badanie wpływu programu 500+ na życie polskich 
rodzin” wzięło udział 100 mieszkańców Włocławka. Zdecydowaną większość respon-
dentów stanowiły kobiety – 80% (80 osób), pozostałe 20% ogółu ankietowanych to 
mężczyźni. Płeć respondentów przedstawia poniższy wykres nr 3.
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Wykres 3. Płeć respondenta.
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Źródło: Wyniki badań własnych.

Największą grupę respondentów biorącą udział w badaniu, bo aż 47% stano-
wiły osoby znajdujące się w przedziale wiekowym od 26 lat do 35 lat (43 kobiety 
i 4 mężczyzn). Przedział wiekowy od 36 lat do 45 lat reprezentowany był przez 38% 
ankietowanych tj. 27 kobiet i 11 mężczyzn. Nieliczną grupę stanowiły osoby powyżej 
45 lat. Grupa ta, to 4 kobiety i 5 mężczyzn co stanowiło razem 9% ogółu ankietowa-
nych. Najmniejsza grupa, która wypowiadała się na temat wpływu programu 500+ na 
życie polskich rodzin to grupa ludzi bardzo młodych, mieszczących się w przedziale 
wiekowym od 18 lat do 26 lat. Były to same kobiety, które stanowiły 6% wszystkich 
respondentów.

Wykres 4. Wiek respondenta.
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Źródło: Wyniki badań własnych.

W metryczce do określenia był także poziom wykształcenia respondentów. 
Największą grupę stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 31% 
(25 kobiet i 6 mężczyzn). Tuż za nimi znalazły się osoby z wykształceniem średnim 
ogólnokształcącym lub technicznym, tj. 30% (23 kobiety i 7 mężczyzn). Na kolejnym 
miejscu znalazły się osoby z wykształceniem wyższym, które stanowiły 22% ogółu 
uczestników ( 17 kobiet i 5 mężczyzn). Respondentów z wykształceniem policeal-
nym czy pomaturalnym było 15%, w skład których wchodziły 13 kobiet i 2 mężczyzn 
Najmniej, bo zaledwie 2% osób biorących udział w ankiecie posiadało wykształcenie 
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podstawowe i były to kobiety. Poniższy wykres przedstawia poziom wykształcenia 
respondentów.

Wykres 5. Wykształcenie respondentów. 
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Źródło: Wyniki badań własnych.

Poniższy wykres przedstawia status zawodowy ankietowanych, wśród których 
najliczniejsza grupa 35% (30 kobiet i 5 mężczyzn) to pracownicy biurowi, pracownicy 
na pełnym etacie pracujący w edukacji, służbie zdrowia, wykładowcy itp. Liczną grupę 
stanowili także pracownicy fizyczni bo aż 33% ankietowanych, w tym 24 kobiety 
i 9 mężczyzn. Osoby bezrobotne także miały swoich reprezentantów. Stanowili oni 
16% i były to same kobiety. 11% ankietowanych to przedsiębiorcy (6 kobiet i 5 męż-
czyzn prowadzi własny biznes). Wśród osób biorących udział w ankiecie najmniejszą 
grupę bo zaledwie 5% stanowili rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne (4 kobiety 
i 1 mężczyzna) . 

Wykres 6. Status zawodowy respondentów.
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Źródło: Wyniki badań własnych.
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Kolejnym elementem metryczki było pytanie o miejsce pracy respondenta. 
Odpowiedzi na to pytanie, spośród 100 respondentów biorących udział w badaniu, 
udzieliły 84 osoby. Spośród tych osób, aż 71% ankietowanych pracuje w mieście Wło-
cławek. Pozostałe posiadają zatrudnienie poza terenem Włocławka. Miejsce pracy 
ankietowanych przedstawia wykres nr 7.

Wykres 7. Miejsce pracy ankietowanych.
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Źródło: Wyniki badań własnych.

Pierwsze pytanie ankiety brzmiało „Jakie dochody miesięcznie uzyskuje Pani/
Pana rodzina obecnie?” Respondenci wskazywali różne przedziały swoich docho-
dów. Najwięcej osób, czyli 27% wszystkich ankietowanych wskazało, że ich dochody 
mieszczą się w przedziale od 2.201 zł do 3.000 zł. Dla 21% respondentów dochód 
miesięczny mieści się w granicach 3.001 zł a 4.000 zł, a dla 18% jest o połowę niższy 
i stanowi od 1.501 zł do 2.200 zł. Dochodem powyżej 4.000 zł mogło pochwalić się 
17% respondentów. Natomiast dla 13% osób miesięczne zarobki są niskie i wynoszą 
od 801 zł do 1.500 zł, a dochód poniżej 800 zł ma 4% ankietowanych. Do dochodu 
nie wliczano świadczeń rodzinnych, alimentów i świadczenia wychowawczego 500+.

Wykres 8. Dochody miesięczne rodziny respondentów obecnie.
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Źródło: Wyniki badań własnych.
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Na drugie pytanie: „Na ile dzieci otrzymuje Pani/Pan świadczenie 500+?” 
ankietowani odpowiadali następująco: najwięcej wskazało, że na 1 dziecko (46%), na 
2 dzieci 34%, a na 3 dzieci 15% ogółu uczestników. Tylko 3% respondentów pobiera 
świadczenie 500+ na 4 dzieci, a jeszcze mniej wskazało odpowiedź na 5 i więcej dzieci 
bo zaledwie 2% ankietowanych. 

Wykres 9. Ilość dzieci, na które ankietowany pobiera świadczenie 500+.
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Źródło: Wyniki badań własnych.

Pytanie: „Na co głównie przeznacza Pani/Pan pieniądze ze świadczenia 
500+?” było trzecim pytaniem ankiety. Respondenci mogli zaznaczyć maksymal-
nie po 3 odpowiedzi spośród 8 do wyboru. Wszystkich odpowiedzi zanotowano 300. 
Każda osoba mogła wskazać: żywność, odzież i obuwie dla dzieci, przybory nie-
zbędne do szkoły, edukację dzieci w tym dodatkowe zajęcia płatne, bieżące rachunki 
(prąd, gaz, woda, czynsz, Internet i inne), podróże (weekend poza domem, wakacje 
nad morzem itd.), odkładam to świadczenie na konto dzieci, zaspokajam także swoje 
własne potrzeby (papierosy, alkohol, różnego rodzaju przyjemności). 

Uczestnicy ankiety pt. „Badanie wpływu programu 500+ na życie polskich 
rodzin” wskazali, że pieniądze ze świadczenia wychowawczego wydają w pierw-
szej kolejności na odzież i obuwie dla dzieci (63 osoby ), następnie na edukację 
dla dzieci, w tym co jest budujące na dodatkowe zajęcia (52 osoby). Na trzecim 
miejscu są wydatki na przybory niezbędne do szkoły (46 osób), a nieco dalej pie-
niądze wydane na żywność (45 osób). Dodatkowe pieniądze jakie wiele rodzin ma 
dzięki programowi 500+ (42 osoby) przeznaczane są na podróże, czyli wycieczki, 
wakacje. Niektórzy (32 osoby) respondenci odkładają pieniądze na konto dzieci. 
Nieliczni (15 osób) opłacają z tych pieniędzy bieżące rachunki np. za prąd czy wodę. 
Niewielka grupa pieniądze te przeznacza na zaspokajanie swoich własnych potrzeb 
i przyjemności, takich jak papierosy czy alkohol (5 osób). Każda osoba wybierała 3 
odpowiedzi. Poniższy wykres przedstawia na co ankieterzy przeznaczają pieniądze 
ze świadczenia wychowawczego 500+.
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Wykres 10. Przeznaczanie pieniędzy otrzymywanych ze świadczenia 500+.
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Źródło: Wyniki badań własnych.

W następnym pytaniu ankietowani oceniali pomysł rządu dotyczący wpro-
wadzenia ,,Programu 500+”. Zdecydowana większość ocenia ten program bardzo 
pozytywnie. Dla 39% ankietowanych pomysł rządu jest bardzo dobry, dla 38% dobry. 
Odmiennego zdania było 20% respondentów, którzy ocenili pomysł rządu niezbyt 
dobrze – 14% lub źle – 6%. Pozostałe 3% nie miało zdania w tej kwestii. 

Wykres 11. Ocena pomysłu rządu dotycząca wprowadzenia świadczenia 500+.

39 38 

14 
6 3 

0

10

20

30

40

50

bardzo
dobrze

dobrze niezbyt
dobrze

źle nie mam
zdania

bardzo dobrze
dobrze
niezbyt dobrze
źle
nie mam zdania

Źródło: Wyniki badań własnych.

W piątym pytaniu uczestnicy ankiety odpowiadali na pytanie, czy świadczenie 
500+ poprawiło jakość życia ich rodzin? Większość respondentów, bo aż 78 osób 
wypowiedziało się, że zdecydowanie tak lub raczej tak. Tylko 3% ankietowanych 
zaznaczyło odpowiedź, zdecydowanie nie. Natomiast 15 osób nie miało zdania na 
ten temat. Po analizie konkretnego kwestionariusza można stwierdzić, że są to osoby, 
które świadczenie pobierają na drugie dziecko, gdzie nie ma kryterium dochodowego 
(świadczą o tym zaznaczone dochody).
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Wykres 12. Poprawa jakości życia w rodzinach korzystających ze świadczenia 500+.
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Źródło: Wyniki badań własnych.

„Jak ocenia Pan/i obecną realizację Programu 500+? Proszę wybrać odpo-
wiednią ocenę.” – tak brzmiało szóste pytanie. Ankieterzy mieli do wyboru skalę ocen 
od 1 do 5. Większość osób oceniło te realizację na ocenę dobrą (40%) lub bardzo dobrą 
(26%). 23 osoby wystawiły ocenę dostateczną, a dla 1 osoby ,,Program 500+” realizo-
wany jest na 2. Natomiast 10 osób oceniło to przedsięwzięcie na ocenę niedostateczną. 

Wykres 13. Ocena realizacji Programu 500+.
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Źródło: Wyniki badań własnych.

W kolejnym pytaniu ankieterzy musieli odpowiedzieć na pytanie, czy świad-
czenie wychowawcze 500+ skłoniło ich do zrezygnowania z pracy, jeśli w momencie 
wprowadzenia tego programu byli zatrudnieni. 78 osób odpowiedziało, że nie, a aż 
12 osób potwierdziło, że świadczenie to skłoniło ich do rezygnacji z pracy. Natomiast 
10% ankietowanych wskazało odpowiedź – trudno powiedzieć.
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Wykres 14. Czy świadczenie 500+ skłoniło Pana/Panią do zrezygnowania z pracy?
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Źródło: Wyniki badań własnych.

Odpowiedzi na ósme pytanie miały potwierdzić lub nie założenia rządu doty-
czące oczekiwanego wzrostu przyrostu naturalnego w Polsce w związku z wprowadze-
nie Programu 500+. Pytanie to brzmiało: „Czy dzięki wprowadzeniu świadczenia 500+ 
rozważa Pan/i powiększenie rodziny?” 71 osób wskazało odpowiedź – nie, 13 osób to 
osoby niezdecydowane, a aż 16 osób ankietowanych rozważa powiększenie rodziny.

Wykres 15. Czy dzięki wprowadzonemu świadczeniu 500+ rozważa Pan/i powiększe-
nie rodziny?
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Źródło: Wyniki badań własnych.

Na dziewiąte pytanie umieszczone w ankiecie: „Czy Pana/Pani zdaniem 
Program 500+ w założeniu 500 zł na każde drugie dziecko jest prawidłowy czy 
wymaga modyfikacji (tj. najbogatsi dostawaliby mniejszą kwotę świadczenia na jedno 
dziecko?”, ankieterzy w 41% odpowiedzieli, że świadczenie wychowawcze powinno 
być całkowicie zabrane najbogatszym, 37 osób nie miało zdania, 17 osób opowie-
działo się za poprawnością tego założenia, a 5% widziało potrzebę zmian.
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Wykres 16. Czy Pana/Pani zdaniem Program 500+ w założeniu 500 zł na każde drugie 
dziecko jest prawidłowy czy wymaga modyfikacji?
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Respondenci w odpowiedzi na 10 pytanie wskazywali wady i zalety jakie 
dostrzegają we wprowadzonym Programie 500+. Odpowiedzi były różne. Do najczę-
ściej wskazywanych zalet należą: poprawa warunków życia zwłaszcza rodzin najuboż-
szych i wielodzietnym, pieniądze na dodatkowe zajęcia dzieci, możliwość wyjazdu 
na wakacje, wycieczkę szkolną. Zaletą według respondentów jest także spokojniejsza 
głowa rodziców o to, że nie starczy im na życie do tzw. „pierwszego”, uśmiechnięte 
twarze matek, które mogą częściej kupić ubrania i żywność lepszej jakości, zabawkę 
dziecku czy bilet do kina. Dla niektórych osób zaletą we wprowadzonym świadczeniu 
500+ jest wzrost narodzin dzieci i ożywienie gospodarcze.

Ankieterzy wykazywali zdecydowanie mniej wad niż zalet we wprowadzonym 
,,Programie 500+”, wiele osób wręcz pisało, że nie dostrzegają żadnych wad. Niektó-
rzy respondenci w otrzymywanym świadczeniu widzą „winowajcę” odpowiedzialnego 
za rezygnację ludzi z dotychczasowej pracy, zwłaszcza nisko płatnej lub w niepełnym 
wymiarze godzin. Bardzo często ankietowani jako wadę podawali, że świadczenie 
wypłacane jest tylko na dzieci do 18-go roku życia nie biorąc pod uwagę faktu, że się 
nadal uczą. Do wad jakie widzą respondenci w ,,Programie 500+” należy także słaba 
kontrola nad wydatkowaniem otrzymywanych pieniędzy, które niewątpliwie są dużym 
obciążeniem dla budżetu państwa.

Kolejne pytanie w ankiecie to pytanie o sposoby marnotrawienia środków ze 
świadczenia wychowawczego z jakimi respondenci spotykają się najczęściej w swoim 
otoczeniu. Wielu ankietowanych raczej nie dostrzega marnotrawienia tych pieniędzy 
w swoim otoczeniu. Natomiast wszyscy ci, którzy są świadkami takiego marnotrawie-
nia wskazali, że pieniądze nieodpowiedzialni rodzice przeznaczają przede wszystkim 
na alkohol i papierosy. Kobiety często tymi pieniędzmi płacą kosmetyczce, fryzjerowi, 
kupują ubrania, biżuterię dla siebie zamiast przeznaczać te pieniądze dla dzieci. 

Ostatnie pytanie dotyczyło reakcji respondentów na ewentualną wiadomość, że 
rząd w najbliższym czasie zaprzestanie wypłaty świadczenia 500+. Reakcje ankieto-
wanych były różne, od takich typu „nie przejęłabym się”, „jest mi to obojętne”, „łatwo 
przyszło, łatwo poszło” do „nie wyobrażam sobie życia bez dodatkowych pieniędzy”, 
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„musielibyśmy ograniczyć wydatki, zrezygnować z niektórych przyjemności, wspól-
nego wyjazdu z rodziną”, „byłabym rozczarowana i niezadowolona”.

Analizując wszystkie ankiety, które wypełniały tylko osoby otrzymujące 
świadczenie 500+, można zdecydowanie powiedzieć, że świadczenie to jest odbie-
rane przez mieszkańców Włocławka bardzo pozytywnie, uważają, że jest jak naj-
bardziej potrzebne. Środki pochodzące ze świadczenia wychowawczego rodziny we 
Włocławku w większości wykorzystują prawidłowo, zgodnie z założeniem i celem 
,,Programu 500+”. Włocławianie są zadowoleni z wprowadzonego świadczenia 500+, 
które w dużej mierze poprawiło standard życia ich rodzin. Poziom satysfakcji wyka-
zali w wypełnianych ankietach.

5. Podsumowanie 
W 2016 r. światło dzienne ujrzał rządowy program „Rodzina 500+”. Skutkiem 

tego było wprowadzenie w drodze ustawy świadczenia wychowawczego w kwocie 
500 zł miesięcznie przysługującemu każdej rodzinie na drugie dziecko bez względu 
na wysokość uzyskiwanego dochodu. Przepisy go dotyczące uregulowano w ustawie 
z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 195 ze zm.). Założeniem tego świadczenia wychowawczego było przede wszyst-
kim poprawienie wskaźnika urodzeń w polskim społeczeństwie. 

Świadczenie wychowawcze finansowane jest z budżetu państwa w formie 
dotacji celowej. Jego beneficjentami są: matka, ojciec, opiekun faktyczny oraz opie-
kun prawny dziecka. Co do zasady wypłacane jest w formie pieniężnej, ale w nie-
których przypadkach, gdy te pieniądze nie są pożytkowane na dzieci tylko na inne 
rzeczy (np.: na alkohol czy inne używki), organ właściwy może przekazywać to 
świadczenie w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania 
usług. Co miesiąc budżet państwa pozbywa się ogromnej ilości środków finanso-
wych na wypłatę tego świadczenia. 

Aby móc ubiegać się o świadczenie wychowawcze 500+, należy złożyć wniosek 
do urzędu gminy lub urzędu miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 
osoby ubiegającej się o to świadczenie. Podmiotem realizującym zadania z zakresu 
„500+’ na szczeblu gminnym jest organ właściwy, tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Program „Rodzina 500+” realizowany jest również we Włocławku. Od kwiet-
nia do grudnia 2016 r. we Włocławku wydano 78 934 decyzje przyznające świadcze-
nie wychowawcze 500+. W dniach od 24 do 29 kwietnia 2017 r. zostały przeprowa-
dzone badania dotyczące wpływu Programu 500+ na życie polskich rodzin. Grupę 
ankietowanych stanowili mieszkańcy miasta Włocławka. Z badań wynika, że zdecy-
dowana większość osób ocenia świadczenie wychowawcze 500+ bardzo dobrze. Aż 
78% badanych stwierdziło, że wprowadzenie tego świadczenia poprawiła jakość ich 
życia. Respondenci mieli również za zadanie wskazać plusy i minusy Programu 500+. 
Najczęściej wskazywanymi zaletami były: poprawa warunków życia zwłaszcza rodzin 
najuboższych i wielodzietnym, pieniądze na dodatkowe zajęcia dzieci czy możliwość 
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wyjazdu na wakacje. Wielu respondentów nie wskazywało wad tego świadczenia 
wychowawczego. Jednakże ci, którzy je dostrzegli jako wadę podawali, że 500 zł jest 
wypłacane na dzieci tylko do 18 r. ż. nie biorąc pod uwagę tego, że dzieci, które ten 
wiek przekroczyły, nadal się uczą. Bardzo duża liczba osób nie dostrzegła zjawiska 
marnotrawienia tych pieniędzy w swoim otoczeniu. 

Należałoby się zastanowić także nad kwestią, czy w ogóle budżet naszego pań-
stwa jest stać na dalszą wypłatę comiesięcznych środków finansowych polskim rodzi-
nom w ramach świadczenie 500+ czy należałoby ten system trochę zmienić – tj. wraz 
ze wzrostem dochodów rodziny kwota świadczenia proporcjonalnie by malała. Taka 
sytuacja, powodowałaby, że w budżecie państwa pozostawałyby większe środki, które 
można by było wydatkować na inne zadania publiczne. 
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ZMIANY W USTAWIE O ŚWIADCZENIACH 
OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE 

ŚRODKÓW PUBLICZNYCH WPROWADZAJĄCE 
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Amendments to the act on benefits of the health care financed from 
public means implementing solutions of the network in creating, 

so-called of hospitals and their potential impact in the shape of the 
health care on the example of the Wloclawek district and city of 

Wloclawek

Streszczenie:
Artykuł zawiera ogólny zarys publicznego systemu ochrony zdrowia w Polsce, 

jaki ukształtował się po 2004 r. Omówiono podstawowych uczestników systemu oraz 
przedstawiono podstawy prawne funkcjonowania tegoż systemu. Następnie przedsta-
wiono, jakie zmiany czekają świadczeniodawców po wejściu w życie nowych zasad 
zapewnienia opieki w zakresie leczenia szpitalnego. Odwołano się do zarówno już 
uchwalonej w dniu 23 marca 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej...
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zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jak również do projektów rozpo-
rządzeń wykonawczych do tej ustawy. Próbowano również przedstawić, w jaki sposób 
te zmiany mogą wpłynąć na zabezpieczenie mieszkańców Włocławka i powiatu wło-
cławskiego w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 
Słowa kluczowe: sieć szpitali, reforma, leczenie szpitalne

Summary:
The article contains the overview of the public system of the health care in 

Poland which formed after 2004. Basic system participants were discussed as well 
as legal grounds of functioning of this system was presented. Next they presented 
what changes service providers are facing after the entry into force of new principles 
of providing the care in the hospital treatment. They appealed to both of act already 
passed on 23 March 2017 on the amendment to the act on benefits of the health care 
financed from public means as well as to drafts of implementation regulations to this 
act. They were trying also to present, in what way these changes can influence for 
securing residents of Wloclawek and the Wloclawek district in the hospital treatment 
and the clinic specialist care.
Keywords: network of hospitals, reform, hospital treatment

Ogólny zarys publicznego systemu ochrony zdrowia w Polsce
Zgodnie z przepisem art. 68 Konstytucji RP z 1997 r.1 roku wszyscy obywa-

tele polscy, niezależnie od ich statusu materialnego, mają prawo do równego dostępu 
do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. System 
obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obejmuje około 98% populacji, w tym 
członków rodzin osób płacących składki ubezpieczeniowe oraz pewne grupy spo-
łeczne, których składki pokrywane są z budżetu państwa2. Istnieje również możliwość 
dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego. Wszyscy objęci ubez-
pieczeniem zdrowotnym zwani są świadczeniobiorcami korzystającymi ze świadczeń 
finansowanych z środków publicznych. 

Do drugiej stronie są świadczeniodawcy posiadający umowy z Narodowym 
Funduszem Zdrowia (dalej NFZ), bądź finansowani na odrębnych zasadach m.in. 
przez samorządy terytorialne, bezpośrednio Ministra Zdrowia. Podmioty te wykonują 
działalność leczniczą na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności lecz-
niczej3. 

Podmioty wykonujące działalność leczniczą możemy podzielić na:

1 Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 78 poz. 483 ze zm.) – sprostowanie Konstytucji
2 Katalog osób objętych obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnego zawarty jest art. 66 Ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 
2016 poz. 1793 ze zm.).

3 Ustawa z 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1638 ze zm.).
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•• podmioty lecznicze: przedsiębiorcy, Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki 
Zdrowotnej, jednostki budżetowe, instytuty badawcze, fundacje i stowarzysze-
nia, kościoły i związki wyznaniowe, jednostki wojskowe w zakresie działalno-
ści leczniczej, 

•• zawodowe praktyki indywidualne lub zbiorowe: lekarzy, lekarzy dentystów, 
pielęgniarek i położnych4.
Podmioty te mogą być zarówno publiczne, czyli ich właścicielami mogą być 

samorządy, Skarb Państwa czy uczelnie publiczne oraz niepubliczne, czyli takie, które 
są własnością kapitału prywatnego (zarówno polskiego jak i zagranicznego).

Funkcje zarządcze, finansowania oraz nadzoru i kontroli nad systemem opieki 
zdrowotnej finansowanym ze środków publicznych rozdzielone są pomię-
dzy Ministerstwo Zdrowia, NFZ oraz samorządy terytorialne. NFZ finansuje 
świadczenia opieki zdrowotnej i kontraktuje je z publicznymi i niepublicznymi 
świadczeniodawcami. Nadzór nad działalnością NFZ sprawuje Ministerstwo 
Zdrowia (tj. minister właściwy do spraw zdrowia), natomiast nadzór w zakresie 
gospodarki finansowej Funduszu sprawuje Ministerstwo Finansów (tj. mini-
ster właściwy do spraw finansów publicznych). Minister Zdrowia jest ponadto 
odpowiedzialny za wytyczanie polityki zdrowotnej, finansowanie i wdrażanie 
programów zdrowotnych, finansowanie wybranych świadczeń wysokospecja-
listycznych i większych inwestycji, badania naukowe oraz kształcenie kadr 
medycznych. (…) Na każdym szczeblu administracji terytorialne władze samo-
rządowe są odpowiedzialne za identyfikowanie potrzeb zdrowotnych swoich 
mieszkańców, planowanie podaży świadczeń zdrowotnych, promocję zdrowia, 
a w stosunku do publicznych jednostek opieki zdrowotnej, dla których są orga-
nami założycielskimi, pełnią pewne funkcje związane z zarządzaniem kadrami 
placówek, finansowaniem inwestycji, oraz funkcje nadzorcze i kontrolne w tym 
zakresie5.

Ramy prawne funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia w Polsce 
oparte są na kilku podstawowych regulacjach prawnych: 

•• ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych6, 

•• ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej7 
•• przepisach harmonizujących prawo polskie z prawem UE.

Celem ustawy o działalności leczniczej, która weszła w życie z dniem 1 lipca 
2011 r., było przekształcenie publicznych świadczeniodawców w spółki prawa han-
dlowego, co miało doprowadzić do poprawy zarządzania ich gospodarką finansową 

4 Art. 4-6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1638 ze zm.).
5 Golinowska S. (red.), Polska: Zarys systemu ochrony zdrowia, Drukarnia Open Eyes, Warszawa 2012, 

s. 43-44.
6 tj. Dz. U. 2016 poz. 1793 ze zm.
7 tj. Dz. U. 2016 poz. 1638 ze zm.
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oraz redukcję zadłużenia. W przepisie art. 8 tej ustawy określono rodzaje działalności 
leczniczej. Podział ten wygląda następująco:
1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne: 

a) szpitalne, 
b) inne niż szpitalne; 

2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
Ustawa to określa również bardzo dokładnie sposób funkcjonowania podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą zarówno pod względem technicznym (pomiesz-
czenia, instalacje), zasobów ludzkich (czas pracy pracowników) jak i nadzoru.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych z 2004 r. zajmowała się i zajmuje świadczeniami, czyli, do czego świadczeniobiorca 
ma lub nie ma prawa w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Pierwotnie zawierała tzw. 
negatywny koszyk świadczeń (tzn. wskazała świadczenia, które nie były finansowane 
ze środków publicznych). Wszystkie inne świadczenia, które nie zostały wymienione 
w koszyku negatywnym, przysługiwały pacjentom. Nowelizacja tej ustawy w 2009 r. 
całkowicie zmieniła sposób określania uprawnień. Zobowiązała ona Ministra Zdrowia 
do utworzenia i ogłoszenia pozytywnych koszyków świadczeń, czyli takich, które przy-
sługują pacjentom. W związku, z czym do końca września 2009 r. wydano trzynaście 
aktów wykonawczych dotyczących gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej, 
które są ciągle zmieniane i nowelizowane. Aktualnie świadczeniobiorcom przysługują 
świadczenia gwarantowane z następujących zakresów8:

1) podstawowej opieki zdrowotnej; 
2) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej; 
3) leczenia szpitalnego; 
4) opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień; 
5) rehabilitacji leczniczej; 
6) świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej; 
7) leczenia stomatologicznego; 
8) lecznictwa uzdrowiskowego; 
9) zaopatrzenia w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich 

naprawy, o których mowa w ustawie o refundacji; 
10) ratownictwa medycznego; 
11) opieki paliatywnej i hospicyjnej; 
12) świadczeń wysokospecjalistycznych; 
13) programów zdrowotnych; 
14) leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę; 
15) programów lekowych określonych w przepisach ustawy o refundacji; 

8 Art. 15 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków 
publicznych (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1793 ze zm.).
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16) leków stosowanych w chemioterapii określonych w przepisach ustawy o refun-
dacji; 

17) leków nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie 
określonym w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, 
pod warunkiem, że w stosunku do tych leków wydano decyzję o objęciu refun-
dacją na podstawie ustawy o refundacji.
NFZ w celu zapewnienia opieki zdrowotnej prowadził zakup świadczeń na 

rynku usług zdrowotnych. Proces zakupu świadczeń zdrowotnych oparty jest na zasa-
dzie selektywnego kontraktowania poszczególnych świadczeń, ich typów czy rodza-
jów pomiędzy płatnikiem - NFZ a świadczeniodawcami. Kontrakty są regulowane 
przez Kodeks cywilny, a zasady ich zawierania są zdefiniowane w ustawie z 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych9. Postę-
powanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń konkretyzują zarządzenia 
prezesa NFZ i zgodnie z nimi, to wojewódzkie oddziały NFZ odpowiadają za reali-
zację całego procesu kontraktowania: przeprowadzają konkursy ofert, prowadzenia 
negocjacji, zawierają umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, monitorują proces 
ich realizacji. Aby zapewnić przejrzystość tego procesu, NFZ publikuje informacje 
o wszystkich zawartych kontraktach na swojej stronie internetowej. 

Każdy wojewódzki oddział NFZ odpowiada za zabezpieczenie potrzeb zdro-
wotnych ludności na swoim terenie w ramach posiadanych zasobów finansowych. 
Podziału środków ze składki zdrowotnej dokonuje centrala NFZ w zależności od wpły-
wów z danego województwa korygując je o wskaźniki migracji, zapotrzebowania na 
świadczenia w danym województwie (tzw. mapy potrzeb zdrowotnych). Do tej pory 
wszyscy świadczeniodawcy, którzy spełniali określone kryteria (takie jak standardy 
sanitarne i epidemiologiczne, wyposażenia, kadra), mogły przystąpić do ogłaszanego 
przez NFZ konkursu ofert. 

Reforma systemu opieki zdrowotnej 
W dniu 23 marca 2017 r. przyjęto ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych10, która to wprowadziła 
nowe pojęcie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 
zdrowotnej. 

W ramach systemu zabezpieczenia wyróżniono następujące poziomy:
1) szpitale I stopnia,
2) szpitale II stopnia,
3) szpitale III stopnia,
4) szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne,

9 tj. Dz. U. 2016 poz. 1793 ze zm.
10 Dz. U. 2017 poz. 844.
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5) szpitale pediatryczne,
6) szpitale ogólnopolskie.

Szpitale są kwalifikowane do poszczególnych poziomów systemu zabezpiecze-
nia na podstawie wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. 
Każda jednostka ma obowiązek wpisania do rejestru wszystkich komórek organizacyj-
nych, w których prowadzi działalność leczniczą. Komórki te posiadają odpowiednie 
oznaczenia identyfikujące rodzaj świadczeń w nich wykonywanych. I tak np. aby szpi-
tal znalazł się w poziomie pierwszego stopnia musi posiadać w swojej strukturze, co 
najmniej oddziały o profilach:

a) chirurgia ogólna,
b) choroby wewnętrzne,
c) położnictwo i ginekologia (jeden z poziomów referencyjnych),
d) neonatologia (jeden z poziomów referencyjnych),
e) pediatria.

Zaś już na poziomie II – wszystkie oddziały z poziomu pierwszego oraz dodatkowo 
oddziały o profilach:

a) chirurgia dziecięca,
b) chirurgia plastyczna, 
c) kardiologia,
d) neurologia,
e) okulistyka,
f) ortopedia i traumatologia narządu ruchu,
g) otorynolaryngologia,
h) reumatologia,
i) urologia.

Jednocześnie szpital, aby w ogóle był brany pod uwagę w tworzeniu wykazu 
świadczeniodawców zakwalifikowanych do jakiegokolwiek poziomu musi spełnić 
łącznie następujące warunki:

a) udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach szpitalnego oddziału ratunko-
wego albo izby przyjęć, na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, której okres trwania wynosi, co najmniej 2 ostatnie lata kalenda-
rzowe (profile dla dorosłych);

b) udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach profilu systemu zabezpiecze-
nia anestezjologia i intensywna terapia lub anestezjologia i intensywna terapia 
dla dzieci (jeden z poziomów referencyjnych), na podstawie umowy o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej, której okres trwania wynosi, co najmniej 
2 ostatnie lata kalendarzowe – (profile dla dzieci);

c) spełniać kryteria kwalifikacji do jednego z tych poziomów na podstawie szcze-
gólnych przepisów - jeżeli będzie zachodzić obawa o zapewnienie ciągłości 
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jakiś świadczeń na danym terenie szpital pomimo nie spełnienia wszystkich 
wymogów może zostać zakwalifikowany do systemu; 

d) do dnia ogłoszenia wykazu, posiadać umowę o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego spełniającą łącznie następujące 
warunki:
•• okres trwania umowy, w zakresie profili systemu zabezpieczenia kwalifiku-

jących danego świadczeniodawcę do danego poziomu systemu zabezpiecze-
nia, musi wynosić, co najmniej 2 ostatnie lata kalendarzowe,

•• umowa, w odniesieniu do wszystkich profili systemu zabezpieczenia kwa-
lifikujących danego świadczeniodawcę do danego poziomu systemu zabez-
pieczenia, dotyczy udzielania świadczeń w trybie hospitalizacji określonym 
w przepisach wydanych na podstawie art. 31d.

Podmioty, które zakwalifikują się do systemu będą otrzymywały umowy z NFZ 
w trybie pozakonkursowym, będę je miały zagwarantowane. Jednocześnie otrzymają 
w tym samym trybie kontrakty na przyszpitalne poradnie opieki specjalistycznej 
w celu jak to nazywa ustawodawca – zapewnienia ciągłości opieki. 

Umowy zawierane do tej pory obejmowały wycenę poszczególnych świad-
czeń w punktach oraz liczbę punktów, jaką NFZ zakupi u danego świadczeniodawcy 
w określonym czasie. Świadczeniodawca otrzymywał jedynie zapłatę za wykonane 
świadczenia. 

Po zmianie ustawy szpitale zakwalifikowane do systemu będą otrzymywały 
ryczałt płatny w miesięcznych ratach, ustalany na rok kalendarzowy. Niestety nadal 
nie wiadomo dokładnie jak będzie ustalana wysokość ryczałtu.

Ryczałt oznacza, że szpital zakwalifikowany do sieci będzie otrzymywał rodzaj 
budżetu globalnego, z którego będzie zapłatą NFZ za znaczną część świadczeń szpi-
talnych (w tych zakresach, w których będzie zakwalifikowany do sieci), ale ponadto 
również za świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowane w odpo-
wiednich przychodniach przyszpitalnych, świadczenia z zakresu rehabilitacji leczni-
czej, a nawet świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Z kwoty ryczałtu zostaną wydzielone środki na sfinansowanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, które ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego dostępu 
do tych świadczeń wymagają ustalenia odrębnego sposobu finansowania. Wykaz 
takich świadczeń, oraz sposób określania kwot na nie przypadających, zostanie okre-
ślony w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia11.

Kwalifikacja szpitala do poszczególnego poziomu będzie dokonywana na okres 
4 lat. Pierwszy wykaz szpitali włączonych do sieci zostanie ogłoszony przez dyrek-
torów oddziałów wojewódzkich NFZ i ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej 

11 Informacja ze strony internetowej Ministerstwa Zdrowia: Sieć szpitali Oficjalna strona rządowego pro-
jektu sieci szpitali (http://siecszpitali.mz.gov.pl dostęp z dnia 12.05.2017 r.).
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NFZ w terminie do 27 czerwca 2017 r., obowiązywać zaś będzie od 1 października 
2017 r. do 30 czerwca 2021 r. Umowy ze świadczeniodawcami zostaną zawarte naj-
później do dnia 30 października12.

Na funkcjonowanie tego systemu przeznaczone będzie ok. 91 proc. środków do 
tej pory przeznaczanych przez NFZ na zakup świadczeń szpitalnych13. Placówki, które 
nie zostaną zakwalifikowane do sieci, nadal będą mogły zawierać kontrakty w dro-
dze postępowania konkursowego14, w ramach pozostałych środków pozostających na 
świadczenia zdrowotne. 

W dniu 08.05.2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się 
trzy projekty dotyczące rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 23 marca 
2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych15. Są to: 

•• projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych 
kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawo-
wego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej16;

•• projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu usta-
lania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy17;

•• projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wykazu świad-
czeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finanso-
wania18.
W pierwszym z wymienionych rozporządzeń znajduje się wzór umożliwia-

jący wyliczenie kwoty ryczałtu dla danego świadczeniodawcy. Kwota ryczałtu zale-
żeć będzie od ilości świadczeń udzielnych w roku 2015 przez świadczeniodawcę, 
ich taryfy wg stanu na dzień wejścia w życie ustawy o sieci szpitali, ceny świadczeń 
wg stanu na dzień wejścia w życie ustawy o sieci szpitali, a także współczynników 

12 Art. 136c Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków 
publicznych (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1793 ze zm.).

13 Informacja ze strony internetowej Ministerstwa Zdrowia: Sieć szpitali Oficjalna strona rządowego pro-
jektu sieci szpitali (http://siecszpitali.mz.gov.pl/ dostęp z dnia 12.05.2017 r.).

14 A. Frankowska Sieć szpitali według PiS. Nie milkną sprzeciwy i krytyka, http://www.money.pl/gospo-
darka/wiadomosci/artykul/siec-szpitali-komisja-zdrowia-sejm-poprawki,91,0,2285915.html (dostęp 
z dnia 12.05.2017 r.).

15 (Dz. U. 2016 poz. 844). 
16 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifika-

cji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej, http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298052 (dostęp z dnia 10.05.2017 r.).

17 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego 
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy, http://legi-
slacja.rcl.gov.pl/projekt/12298054 (dostęp z dnia 10.05.2017 r.).

18 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu ustalania wykazu świadczeń 
opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania, http://legislacja.rcl.gov.
pl/projekt/12298053, (dostęp z dnia 10.05.2017 r.).
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korygujących. Współczynniki korygujące określone dla danego świadczeniobiorcy 
zarówno w zakresie leczenia szpitalnego jak i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
zostaną określone dla każdego świadczeniobiorcy indywidualnie. Zaś sposób ustalania 
współczynników nadal nie jest określony, podano jedynie, że zostanie on określony 
w drodze kolejnego rozporządzenia ministra o ogólnych warunkach umów o udziela-
nie świadczeń opieki zdrowotnej. Całość ryczałtu zostanie również skorygowana o pla-
nowany wzrost wydatków NFZ na świadczenia szpitalne i ambulatoryjne w danym 
okresie rozliczeniowym. Istnieje także możliwość wprowadzenia dodatkowej korekty 
ryczałtu ze względu na inne uzasadnione sytuacje związane ze zmianą zakresu działal-
ności leczniczej świadczeniodawcy w okresie od 2015 r. do chwili obliczania ryczałtu. 

Drugi z wymienionych projektów rozporządzeń dookreśla sposób kwalifiko-
wania szpitali do sieci. I tak np. w przypadku I poziomu stopnia to szpital udzielający 
świadczeń, z co najmniej dwóch zakresów wymienionych w ustawie dla tego poziomu 
lub posiada profil chorób wewnętrznych i jest jedynym świadczeniodawcą posiadają-
cym umowę z NFZ w tym zakresie na obszarze powiatu lub posiada, co najmniej 50% 
udział w zakresie tych świadczeń w ramach NFZ w powiecie. W projekcie zostały 
również określone poradnie, jakie będą finansowane w ramach ryczałtu w przypadku, 
jeżeli szpital będzie otrzymywał ryczałt na świadczenia szpitalne z danego profilu.

Trzeci projekt wymienia świadczenia, dla których w ramach ryczałtu zostaną 
wydzielone konkretne kwoty. Są to świadczenia, które wymagają zapewnienia świad-
czeniobiorcom odpowiedniego do nich dostępu. Projekt wymienia wśród nich m.in. 
tomografię komputerową, medycynę nuklearną, rezonans magnetyczny, badania endo-
skopowe przewodu pokarmowego, leczenie i diagnostykę onkologiczną, ednoportezo-
plastykę stawu kolanowego i biodrowego, świadczenia w zakresie porodu i opieki 
nad noworodkiem, ostrego zawału serca, przeszczepów, nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej, usunięcia zaćmy oraz innych wysokospecjalistycznych świadczeń zdro-
wotnych. 

System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowot-
nej wejdzie w życie z dniem 1 października 2017 r. Choć pozostało już bardzo mało 
czasu jest nadal dużo nierozstrzygniętych kwestii, chciałby, co do podziału środków. 
Wykaz szpitali wchodzących do sieci też nie jest jeszcze znany, a wszystkim świad-
czeniodawcom umowy w zakresie leczenia szpitalnego wygasają po 30 września. Dla 
szpitali, które nie wejdą do sieci NFZ musi przeprowadzić konkursy ofert, ale przecież 
jeszcze nie wiadomo, kto do nich przystąpi ani jakie zakresy świadczeń będą kon-
traktowane. Po wtóre jak zostanie wydzielone owe 91% na sieć, czy podział będzie 
dotyczył ogólnie województwa czy poszczególnych powiatów? Na chwilę obecną jest 
więcej pytań i niepewności niż odpowiedzi.
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Możliwe zmiany w systemie opieki zdrowotnej we Włocławku i powiecie wło-
cławskim

Warto jednak spojrzeć jak wygląda sytuacja w zakresie świadczeń szpitalnych 
w powiecie włocławskim i w mieście Włocławek. 

W planie finansowym na 2017 r. Kujawsko-Pomorski Oddział Woje-
wódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na leczenie szpitalne przeznaczył kwotę 
1 882 372 000 złotych19. W tym zakresie zostały zawarte umowy 152, umowy z 64 
świadczeniodawcami w województwie.20 W mieście i powiecie włocławskim umowy 
w zakresie leczenia szpitalnego posiadają 4 placówki:

•• Diaverum Polska sp. z o.o. (w zakresie szpitalnych programów terapeutycz-
nych),

•• Centrum Diagnostyczno-Lecznicze „Barska” (w zakresie szpitalnych progra-
mów terapeutycznych oraz leczenia szpitalnego),

•• Diagmed Plus sp. z o.o. (w zakresie leczenia szpitalnego),
•• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku (w zakresie szpitalnych 

programów terapeutycznych, leczenia szpitalnego, leczenia szpitalnego – che-
mioterapia).
Jedyną placówką, która zostanie zakwalifikowana do sieci szpitali będzie Woje-

wódzki Szpital Specjalistyczny. Pozostaje jednak pytanie, do którego stopnia zostanie 
zakwalifikowany. Jeżeli wziąć pod uwagę projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do 
poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdro-
wotnej21, to zostanie zaliczony do szpitali II stopnia. Oznacza to, że w ramach ryczałtu 
otrzyma umowę z NFZ na następujące profile świadczeń: chirurgia ogólna, choroby 
wewnętrzne, położnictwo i ginekologia, neonatologia, pediatria, chirurgia dziecięca, 
kardiologia, neurologia, okulistyka, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, otory-
nolaryngologia, reumatolog, urologia. Otrzyma również kwoty wydzielone z ryczałtu 
na szpitalny oddział ratunkowy oraz w ramach świadczeń ratujących życie umowę 
na anestezjologię i intensywną terapię Pozostaje niewiadomą jak NFZ postąpi 
w przypadku nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Do chwili obecnej świadczeń 
tych udziela Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w budynku przy ul. Kilińskiego. 
Jednak zgodnie z założeniami reformy a w celu odciążenia szpitalnych oddziałów 

19 Plan finansowy NFZ na 2017 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 10/2017/DEF Prezesa Narodo-
wego Funduszu Zdrowia z dnia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodo-
wego Funduszu Zdrowia na 2017 rok, http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-
-nfz/zarzadzenie-nr-102017def,6559.html (dostęp z dnia 02.05.2017 r.).

20 Informator o zawartych umowach, https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/Search.aspx?OW=02 (dostęp 
z dnia 02.05.2017 r.).

21 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifika-
cji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej, http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298052 (dostęp z dnia 10.05.2017 r.).
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ratunkowych nocna i świąteczna opieka zdrowotna powinna być zlokalizowana w tym 
samym miejscu świadczenia usług, co szpitalne oddziały ratunkowe. Może to ozna-
czać, że po pomoc w nagłych przypadkach włocławianie będą musieli udawać się aż 
na ulicę Wieniecką i to już po 1 października 2017 r.

Kolejną nierozstrzygniętą kwestią jest zapewnienie ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej. Do tej pory świadczenia lekarzy specjalistów były kontraktowane 
oddzielnie w ramach umów typu AOS. W budżecie NFZ zajmowały odrębną pozycję. 
W celu zapewnienia kompleksowości świadczeń, opieki po leczeniu szpitalnym pod-
czas oceny ofert złożonych w konkursie placówki otrzymywały dodatkowe punkty, 
jeżeli w ich strukturach znajdował się oddział o odpowiednim profilu. Po zmianach, 
w przypadku szpitali należących do sieci ambulatoryjna opieka specjalistyczna będzie 
finansowana w ramach ryczałtu. Czy spowoduje to zmniejszenie dostępności do 
świadczeń szpitalnych lub ambulatoryjnych? To niestety pokaże dopiero przyszłość. 
Z komunikatu NFZ wynika, że świadczeniodawcy, którzy nie wejdą do sieci szpitali 
będę mieli przedłużone umowy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej do 
30 czerwca 2018 r., zaś pozostałym umowy wygasną po 30 września 2017 r., gdyż te 
świadczenia wejdą w zakres ryczałtu22. 

Tabela 1. Wielkość kontraktów z NFZ we Włocławku i powiecie włocławskim w I pół-
roczu 2017 roku.

Nazwa placówki Typ umowy Wartość umowy 
na I półrocze 2017 w PLN Udział %

Diaverum SZP-T 96 664 0,18%

Centrum Diagnostyczno-
Lecznicze”Barska”

SZP-T 1 716 692  

SZP 113 060  

Razem 1 829 752 3,41%

Diagmed Plus SZP 293 780 0,55%

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny

SZP 50 616 781  

SZP-CH 109 466  

SZP-T 689 400  

Razem 51 415 647 95,86%

Wartość kontraktów  53 635 843 100,00%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatora o zawartych umowach, https://aplikacje.nfz.
gov.pl/umowy/Search.aspx?OW=02 (dostęp z dnia 02.05.2017 r.)

Po zapoznaniu się ze strukturą kontraktów na tym obszarze można zauważyć, 
że w chwili obecnej udział Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego jest prawie 5% 
większy od zakładanego w reformie 91% udziału szpitali z sieci w zakresie leczenia 
szpitalnego. 

22 Komunikat NFZ z dnia 08.05.2017 r. nr 290847 dot. przedłużenia umów.
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Wynika z tego, że pozostałe placówki posiadające na dzień dzisiejszy umowę 
z NFZ w zakresie szpitalnictwa powinny również po zmianach otrzymać kontrakty na 
podobnym poziomie. Pacjentom tych placówek zapewniłoby to kontynuację zaplano-
wanego leczenia w tym zakresie. Pozostaje jednak pytanie jak po uwzględnieniu war-
tości kontraktu poradni przyszpitalnych ten udział będzie wyglądał oraz jak zostaną 
zaplanowane środki na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną po 30 września 2017 r. 
Czy z uwagi na włączenia tych świadczeń do ryczałtu nie zostaną dokonane przesunię-
cia w planie finansowym z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na leczenia 
szpitalne? Jeśli się tak właśnie stanie to jak będzie wyglądało zapewnienie opieki spe-
cjalistycznej, czy wszystkie placówki, które do tej pory świadczyły tego typu usługi 
nadal otrzymają kontrakty i na jakim będą poziomie? Jak po tych wszystkich zmianach 
będzie wyglądało zapewnienie leczenia w na terenie miasta i powiatu?

Niestety jak to bywa przy większości reform wprowadzanych w Polsce jest 
więcej pytań niż odpowiedzi?
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GDY STAWKI MALEJĄ, A DOCHÓD ROŚNIE - 
PRAWO LAFFERA W PODATKU OD ŚRODKÓW 

TRANSPORTOWYCH

When tax rates decline, income grows – The Laffer Curve in the 
tax on means of transport

Streszczenie:
Referat ma na celu zobrazowanie, jaki wpływ na dochód gminy ma wysokość 

stawki podatku od środków transportowych. Na przykładzie kilku gmin w Polsce 
– słynnych z najniższych stawek ww. podatku – okazuje się, iż niekoniecznie tylko 
wysokie wartości omawianego podatku przynoszą gminie znaczny dochód. W świetle 
poczynionych ustaleń można wysnuć wniosek, iż w podatku od środków transporto-
wych zachodzi zjawisko prawa Laffera. 
Słowa kluczowe: podatek od środków transportowych, Prawo Laffera, dochód gminy 

Abstract:
The reaserch aims to prove what is the impact of the income of the municipali- 

ty on the rate of tax on means of transport. The examples of several municipalities in 
Poland - famous for the lowest tax rates – show that not only the high values of the 
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discussed tax bring the municipalities a substantial income. Consistent with findings, 
it can be concluded that the Laffer Curve works in this case.
Key words: tax on means of transport, The Laffer Curve, municipal income

1. Wprowadzenie
Stwierdzenie, że niższe stawki podatku mogą przynieść większy dochód brzmi 

na pozór absurdalnie i niejeden polityk wysunąłby szereg argumentów odpierających 
taką tezę. Celem tej publikacji jest wykazanie, że istnieją gminy, w których ten algo-
rytm ma zastosowanie, dzięki czemu znacząco wpływa na wydajność ciężarów fiskal-
nych, zwłaszcza w przypadku podatków od środków transportowych.

Wysokie podatki są jednym z podstawowych powodów, przez które rozwija się 
szara strefa. Wydaje się naturalne, że obywatele niechętnie płacą z roku na rok coraz 
większe kwoty, jednak mimo tego wiele gmin stosuje politykę zwiększania stawek 
podatkowych.

Nie jest to jednak reguła. W poniższej pracy przedstawione zostały gminy, które 
zdecydowały się na obniżenie stawek podatku od środków transportowych, powodując 
tym samym, że przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych 
rocznie. Korzystne efekty takiego działania nie pojawiają się od razu, ale z roku na rok 
gminy mogą liczyć na coraz większe dochody: podatki stają się bardziej powszechne, 
a więcej osób płaci je terminowo. 

Na początku rozważań należałoby przenieść się do lat 70. XX wieku. W pewnej 
waszyngtońskiej restauracji ekonomista, Arthur Laffer, podczas jednego ze spotkań, 
narysował na serwetce słynną krzywą opisującą wpływ zmian stawek opodatkowania 
na wielkość dochodów podatkowych1. Historia ta traktowana jest przez niektórych 
z przymrużeniem oka, faktem jednak jest to, że od ponad czterdziestu lat krzywa Laf-
fera zmusza do dyskusji i wywołuje kontrowersje wśród zarówno ekonomistów, jak 
i polityków, stanowiąc wręcz idealny argument dla zwolenników zmniejszenia podat-
ków. 

Wieloletnia – trwająca od lat 80. XX wieku – debata, mimo odejścia od począt-
kowego kontekstu politycznego, nadal nie przyniosła oczekiwanych rezultatów i wciąż 
zauważalne są trudności z wyjaśnieniem działania tego mechanizmu. Laffer, razem 
z Cantorem i Joinesem, wykazywał, że przy zmniejszającej się stopie wzrostu docho-
dów podatkowych, same dochody podatkowe rosną wraz ze wzrostem opodatkowania 
jednego z czynników, ale jednocześnie należy przyjąć, że opodatkowanie drugiego 
z czynników pozostaje bez zmian2.

1 S. Cichocki, R. Kokoszczyński, Ewolucja krzywej Laffera jako narzędzia analizowania unikania opo-
datkowania: od prostych modeli teoretycznych do modeli DSG, „Ekonomia. Rynek, gospodarka, społe-
czeństwo” 2016, nr 45, s. 8.

2 Tamże, s. 10.
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Krzywą Laffera definiuje się jako teoretyczną koncepcję, którą jednak 
zdaje się potwierdzać praktyka gospodarcza. Model opiera się na funkcji R(t), 
gdzie t to stopa podatkowa, a R to wpływy z tytułu podatku3. Kształt krzywej nie 
został dokładnie określony, co niejednokrotnie wzbudza kontrowersje, jednak 
jest determinowany przez skrajne stopy podatkowe: 0% i 100%. Zależności mię-
dzy stopą opodatkowania a dochodami podatkowymi kształtują się w odwróconą 
literę U, ponieważ stopniowe wzrosty stawek powodują coraz mniejszy przy-
rost przychodu. Dzięki temu można zaobserwować, że dla dwóch różnych stawek 
– wyższej i niższej – zostanie uzyskany ten sam przychód podatkowy. W związku  
z istnieniem punktu nasycenia na omawianej krzywej, tj. punktu wskazującego dla 
jakiej stawki uzyskane zostaną najwyższe przychody, można stwierdzić, iż istnieje 
możliwość zmaksymalizowania dochodów pochodzących z podatków, jeśli ustali się 
je w odpowiedniej strukturze4. Nie jest możliwe jednak opisanie tego mechanizmu 
tylko poprzez język matematyki, a tym samym nie ma żadnych reguł, które pozwala-
łyby na stworzenie uniwersalnego wzoru: wiele zależy od czynników niemierzalnych, 
jak na przykład tradycja, skuteczność w ściągalności podatków, a nawet mentalność 
podatkowa5. 

2. Stawki podatku od środków transportowych a dochód gminy – Cedry 
Wielkie

Stawki podatku od środków transportowych są zróżnicowane m.in. ze względu 
na rodzaj pojazdu, liczbę osi, rodzaj zawieszenia. Na potrzeby niniejszych zestawień 
zostały wybrane wartości maksymalne w ramach odpowiednich kategorii pojazdów. 

Tabela poniżej ilustruje uchwalaną wysokość podatku od środków transporto-
wych w Gminie Cedry Wielkie w 2010 r., 2013 r. oraz w 2017 r. 

3 M. Pasternak-Malicka, Efekt Laffera w kontekście podatku od nieruchomości na przykładzie gminy Wią-
zownica, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2015, nr 40, s. 202.

4 Tamże, s. 202.
5 Tamże, s. 210.
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Tabela 1. Stawki podatku od środków transportowych (w zł) w Gminie Cedry Wielkie 
w wybranych latach.

Rodzaj pojazdu Stawka  
– 2010 r.

Stawka  
– 2013 r. 

Stawka  
 – 2017 r.

Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;

677 / 759 / 
948

761 / 855 / 
1066

500 / 540 / 
540

Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton; 

1763 / 2644 / 
2786

1983 / 2974 / 
3091

1225 / 1542 / 
2399

Ciągnik siodłowy i balastowy przystosowany 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
od 3,5 tony i poniżej 12 ton;

948 1066 640

Ciągnik siodłowy i balastowy przystosowany 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
równej lub wyższej niż 12 ton;

2153 / 2786 2389 / 3091 1895 / 2493

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 

od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyj. związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego;

216 / 244 / 
270

243 / 275 / 
303

300 / 300 / 
300

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 

równą lub
wyższą niż 12 ton, z wyj. związanych wyłącznie 

z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego;

588 / 2070 / 
1626

661 / 2329 / 
1829

549 / 1663 / 
1253

Autobusy 677 / 948 / 
1791

761 / 1066 / 
2016

300 / 400 / 
600

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Uchwał Rady Gminy Cedry Wielkie: nr XXVIII/220/09 
z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz 
zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie, nr XXI/182/12 z dnia 14 listopada 2012 r. 
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku na 
terenie gminy Cedry Wielkie, nr XXIV/198/16 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 18 listopada 2016 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry 
Wielkie. 

W 2010 r. stawki podatku osiągały dość wysokie wartości, z kolei w 2013 r. 
wartości te były jeszcze wyższe. W odróżnieniu od poprzednich lat, w 2017 r. Rada 
Gminy Cedry Wielkie zdecydowała się je obniżyć. Wydaje się, iż z punktu widzenia 
potencjalnego dochodu gminy z tytułu podatku korzystniejsze jest ukształtowanie jego 
stawek blisko maksymalnych granic ustawowych. Czy decyzję Rady Gminy Cedry 
Wielkie należy zatem uznać za słuszną? 

W celu określenia wpływu wysokości stawek podatku od środków transporto-
wych na dochód gminy należy zbadać udział ww. podatku w ogóle dochodów Gminy 
Cedry Wielkie we wskazanych latach. W 2010 r. gmina ta przewidywała osiągnąć 
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dochód z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 215 461 zł, z tytułu 
ogółu pobieranych podatków – 5 228 046 zł, a cały dochód gminy określono na 
22 712 472 zł6. Wpływ z tytułu podatku od środków transportowych stanowił zatem 
ok. 4,12% dochodu z ogółu podatków i zaledwie 0,95% całkowitego dochodu gminy. 
W 2013 r., gdy stawki uległy częściowemu podwyższeniu, dochód z tytułu podatku 
od środków transportowych wynosił 235 933 zł, z ogółu podatków – 7 809 072 zł, 
a całkowity dochód gminy – 25 752 429 zł7. Podatek od środków transportowych 
wynosił więc 3,02% dochodu ze wszystkich pobieranych podatków i 0,92% całko-
witego dochodu gminy. Widać zatem, iż podwyższenie stawek w 2013 r. nie znalazło 
swojego odbicia w wysokości dochodu Gminy Cedry Wielkie. Natomiast w 2017 r., 
kiedy to gmina radykalnie obniżyła wysokość podatku, dochód z jego wpływu okre-
ślono na 4 100 000 zł, z ogółu podatków – 13 788 815, a całkowity dochód gminy 
na – 41 563 500 zł8. Co zaskakujące – wówczas podatek od środków transportowych 
stanowił aż 29,73% dochodu ze wszystkich pobieranych podatków i ok. 9,86% całko-
witego dochodu gminy. 

Bez wątpienia w przypadku Gminy Cedry Wielkie znaczne obniżenie stawek 
podatku od środków transportowych przyczyniło się do wzrostu dochodu gminy i to aż 
o niemal 9 punktów procentowych w porównaniu do lat poprzednich. 

3. Stawki podatku od środków transportowych a dochód gminy – Bojadła
Jak już zostało wspomniane, wysokość podatku od środków transportowych 

jest odmienna w zależności od m.in. rodzaju pojazdu, zawieszenia, liczby osi. Na 
potrzeby niniejszych zestawień zostały wybrane wartości maksymalne w ramach 
odpowiednich kategorii pojazdów. 

Tabela poniżej ilustruje uchwalaną wysokość podatku od środków transporto-
wych w Gminie Bojadła w 2011 r., 2013 r. oraz w 2016 r. 

6 Uchwała nr XXX/241/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Cedry Wielkie na rok 2010. 
7 Uchwała nr XXIII/203/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Cedry Wielkie na rok 

2013.
8 Uchwała nr XXV/210/16 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy Cedry Wielkie na rok 2017. 
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Tabela 2. Stawki podatku od środków transportowych (w zł) w Gminie Bojadła 
w wybranych latach.

Rodzaj pojazdu Stawka  
– 2011 r.

Stawka  
– 2013 r. 

Stawka  
 – 2016 r.

Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;

528,89 / 
635,28 / 
740,65 / 
952,41

499 / 599 / 
799

150 / 280 / 
380

Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton; 

1294,80 / 
1630,43 / 
2537,01

1225 / 1542 / 
2399

1225 / 1542 / 
2399

Ciągnik siodłowy i balastowy przystosowany 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;

1058,80 199 199

Ciągnik siodłowy i balastowy przystosowany 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;

2004,29 / 
2636,15 1895 / 2493 1895 / 2493

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyj. 

związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

635,28 499 200

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton, z wyj. związanych wyłącznie 

z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego;

635,28 / 
1758,24 / 
1324,66

586 / 1663 / 
1253

549 / 1663 / 
1253

Autobusy 1058,80 / 
1270,57 499/999 499/800

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Uchwał Rady Gminy Bojadła: nr XXXVII\184\10 z dnia 
10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych 
w roku 2011, nr XXII/122/12 z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
w podatku od środków transportowych na 2013 r., nr XI/64/15 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych w Gminie Bojadła

Jaki procent dochodu gminy stanowi dochód z tytułu podatku od środków 
transportowych w Gminie Bojadła? Czy zjawisko dostrzeżone w ramach badania 
ww. podatku w Gminie Cedry Wielkie zajdzie również w przypadku tej Gminy? 
W poszukiwaniu odpowiedzi na powyższe pytania należy ponownie przeanalizować 
dochód Gminy we wskazanych powyżej latach. 

Na 2011 r. Gmina Bojadła określiła następujące wartości dochodów: dochód 
z tytułu podatku od środków transportowych na 35 000 zł, ze wszystkich podatków 
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na 2 167 882 zł, a dochód gminy ogółem na 8 384 616 zł9. Podatek ten stanowił zatem 
1,62% dochodu z ogółu podatków i 0,42% całkowitego dochodu gminy. Z kolei 
w 2013 r., gdy stawki podatku uległy częściowemu obniżeniu, dochód gminy prze-
widywano w wysokości 11 310 680,10 zł, ze wszystkich pobieranych podatków – 
2 709 766 zł oraz z tytułu omawianego podatku – 20 000 zł10. Wówczas podatek wyno-
sił 0,74% dochodu z ogółu podatków, a w całkowitym dochodzie gminy – zaledwie 
0,18%. Można więc zaobserwować, iż nie każde obniżenie wysokości stawek podatku 
od środków transportowych znajduje swoje odbicie we wzroście dochodzie gminy. 
Gmina Bojadła w 2016 r. przyjęła znacznie niższe wartości stawek omawianego 
podatku, co wywołało zjawisko zaobserwowane w Gminie Cedry Wielkie, tj. znaczny 
wzrost udziału podatku od środków transportowych w dochodzie gminy. Dochód 
z tytułu ww. podatku określono na 435 000 zł, ze wszystkich podatków na 3 753 118 zł, 
a całkowity dochód gminy na 10 184 691 zł.11 Omawiany podatek stanowił aż 11,60% 
dochodu z tytułu ogółu podatków i 4,27% całkowitego dochodu gminy. W porówna-
niu do wcześniejszych lat udział podatku od środków transportowych wzrósł o kilka 
punktów procentowych. 

4. Stawki podatku od środków transportowych a dochód gminy – Suchy Las
Poniższa tabela przedstawia zestawienie stawek podatku od środków transpor-

towych w gminie Suchy Las w latach 2013 oraz 2017 zawierając, rozróżnienie na 
rodzaj pojazdu w porównaniu ze stawkami maksymalnymi.

Stawki te są zróżnicowane ze względu na liczbę osi, dopuszczalną masę całko-
witą oraz rodzaj zawieszenia, jednakże poniżej przedstawione są najwyższe wartości.

Tabela 3. Stawki podatku od środków transportowych (w zł) w Gminie Suchy Las 
w wybranych latach.

Rodzaj pojazdu Stawka (w zł) – 
2013 r.

Stawka (w zł) – 
2017 r.

Stawka 
maksymalna 
w roku 2017 

(w zł)

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie 
całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 

włącznie;
150/280/380 150/280/380

804,30/ 
1341,74/
1233,60

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie 
całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 

ton;
2.399,00 2.399,00 3072,52

9 Uchwała Budżetowa Gminy Bojadła na rok 2011 nr III/14/10 z dnia 22 grudnia 2010 r. 
10 Uchwała Budżetowa Rady Gminy w Bojadłach nr XXIV/136/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. 
11 Uchwała Budżetowa Gminy w Bojadłach na rok 2016 nr XV/82/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. 
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Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;

600,00 600,00 1.878,43

 Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;

2.493,00 2.493,00 3.072,52

 Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

200,00 200,00 1.610,10

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, 

z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego;

1.663,00 1.663,00 2.374,85

Stawka podatku od autobusów w zależności 
od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem 

kierowcy: mniej niż 22 miejsca/równo lub 
więcej niż 22 miejsca;

690,00/ 800,00 690,00/ 800,00 1.901,24/ 
2.403,69

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Uchwały Nr XXVIII/258/12 Rady Gminy Suchy Las 
z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 
2013, Uchwały Nr XXIV/271/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017, Ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących 
w 2017 r.

W przypadku gminy Suchy Las stawki podatku od środków transportowych 
od kilku lat są określane w stałych, niskich wartościach. Aby zatem lepiej zilustro-
wać ich wysokość, zestawione zostały z maksymalną dopuszczalną stawką ustawową. 
Z przedstawionej tabeli można zauważyć, iż stawki omawianego podatku w gminie 
Suchy Las w większości przypadków nie stanowią nawet połowy maksymalnej stawki 
ustawowej. 

Ponadto stawki te od kilku lat pozostają niezmienne, co sprawia, że coraz wię-
cej przedsiębiorców rejestruje tam swoje pojazdy12, przez co zwiększa się dochód 
gminy. Uchwała Nr XXVI/297/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 grudnia 2016 r. 
w sprawie uchwały budżetowej na rok 201713 przewiduje wpływ z tytułu podatku od 

12  http://zmpd.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=3523 (dostęp 08.05.2017 r.).
13  Uchwała Budżetowa Rady Gminy Suchy Las nr XXVI/297/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
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środków transportowych na kwotę 8 720 000 zł, co stanowi aż 6,57% dochodów ogó-
łem. Niskie stawki podatku od środków transportowych sprawiają, iż gmina staje się 
dla przedsiębiorców atrakcyjną, tym samym zachęca do zakładania firm transporto-
wych na jej terenie oraz przyciąga firmy leasingowe. 

Zauważalna korzyść uwidacznia się również analizując Uchwałę Nr XIV/165/16 
Rady Gminy Suchy Las z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 
rok 2016 r.14, w której przewidywany dochód z podatku od środków transportowych 
planowany był na kwotę 7 750 000 zł, stanowiącą 6,36% dochodów ogółem. Wzrost 
dochodu o prawie milion złotych oraz wpływu dochodu z podatku na dochody ogó-
łem o 0,21%. Przedstawiona analiza obrazuje nam początek zjawiska krzywej Laffera, 
która napawa optymizmem, iż w związku z niskimi stawkami dochody gminy również 
sukcesywnie zaczną się zwiększać.

5. Wnioski
Dochody podatkowe z podatków lokalnych stanowią ważne źródło dochodów 

własnych gmin. Regulowanie stawek podatku od środków transportowych, w ramach 
stawek maksymalnych ustalonych przez Ministra Finansów, pozwala istotnie wpływać 
na lokalny rozwój.

Pomysł, który obrazuje krzywa Laffera, jest pomysłem stosunkowo nieskom-
plikowanym. W literaturze niejednokrotnie tę krzywą nazywa się mechanizmem do 
badań empirycznych nad unikaniem opodatkowania, jednak często gminy nie decy-
dują się na zastosowanie jej w praktyce, z uwagi na liczne trudności i niejasności, 
które za sobą niesie, zwłaszcza przez brak umocowania teoretycznego i niewiary-
godne – ze względu na swoją niemierzalność – parametry. Warto zauważyć, że de 
facto najbardziej na efekcie Laffera – po obniżeniu podatków – skorzystałyby te 
jednostki samorządu terytorialnego, które jako pierwsze podejmą to swoiste ryzyko 
gospodarcze, zachęcając nowych inwestorów do uiszczania daniny w tej właśnie gmi-
nie, a tym zwiększając tym samym liczbę podatników i podnosząc swoje dochody. 
Jest to też jeden ze sposobów na zwiększenie ściągalności podatku, a tym samym – na 
zmniejszenie szarej strefy. 

Należy zatem podkreślić, iż wysokie stawki podatku niekiedy są znacznym 
ograniczeniem dla przedsiębiorców, powodując niechęć do prowadzenia działalności 
gospodarczej. To pozwala wysnuć najważniejszy wniosek: podnoszenie wysokości 
daniny nie zawsze idzie w parze ze wzrostem dochodu gminy, a tym samym ze stymu-
lacją wzrostu gospodarczego regionu – efekt może być wręcz przeciwny i tym samym 
może doprowadzić do zastoju zarówno w budżecie jednostki samorządu terytorial-
nego, jak i stworzyć barierę dla rozwoju przedsiębiorczości. 

14  Uchwała Budżetowa nr XIV/165/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11 stycznia 2016 r.
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STATUS PRAWNY URZĘDNIKA UNII 
EUROPEJSKIEJ

Legal status of an official of the European Union

Abstrakt:
Artykuł ten zawiera kompendium wiedzy dotyczącej statusu prawnego urzęd-

nika zatrudnionego przy Unii Europejskiej. Odpowiada na pytanie skąd wywodzi 
się model administracji Unii Europejskiej, dzięki któremu zawdzięczamy to jak dziś 
zostały usystematyzowane rozwiązania dotyczące zatrudnienia urzędników unijnych. 
Jak również przedstawia definicję urzędnika unijnego. A także zawiera opis regulacji 
zawartych w Statucie funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich. 
Słowa kluczowe: Status prawny, Unia Europejska, urzędnik Unii Europejskiej, Regu-
lamin pracowniczy, Statut funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich

Abstract :
This article contains a compendium of knowledge about legal status of an offi-

cial employed by the European Union. You can find hear the answer for the question of 
where the model of European Union administration comes from, thanks to which we 
owe today’s systematic solutions of the employment of EU officials. It also outlines 
the definition of an EU official. It also presents a description of what is regulated in the 
Staff Regulations of Officials of the European Communities. Conditions of employ-
ment of other servants of the European Communities.
Keywords: Legal status, European Union, official of the European Union, Staff Reg-
ulations
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1. Wstęp
Płynność działania całej Unii Europejskiej jest zależna od tego jak sprawnie 

pracują jej, bardzo rzadko wspomniani w mediach, a jednak bardzo ważni dla całego 
systemu instytucjonalnego urzędnicy. To dzięki nim decyzje podejmowane na wszyst-
kich szczeblach unijnej polityki zostają wprowadzone. Dzięki administracji Unii 
Europejskiej nowe prace i zasady nad którymi pracują unijni politycy mogą zostać 
efektywnie wdrożone do sytemu prawnego Unii, za czym idzie do systemów praw-
nych wszystkich państw członkowskich. To właśnie ich praca, warunki zatrudnienia, 
możliwości awansu i rozwoju pracowniczego kreują ich status jako funkcjonariuszy 
Unii Europejskiej.

Model unijnej służby cywilnej
Unia Europejska składa się z 28 państw członkowskich, w których modele 

administracji publicznej różnią się od siebie. W większości krajów Unii Europejskiej 
kwestie regulujące sytuację służby cywilnej zawarte są ustawie zasadniczej, natomiast 
sprawy dotyczące jej funkcjonowania znajdują się w ustawach szczegółowych lub 
aktach wykonawczych. Wśród urzędników zatrudnionych w państwach członkow-
skich można zauważyć rozróżnienie w regulacjach dotyczących urzędników miano-
wanych, a pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Na podstawie charakte-
rystycznych elementów takich jak sposób obsadzania stanowisk i przyjmowania do 
pracy, możliwości kariery zawodowej, czy specyfiki sytemu wynagrodzeń, można 
w Europie wyróżnić dwa typy służby cywilnej takie jak „model kariery” i „model sta-
nowisk”. Jaki typ występuje w danym kraju europejskim zależy od jego ustroju poli-
tycznego, aczkolwiek obecnie trudno odnaleźć kraj, który w pełni reprezentowałby 
jeden z danych modeli1.

Tabela 1. Europejskie modele pracy w służbie cywilnej.
Cechy 

charakterystyczne Model kariery Model stanowisk

Warunki 
rozpoczęcia kariery

- rekrutacja wyłącznie na 
najniższe stanowiska;

- specjalistyczne wymogi 
dotyczące odpowiedniego 
wykształcenia;

- okres próbny lub szkolenie przy 
rozpoczęciu kariery;

- otwarta rekrutacja na wszystkie 
szczeble stanowisk;

- brak specjalistycznych wymogów, 
wymogi dotyczą tylko obsadzanego 
stanowiska;

- brak szkoleń i okresów próbnych;

Rozwój kariery - system awansu ustanowiony 
prawnie;

- brak systemu awansu;

Zatrudnienie - zatrudnienie na całą karierę 
zawodową;

- zatrudnienie jak w sektorze 
prywatnym, na bazie kontraktu;

1 M. Małecki, K. Tomaszewski, Status urzędnika Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 
2005, s. 9-10.
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System 
wynagradzania

- ustalony prawem; - na podstawie umowy lub układu 
zbiorowego;

System emerytalny - system specjalny; - zapisany w układzie zbiorowym;

Legislacja 
związkowa

- specyficzna legislacja, która 
reguluje udział związków 
zawodowych w procesie 
ustalania warunków pracy 
urzędników;

- ustalenie warunków pracy urzędników 
przebiegają w drodze negocjacji 
między rządem a związkami 
zawodowymi w układach zbiorowych;

Źródło: A. Auer, Ch. Demmke, R. Polet, Civil Services in the Europe of Fifteen, Maastricht 1996, 
s. 139.

Dwa przedstawione powyżej modele miały wypływ na to jak dziś wygląda 
model służby cywilnej w Unii Europejskiej. Jednakże w Unii Europejskiej udało się 
wypracować stanowisko pomiędzy dwoma tymi modelami. Chociaż istnieje w regula-
cji unijnej rozróżnienie pomiędzy regulacjami dotującymi status urzędników i innych 
pracowników unijnych, to jednak można powiedzieć, że obie te regulacje są do siebie 
bardzo zbliżone. Unia Europejska posiada jeden system zarządzania zasobami ludz-
kimi, a największą różnicą którą można zauważyć w regulacji jest sposób zatrudniania 
pracowników, ponieważ urzędnicy zostają mianowani, a pozostali pracownicy, tacy 
jak pracownicy zatrudnieni na czas określony, czy też stażyści, zostają zatrudnieni na 
podstawie umów o pracę2.

2. Urzędnik Unii Europejskiej
Korpus administracyjny Unii Europejskiej, wbrew temu co można byłoby zało-

żyć, nie powstał wraz z pierwszymi wspólnotowymi instytucjami powstałymi wraz 
z powstaniem pierwszej Wspólnoty europejskiej w latach 50. XX wieku, ponieważ 
zostało to opóźnione przez wprowadzanie poszczególnych traktatów ustanawiających 
Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Traktat paryski z 1951 roku, w V części, a kon-
kretnie w artykule 12, przewidywał zatrudnienie urzędników do obsługi jej czterech 
organów. Na podstawie Konwencji dotyczących postanowień przejściowych, można 
się dowiedzieć, że te zatrudnienia miały przebiegać na podstawie Regulaminu Perso-
nalnego, który de facto nigdy nie został ogłoszony3.

Obecnie definicja urzędnika Unii Europejskiej została uregulowana w Regu-
laminie pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich4, który w pełni przedsta-
wia status prawny urzędnika. Funkcjonariusze wspólnotowi, podobnie do urzędników 

2 A. Dębicka, M. Dębicki, M. Dmochowski, Prawo urzędnicze Unii Europejskiej, Dom wydawniczy 
ABC, Warszawa 2004, s. 18.

3 J. Korczak, Europejskie prawo urzędnicze, [w:] J. Supernat (red.), Między tradycją a przyszłością 
w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, 
Wrocław 2009, s. 362.

4 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, Dz. Urz. UE nr L 56 z 4.3.1968 z późn. 
zm., dalej zwany Regulaminem.
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w państwach członkowskich, tworzą specjalistyczny korpus administracyjny5, który 
działa na podstawie Statutu, który jest aktem wewnętrznego prawa wtórnego i jest on 
zgodny z przepisami prawa pierwotnego Unii Europejskiej. 

Zgodnie z pierwszym artykułem Statutu, urzędnikiem Unii Europejskiej jest 
„osoba, która w jednej z instytucji unijnych wykonuje stałą pracę i została nomino-
wana do jej wykonywania na podstawie pisemnego aktu – umowy o pracę, wydanego 
przez tę instytucję”6. Urzędnika unijnego można inaczej nazwać „funkcjonariuszem 
wspólnotowym”. Rozwijając pojęcie „urzędnika wspólnotowego”, należy dodać, iż do 
instytucji, w których znajdują zatrudnienie urzędnicy zaliczyć można najważniejsze 
organy Unii Europejskiej, to jest: Radę Unii Europejskiej, Komisję Europejską, Par-
lament Europejski, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, a także Komitet Społecz-
no-Ekonomiczny, Komitet Regionów, Trybunał Obrachunkowy, Urząd Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich, Urząd Europejskiego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych. Urzędnicy wspólnotowi pracują również w delegacjach Komisji Euro-
pejskiej w państwach trzecich, w licznych agencjach UE3, a także w sektorze zajmu-
jącym się zagadnieniami finansowymi: Europejskim Banku Centralnym, Europejskim 
Banku Inwestycyjnym, jak też w Komitecie Gospodarczym i Finansowym, który dora-
dza Komisji Europejskiej7.

3. Statut funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich8

Najważniejszy dokument, który reguluje kwestie związane z pracą urzędników 
Unii Europejskiej, to rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nr 259/68 z 1968 r., które 
od 1990 roku funkcjonuje pod nazwą Statut funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich, 
lub po prostu Statut Urzędnika, a którego pełna nazwa w języku angielskim brzmi 
Staff Regulations of Officials of the European Communities. Conditions of employment 
of other servants of the European Communities.9 Ponieważ w strukturach Unijnych 
mogą pracować urzędnicy ze wszystkich państw członkowskich, aktualnie na stronie 
bazy aktów prawnych Unii Europejskiej znajdują się 23 wersje językowe Statutu.

Jak wyżej zostało wspomniane, jest to akt wtórny wewnętrzny, który pełni rolę 
formalnej podstawy funkcjonowania instytucji unijnych oraz pozwala realizować im 
ich zadania. Statut zastąpił wcześniejsze odrębne dla każdej z Wspólnot regulaminy 

5 J. Galster, C. Mik, Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego, COMER,Toruń 1998, s. 145.
6 M. Małecki M., K. Tomaszewski, Status urzędnika…, s. 15.
7 M. Karapuda, Podobieństwa i różnice w zakresie obowiązków urzędnika wspólnotowego i urzędnika 

służby cywilnej w Polsce. Analiza porównawcza, [w:] Analiza UniaEuropejska.org, Nr 5 (6) 2011, s. 3.
8 Statut funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich obowiązuję również funkcjonariuszy Unii Europejskiej, 

których możemy tak nazywać dopiero od 2009 roku, po podpisaniu Traktatu z Lizbony. Po wprowadze-
niu tego traktatu nie mówimy już o Wspólnotach Europejskich, lecz o Unii Europejskiej w całości jako 
organizacji międzynarodowej.

9 Zob. Statut funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/
PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=EN (dostęp: 9.05.2017 r.).
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regulujące pracę urzędników. Chociaż akt został ustanowiony w 1968 roku, to pomimo 
wielu nowelizacji obowiązuje pracowników Unii Europejskiej. 

Statut składa się z dziewięciu rozdziałów, a także z ośmiu załączników, które 
regulują statut prawny urzędników unijnych. Poszczególne rozdziały zawierają regu-
lacje zajmujące się innymi kwestiami niezbędnymi do uregulowania, między innymi 
zacytowana wcześniej definicja funkcjonariusza wspólnotowego, ale także określa on 
prawa i obowiązki urzędnika, zasady na podstawie których można rozpocząć, ale także 
rozwinąć swoją karierę w strukturach unijnych. Statut precyzuje również warunki 
wynagrodzenia, zabezpieczeń socjalnych, ale również problematykę zwolnień, czy 
też przejścia na emeryturę i świadczeń emerytalnych, określa czas pracy urzędników, 
w tym przedstawia dni świąteczne i kwestie związane z urlopami pracowniczymi. 

Ostatnia znacząca nowelizacja Statutu urzędniczego, miała miejsce 
w marcu 2004 roku, finalizując proces reform w Komisji Europejskiej, które rozpo-
częły się od publikacji w marcu 2000 roku Białej Księgi pt. Reforma Komisji. Ostatnie 
nowelizacje dotyczyły w większości metod rekrutacji i awansów urzędników10.

4. Konkluzje
Urzędnicy Unii Europejskiej są nieodłącznym elementem scalającym cały 

unijny system instytucjonalny, dzięki nim UE może działać jako system naczyń połą-
czonych. Funkcjonariusze tworzą niesamowite zaplecze logistyczne i merytoryczne 
bez którego instytucje unijne i cała Unia nie mogłyby tak sprawnie funkcjonować. 

Status prawny funkcjonariusza wspólnotowego w jasny sposób przedstawia to 
jak działają zatrudnieni przy instytucjach unijnych pracownicy. To na jego podstawie, 
zostają zatrudnieni jak i działają najlepsi specjaliści, aby zapewnić sprawne funkcjo-
nowanie machiny która łączy ze sobą 28 państw Europy. I to właśnie te regulacje 
kreują status prawny urzędnika unijnego.

Należy pamiętać, że to w jaki sposób funkcjonuje Unia Europejska nie zależy 
tylko od polityków, ale też od tego jak współpracują ze sobą specjaliści w swoim fachu 
czyli urzędnicy Unii Europejskiej. 
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OPŁATA UZDROWISKOWA  
JAKO ŹRÓDŁO DOCHODÓW WŁASNYCH GMIN  

NA PRZYKŁADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA 
KUJAWSKO – POMORSKIEGO  

W LATACH 2011-2016

Spa fee as source income private commune on the example 
commune province kujawsko-pomorskiego for 2011 – 2016 

Streszczenie:
Artykuł został poświęcony omówieniu konstrukcji prawnej opłaty uzdrowisko-

wej zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podat-
kach i opłatach lokalnych. Opłata uzdrowiskowa to fakultatywna danina publiczna, do 
ponoszenia której zobowiązane są podmioty, przebywające w miejscowościach, któ-
rym nadano status uzdrowiska w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynko-
wych czy szkoleniowych. W publikacji przedstawiono rys historyczny tej opłaty oraz 
wyniki badań przeprowadzonych w gminach województwa kujawsko-pomorskiego, 
w których opłata uzdrowiskowa obowiązywała w latach 2011-2016. 

Celem publikacji było określenie jakie konkretnie wpływy budżetowe z tytułu 
opłaty uzdrowiskowej uzyskują gminy województwa kujawsko-pomorskiego, w któ-
rych ta opłata lokalna obowiązuje. Ponadto zrealizowane badanie miało odpowiedzieć 
na pytanie czy analizowana opłata jest efektywnym źródłem dochodów własnych 
z punktu widzenia konkretnej jednostki samorządu terytorialnego oraz jej organów 
oraz czy spełnia ona typową funkcję fiskalną, czy też funkcje pozafiskalne. 

Opłata uzdrowiskowa jako źródło dochodów własnych gmin...
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Niniejszy artykuł powstał w oparciu o analizę aktów prawnych oraz dostępnej 
literatury przedmiotu.
Słowa kluczowe: opłaty lokalne, opłata uzdrowiskowa, dochody własne gmin

Summary:
An article devoted to discussing the legal structure Spa fee in accordande with 

physical regulations in the Act of 12 January 1991 about local taxes and charges. The 
spa fee is an optional public tax payable to enrities resident in health resort, tourist, 
leisure or trauning establishments. The publication is presented the historical outline of 
this charge and results of research conducted in municipalities in province Kujawsko 
– Pomorskie where the spa fee was valid for 2011 -2016. 

The purpose of the publication was to determine what specific budgetary 
receipts for the spa fee the communes from province Kujawsko – Pomorskie where 
this local fee is valid. Also the aim of the study was to answer the question whether the 
levied charge is an effectove source of own revenue from the perspective of a particu-
lar local government unit and its organs and whether is fulfills a typical fiscal function 
or non – fiscal functions. 

This article id based an analysis of legal acts and available literature of the 
subject.
Keywords: local fees, spa fee, municipal revenues

1. Wstęp
Gminy, które posiadają status uzdrowiska mogą w drodze uchwały wprowadzić 

na swoim terenie fakultatywną opłatę lokalną, jaką jest opłata uzdrowiskowa. Podjęcie 
przez radę gminy uchwały o wprowadzeniu opłaty uzdrowiskowej skutkuje obowiąz-
kiem jej poboru od osób fizycznych, które przebywają dużej niż dobę w określonych 
ustawowo celach (zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych czy szkolenio-
wych) w miejscowościach, którym nadano status uzdrowiska. Zasady te ustawodawca 
szczegółowo uregulował w art. 17 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych1, w którym to część przepisu poświęcił drugiej opłacie lokalnej, 
jaką jest opłata miejscowa. 

Należy zaznaczyć, iż od 1 stycznia 2016 roku, zarówno opłata uzdrowiskowa, 
jak i opłata miejscowa, są opłatami o charakterze fakultatywnym, co oznacza, iż 
organy stanowiące gmin mają pełną dowolność w zakresie jej wprowadzania lub 
niewprowadzania na swoim terytorium. Fakultatywny charakter tej daniny publicz-
nej został wprowadzony przez podjęcie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmia-
nie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw2. Poniżej przed-
stawiony zostanie rys historyczny opłaty uzdrowiskowej, konstrukcja prawna oraz 

1 Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 716, dalej jako ,,ustawa” lub u.p.o.l.
2 Dz. U. z 2015 r., poz. 1045. 
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analiza sprawozdań finansowych gmin województwa kujawsko-pomorskiego, w któ-
rych opłata uzdrowiskowa występuje. 

2. Rys historyczny
Podatki i opłaty lokalne występują w Polsce od bardzo dawna. Już po II wojnie 

światowej konieczna była odnowa systemu podatkowego. Znaczna część aktów praw-
nych dotyczących podatków w Polsce została uchwalona do końca lat 40. XX wieku. 
Wiele założeń dotyczących podatków były niedoskonałe, więc dochodziło do zmian 
w ustawodawstwie podatkowym3. Po II wojnie światowej pierwszym aktem prawnym, 
który regulował podatki lokalne był dekret z dnia 20 marca 1946 roku o podatkach 
komunalnych4. 

Na rzecz związków samorządu terytorialnego były pobierane w tym czasie 
następujące podatki: podatek gruntowy, podatek od nieruchomości, podatek od lokali, 
podatek od publicznych zabaw, rozrywek i widowisk, podatek od kopalń. Dekret 
z 1946 roku uchyliła ustawa o podatkach terenowych z dnia 26 lutego 1951 roku5. 
Ustawa wprowadzała podatki obligatoryjne oraz fakultatywne. Podatki obligatoryjne 
były pobierane przez prezydia miejskie i gminne rady narodowe. Do podatków obliga-
toryjnych należał podatek od nieruchomości, podatek od lokali oraz podatek targowy. 
Do podatków fakultatywnych należał : podatek miejski, podatek od zbytku mieszka-
niowego, podatek od posiadania psów, podatek od polowania i rybołówstwa. Wyżej 
wymienione daniny publiczne mogły być pobierane przez powiatowe oraz miejskie 
rady narodowe6. Nadal w systemie podatków lokalnych ustawodawca nie wyróżniał 
żadnego podatku, który konstrukcją prawną przypominałby obecnie obowiązującą 
opłatę uzdrowiskową. 

Dopiero dekret z 20 maja 1955 roku o niektórych podatkach i opłatach tereno-
wych7 w swoich uregulowania prawnych przewidywał specyficzną opłatę terenową, 
czyli opłatę uzdrowiskową. Dekret ten uchylał w całości wcześniej obowiązującą 
ustawę o podatkach terenowych z 1951 roku. Opłata uzdrowiskowa na mocy dekretu 
z 1955 roku była pobierana w miejscowościach będących stacjami klimatycznymi lub 
w miejscowościach, które posiadały cieplice, zdroje lecznicze lub kąpieliska morskie. 
Zobowiązanymi do jej zapłaty były osoby przebywające w uzdrowiskach dla celów 
wypoczynkowo-kuracyjnych. Stawki opłaty miały charakter kwotowy i pobierano je 
za każdy dzień pobytu8. 

3 B. Pahl, Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka., Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017, 
s. 23-24.

4 Dz. U. z 1947 r. poz. 198 ze zm. 
5 Dz. U. z 1951 r., poz. 110 ze zm.
6 B. Pahl, Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka…. op.cit, s. 26.
7 Dz. U. z 1963 r. poz. 87.
8 B. Pahl, Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka…. op.cit, s. 28-31.
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Kolejne zmiany w ustawodawstwie podatkowym nastąpiły dość szybko. 
Z dniem 1 stycznia 1976 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 1975 roku 
o niektórych podatkach i opłatach terenowych9, która w miejsce opłaty uzdrowisko-
wej wprowadziła opłatę klimatyczną. Opłata ta była pobierana od osób fizycznych 
przebywających okresowo w celach wypoczynkowo-zdrowotnych w miejscowościach 
uznawanych za uzdrowiska oraz w miejscowościach posiadających szczególne właści-
wości klimatu, środowiska oraz krajobrazu. Ustawodawca wprowadził w tej ustawie 
konstrukcję zwolnień z obowiązku regulowania tej specyficznej daniny publicznej. 
Mianowicie od wejścia w życie ustawy z 1976 roku opłaty klimatycznej nie pobie-
rano od osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych i innych zakładach typu 
szpitalnego. Wykaz miejscowości, w których pobierano obligatoryjnie opłatę ustalały 
rady narodowe stopnia wojewódzkiego na wniosek terenowego organu administracji 
państwowej stopnia wojewódzkiego, po uzgodnieniu z Przewodniczącym Głównego 
Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki. Wysokość opłaty zróżnicowana była pod 
względem podmiotowym10.

Ostatnią zmianą w zakresie opłaty uzdrowiskowej (klimatycznej), która nastą-
piła przed obecnie obowiązującą ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych była zmiana legislacyjna z 1985 roku. Po wejściu w życie ustawy 
z dnia 14 marca 1985 roku o podatkach i opłatach lokalnych11 opłata klimatyczna 
po raz kolejny zmieniła swoją nazwę na opłatę miejscową. W uregulowaniach tej 
ustawy wprowadzono zapisy, zgodnie z którymi rady narodowe stopnia podstawo-
wego właściwe dla miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową określały 
dzienne stawki opłaty, zwolnienia, ulgi, terminy płatności oraz sposoby poboru. Zarzą-
dzały one także pobór tej opłaty w drodze inkasa, wybierały inkasentów oraz okre-
ślały wysokość ich wynagrodzenia. Opłata miejscowa była pobierana wtedy od osób 
fizycznych przebywających okresowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub 
turystycznych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne 
lub krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach12.

Opłata uzdrowiskowa, w kształcie obowiązującym obecnie została wyodręb-
niona z dotychczas obowiązującej opłaty miejscowej13, a jej wyodrębnienie wiązało 
się z wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych14. 

9 Dz. U. z 1976 r., poz. 229 ze zm.
10 B. Pahl, Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka…. op.cit, s. 32-36.
11 Dz. U. z 1985 r., poz. 50.
12 B. Pahl, Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka…. op.cit, s. 38.
13 R. Kwaśniewski, I. Majewska, Opłata miejscowa i uzdrowiskowa na przykładzie gmin województwa 

kujawsko-pomorskiego, ,,Prawo budżetowa Państwa i Samorządu” 2016 nr 4, s. 103. 
14 Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 879.
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3. Konstrukcja prawna opłaty uzdrowiskowej
Zgodnie z art. 167 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet-

nia 1997 roku15 dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne 
oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. Źródła dochodów wła-
snych ustawodawca określił w art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego16. W myśl tego przepisu dochodami własnymi 
gminy są:
1) wpływy z podatków:

a) od nieruchomości, 
b) rolnego, 
c) leśnego, 
d) od środków transportowych,
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
f) od spadków i darowizn,
g) od czynności cywilnoprawnych,

2) wpływy z opłat:
a) skarbowej, 
b) targowej, 
c) miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów,
d) reklamowej, 
e) eksploatacyjnej – w części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – 

Prawo geologiczne i górnicze17, 
f) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych 

przepisów; 
3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych 

zakładów budżetowych,
4) dochody z majątku gminy, 
5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy,
6)  dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,
7)  5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 
o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,

8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią 
inaczej,

9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody 
gminy,

15 Dz. U. z 1997 r., Nr 78 poz. 483 ze zm.
16 Tekst jednolity.: Dz. U. z 2016 r., poz. 198 ze zm.
17 Tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1131 z późn. zm.
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10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 
gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,

11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
12) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów. 

Ustawodawca do dochodów własnych gmin zalicza m.in. opłaty lokalne, do 
których zaliczamy także analizowaną opłatę uzdrowiskową (art. 4 pkt 2 lit. c ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). 

W Polsce warunki jakie trzeba spełnić aby uzyskać status gminy uzdrowisko-
wej określa ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym i obsza-
rach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. Tryb uzyskania przez 
gminę statusu uzdrowiska jest bardzo długotrwały i skomplikowany. Gmina, która 
występuje o nadanie jej statusu uzdrowiska musi uzyskać potwierdzenie w formie 
świadectwa, właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwo-
ści leczniczych klimatu. Potwierdzenia właściwości, o których mowa, będą wykony-
wały jednostki uprawnione do tego przez właściwego ministra zdrowia. Warunkiem 
uzyskania takiego świadectwa jest przeprowadzenie badań naukowych dotyczących 
surowców leczniczych i klimatu na terenie danej gminy. Po uzyskaniu świadectwa 
Minister Zdrowia występuje z wnioskiem o nadanie danemu obszarowi statusu uzdro-
wiska. Wniosek taki jest kierowany do Rady Ministrów18.

Status uzdrowiska może być nadany jeśli obszar posiada złoża naturalnych 
surowców leczniczych oraz leczniczy klimat. Na obszarze gminy muszą się znajdować 
zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Każda 
gmina przed nadaniem jej statusu uzdrowiska musi posiadać także odpowiednią infra-
strukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, 
gospodarki energetycznej i transportu zbiorowego19. 

Ustawodawca w art. 17 ust. 1a u.p.o.l. stanowi, że opłatę uzdrowiskową, podob-
nie jak miejscową, pobiera się za każdy dzień pobytu od osób fizycznych przebywa-
jących dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub 
szkoleniowych w miejscowościach, którym nadano status uzdrowiska na podstawie 
ww. ustawy. Cele przebywania osób fizycznych w danej miejscowości, w przeciwień-
stwie do opłaty miejscowej, są rozszerzone tutaj o cele zdrowotne20.

W art. 17 ust. 2 niniejszej ustawy przedstawiono katalog zwolnień od opłaty 
uzdrowiskowej. Zgodnie z tym przepisem opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się od 
członków przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych osób 
zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, 
osób przebywających w szpitalach, osób niewidomych i ich przewodników. Z opłaty 

18 L. Etel, S. Presnarowicz, G. Dudar, Podatki i opłaty lokalne. Komentarz, Warszawa 2008, s. 409.
19 W. Morawski, Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Gdańsk 2013, s. 325.
20 P. Boroszowski, K. Stelmaszczyk, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, 

Warszawa 2016, s. 324.
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uzdrowiskowej są również zwolnieni podatnicy podatku od nieruchomości z tytułu 
posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się 
opłatę miejscową lub uzdrowiskową. Opłaty nie pobiera się od zorganizowanych grup 
dzieci i młodzieży szkolnej. Ustawodawca polski nie zdecydował się jednak zwolnić 
z tej opłaty studentów, co jest jawną dyskryminacją tej grupy społecznej. W art. 17 
ust. 2a ustawy wprowadzono zasadę, zgodnie z którą w przypadku pobrania opłaty 
uzdrowiskowej od danej osoby, nie należy pobierać opłaty miejscowej. Można powie-
dzieć, iż ustawodawca wprowadził w ten sposób zasadę prymatu opłaty uzdrowisko-
wej nad opłatą miejscową21. 

W zakresie zwolnień od opłaty uzdrowiskowej osób przebywających w szpi-
talu warto zwrócić uwagę na artykuł J. Wantoch-Rekowskiego22. Autor opisuje w nim 
spór w środowisku naukowym dotyczącym interpretowania dwóch pojęć ,,szpital” 
i ,,szpital uzdrowiskowy”. Spór dotyczył kwestii poboru opłaty od osób przebywa-
jących w szpitalu uzdrowiskowym. J. Wantoch-Rekowski porównał przekonania 
doktryny i interpretacje ogólną Ministra Finansów z dnia 3 października 2014 r.23. 
W artykule autor wskazał, że mimo wydanej interpretacji ogólnej Ministra Finansów, 
niektóre organy podatkowe miały problem ze zwolnieniem z opłaty uzdrowiskowej tej 
określonej grupy osób, jaką są pensjonariusze szpitali uzdrowiskowych. Autor opisuje, 
że problem został rozwiązany, przekonując, że interpretacja ministra była prawidłowa 
a większość argumentów prezentowanych przez ministra była wcześniej uwzględ-
niona w doktrynie.

Dzienną stawkę opłaty uzdrowiskowej ustala właściwa rada gminy za pomocą 
podjętej uchwały będącej aktem prawa miejscowego, jednakże określając daną stawkę 
rada gminy musi brać pod uwagę górną granicę stawki ogłoszonej przez Ministra 
Finansów w obwieszczeniu, których bezwzględnie przekroczyć nie może. Stawka 
opłaty uzdrowiskowej uchwalana jest przez radę gminy w drodze uchwały z tym, że 
stawka ta zgodnie z art. 19 pkt 1 nie może przekroczyć w 2017 roku 4,24 zł dziennie 
(w 2016 roku – 4,27 zł dziennie). 

Opłatę można wprowadzić w miejscowościach znajdujących się na obszarach, 
którym nadano status uzdrowiska. Przepis art.17 ust. 1a u.p.o.l przewiduje pobiera-
nie opłaty uzdrowiskowej ,,za każdą rozpoczętą dobę pobytu”, a nie ,,każdego dnia”, 
dlatego też nie jest sprzeczne z prawem ustalenie przez radę gminy, że opłata uzdro-
wiskowa będzie pobierana raz na kilka dni lub jednorazowo za okres całego pobytu24. 
Opłatę uzdrowiskową bardzo często pobierają w imieniu samorządu gminy osoby 

21 G. Dudar, L. Etel, S. Presnarowicz, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, 
Warszawa 2008, s. 415.

22 J. Wantoch-Rekowski, Opłata uzdrowiskowa a pobyt w szpitalu uzdrowiskowym – uwagi na tle interpre-
tacji ogólnej ministra finansów, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2016, nr 1, s. 33–41.

23 Dz. Urz. Ministra Finansów z 2014 r., poz. 38.
24 M. Popławski, Podatki i opłaty lokalne w praktyce, wyd. TAX PRESS, Warszawa 2008, s. 190.
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i firmy, które przyjmują turystów na nocleg (np. właściciel kwater prywatnych albo 
firma prowadząca hotel). Gmina może zarządzić także pobór opłaty w drodze inkasa 
oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso (art. 19 pkt 2 ustawy). 

Definicja legalna inkasenta została określona w art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku – Ordynacja podatkowa25, zgodnie z którą ustawodawca definiuje inkasenta 
jako osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowo-
ści prawnej, obowiązaną do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we wła-
ściwym terminie organowi podatkowemu. Art 47 § 4a Ordynacji podatkowej z kolei 
stanowi, że inkasent musi dokonać płatności w dniu następnym po ostatnim dniu, 
w którym zgonie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić, 
chyba że organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego wyznaczył 
późniejszy termin.

Jeśli gmina nie określi inkasentów to opłaty powinny być zostać dokonane 
przez obciążonego opłatą gotówkową w kasie organu podatkowego lub bezgotów-
kowo na rachunek tego organu.

4. Opłata uzdrowiskowa w gminach województwa kujawsko-pomorskiego
Informacje dotyczącego tego, w których gminach województwa kujawsko-po-

morskiego obowiązuje opłata uzdrowiskowa, zostały powzięte z badań empirycznych 
przeprowadzonych przez R. Kwaśniewskiego oraz I. Majewską, których wyniki auto-
rzy opublikowali w artykule pt. ,,Opłata miejscowa i uzdrowiskowa na przykładzie 
gmin województwa kujawsko-pomorskiego” w czasopiśmie naukowym ,,Prawo budże-
towe Państwa i Samorządu”. Z artykułu otrzymano informacje, iż w latach 2011-2014 
w województwie kujawsko-pomorskim opłata uzdrowiskowa była pobierana w gmi-
nie Ciechocinek, Brześć Kujawski oraz Inowrocław. W wyniku analizy Biuletynów 
Informacji Publicznej tychże gmin potwierdzono, iż w latach 2015 oraz 2016 opłata 
uzdrowiskowa nadal jest pobierana i przynosi określone środki finansowe do budżetów 
gmin. W innej gminie województwa kujawsko-pomorskiego opłata uzdrowiskowa nie 
została wprowadzona. Analizując sprawozdania roczne z wykonania budżetu będzie 
możliwość stwierdzenia, czy opłata uzdrowiskowa przynosi duże korzyści finansowe 
poszczególnym gminom, czy też te korzyści są tak znikome, że opłata uzdrowiskowa 
nie ma większego znaczenia fiskalnego z punktu widzenia ogółu dochodów. 

Aby rozpocząć analizę wpływów budżetowych należy przeanalizować na 
samym początku stawki opłaty uzdrowiskowej obowiązujące w danych gminach. 
Tabela nr 1 przedstawia stawki opłaty uzdrowiskowej w gminie Inowrocław, Brześć 
Kujawski oraz Ciechocinek na przestrzeni analizowanych lat, tj. od 2011 roku do 2016 
roku.

25 Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 201. 
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Tabela nr 1. Stawki opłaty uzdrowiskowej w gminach województwa kujawsko-po-
morskiego w latach 2011-2016.

Miasto 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ciechocinek 3,40 zł 3,50 zł 3,70 zł 3,70 zł 3,70 zł 3,70 zł

Brześć Kujawski 1,60 zł 1,60 zł 1,60 zł 1,90 zł 1,90 zł 2,80 zł

Inowrocław 3,00 zł 3,50 zł 4,00 zł 4,20 zł 4,20 zł 4,20 zł
Źródło: Opracowanie własne na podstawie uchwał określających stawkę opłaty uzdrowiskowej, które 
obowiązywały w danej gminie. 

Jeżeli chodzi o stawki opłaty uzdrowiskowej to w czasie analizowanego okresu 
we wszystkich gminach w stosunku do stawek wystąpiła tendencja rosnąca. Najmniej-
sza stawka opłaty uzdrowiskowej występuje w gminie Brześć Kujawski i wynosi 
obecnie 1,90 zł. Uległa ona podwyższeniu o 1,20 zł w roku 2016 w stosunku do roku 
2011. Najwyższą stawkę opłaty uzdrowiskowej trzeba uiścić w gminie Inowrocław 
i obecnie wynosi ona 4,20 zł. Wzrosła ona o 1,20 zł w ciągu analizowanego okresu. 
W gminie Ciechocinek opłata w latach 2011–2016 wzrosła zaledwie o 0,30 gr i od 
2013 roku obowiązuje na niezmiennym poziomie 3,70 zł. 

Opłata uzdrowiskowa w gminie Ciechocinek pobierana jest na mocy uchwały 
nr XIV/73/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie 
wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej na terenie Ciechocinka, określenia wysokości 
stawki opłaty, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasenta 
i wynagrodzenia za inkaso 26.

Wyżej wymieniona uchwała wprowadza opłatę uzdrowiskową na terenie 
Gminy Miejskiej Ciechocinek. Opłata będzie pobierana od osób fizycznych przeby-
wających dłużej niż dobę na terenie Ciechocinka w celach zdrowotnych, turystycz-
nych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Opłata za każdą rozpoczętą dobę pobytu 
wynosi 3,70 zł. Osoby, od których należna jest opłata uzdrowiskowa zobowiązane są 
do jej uiszczania, bez wezwania najpóźniej w ostatnim dniu pobytu. Uprawionymi do 
pobierania opłaty na terenie gminy Ciechocinek są:

•• zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w rozumieniu art.6 ustawy z dnia 28 lipca 
2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych,

•• osoby fizyczne, prawne i inne jednostki organizacyjne prowadzące obiekty 
hotelarskie w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych27,

•• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wynajmu kwa-
ter prywatnych.

26 Dz. Urz. Woj. Kuj.–Pom. z 2015 r., poz. 4494. 
27 Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 187 ze zm. 
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Pobrane kwoty opłaty uzdrowiskowej inkasenci przekazują na konto lub do 
kasy Urzędu Miejskiego w Ciechocinku wraz z rozliczeniem do dnia 5 miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, którego opłata i rozliczenie dotyczy. Inkasenci dostają wyna-
grodzenie w wysokości 10% pobranych kwot. Opłata uzdrowiska za rok 2016 w gmi-
nie Ciechocinek wyniosła 3 800 000,00 zł. Poniżej przedstawiono tabelę nr 2 prezen-
tująca udział opłaty uzdrowiskowej w dochodach gminy Ciechocinek na podstawie 
sprawozdań rocznych z wykonania budżetu w analizowanych latach. 

Tabela nr 2. Analiza dochodów budżetowych Miasta Ciechocinek oraz wpływów 
z opłaty uzdrowiskowej w latach 2011–2016.

Ciechocinek 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dochód ogółem 39 473 
417,75 zł

39 973 
599,39 zł

42 482 
529,83 zł

42 366 
797,07 zł

44 394 
220,32 zł

46 934 
097,48 zł

Dochód z opłaty 3 429 
564,70 zł

3 653 
157,55 zł

4 070 
755,42 zł

4 218 
891,97 zł

4 088 
644,90 zł

4 445 
365,25 zł

% udziału opłaty 
w dochodach ogó-

łem
8,69% 9,14% 9,58% 9,96% 9,2% 9,48%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Miasta Cie-
chocinek.

W Ciechocinku, jak powszechnie wiadomo, znajduje się duża liczba sanatoriów 
i szpitali uzdrowiskowych, dlatego też Ciechocinek jest pionierem w poborze opłaty 
uzdrowiskowej w województwie kujawsko-pomorskim. Uzyskane kwoty przekraczają 
3 mln zł, a w latach 2013-2016 nawet 4 mln zł, co jest niebagatelną kwotą wpływów 
budżetowych. Należy zaznaczyć, że wzrost wpływów budżetowych w analizowanych 
latach prawdopodobnie spowodowany był wzrostem stawki opłaty uzdrowiskowej 
lub większą liczbą turystów i pensjonariuszy hoteli, szpitali uzdrowiskowych, sana-
toriów znajdujących się na terenie Miasta Ciechocinek. Wpływy z opłaty uzdrowi-
skowej w stosunku do wszystkich dochodów budżetowych stanowią średnio 9,34%. 
W roku 2014 wpływy z opłaty uzdrowiskowej sięgały blisko 10% ogółu dochodów 
budżetowych. W związku z zaprezentowanymi danymi opłata uzdrowiskowa w Cie-
chocinku ma przede wszystkich charakter fiskalny, gdyż stosunek wpływów z tej 
opłaty do ogółu dochodów budżetowych jest dość znaczący. W gminie Ciechocinek 
widać gołym okiem, że opłata uzdrowiskowa przynosi duże korzyści finansowe, które 
można wydatkować na realizację różnorodnych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz 
zadań publicznych wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym28 oraz ustaw odrębnych.

Drugą gminą województwa kujawsko-pomorskiego, w której występuję 
opłata uzdrowiskowa jest Inowrocław. W Inowrocławiu zasady dotyczące opłaty 

28 Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.
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uzdrowiskowej obecnie zostały określone w uchwale Nr XIII/116/2015 Rady Miej-
skiej Inowrocławia z dnia 26 października 2015 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej29. 
Uchwała określa wysokość stawki opłaty uzdrowiskowej za każdy dzień pobytu 
w Inowrocławiu, która obecnie wynosi 4,20 zł. Osoby, od których pobiera się opłatę 
uzdrowiskową zobowiązane są do jej uiszczenia bez wezwania organu najpóźniej 
w ostatnim dniu pobytu. Uchwała zarządza także pobór opłaty w drodze inkasa. Na 
inkasentów opłaty Rada Miasta Inowrocław wyznaczyła identyczne podmioty, jak 
Rada Miasta Ciechocinek w swojej uchwale. Opłatę uzdrowiskową pobierają upo-
ważnieni inkasenci w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, obiektach hotelarskich 
lub w prywatnych kwaterach. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości 6% 
pobranych kwot. W tabeli nr 3 przedstawiona została analiza dochodów budżetowych 
miasta Inowrocław oraz wpływów z opłaty uzdrowiskowej w latach 2011-2016.

Tabela nr 3.Analiza dochodów budżetowych miasta Inowrocław oraz wpływów 
z opłaty uzdrowiskowej w latach 2011–2016.

Inowrocław 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 
I półrocze

Dochód 
ogółem

226 870 
255,62 zł

224 944 
304,26 zł

213 258 
978,45 zł

230 343 
009,32 zł

268 137 
640,57 zł

135 515 
119,74 zł

Dochód 
z opłaty

1 141 599,00 
zł

1 427 376,70  
zł

1 632 287,00 
zł

1 866 345,20 
zł

1 909 545,70 
zł 56 681,75 zł

% udziału 
opłaty 

w dochodzie
0,50% 0,63% 0,76% 0,81% 0,71% 0,41%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Miasta Ino-
wrocław.

Opłata uzdrowiska w Inowrocławiu ma niewielki udział procentowy w budże-
cie gminy. Wpływy z tej opłaty w latach 2011-2015 przekraczają zawsze 1 mln zł, 
w roku 2015 prawie 2 mln złotych (w roku 2016 pozyskano jedynie dane ze spra-
wozdania z wykonania budżetu za pierwszy kwartał). W 2011 roku kwota wpływów 
z opłaty uzdrowiskowej stanowiła 0,50% ogólnych dochodów budżetu Miasta Ino-
wrocław, a w 2012 roku było to już 0,63%. Udział zysku z opłaty uzdrowiskowej 
w budżecie gminy Inowrocław wzrasta z roku na rok. Na przykładzie gminy Inowro-
cław można stwierdzić, że opłata uzdrowiskowa przynosi korzyści i jest potrzebna dla 
rozwoju gminy. Fundusze zgromadzone z opłaty uzdrowiskowej mogą przyczynić się 
do rozwoju regionu oraz mogą być wykorzystane na realizację wielu zadań inwesty-
cyjnych na terenie miasta, które posłużą przyciągnięciu do niego kolejnych turystów, 
a co za tym idzie przyczyni się do wzrostu dochodów budżetowych.

29 Dz. Urz. Woj. Kuj.–Pom. z 2015 r., poz. 3251. 
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W gminie miejsko-wiejskiej Brześć Kujawski opłata uzdrowiskowa jest pobie-
rana na terenie miejscowości Wieniec–Zdrój na podstawie uchwały Nr VIII/57/2015 
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wprowa-
dzenia opłaty uzdrowiskowej i określenia jej stawki, zarządzania poboru tej opłaty 
w drodze inkasa, wskazania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso30. 
Opłatę pobiera się od osób przebywających w miejscowości Wieniec-Zdrój dłużej niż 
dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. 
Opłata aktualnie wynosi 2,80 zł. Osoby, od których pobiera się opłatę są zobowią-
zane do jej uiszczenia bez wcześniejszego wezwania, a poboru opłaty dokonują iden-
tyczne podmioty, jak w uchwałach wskazanych przez wcześniejsze jednostki samo-
rządu terytorialnego. Wynagrodzenie dla inkasentów, zgodnie z uchwałą, wynosi 5% 
pobranej i wpłaconej kwoty. W tabeli nr 4 przedstawiona została analiza dochodów 
budżetowych miasta i gminy Brześć Kujawski oraz wpływów z opłaty uzdrowiskowej 
w latach 2011-2016.

Tabela nr 4. Analiza dochodów budżetowych miasta i gminy Brześć Kujawski oraz 
wpływów z opłaty uzdrowiskowej w latach 2011–2016.

Brześć Kujawski 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dochód ogółem 35 357 
982,40 zł

38 949 
171,72 zł

35 593 
171,72 zł

38 846 
425,80 zł

45 916 
428,41 zł

49 497 
861,13 zł

Dochód z opłaty 127 737,60 
zł

129 342,40 
zł

147 411,50 
zł

114 411,50 
zł

130 334,30 
zł

414 561,44 
zł

% udziału opłaty 
w dochodzie 0,36% 0,33% 0,41% 0,29% 0,28% 0,84%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Miasta i Gminy Brześć 
Kujawski.

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej w Brześciu Kujawskim znacząco przekra-
czają sumę 100 tys. złotych, a w roku 2016 nawet 400 tys. złotych. W porównaniu 
do Inowrocławia lub Ciechocinka wpływy z opłaty uzdrowiskowej nie wydają się 
być znaczące. Jest to mała suma, wpływająca do budżetu gminy. Może być to spo-
wodowane faktem, że opłata uzdrowiskowa w Brześciu Kujawskim jest najniższa 
wśród wszystkich analizowanych gmin, które pobierają opłatę uzdrowiskową w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim. Wynosi ona aktualnie 2,80 zł. Jest niższa o 1,40 zł 
w porównaniu z Inowrocławiem i o 0,90 zł w porównaniu z Ciechocinkiem. Pomimo 
niższego udziału w budżecie gminnym to wpływy z opłaty uzdrowiskowej jest jak naj-
bardziej dla niej korzystny, gdyż można zrealizować już za tę kwotę określone zada-
nia publiczne na rzecz swoich mieszkańców. Największy wpływy budżetowe opłata 
uzdrowiskowa uzyskała w roku 2016, w którym udział procentowy wpływów opłaty 
w stosunku do ogółu dochodów budżetowych wyniósł 0,84%.

30 Dz. Urz. Woj. Kuj.–Pom. z 2015 r., poz. 4419.
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5. Podsumowanie
Opłata uzdrowiskowa to fakultatywna danina publiczna, której konstrukcję 

prawną ustawodawca uregulował w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Jej 
wprowadzenie na terenie danej gminy wymaga spełnienia określonych warunków 
wskazanych przez ustawodawcę w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 
Decyzję o wprowadzeniu tej opłaty na teren danej gminy podejmują organy stano-
wiące, czyli rady gmin. Opłata uzdrowiskowa przynosi do budżetu gmin określone 
środki finansowe, które mogą być wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych, 
które spowodują, iż do danej miejscowości będą napływać kolejni turyści. 

Po przeprowadzonym badaniu w gminach województwa kujawsko-pomor-
skiego, w których opłata uzdrowiskowa występuję można dojść do wniosku, że tylko 
w gminie Ciechocinek opłata jest znacznym źródłem dochodu i pełni całkowicie 
funkcję fiskalną. W gminie Inowrocław i Brześć Kujawski opłata przynosi znikome 
dochody, ale wpływy te mogą zostać wykorzystane na realizację różnorodnych zadań 
publicznych. Biorąc pod uwagę powyższe uważam, że gminy nie powinny rezygno-
wać z pobierania opłaty uzdrowiskowej. Jest ona dla nich korzystna i przynosi dodat-
kowe dochody. 
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INSTYTUCJA REFERENDUM LOKALNEGO 
JAKO WYRAZ DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ 
NA PRZYKŁADZIE REFERENDUM GMINNEGO 

W SPRAWIE ODWOŁANIA PREZYDENTA 
MIASTA WŁOCŁAWEK

Institution of local referendum as an expression of direct 
democracy on the example of the municipal referendum on appeal 

of the Mayor of Włocławek

Streszczenie:
Artykuł przedstawia genezę oraz mechanizmy prawne związane z organizacją 

i przeprowadzeniem referendum lokalnego.
Celem przeprowadzenia badania było znalezienie odpowiedzi na postawione 

pytanie „Czy referendum lokalne będące wyrazem bezpośredniej demokracji jest 
efektywne czy też nie?”. Jako główny przykład zilustrowano zorganizowane w dniu 
27 października 2013 roku referendum lokalne w sprawie odwołania Prezydenta Mia-
sta Włocławek przed upływem kadencji.

Publikacja przedstawia, na konkretnym przykładzie prawne regulacje umoż-
liwiające realizację instytucji demokracji bezpośredniej, dającej wprost prawo decy-
dowania o wynikach rozstrzygnięcia, zawarte przede wszystkim w Konstytucji 

Instytucja referendum lokalnego jako wyraz demokracji bezpośredniej...
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Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeksie Wyborczym oraz ustawie z dnia 15 września 
2000 r. o referendum lokalnym. Przedstawiono kampanię referendalną oraz zaplano-
wany i wykorzystany budżet finansowania obrazującego przedsięwzięcia.

Artykuł powstał na podstawie analizy aktów prawnych, przy wykorzystaniu 
dostępnych opracowań naukowych oraz danych zamieszczonych na oficjalnej stronie 
Urzędu Miasta Włocławek, a także w prasie i w środkach masowego przekazu.
Słowa kluczowe: demokracja bezpośrednia, referendum lokalane, odwołanie Prezy-
denta Miasta Włocławek

Abstract:
The article presents the genesis and legal mechanisms related to organization 

and conduct a local referendum.
The purpose of the study was to find the answer to the question „Is a local ref-

erendum expressing direct democracy effective or not?”. As the main example, a local 
referendum was held on 27 October 2013 on the dismissal of the mayor of Wloclawek 
before the end of his term.

The publication presents, on a concrete example, legal regulations enabling 
the implementation of direct democratic institutions, which gives the right to decide 
directly

The results of the resolution, included above all in the Constitution of the 
Republic of Poland, the Electoral Code and the Act of 15 September 2000 on the local 
referendum. A referendum campaign was presented and the budget for the financing of 
the projects was planned and used.

The article was based on the analysis of legal acts, using available scientific 
papers and data published on the official website of Wloclawek Town Hall, as well as 
in the press and mass media.
Keywords: direct democracy, local referendum, cancellation of the Mayor of Wlo-
clawek

1. Pojęcie i geneza instytucji referendum
W systemach prawno-ustrojowych instytucja referendum zajmuje bardzo 

ważne miejsce. Nazwa jej wywodzi się z łacińskiego słowa referro ad populum i ozna-
cza odwołanie się do Narodu. Referendum definiuje się, jako sposób bezpośredniej 
demokracji, czyli bezpośredniego rozstrzygania czy wypowiedzenia się uprawnionych 
obywateli (wyborców) do głosowania w danej sprawie poddanej pod głosowanie1.

1 Z. Witkowski, A .Bień-Kacała, Prawo konstytucyjne, Toruń 2015, s. 231.
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Demokracja kształtowała się przez wieki, przeszła ogromną rewolucję, była 
pod różnymi wpływami2. Demokracja zakorzeniona w starożytności, w greckich polis, 
obywatele Aten, uprawnieni byli do uczestniczenia w zgromadzeniach, do zabierania 
głosu, decydowania - bezpośrednio, poprzez głosowanie3. Starożytna Grecja uzna-
wana jest za kraj, gdzie zapoczątkowano demokrację bezpośrednią, a system spra-
wowania władzy obowiązywał w wielu państwach europejskich, a nawet obowiązuje 
w niektórych krajach do dziś. Jest to system rządów, w którym władza należy do ludu. 
Cechą demokracji w starożytnej Grecji było uczestniczenie we władzy wszystkich 
pełnoprawnych obywateli Aten. Zgodnie z demokratycznymi zasadami wszystkie 
ważne decyzje podejmowane były tylko po wyrażeniu zgody większości obywateli. 
Gromadzili się oni w ramach tzw. Zgromadzenia Ludowego, gdzie zapadały najważ-
niejsze decyzje. Cała ludność ateńska mogła decydować o swoim losie oraz o losie 
swego państwa4. Demokracja w dużym stopniu wpłynęła na ówczesny świat dając 
wiele nowych możliwości m.in. nowy rodzaj rządów i głosowania. 

Późniejszą formą demokracji była obecna na ziemiach polskich demokracja 
szlachecka, zrodzona w II połowie XV wieku. Władza wówczas była skupiona tylko 
w rękach szlachty, która posiadała pełnię praw politycznych i obywatelskich. To wła-
śnie szlachta wybierała na sejmikach członków najważniejszego organu w państwie, 
jakim był sejm.

Największy wpływ na kształtowanie się i rozwój instytucji referendum wywarła 
doktryna J. J. Rousseau. Jego koncepcja woli powszechnej oraz zasada zwierzchnic-
twa ludu stały się bazową ideą instytucji referendum5. Idea i praktyka nowoczesnego 
referendum zrodziły się w średniowiecznej Szwajcarii, w 1802 roku pod postacią refe-
rendum konstytucyjnego6. Referendum to jedna z instytucji demokracji bezpośredniej, 
która znana jest w większości państw europejskich. 

We współczesnych krajach demokratycznych mamy do czynienia z demokracją 
pośrednią, w której władza sprawowana jest za pośrednictwem wybieranych przez 
społeczeństwo przedstawicieli. Mimo to, często działają w tych krajach pewne insty-
tucje umożliwiające obywatelom bezpośredni wpływ na władzę. Warunkiem skutecz-
nego funkcjonowania demokracji jest rozbudowanie wolności i swobód politycznych 
obywateli. 

W Polsce przed rokiem 1990 demokracja bezpośrednia nie miała dobrych tra-
dycji. W 1946 r. i w 1987 r. ilość udziału wyborców w głosowaniu stanowiła narzę-
dzie pokonania opozycji. Pierwsze referendum było sfałszowane, a w drugim przy-
padku stało się bezprzedmiotowe ze względu na zbyt małą ilość biorących udział 

2 M.Grabowska, T.Szawiel, Budowanie demokracji, Warszawa 2001, s. 72.
3 Ibidem, s. 77-78.
4 B.Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2010, s. 237.
5 Z. Witkowski, Prawo konstytucyjne, TNOiK Toruń, 2002, s. 182.
6 Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Prawo konstytucyjne, Toruń 2015, s. 231.
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w głosowaniu, jaki i niewielkie poparcie dla propozycji władz7. Współczesne polskie 
państwo demokratyczne, w którym podstawową zasadą jest uznawanie zwierzchnic-
twa narodu w myśl najważniejszej ustawy zasadniczej, jaką jest Konstytucja Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.8, przyznaje obywatelom podmiotową rolę. 

Obywatele w państwach demokratycznych mają zagwarantowaną możliwość 
osobistego udziału w procesach sprawowania władzy. Podstawą demokracji jest zapis 
zawarty w art. 4 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, który stanowi, że cyt. „Władza zwierzchnia 
w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu (..) Naród sprawuje władzę przez swo-
ich przedstawicieli lub bezpośrednio”.

Zgodnie z tym zapisem, jako obywatele mamy prawo do udziału w życiu poli-
tycznym naszego państwa, a władzę sprawujemy w sposób bezpośredni i pośredni, 
za pomocą wybranych przez siebie przedstawicieli. Możemy, więc mówić o formach 
demokracji bezpośredniej i pośredniej. Najbardziej znaną instytucją demokracji 
bezpośredniej jest bez wątpienia referendum, podczas którego społeczeństwo może 
wypowiedzieć swoją opinię na temat określonej sprawy.

To właśnie Konstytucja RP nadaje możliwość przeprowadzenia referendum 
w Polsce. Referendum stanowi najpełniejszy przejaw suwerenności narodu, bowiem 
za jego pośrednictwem naród, a raczej ta część narodu, która z racji osiągniętego wieku 
korzysta z praw politycznych, bezpośrednio w głosowaniu interweniuje w materie 
konstytucyjną, ustawową lub polityczną9 .

Współcześnie Leszek Garlicki przedstawił definicję referendum (głosowa-
nie ludowe), jako formę demokracji bezpośredniej, polegającą na wypowiadaniu się 
wyborców na tematy będące przedmiotem głosowania, a dotyczące spraw całego pań-
stwa lub jego określonej części. Istotą referendum jest nadanie mu formy głosowania, 
które przebiega w oparciu o podstawowe zasady prawa wyborczego (powszechność, 
równość, bezpośredniość i tajność) oraz sformułowanie alternatywy („tak” lub „nie”) 
bądź opcji, której wyborca daje preferencje w głosowaniu10.

2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy referendum lokalnego 
W polskim systemie prawnym w oparciu o kryteria terytorialne referenda 

można podzielić na krajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa oraz 
referenda lokalne.

7 Andrzej K. Piasecki, Demokracja bezpośrednia w Polsce lokalnej, Studia Regionalne i lokalne Nr 3 
(21)/2005, s. 67.

8 Dz. U. z 1997 r., Nr 78 poz. 483 ze zm., uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 
1997r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r.

9 M. Bankowicz, Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Kraków 2006, s. 185, cyt. za M. Musiał -Karg, op. cit., s. 318.

10 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Zarys wykładu, Wolters Kluwer, wyd. 10, Warszawa 2006 r., 
s. 179, szerzej s. 179–188.
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Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym doprecyzowuje 
sprawy, w jakich referendum może być przeprowadzone. Referendum może doty-
czyć również spraw, które są w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki 
samorządu terytorialnego11. Jednym z istotnych kryteriów w oparciu, o które możemy 
dokonać podziału referendów lokalnych będzie przedmiot referendum. Podstawowym 
źródłem jest art. 170 Konstytucji RP, w myśl którego: „Członkowie wspólnoty samo-
rządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej wspól-
noty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu 
terytorialnego. Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa ustawa”. 
Oznacza to, że mieszkańcy decydują w drodze referendum, wyrażają swą wolę, są 
władzą publiczną, a władza publiczna może działać tylko na podstawie i w granicach 
prawa (art. 7 Konstytucji RP). Obywatele mogą zatem decydować, a nawet przesądzać 
lub rozstrzygać tylko w takiej sprawie, która do nich należy - mieści się w zakresie 
zadań i kompetencji danej jednostki samorządowej.

Zarówno art. 125 (referendum ogólnokrajowe), jak i art. 170 (referendum 
lokalne) Konstytucji RP przewidują, że zasady i tryb przeprowadzania referendów 
określają ustawy.

Instytucja referendum ogólnonarodowego w sprawach o szczególnym zna-
czeniu dla państwa jest szczegółowo uregulowana w ustawie z dnia 14 marca 2003 
roku o referendum ogólnokrajowym12. Referendum ogólnokrajowe jest zarządzane 
przez Sejm bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy usta-
wowej liczby posłów lub przez Prezydenta Rzeczypospolitej za zgodą Senatu, wyra-
żoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej 
liczby senatorów. Należy pamiętać, iż w drodze głosowania w referendum ogólno-
krajowym Polacy podejmują decyzje dotyczące szczególnie spraw ważnych w myśl 
zapisu w art. 125 Konstytucji RP. Przykładowo, w 1997 roku mieliśmy referendum 
dotyczące zmiany konstytucji - w 2003 roku referendum w sprawie przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej. 

Określenie istoty jak i przedmiotu referendum zawiera art. 2 ust. 1 ustawy o refe-
rendum lokalnym. Kwestie te są ze sobą powiązane. Mieszkańcy jednostki samorządu 
terytorialnego mogą się wypowiadać w sprawach, które zostały pozostawione do roz-
strzygnięcia organom tej jednostki. W ustawie nie zostały jednak określone sprawy, 
które mogą być przedmiotem referendum oraz ustawa nie zawiera wyłączeń w tym 
zakresie. Jest tu odesłanie do zakresu zadań i kompetencji organów danej jednostki 
samorządowej, poszerzone o sprawy z zakresu odwołania organu stanowiącego tej 
jednostki, a w przypadku gminy także wójta (burmistrza, prezydenta miasta)13.

11 Z. Bukowski i inni, Ustrój Samorządu Terytorialnego, Toruń 2011, s. 137.
12 Tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 318, dalej jako u.r.o.
13 Piotr Jerzy Uziębło, Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz Opublikowano: Oficyna 2007 Art. 2. 

Pojęcie referendum, www.LEX dane z 28.03.2017 .
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Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o referendum lokalnym przedmio-
tem referendum może być sprawa odwołania organu stanowiącego jednostki samo-
rządowej, co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej 
się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki; w innych istotnych spra-
wach, dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę 
wspólnotę; o odwołanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz samoopodatkowa-
nie się mieszkańców na cele publiczne, mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji 
organów gminy. Referenda, lokalne można zatem podzielić na referenda odwoław-
cze (organu stanowiącego na każdym szczeblu samorządu lub organu wykonawczego 
gmin) oraz referenda tematyczne, zwane również merytorycznymi.

Z treści art. 2 u.r.l.14 wynika, że mieszkańcy jednostki samorządu terytorial-
nego, jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w głosowaniu swoją wolę 
w sprawie odwołania organu stanowiącego tej jednostki oraz co do sposobu rozstrzy-
gania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompe-
tencji organów danej jednostki, a także w innych istotnych sprawach, dotyczących 
społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę wspólnotę.

3. Zasady i tryb przeprowadzenia referendum lokalnego
W samorządzie terytorialnym podstawową formą demokracji bezpośredniej 

jest referendum lokalne. Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa 
odrębna ustawa z dnia 15 września 2000 roku. Ponadto art. 2 Konstytucji RP sta-
nowi, iż „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczy-
wistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. Referenda lokalne, oprócz wyraź-
nego umocowania konstytucyjnego, zyskały również uznanie w fundamentalnym 
akcie określającym ustrój gmin. Zgodnie z art. 11 ustawy o samorządzie gminnym 
z dnia 08 marca 1990 r.15, mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu 
powszechnym (poprzez wybory i referendum). O wygaśnięciu mandatu wójta nastę-
pującego w drodze referendum stanowi art. 492 § 1 pkt 8 Kodeksu Wyborczego16.

Referendum lokalne jest jedną z form demokracji bezpośredniej, w której 
obywatele jednostki samorządu terytorialnego, uprawnieni, czyli posiadający czynne 
prawo wyborcze, mają możliwość wypowiadania się poprzez głosowanie w sprawach 
ważnych dla danej społeczności. Rosnąca świadomość społeczna prowadzi do wzrostu 
zainteresowania obywateli rozstrzyganiem różnego rodzaju spraw publicznych, które 
bezpośrednio lub pośrednio mają wpływ na ich funkcjonowanie w ramach państwa lub 
określonej wspólnoty (np. gminy).

W świetle prawa polskiego referendum lokalne ma charakter rozstrzygający. 
Wynika to zarówno z art. 170 Konstytucji, jak i art. 2 ust. 1 ustawy o referendum 

14 Tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 400, dalej: u.r.l.
15 Tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 446, dalej jako u.s.g.
16 Tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 15, dalej jako Kodeks wyborczy.
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lokalnym, który stanowi, że w drodze referendum mieszkańcy wyrażają swoją wolę, co 
do sposobu rozstrzygania sprawy, co jednakże oznacza, że nie podejmują końcowego 
(definitywnego) rozstrzygnięcia w danej sprawie (z wyjątkiem referendum w spra-
wie odwołania organu stanowiącego, a w przypadku gminy - organu wykonawczego). 
W związku z tym przepis art. 65 ustawy o referendum lokalnym nakłada na właściwy 
organ jednostki samorządowej obowiązek niezwłocznego podjęcia czynności, w celu 
realizacji rozstrzygającego wyniku referendum. Ogłoszenie wyników referendum roz-
strzygających o odwołaniu organu stanowiącego powiatu lub samorządu wojewódz-
twa oznacza zakończenie działalności tego organu stanowiącego i tym samym organu 
wykonawczego. Podobnie ogłoszenie wyników referendum przeprowadzonego na 
wniosek mieszkańców o odwołaniu organów gminy przed upływem kadencji, oznacza 
także zakończenie działalności tych organów. Natomiast, jeżeli w ważnym referendum 
o odwołanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), przeprowadzonym na wniosek 
rady gminy czy z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium przeciwko odwoła-
niu organu wykonawczego oddano więcej niż połowę ważnych głosów, z mocy prawa 
ulega zakończeniu działalność rady gminy17.

4. Instytucja referendum lokalnego w sprawie odwołania wójta, burmistrza, 
prezydenta miasta

Jednym z rodzajów referendum lokalnego, który może być przeprowadzony na 
terytorium danej jednostki jest referendum w sprawie odwołania wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) przed upływem kadencji. Wynika to bezpośrednio z art. 2 ust. 2 
ustawy o referendum lokalnym. Art. 5 ww. ustawy mówi, że referendum to rozstrzyga 
się na wniosek mieszkańców gminy bądź z inicjatywy rady gminy.

Bardziej skomplikowanym trybem odwołania jest inicjatywa podjęta przez 
radę gminy po podjęciu uchwały o nieudzieleniu organowi wykonawczemu absoluto-
rium z wykonania budżetu lub z innych przyczyn, których ustawodawca nie określił 
– mówi o tym art. 28 ustawy o samorządzie gminnym.

Z przepisów ogólnych zawartych w art. 11 ustawy o referendum lokalnym 
z inicjatywą przeprowadzenia referendum na wniosek mieszkańców jednostki samo-
rządu terytorialnego wystąpić może:

•• grupa co najmniej 15 obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do 
organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, a w odniesie-
niu do referendum gminnego - pięciu obywateli, którym przysługuje prawo 
wybierania do rady gminy,

•• statutowa struktura terenowa partii politycznej działająca w danej jednostce 
samorządu terytorialnego,

•• organizacja społeczna posiadająca osobowość prawną, której statutowym tere-
nem działania jest, co najmniej obszar danej jednostki.

17 Zob. – art. 67 u.r.l.
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Nieodzownym warunkiem przystąpienia do przeprowadzenia referendum 
w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) pochodzącego z wyborów 
bezpośrednich jest niewątpliwie termin podjęcia takiej inicjatywy. W okresie trwa-
nia kadencji takie przygotowania nie mogą nastąpić zaraz na początku ani na koniec 
kadencji organu jednostki samorządu terytorialnego. Art. 5 ust. 2 ustawy referendalnej 
w pewnym sensie stanowi ochronę władz w tym zakresie. Warunkiem podjęcia tego 
przedsięwzięcia jest upływ, co najmniej 10 miesięcy od dnia wyboru organu oraz nie 
może nastąpić później niż 8 miesięcy do dnia zakończenia trwania kadencji. O ile 
wynik rozstrzygający nie doprowadzi do odwołania to z ponownym wnioskiem w spra-
wie rozpisania referendum można zwrócić się i złożyć dopiero po upływie 10 miesięcy 
od ostatniego głosowania w sprawie odwołania danego organu.

O zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenie referendum inicjator 
przedsięwzięcia musi powiadomić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz komi-
sarza wyborczego, a także na swój koszt powiadamia też mieszkańców gminy o przed-
miocie referendum.

Następnie, aby referendum mogło być przeprowadzone inicjator w terminie 
60 dni licząc od powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia referendum musi zebrać 
podpisy 10% mieszkańców, uprawnionych do głosowania, popierających tę inicja-
tywę. Podpisy popierające zbierane są na ściśle określonych kartach. O ile wniosek 
mieszkańców spełnia wymogi określone w ustawie komisarz wyborczy nie później 
niż w terminie 30 dni, licząc od dnia jego złożenia, postanawia o przeprowadzeniu 
referendum. W przypadku braku spełnienia przesłanek ustawowym wniosek zostaje 
odrzucony.

Komisarz wyborczy wydaje postanowienie o przeprowadzeniu referendum – 
art. 24 u.r.l. Na postanowienie odrzucające wniosek o przeprowadzenie referendum 
przysługuje skarga do sądu administracyjnego, a następnie skarga kasacyjna.
Referendum odbywa się w dzień wolny od pracy najpóźniej w 50 dniu od dnia opu-
blikowania postanowienia komisarza wyborczego w tej sprawie albo od dnia uprawo-
mocnienia się wyroku sądu administracyjnego.

Warto jeszcze nadmienić, że referendum lokalne polega na udzieleniu odpo-
wiedzi negatywnej lub pozytywnej na zadane pytanie bądź pytania lub dokonaniu 
wyboru spośród zaproponowanych propozycji. Odpowiedzi udziela się na urzędowej 
karcie do głosowania. Udział w referendum przysługuje osobom posiadającym czynne 
prawo wyborcze, stale zamieszkałym na obszarze danej jednostki samorządu teryto-
rialnego18.

Referendum lokalne w przypadku odwołania jednostki samorządu terytorial-
nego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest wiążące, jeżeli wzięło w nim udział 
nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w jego wyborze (art. 55 ust.2 u.r.l.).

18 Z. Bukowski i inni, Ustrój Samorządu Terytorialnego, Toruń 2011, s. 137.
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5. Referendum lokalne na przykładzie referendum gminnego w sprawie 
odwołania Prezydenta Miasta Włocławek

W 2013 roku z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie 
odwołania Prezydenta Miasta Włocławek wystąpiła grupa osób, niezadowolonych 
z rządów w mieście, skupiona wokół osób przeciwnych ówczesnemu Prezydentowi 
Miasta. Warto przypomnieć, że Pan Andrzej Pałucki na urząd Prezydenta Miasta Wło-
cławek został wybrany w 2006 r., a w wyborach samorządowych przeprowadzonych 
w dniu 05 grudnia 2010 r. uzyskał reelekcję, wygrywając w drugiej turze. Wówczas 
liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu wyniosła 34 007, a zatem aby referen-
dum gminne w 2013 r. w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Włocławek było wią-
żące musi wziąć w nim udział, co najmniej 20 405, czyli 3/5 liczby biorących udział 
w wyborze odwoływanego organu (art.55 ust. 2 u.r.l.).

Pod wnioskiem w sprawie przeprowadzenia referendum o odwołanie Prezy-
denta Miasta Włocławek podpisało się 14 tys. 889 mieszkańców Włocławka, z których 
4 tys. 47 podpisów zostało odrzuconych przez komisarza wyborczego, ale 10 tys. 842 
wystarczyło żeby referendum zostało przeprowadzone.

W dniu 10 września 2013 r. Komisarz Wyborczy we Włocławku wydał posta-
nowienie nr 3/2013 o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania 
Prezydenta Miasta Włocławek przed upływem kadencji, wyznaczając termin referen-
dum na dzień: 27 października 2013 r. Załączniki do niniejszego postanowienia stano-
wiły: kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum, wzór karty 
do głosowania w referendum gminnym oraz wzór nakładki do głosowania alfabetem 
Braille`a w referendum gminnym19.

O tym czy Prezydent Miasta zostanie odwołany czy też nie, uzależnione było 
od frekwencji. Jeśli do wyborów pójdzie mniej niż 20 405 mieszkańców referendum 
nie będzie ważne. Cel grupy inicjatywy zostanie osiągnięty, jeśli do sal referendalnych 
pójdzie nie mniej niż 20 405 włocławian i większość z nich zagłosuje za odwołaniem 
ówczesnego Prezydenta Miasta.

Od samego początku kampanii, aż do rozstrzygnięcia wyniku referendum, 
mieszkańcy miasta byli na bieżąco informowani o całym przedsięwzięciu w środkach 
masowego przekazu tj. lokalnej prasie i telewizji. Wynik głosowania i wynik referen-
dum ustalono w dniu 27 października 2013 r. na podstawie protokołów głosowania 
otrzymanych od wszystkich 61 obwodowych komisji do spraw referendum, z których 
komisja ustaliła, że Prezydent Miasta Włocławek nie został odwołany. Liczba osób 
uprawnionych do głosowania wyniosła wówczas 92 728, a faktyczna liczba osób, 
które wzięły udział w glosowaniu (liczba kart ważnych) wyniosła 9 703 (frekwencja 

19 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Bydgoszcz, dnia 12 września 2013 r., poz. 
2821
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wyniosła 10,46%), w tym liczba głosów ważnych - 9 538, a liczba głosów za odwoła-
niem organu (pozytywnych „TAK”) wyniosła 9 05420.

6. Finansowanie referendum lokalnego
Finansowanie referendum jest jawne – art. 39 url. Koszt związany z organizacją 

i przeprowadzeniem referendum pokrywany jest z budżetu jednostki samorządu tery-
torialnego, której dotyczy referendum (nie dotyczy to czynności wykonywanych przez 
komisarza wyborczego).

Na przeprowadzenie referendum lokalnego, które odbyło się w dniu 27 paź-
dziernika 2013 r. w budżecie Miasta Włocławek zaplanowano środki w kwocie: 
157 440,00 zł, z czego faktyczne wykonanie wyniosło 131 647,62 zł. Stanowi to 83% 
realizacji zaplanowanego budżetu.

Zobrazowanie takiego przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela z zapla-
nowanego i wykonanego budżetu przeznaczonego na organizację referendum prze-
prowadzonego w dniu 27 października 2013 roku z klasyfikacją podziału na: działy, 
rozdziały i paragrafy.

Tabela 1. Wykonanie budżetu na organizację referendum gminnego przeprowadzo-
nego w dniu 27 października 2013 r.

Lp. dział rozdział § plan wykonanie % wykonanie

1. 750 75053 3030 73 830,00 71 925,00 97%

2. 750 75053 4110 6 000,00 4 743,03 79%

3. 750 75053 4120 1 000,00 526,07 52%

4. 750 75053 4170 35 000,00 34 971,83 99%

5. 750 75053 4210 30 610,00 14 245,13 46%

6. 750 75053 4300 10 000,00 4 818,06 48%

7. 750 75053 4370 1 000,00 418,50 41%

OGÓŁEM 157 440,00 131 647,62 83%
Źródło: Tabela i dane uzyskane z Urzędu Miasta Włocławek.

I. Dział 750, rozdział 75053 § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 
– 97%wykonania zaplanowanego budżetu:
•• w ramach niniejszego paragrafu środki pieniężne przeznaczone zostały na 

wypłatę diet i kilometrówek dla członków Obwodowych Komisji ds. Refe-
rendum oraz dla osób zasiadających w Miejskiej Komisji do Spraw Referen-
dum. Wysokość diet dla osób zasiadających w Komisjach naliczono zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
8 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 143 z 2006 r. poz.1038).
Niewykorzystane środki to kwota 1 905,00 zł.

20 Dz.U. Woj. Kuj.-Pom. 2013 r., poz. 3151.
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II. Dział 750, rozdział 75053 § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – 79% 
wykonania zaplanowanego budżetu:
•• w ramach niniejszego paragrafu zrealizowano składki na ubezpieczenie spo-

łeczne, odprowadzane do ZUS, naliczone od wynagrodzeń bezosobowych.
Niewykorzystane środki to kwota 1 256, 97 zł.

III. Dział 750, rozdział 75053 § 4120 - składki na fundusz pracy - 52% wykona-
nia zaplanowanego budżetu:
•• w ramach niniejszego paragrafu zrealizowano składki na fundusz pracy, 

odprowadzany do ZUS, naliczony od wynagrodzeń bezosobowych.
Niewykorzystane środki to kwota 473, 93 zł.

IV. Dział 750, rozdział 75053 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 99% wyko-
nania zaplanowanego budżetu:
•• w ramach niniejszego paragrafu środki pieniężne wykorzystano na wypłatę 

umów – zleceń dla obsługi informatycznej w 61 obwodowych Komisjach 
ds. Referendum, a także dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich 
za przygotowanie oraz bieżącą aktualizację spisów wyborców, dla pracow-
ników Referatu Informatyzacji za prowadzenie szkoleń i nadzór nad obsługą 
informatyczną referendum, dla pracowników Biura Rady Miasta za przygo-
towanie i obsługę techniczną referendum, dla pracowników Wydziału Finan-
sowego za przygotowanie umów – zleceń, dla pracowników Straży Miej-
skiej za pełnienie dodatkowej służby od momentu przekazania w depozyt 
Prezydenta kart do głosowania do czasu zakończenia referendum, dla pra-
cowników Referatu Obsługi Urzędu za przygotowanie lokali referendalnych. 
Ponadto w ramach umów – zleceń dotyczących organizacji referendum mie-
ści się praca w dniu referendum tj. w dniu 27.10.2013 r. 
Niewykorzystane środki to kwota 28, 17 zł.

V. Dział 750, rozdział 75053 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 46% 
wykonania zaplanowanego budżetu:
•• w ramach niniejszego paragrafu dokonano zakupu materiałów papierniczych 

i piśmienniczych dla 61 Obwodowych Komisji do Spraw Referendum, tuszy 
i tonerów dla szkół, paliwa do samochodów, wyposażenia lokali referen-
dalnych (materiały na stoły, kabiny, materiał biało-czerwony, godła, flagi 
z drzewcami, worki na karty do głosowania, napoje dla osób pracujących 
w porze nocnej, farba do odnowienia kabin, urn).
Niewykorzystane środki to kwota 16 364, 87 zł.

VI. Dział 750, rozdział 75053 § 4300 zakup usług pozostałych - 48% wykonania 
zaplanowanego budżetu:
•• w ramach niniejszego paragrafu wykonano brakujące kabiny, urny, pieczę-

cie dla Obwodowych Komisji ds. Referendum oraz dla Miejskiej Komisji 
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ds. Referendum, wydrukowano obwieszczenia o siedzibach obwodowych 
Komisji ds. Referendum.
Niewykorzystane środki to kwota 5 181, 94 zł.

VII. Dział 750, Rozdział 75053, § 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyj-
nych telefonii stacjonarnej – 41% wykonania zaplanowanego budżetu:
•• w ramach niniejszego paragrafu pokryto koszty poniesione za rozmowy tele-

foniczne z aparatów telefonicznych znajdujących się w Biurze Rady Miasta, 
w celu zapewnienia prawidłowej obsługi organizacyjnej referendum. 
Niewykorzystane środki to kwota 581,50 zł.21

Natomiast wydatki inicjatora referendum ponoszone w związku z referendum są finan-
sowe z jego źródeł własnych (art. 42 ustawy o referendum lokalnym).

Wnioski
W myśl art. 4 Konstytucji RP instytucja referendum jest jedną z form demo-

kracji bezpośredniej pełniącą funkcję subsydiarną wobec przedstawicielskiej formy 
sprawowania władzy przez suwerena jakim jest Naród, który sprawuje swoją władzę 
przez przedstawicieli lub bezpośrednio22.

Zgodnie z art. 2 ustawy o referendum lokalnym mieszkańcy jednostek samo-
rządu terytorialnego w ważnych sprawach dla danej wspólnoty samorządowej mogą 
wyrażać swoją wolę w drodze referendum. Instytucja referendum lokalnego jest szcze-
gółowo uregulowana w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym. 
Ustawa ta określa zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego.

Współcześnie referendum lokalne to instytucja demokracji bezpośredniej, 
w której mają prawo brać udział uprawnieni mieszkańcy na obszarze danej jednostki 
samorządu terytorialnego, posiadający czynne prawo wyborcze do organu stanowią-
cego tej jednostki (art. 3 u.r.l). W myśl art. 2 ust. 3 ustawy o referendum lokalnym 
sama czynność referendum polega na udzieleniu na urzędowej karcie do głosowa-
nia pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie albo na dokonaniu 
wyboru pomiędzy zaproponowanymi wariantami. 

Do września 2013 r. w kadencji 2010-2014 zostało przeprowadzonych 111 refe-
rendów, z których tylko 16 było ważnych i skutecznych. Średnia frekwencja referen-
dów w sprawie odwołania organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego 
wyniosła 17,87%23.

21 Dane oraz wyliczenia poszczególnych kwot z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy z wykona-
nia budżetu na organizacje referendum gminnego przeprowadzonego w dniu 27.10.2013 r. uzyskano 
z Urzędu Miasta Włocławek.

22 Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Prawo konstytucyjne, Toruń 2015, s. 230.
23 R. Kwaśniewski, Referendum lokalne w sprawie odwołania wójta (burmistrze, prezydenta miasta) przed 

upływem kadencji, Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce, M. Wiśniew-
ska (red.), PWSZ Włocławek 2014, s. 113-114.
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Na terenie Gminy Miasto Włocławek podjęto tylko raz próbę z inicjatywy 
mieszkańców w sprawie odwołania organu wykonawczego. Referendum w tej spra-
wie odbyło się w dniu 27 października 2013 r., które z uwagi na zbyt niską frekwencję 
mieszkańców w głosowaniu nie powiodło się.

Na tym etapie warto zadać również pytanie „Czy tak ogromne przedsięwzię-
cie powodujące duże nakłady finansowe miało sens, skoro nie przyniosło pożądanego 
efektu inicjatora?”. Pomimo tych dylematów i rozważań, na pewno sens ma zapis 
ustawowy odnoszący się do prawa bezpośredniej woli mieszkańców gminy, w sprawie 
podejmowania na swoim terenie decyzji.

W tym konkretnym przypadku nie sprawdziło się to w stosunku, co do zamie-
rzeń inicjatora, ale sprawdziło się, co do wcześniejszego wyboru ówczesnego Pre-
zydenta Miasta Włocławek. Zbyt niska frekwencja wyborców nie musiała oznaczać 
braku zainteresowania referendum. Przeciwnie, to zdecydowało, że funkcję Pre-
zydenta Miasta Włocławek do 2014 r. sprawował Pan Andrzej Pałucki. Nie biorąc 
udziału w referendum, mieszkańcy Włocławka w taki właśnie sposób zdecydowali 
o pozostawieniu na stanowisku organu wykonawczego Urzędu Miasta Włocławek 
urzędującego Prezydenta Miasta.

Demokracja bezpośrednia powinna odgrywać kluczową rolę dla urzeczywist-
nienia udziału obywateli, w procesie sprawowania władzy. Obecnie w Polsce istnie-
jące przepisy pozwalają na przeprowadzanie referendów i powinniśmy w pełni korzy-
stać z narzędzi demokracji bezpośredniej. W praktyce jest to jednak dalekie od dosko-
nałości. Obywatele nie mogą często forsować swoich inicjatyw i w pełni uczestniczyć 
w procesie sprawowania władzy.

Niestety w większości przypadków jest to możliwość czysto teoretyczna i prak-
tycznie nie do wykonania. Przeprowadzenie referendum jest dość kosztowne i często 
nie przynosi oczekiwanego rozstrzygnięcia, dlatego też nie jest często stosowanym 
narzędziem politycznym w zarządzaniu. Aby referendum było ważne do urn musi iść, 
co najmniej 30% uprawnionych do głosowania, a w sprawie odwołania organu jed-
nostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich, gdy weź-
mie w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego 
organu.
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KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA  
– REWOLUCJA CZY PRZEBUDOWA APARATU 

ADMINISTRACJI SKARBOWEJ?

National Tax Administration – resolution or reconstruction Tax 
administration apparatus?

Streszczenie:
Krajowa Administracja Skarbowa to wytwór nowych władz mający na celu 

doprowadzenie gospodarki państwa do ulepszenia. To zadanie mają wykonywać 
dotychczasowi funkcjonariusze izb skarbowych, urzędów skarbowych oraz celnych. 
Mają oni za zadnie stać na straży prawa ,,fiskusa”. My podatnicy powinniśmy czuć się 
stale monitorowanymi. Kto wie kiedy to nas nawiedzi nowa ,,ulepszona” skarbówka? 
No właśnie tego nie wie nikt. Rozczarowujący jest fakt, iż dniem rozpoczęcia kontroli 
jest dzień wydania decyzji na nią pozwalającej. 

Artykuł powstał w oparciu o analizę aktów prawnych: Konstytucja Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – 
Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku – o Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej.
Słowa kluczowe: KAS, administracja, skarbówka, rewolucja, zmiany

Krajowa Administracja Skarbowa – rewolucja czy przebudowa...
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Summary:
The National revenue Administration is a product of new authorities aimed at 

bringing the state economy to an improvement. This task are to be performed by the 
current officers of the Treasury and Tax Offices. They are supposed to be able to guard 
the “fiscal” law. We taxpayers should feel constantly monitored. Who knows when 
a new improved treasure will touch us? Well that does not know nobody. It is disap-
pointing that the date of commencement of the inspection is the date of the decision 
permitting it. 

The article was based on the analysis of legal acts: Constitution of the Republic 
of Poland of 2 April 1997, Act of 29 August 1997 - Tax Code and Act of 16 November 
2016 - National Tax Administration. 
Keywords: KAS, administration, treasury, resolution, change

Wejście w życie Krajowej Administracji Skarbowej
Cała polska długo wyczekiwała nadejścia 01 marca 2017 roku. Miał być to 

dzień wielkich zmian w administracji skarbowej. A czym był ten dzień dla podat-
ników? O tym dokładnie będziemy dowiadywać się przez następne długie miesiące 
pracy Krajowej Administracji Skarbowej. Dla wielu z nas nadal nie jest jasne czym 
jest nowo wprowadzona Krajowa Administracja Skarbowa, co za sobą niesie i z czym 
będziemy musieli zmagać się my jako podatnicy. A jakie rewolucje poniosła za sobą 
w izbach czy urzędach skarbowych dowiadujemy się z coraz to nowszych faktów. 
Kogo, czego słuchać w dobie mediów? Tego nie wie nikt z nas. Aby odtworzyć pewną 
jasna całość trzeba otworzyć umysł nie tylko na to co jest nam podawane ,,na tacy” 
– trzeba zwrócić uwagę na człowieka, nie na tego co wystylizowany z uśmiechem na 
twarzy przemawia do nas ze szklanego ekranu przedstawiając same rewelacje, a na 
tego, który przebywa w zaistniałej sytuacji, który walczy o dobrobyt swój i swojej 
rodziny.

Ustawodawca w art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że 
„każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym 
podatków określonych w ustawie”1. Użyte w tym przepisie określenie „każdy” wska-
zuje, iż ustawodawca nie zdecydował się na zawężenie strony podmiotowej koniecz-
ności ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, lecz objął tym zakresem zarówno 
osoby fizyczne jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające oso-
bowości prawnej. Obywatele zobowiązani są przez ustawodawcę do ponoszenia cię-
żarów publicznych na rzecz Skarbu Państwa, których egzekwowaniem zajmują się 
wyspecjalizowane organy administracji publicznej.

Główną instytucją zajmującą się sprawami skarbowymi w Polsce jest, od 
1 marca 2017 roku, Krajowa Administracja Skarbowa. Powstała ona po połączeniu 
administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Art. 1 ust. 2 ustawy 

1 Art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
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o Krajowej Administracji Skarbowej2 definiuje nam czym jest Krajowa Administracja 
Skarbowa. Według tego przepisu „Krajowa Administracja Skarbowa stanowi wyspe-
cjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji docho-
dów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności 
budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii 
Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawi-
dłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsię-
biorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych.”

Tekst ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej został poprzedzony uroczy-
stą preambułą, która wyjaśnia nam cel i intencje ustawodawcy. Brzmi ona następująco: 
„Uznając doniosłość konstytucyjnego obowiązku ponoszenia ciężarów i świadczeń 
publicznych, w szczególności podatków i należności celnych, troszcząc się o bezpie-
czeństwo finansowe Rzeczypospolitej Polskiej oraz chroniąc bezpieczeństwo obszaru 
celnego Unii Europejskiej, w celu zapewnienia nowoczesnego i przyjaznego wyko-
nywania obowiązków podatkowych i celnych, a także efektywnego poboru danin 
publicznych, uchwala się, co następuje:”3 Czytając słowo wstępne do ustawy zauwa-
żyć możemy, że odnosi się ono do art. 84 Konstytucji. Podkreślony został w niej obo-
wiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych. Krajowa Administracja Skar-
bowa została powołana właśnie po to, aby zapewnić lepszą kontrolę nad pobieraniem 
podatków i innych opłat skarbowych.

1. KAS – połączenia jednostek organizacyjnych, nowe zadania organów
W skutek połączenia izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych oraz 

urzędów celnych powstała Krajowa Administracja Skarbowa. Na Krajową Admini-
stracje Skarbową składają się następujące jednostki organizacyjne: izby administracji 
skarbowej (16), urzędy Skarbowe (400), urzędy celno-skarbowe (16, wraz z delega-
turami – 45 i oddziałami celnymi - 143). Powołanie Krajowej Administracji Skarbo-
wej wprowadziło kilka zmian. Powstały nowe organy, zaś niektóre organy zniknęły 
z obecnie funkcjonującego sytemu skarbowego. Art. 11 ustawy o KAS przedstawia 
nam jakie organy funkcjonują w Krajowej Administracji Skarbowej. Są to: minister 
właściwy do spraw finansów publicznych, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, 
dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej, 
naczelnik urzędu skarbowego oraz naczelnik urzędu celno-skarbowego. Każdy z tych 
organów ma przypisane w ustawie zadania i kompetencje.

2 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 – o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2016 poz. 1947).
3 Preambuła Ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku – o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2016 

poz. 1947).
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Minister właściwy ds. finansów publicznych przede wszystkim koordynuje 
i współdziała w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań Krajowej Admini-
stracji Skarbowej4. Podlega mu Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Szefem Krajowej Administracji Skarbowej jest sekretarz stanu, powoływany 
przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego ds. finansów publicz-
nych5. Zadania Szefa KAS zostały wymienione enumeratywnie w art. 14 ustawy 
o KAS. Do najważniejszych należą6:

•• nadzór nad działalnością dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrekto-
rów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych, naczel-
ników urzędów celno-skarbowych, dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości, 
dyrektora Centrum Informatyki KAS, oraz dyrektorów właściwych w sprawach 
KAS komórek organizacyjnych w urzędzie obsługującym ministra właściwego 
do spraw finansów publicznych;

•• kształtowanie polityki kadrowej i szkoleniowej w jednostkach organizacyjnych 
KAS;

•• realizacja budżetu państwa w zakresie ustalonym dla KAS;
•• rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykro-

czeń skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz 
ściganie ich sprawców, w zakresie określonym w ustawie z dnia 10 września 
1999 r. – Kodeks karny skarbowy7;

•• wykonywanie kontroli celno-skarbowej w zakresie prawidłowości i prawdzi-
wości składanych oświadczeń o stanie majątkowym przez osoby zatrudnione 
w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy;

•• współpraca z właściwymi organami innych państw oraz organizacjami między-
narodowymi i instytucjami międzynarodowymi.
Szef KAS posiada również uprawnienia do: żądania od organów administracji 

publicznej oraz państwowych jednostek organizacyjnych i osób prawnych wszelkich 
niezbędnych informacji; zlecania wykonania określonych czynności organom admi-
nistracji publicznej oraz państwowym jednostkom organizacyjnym i osobom praw-
nym uprawnionym do kontroli dokumentów, które mają znaczenie dla realizacji zadań 
określonych w tytule V rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1306/20138.

4 Art. 12 ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2016 poz. 
1947).

5 Art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2016 
poz. 1947).

6 Art. 14 ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2016 poz. 
1947).

7 Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.
8 Art. 16 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 

2016 poz. 1947).
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Kolejnym organem jest Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej. Jest on 
również powoływany przez ministra właściwego ds. finansów. Do jego zadań należy9:

•• zapewnianie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej i celnej, 
w tym jej przetwarzanie i udostępnianie; 

•• prowadzenie spraw dotyczących interpretacji indywidualnych przepisów prawa 
podatkowego; - prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakre-
sie przepisów prawa podatkowego i celnego; 

•• realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w Krajowej Informacji Skarbowej; 
•• identyfikowanie obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość 

wykonywania obowiązków podatkowych i celnych; 
•• wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej jest również powoływany przez 
ministra właściwego ds. finansów publicznych. Zadania tego organu wymienione są 
w art. 25 ustawy o KAS. Naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celno-
-skarbowego powołuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Zadania do nich nale-
żące również zostały enumeratywnie wymienione w ustawie o KAS w artykułach 28 
i 33.

Sama instytucja Krajowej Administracji Skarbowej została powołana w celu 
realizowania wyznaczonych jej zadań. Odnaleźć je możemy w art. 2 ustawy o KAS. 
Do najważniejszych należą10:

•• realizacja dochodów z podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budże-
towych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, 
z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, w zakresie których właściwe 
są inne organy;

•• realizacja dochodów z należności celnych oraz innych opłat związanych z przy-
wozem i wywozem towarów;

•• realizacja polityki celnej wynikającej z członkostwa w unii celnej Unii Euro-
pejskiej; 

•• obejmowanie towarów procedurami celnymi i regulowanie sytuacji towarów 
związanych z przywozem i wywozem towarów; 

•• zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykony-
waniu obowiązków podatkowych oraz obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w pra-
widłowym wykonywaniu obowiązków celnych; 

••  wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wyko-
nywanie zabezpieczenia należności pieniężnych;

9 Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2016 
poz. 1947).

10 Art. 2 Ust Ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2016 poz. 
1947).
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•• rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych 
z naruszeniem przepisów dotyczących towarów, którymi obrót podlega zaka-
zom lub ograniczeniom na mocy przepisów prawa polskiego, przepisów prawa 
Unii Europejskiej lub umów międzynarodowych, zapobieganie tym przestęp-
stwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione 
przez Służbę Celno-Skarbową.

2. Co na to Szef Krajowej Administracji Skarbowej?
Z listu z dnia 24 marca 2017 roku od szefa KAS wynika, iż on jako szef jest 

bardzo zadowolony z wyników jakie pozyskała przez prawie miesiąc funkcjonowania 
Krajowa Administracja Skarbowa. Dziękuje on pracownikom za wkład i zaangażo-
wanie w rozwój KAS. Widzi on bowiem pierwsze pozytywne efekty z funkcjono-
wania tej instytucji. Obiecuje ze do 31 maja złoży propozycje odnośnie stabilizacji 
w zatrudnieniu. Po burzliwym okresie walki dotychczasowych funkcjonariuszy mogą 
oni ujrzeć światełko w tunelu. Czy rzeczywiście tak się stanie, że szef KAS dojdzie 
do porozumienia z pracownikami? Tego dowiemy się pod koniec maja. Obiecuje on 
także uczciwość i transparentność w działaniu. Pod koniec roku ma także pojawić się 
ustawa odnosząca się do systemu emerytalnego urzędników pracujących przed dniem 
01 marca 2017 roku. Wyjaśnia w swym liście także, iż zmiana statusu służbowego na 
pracowniczy nie będzie kolidować z otrzymaniem emerytury mundurowej11. Czego 
można doszukać się w słowach szefa KAS? Wprost nic on nie przekazuje. Obiecuje 
coś ludziom o czym zapewne sam nie ma pojęcia. Zadowolenie z wyników? On jako 
szef co ma powiedzieć, każdy widzi co się dzieje jakie wyniki? Mamy do czynienia 
z jedną wielką reorganizacją. Pozytywne efekty i tak jeżeli będą można będzie o nich 
mówić nie dziś nie jutro, a za jakiś czas, gdy będzie wiadomo coś więcej o tym jakie 
zmiany wniosła ustawa. 

3. Nowe przepisy odnośnie przeprowadzanych kontroli
Od 1 marca 2017 roku mamy do czynienia z dwiema rodzajami kontroli. Pierw-

szą będzie kontrola podatkowa prowadzona przez pracowników urzędów skarbowych 
na zasadach jak dotychczas. Prowadzona będzie w oparciu o przepisy Ordynacji 
Podatkowej12. Drugi rodzaj kontroli to kontrole celno skarbowe prowadzone przez 
naczelników urzędów celno-skarbowych. Ta kontrola będzie również wykonywana 
przez pracowników KAS jak również będzie wspomagana przez funkcjonariuszy 
Służby Celno-Skarbowej13.

11 List od Szefa… http://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=25257 (dostęp 
dnia: 02.05.2017 r.).

12 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 1 lutego 2017 r., poz. 201.
13 broszura KAS… http://www.kis.gov.pl/documents/6609173/6751991/broszura+KAS.pdf (dostęp dnia: 

10.05.2017r.).
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Kontrole celno-skarbowe zostały nazwane przez samych polityków ,,twardymi 
kontrolami’’. Mają ona na celu zwalczanie oraz walkę z ,,szarą’’ strefą przestępstw. 
Szczególną uwagę funkcjonariusze poświęcą tym działalnościom, które powodują 
uszczerbek w finansach publicznych. Przede wszystkim będą się starać, aby znikała 
z państwa sfera nielegalnych przedsięwzięć. Kontrole mają mieć znaczny wpływ 
na polepszenie sytuacji Polski w gospodarce. Mają na celu wykluczenie w obrocie 
wszystkim, co nie legalne i co nie jest opodatkowane bądź co nielegalnie zostało prze-
wiezione do kraju bez opłat, które trzeba w razie takich towarów opłacać.

Charakter kontroli celno-skarbowej to walka z przestępczością oraz jej zwal-
czanie, przy swych działaniach będą obowiązywać poniższe zasady:

•• kontrolowanego nie zawiadamia się wcześniej o zamiarze wszczęcia kontroli; 
wszczęcie kontroli następuje z urzędu, na podstawie upoważnienia do przepro-
wadzenia kontroli udzielonego funkcjonariuszowi lub pracownikowi;

•• kontrola może być przeprowadzona na podstawie legitymacji służbowej 
w przypadku podejrzenia, że nie są przestrzegane przepisy prawa oraz okolicz-
ności faktyczne przemawiają za niezwłocznym przeprowadzeniem kontroli;

•• kontrola powinna być zakończona nie później niż w terminie 3 miesięcy od 
dnia jej wszczęcia; istnieje jednak możliwość przedłużenia tego terminu;

•• zniesiona zostaje właściwość miejscowa naczelników urzędów celno-skarbo-
wych – naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie mógł wykonywać kontrolę 
na terenie całej Polski,

•• kontrola – poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie – kończy się doręcze-
niem wyniku kontroli. 

Kontroli celno-skarbowej podlegać może m.in.:14 przestrzeganie przepisów:
•• prawa podatkowego;
•• prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem 

towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej, a państwami 
trzecimi;

•• regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych;
•• prawa dewizowego w zakresie ograniczeń i obowiązków określonych dla rezy-

dentów i nierezydentów oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwo-
leń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności kantorowej;

•• rodzaj paliwa w zbiornikach pojazdów lub innych środków przewozowych;
•• przesyłki pocztowe;
•• wywóz i przywóz na terytorium Polski towarów podlegających ograniczeniom 

i zakazom.
W zakresie wykonywania kontroli funkcjonariusze będą mogli:

14 Krajowa Administracja Skarbowa http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid= 18f1c82f-
-b334-48f5-b805-50f440a392a9&groupId=764034 (dostęp dnia: 02.05.2017 r.).
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•• żądać udostępnienia akt, ewidencji, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów 
związanych z przedmiotem kontroli oraz sporządzać z nich odpisy, kopie, 
notatki;

•• wchodzić, poruszać się i przebywać na terenie kontrolowanego – na gruncie, 
w budynku, w lokalu lub w innym pomieszczeniu dokonywać oględzin, żądać 
złożenia wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli celno-skarbowej;

•• legitymować lub w inny sposób ustalać tożsamość osób;
•• przesłuchiwać kontrolowanego i inne osoby;
•• przeszukiwać lokale i inne pomieszczenia, miejsca i rzeczy;
•• zasięgać opinii biegłych i zabezpieczać zebrane dowody;
•• sporządzać szkice, kopiować, filmować, fotografować oraz sporządzać nagra-

nia dźwiękowe;
•• zbierać inne niezbędne materiały w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową;
•• badać towary, surowce, półprodukty i wyroby, w tym pobrać próbki towarów, 

surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, w celu ich zbadania;
•• żądać zamknięcia dokumentacji dotyczącej towarów i czynności podlegają-

cych kontroli celno-skarbowej w celu umożliwienia porównania stanu rzeczy-
wistego ze stanem ewidencyjnym;

•• nakładać zamknięcia urzędowe na urządzenia, pomieszczenia, naczynia oraz 
środki przewozowe15.
Swoje uprawnienia funkcjonariusze powinni wykorzystywać w prowadzeniu 

czynności operacyjno-rozpoznawczych. Kontrolowany ma prawo do złożenia korekty 
deklaracji w terminie 14 dni od dnia wszczęcia kontroli lub od dnia doręczenia wyniku 
kontroli stwierdzającego nieprawidłowość16. Pomimo, że kontrole przeprowadza 
urząd celno-skarbowy to korektę składa się do urzędu skarbowego. Jeżeli pojawią się 
nieprawidłowości, a kontrolowany nie złoży w odpowiednim czasie korekty deklaracji 
bądź też dojdzie do nie uwzględnienia korekty przez organ, kontrola przekształci się 
w postępowanie podatkowe, które jest prowadzone przez naczelnika urzędu celno-
-skarbowego. Odwołanie od decyzji naczelnika urzędu skarbowego lub celno-skarbo-
wego należy złożyć do dyrektora właściwej izby administracji skarbowej17.

Nie jest tajemnicą iż postępowanie kontrolne należy do naczelnika urzędu cel-
no-skarbowego. Naczelnik urzędu celno-skarbowego może wykonywać kontrolę cel-
no-skarbową na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej18. Do przeprowadzenia 

15 Art. 54 pkt.2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2016 
poz. 1947).

16 Art. 62 pkt. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2016 
poz. 1947).

17 Art. 83 ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2016 poz. 
1947).

18 Art. 61 ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2016 poz. 
1947).
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takiej kontroli będzie zobligowany każdy z 16 naczelników urzędu celno-skarbowego. 
Dotychczas podatnik był informowany o możliwości przeprowadzenia kontroli. Po 
zmianach urząd niestety nie ma takiego obowiązku. Wszystkie przesłanki stanowiące 
o wszczęciu kontroli odnajdziemy w art. 62 ustawy o Krajowej Administracji Skarbo-
wej. Kontrola może być niezapowiedziana i przeprowadzona w każdym dowolnym 
czasie. Chodzi o to, iż dzień doręczenia decyzji o wszczęciu postępowania jest także 
dniem w którym takie postępowanie może się odbyć. Kontrola nie powinna trwać 
dłużej niż 3 miesiące19. Jednakże ten okres można przedłużyć. 

Tabela 1. Główne różnice pomiędzy protokołem a wynikiem kontroli.

Protokół z kontroli obowiązuje do 28 lutego 2017 r. Wynik kontroli obowiązuje 
od 1 marca 2017 r.

wskazanie osób kontrolujących nie

określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli; 
opis dokonanych ustaleń faktycznych; dokumentacja 

dotycząca przeprowadzonych dowodów
nie

ocena prawna sprawy będącej przedmiotem kontroli informacja o stwierdzonych 
nieprawidłowościach lub ich braku

pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień 
oraz prawie złożenia korekty deklaracji

pouczenie o prawie złożenia korekty 
deklaracji

podatnik, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, 
może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia 

przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia
nie

Źródło: Jak rewolucja wpłynie na przedsiębiorców. Polska a inne kraje. Raport EY Styczeń 2017
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Raport_EY_-_KAS/$FILE/Raport-KAS-final.pdf
(dostęp dnia: 02.05.2017 r.).

Ministerstwo Finansów zastrzega, iż dotychczasowe zmiany nie będą miały 
wpływu na podwyższenie ilości kontroli. Mianowicie w nowym systemie chodzi 
o bardziej dokładne sprawdzanie podatników i wyłapywanie tych, u których jest moż-
liwość ,,znaleźć‘’ nieuczciwych podatników. Z danych GUS jasno wynika, iż liczba 
kontroli w ubiegłych latach ciągle maleje. W roku 2007 urzędy kontroli skarbowej 
i urzędy skarbowe miały prawie 200 tys. postępowań. W 2015 roku (ostatnie pełne 
dane) było to już tylko 60 tys.20.

19 Art. 63 ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2016 poz. 
1947).

20 Spada liczba kontroli podatkowych ale rośnie ich efektywność http://ksiegowosc.infor.pl/wiado-
mosci/726759,Spada-liczba-kontroli-podatkowych-ale-rosnie-ich-efektywnosc.html (dostęp dnia: 
02.05.2017 r.).
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Może ustawa o KAS nie do końca jest dobrze sprecyzowana, może nie dokoń-
cza każdy wie co ma robić, ale za to od marca prężnie zajęła się usuwaniem automa-
tów do gier. Wprowadzane zmiany miały na celu zwalczanie tak zwanej szarej strefy, 
która w Polsce ciągle się poszerza. Trzeba przyznać, iż KAS do tego zadania podeszła 
z precyzją. Od 1 kwietnia 2017 roku weszła nowelizacja ustawy o grach hazardowych, 
w związku z tym funkcjonariusze KAS wraz z policjantami do tej pory pozbyła się 
aż 3 tysięcy takich automatów. Nie taki diabeł straszny jak go malują. A za walkę 
z nielegalnym ,,jednorękim’’ bandytą może jedynie zyskać nasz kraj. Już pod koniec 
roku budżet ma naliczyć zysk. A prawo do gier hazardowych ma mieć tylko Totali-
zator Sportowy. Początkowo miał on wprowadzić 60 tys. urządzeń jednak do końca 
br. ma być 50 punktów gier. Na tym państwo chce zarabiać. Jak to będzie wyglądało 
dowiemy się pod koniec roku. 

4. Zmiany wprowadzają chaos
Ustawa wprowadziła nie tylko zmiany w innych aktach prawnych, nie tylko 

zostały pozmieniane kompetencje władz i same stanowiska. Najmocniej ucierpiały, 
jak można stwierdzić z licznych komentarzy, osoby pracujące na ,,normalnych’’ sta-
nowiskach. Ustawa o wprowadzeniu Krajowej Administracji Skarbowej wprowa-
dziła wielki chaos. Pracownicy mówią głośno, że ustawa została źle sformułowana 
i wprowadzona bez żadnych przygotowań. Tym samym cały ład organizacyjny legł 
w gruzach. Jak donoszą media, celnik z Nysy – Sławomir Siwy mówi: ,,Polecenia 
wydają obecni i dawni przełożeni. Nie jest jasne, kto ma teraz jakie kompetencje”21. 
„Rzeczpospolita” donosi również, że pracownicy skarżą się na brak nowych legityma-
cji. Jak wiadome jest bez takiego potwierdzenia tożsamości mogą mieć oni problem 
z wejściem do firmy22. A więc świadczy to nie tylko o braku przebiegu informacji 
w działach, ale również o nie przedstawieniu kompetencji służbowych nowych człon-
ków. Również wynika z tego to, iż nie zostały zniesione kompetencje wcześniejszych 
pracowników. Aby walczyć o swoje prawa i szacunek, związek celników po wejściu 
ustawy rozpoczął spór z ówczesnymi pracodawcami. Związek Zawodowy Celnicy.pl 
protestuje przeciw zbyt niskiemu zatrudnieniu celników. Do tej pory na stanowisku 
pracy jest 14 100 funkcjonariuszy a za sprawą zmian ma ich pozostać tylko 9 000. 
Otwarcie mówią, że takie obniżenie ilości pracowników wprowadzi osłabienie sku-
teczności ich działania. W efekcie tego nowe służby będą gorzej wykonywać powie-
rzone zadania. 

21 Nowa Skarbówka ma problemy. Chaos i brak przygotowania 
 http://www.fakt.pl/pieniadze/finanse/skarbowka-z-problemami-krajowa-administracja-skarbowa-to-c.

haos/4q7215j (dostęp dnia: 02.05.2017 r.).
22 A. Tarka, Reforma administracji: nielegalni kontrolerzy
 http://www.rp.pl/Administracja/303169814-Reforma-administracji-nielegalni-kontrolerzy.html#ap-2 

(dostęp dnia: 02.05.2017 r.).
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S. Siwy w wywiadzie dla Opinie.NEWS mówi: ,,według raportu Najwyższej 
Izby Kontroli poziom kontroli jest niewystarczający i sprzyja przemytowi. Braki 
kadrowe występują na przejściach granicznych, na zewnętrznej granicy UE oraz na 
lotniskach. - Sumując te liczby i uwzględniając niedobory kadrowe, widać gołym 
okiem, że drastycznie zaniżono limit funkcjonariuszy w KAS 23”. Celnicy chcieliby, 
żeby ktoś także ich zauważył. Mają oni ostre zarzuty co do ucywilnienia ich zawodu. 
Jak sami podkreślają nie będzie to przyczyna do rewitalizacji ich działań lecz cofnięcie 
ich do czasów, gdy tylko państwo ma prawo coś powiedzieć, a lud ma siedzieć i obser-
wować. Wprowadzenie tak wielkiej reformy w tak krótkim czasie to rzucenie się na 
żywioł. Cała zmiana sparaliżowała dotychczasowy system gdy ten nowy nadal nie 
był gotowy. O swoich problemach celnicy powiadomili Jerzego Szewczaka – wice-
ministra finansów, który w wypowiedzi z dnia 10.03.2017 r. uznał, że to przejściowe 
problemy i rozwiąże je w przeciągu 2 miesięcy. Celnicy pokazali władzy, że twardo 
stąpają po ziemi i nie dadzą się tak łatwo. Nie poddadzą się i z upływem czasu ciągle 
przedstawiają swoje warunki i mówią, że jak będzie trzeba to wyjdą na ulice.

5. Podsumowanie
Krajową Administrację Skarbową słusznie nazywamy rewolucją. Wpro-

wadza ona takie zmiany, o których nie przyszło nam nawet do nie dawna myśleć. 
Nowo powstały fiskus dzięki ustawie, ma więcej uprawnień do kontroli dotychcza-
sowych podatników. Kontrola przeprowadzana bez wcześniejszego powiadomienia, 
możliwość przeglądania dokumentów firmowych objętych tajemnicą to nie wszyst-
kie metody jakie będą mogli stosować urzędnicy. Przeszukanie firmy już nie będzie 
dla urzędnika problemem. Będzie mógł on korzystać nie tylko ze specjalistycznego 
sprzętu ale nawet z psów tropiących. A więc do tej pory Krajowa Administracja Skar-
bowa to więcej rewolucji niż przebudowy. Możemy tylko mieć nadzieje, że w przy-
szłości ustabilizuje się to, co teraz budzi chaos i niezrozumienie. Teraz piłeczka stoi 
po stronie władz, będą oni w stanie zrozumieć oczekiwania ludzi? A może dostrzegą 
swoje błędy? Trzeba czekać na to co przyniesie los.
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PRAWNA PROBLEMATYKA MOBBINGU 
W STOSUNKACH PRACY

Legal issues of mobbing in work relations

Abstract:
Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska mobbingu w kontekście prawa 

pracy. Na wstępie zdefiniowano pojęcie i znaczenie mobbingu. Zwrócono uwagę na 
podejście społeczne do zjawiska mobbingu, podkreślając niską świadomość społeczną 
tego zjawiska. Przedstawiono również prawne regulacje ujęte w kodeksie pracy doty-
czące zjawiska mobbingu. Omówiono podmioty uczestniczące w tym procederze, 
jak też przyczyny zaistnienia zjawiska mobbingu na rynku pracy. Omówiono zacho-
wania będące przejawami mobbingu, wymieniając te najbardziej rozpowszechnione. 
Następnie przedstawiono społeczne skutki mobbingu, przywołując dane ilustrujące 
skalę problemu. W dalszej części zaprezentowano skalę zjawiska na tle państw Unii 
Europejskiej. Dokonano też charakterystyki zjawiska mobbingu w Polsce, przedsta-
wiając poprzez ukazanie rankingu najbardziej zmobbingowanych branż. Na tej pod-
stawie dokonano oceny skali zjawiska w naszym kraju. Podjęto rozważania na temat 
bardzo niskiej skali spraw sądowych w tej kwestii oraz niską ilość spraw sądowych 
uwzględniających powództwo. Odniesiono się do odpowiedzialności za stosowanie 
mobbingu w Kodeksach pracy, cywilnym i karnym. Dokonano również subiektywnej 
oceny regulacji prawnych w przedmiotowym problemie.

Prawna problematyka mobbingu w stosunkach pracy
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Abstract:
The aim of the article is to present the phenomenon of mobbing in the context 

of labor law. Initially, the concept and meaning of mobbing was defined. The social 
approach to mobbing has been highlighted, emphasizing the low social awareness of 
this phenomenon. The legal regulations included in the Labor Code on the phenome-
non of mobbing are also presented. The actors involved in this process were discussed, 
as well as the reasons for the phenomenon of mobbing on the labor market. Mobbing 
behaviors are discussed, listing the most widespread. The social effects of mobbing 
were then presented, recalling the data that illustrated the scale of the problem. The 
scale of the phenomenon is presented on the background of European Union countries. 
The characterization of the phenomenon of mobbing in Poland was also presented by 
presenting the ranking of the most popular industries. On this basis we have assessed 
the scale of the phenomenon in our country. Considerations have been made regarding 
the very low scale of court cases in this regard and the low number of lawsuits in the 
court. The responsibility for the use of mobbing in the Labor, Civil and Criminal Code 
has been referred to. There was also a subjective assessment of legal regulations in the 
phenomenon problem.

Definicja i znaczenie mobbingu
Określenia „mobbing” użył po raz pierwszy austriacki etolog Konrad Lorenz 

w połowie ubiegłego stulecia. Mianem tym nazwał atakowanie pojedynczego osob-
nika przez grupę zwierząt. Słowo mobbing pochodzi od angielskiego czasownika 
„mob”, określającego zachowania polegające na atakowaniu, napadaniu i dokucza-
niu1. Pojęciem tym w znaczeniu dotyczącym relacji w miejscu pracy posłużył się 
w 1984 roku niemiecki psychiatra Heinz Leymann. Określił on mobbing jako terror 
psychiczny stosowany wobec wybranych pracowników. Leymann podał podstawową 
definicję mobbingu określając, że Mobbing to proces nękania pracownika trwający 
nie mniej niż sześć miesięcy, stosowany systematycznie przynajmniej raz w tygodniu, 
godzący w godność, osobowość lub integralność psychiczną czy fizyczną człowieka, 
stanowiący zagrożenie dla jego zatrudnienia oraz wpływający na pogorszenie atmos-
fery i wydajności pracy2.

Mobbing jest zjawiskiem negatywnym, przynoszącym niszczące skutki 
zarówno dla firmy, jak i dla samej ofiary. Są to skutki o charakterze materialnym i nie-
materialnym. W dużej mierze uzależnione są od struktury organizacyjnej i specyfiki 
firmy, a także czynnika ludzkiego. Najistotniejsze skutki mobbingu, to przede wszyst-
kim:

1) absencja chorobowa wśród ofiar mobbingu;

1 Jarosław Marciniak, Mobbing, dyskryminacja, molestowanie – przeciwdziałanie w praktyce, Wyd. 
Wolters Kluwer SA, Warszawa 2015r., s.19.

2 Tamże, s. 20.
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2) brak twórczych pomysłów, spadek zaangażowania, popełnianie błędów, podej-
mowanie niewłaściwych decyzji i niedotrzymywanie terminów, co często prze-
kłada się na efektywność i wpływa na wizerunek firmy;

3) koszty finansowe, związane z koniecznością wypłaty wynagrodzenia osobom 
mobbowanym, których praca jest mniej wydajna;

4) zaburzenia relacji interpersonalnych w firmie wpływają na jakość i sposób 
pracy pozostałych pracowników. Ma to również wpływ na image firmy (klient 
wyczuwa atmosferę);

5) płynność personelu, koszty naboru i przeszkolenia nowych kadr, wdroże-
nie nowo przyjętego pracownika. Wszystko to rzutuje na jakość świadczonej 
pracy, a tym samym na wizerunek firmy;

6) niższa wydajność i efektywność kadry zarządzającej, zmuszonej do zajmowa-
nia się problemami personalnymi.
Mobbing niszczy kontakty interpersonalne, nie tylko w środowisku pracy, ale 

też zakłóca relacje międzyludzkie w życiu prywatnym. Atmosfera w miejscu pracy 
przenosi się na więzi rodzinne, wpływa destrukcyjnie na jakość tych więzów, powodu-
jąc w skrajnych przypadkach rozpad małżeństwa itp. problemy rodzinne, towarzyskie. 

Długotrwały stres w obliczu sytuacji mobbingu czyni w ludzkiej psychice 
ogromne spustoszenie, obniża wiarę w poczucie własnej wartości, utratę pewno-
ści siebie. Pojawiają się obsesyjne myśli na temat pracy, a nawet chęć jej zmiany. 
Taka osoba zarówno wśród współpracowników, jak i znajomych nie potrafi mówić 
o niczym innym, jak o atmosferze i sytuacji w pracy, chce się wyżalić, ponarzekać, 
etc. Otoczenie nie chce zazwyczaj słuchać ciągłych narzekań, powoli i sukcesywnie 
oddala się od takiej osoby. Ofiara mobbingu zostaje sama, zaczyna wątpić w swoje 
możliwości i kompetencje, co doprowadza do zaburzeń osobowości, poczucia bycia 
gorszym i izolacji od otoczenia. Sytuacja powoduje zamknięcie się „w sobie” i wyco-
fanie z aktywności. 

Bardzo często ofiara mobbingu kumulowaną złość i apatię przenosi na łono 
rodziny, w niej szukając wsparcia i pomocy. Rodzina po pewnym czasie zaczyna się 
irytować, pojawia się motyw pogarszania relacji rodzinnych. Brak wsparcia ze strony 
bliskiej osoby doprowadza do braku komunikacji między partnerami, którzy zaczy-
nają się oddalać od siebie. Bywa, że partner zaczyna unikać rozmów, zaczyna szu-
kać alternatywnych sposobów spędzania czasu, a to stanowi już realne zagrożenie dla 
związku i rodziny. 

Osoba mobbowana, wobec zniszczonego życia zawodowego i rodzinnego, 
pozbawiona jakiegokolwiek wsparcia staje się „wrakiem człowieka”. Jedynym ratun-
kiem może być wówczas pomoc specjalisty, o ile na taką pomoc się zdecyduje. Powyż-
sze sytuacje mogą stanowić również w pewnych okolicznościach zagrożenie dla życia 
osoby mobbingowanej.
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Podejście społeczne do mobbingu, wiedza i świadomość społeczna w tym 
zakresie

Zjawisko mobbingu, występuje w stosunkach pracy, jest niewidoczne, ale 
wywołuje bardzo niekorzystne skutki zwłaszcza dla osoby mobbingowanej, ale też 
jest szkodliwe dla pozostałych pracowników, jak i samego pracodawcy. 

Mobbing rozwija się wszędzie tam, gdzie funkcjonuje niewłaściwa organizacja 
i kultura pracy. Pracodawca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, jak 
i zarząd firmy korporacyjnej winni w świetle przepisów Kodeksu pracy, a także we 
własnym interesie uwzględnić w swoim działaniu możliwość wystąpienia zjawiska 
mobbingu i podejmować właściwe działania.

Kultura organizacyjna w miejscu pracy, to nic innego jak zbiór norm społecz-
nych i dbałość o podstawowe systemy wartości, zapewnienie właściwego klimatu 
organizacyjnego i wymaganie takiego zachowania. Powinna ona dotyczyć poglądów, 
przekonań, oczekiwań i norm, które będą łączyć wszystkich pracowników firmy3. Kre-
owanie właściwej kultury organizacyjnej sprzyja integracji pracowników, powoduje, 
że rozumieją oni misję i strategię firmy i bardziej się z nią identyfikują. Jednakowe 
sposoby pomiaru i kryteria oceniania efektów pracy, sprzyjają unikaniu sytuacji kon-
fliktowych i nieporozumień. 

Podstawową zasadą dobrej kultury organizacyjnej jest np. ustalenie systemu 
wartości, opartego na wzajemnym szacunku, dbaniu o profesjonalizm i działaniu na 
rzecz pozytywnego wizerunku firmy. 

Ważną zasadą w kulturze organizacyjnej firmy jest jasno sprecyzowana wizja 
i misja firmy, która winna stanowić trzon jej działania. Nie mniej istotne są też takie 
zasady jak: dotrzymywanie danego słowa i wdrożenie go w czyn, dobranie odpowied-
niej kadry czy stworzenie odpowiednich i przyjaznych warunków do realizacji powie-
rzonych zadań.

Niezwykle istotne dla każdego pracownika jest uświadomienie mu, że jest 
osobą ważną, z którą firma wiąże plany na długoletnią i wzajemną współpracę. Pra-
cownik, który ma poczucie, że nie jest tylko „zasobem ludzkim”, ale człowiekiem, 
fachowcem, którego firma szanuje i docenia, z pewnością zrobi dla niej dużo wię-
cej. Będzie czuł się w niej potrzebny, odpowiedzialny za nią, będzie dbał o nią, jak 
o swoją własną.

Niestety wiele firm, wychodząc z założenia, że „u nas coś takiego nie wystę-
puje”, tworzy profilaktykę antymobbingową polegającą zazwyczaj na stworzeniu 
stosownej procedury. Zrozumiała dla pracowników i skuteczna w sensie prawnym 
polityka antymobbingowa to pierwszy, najbardziej podstawowy krok, jaki powinien 

3 Pobrano ze strony: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jakie-znaczenie-dla-firmy-ma-kultura-organiza-
cyjna, dostęp: [08.05.2017].



Prawna problematyka mobbingu w stosunkach pracy  —  213

wykonać pracodawca. Profilaktyka antymobbingowa ma sens tylko wtedy, gdy jest 
wsparta konkretnymi działaniami. 

Powstaniu zjawiska mobbingu, sprzyja m.in.: 
1. rozdźwięk między kulturą faktyczną, a oficjalnie deklarowaną - uważany 

jest za podstawową przyczynę większości zachowań mobbingowych;
2. zaprzeczanie istnieniu konfliktów – przejawia się w rozwiązywaniu ich 

poprzez niejawną agresję lub wykluczenie jednostki; 
3. silny nacisk na konformizm i dyscyplinę – otwiera drogę do „karania” jed-

nostek za ich odmienność lub indywidualizm (adekwatnie jak np. zjawisko 
„fali” w wojsku); 

4. słabe przywództwo - zbyt autokratyczne prowadzi do nadmiernej zależno-
ści pracowników od przełożonego, zaś zbyt unikający styl przywództwa 
- do braku reakcji menedżerów na naruszanie obowiązujących zasad4.

Czynnikiem nasilającym mobbing jest rywalizacja, wykluczanie osób naru-
szających niepisane reguły. Na mobbing narażone są zazwyczaj osoby słabsze lub 
obdarzone wyjątkową wrażliwością, jak też te o silnej osobowości, nie wahające się 
otwarcie głosić swoich poglądów. Ofiarami bywają również osoby szczególnie zdolne 
czy wyjątkowo kompetentne, czym wzbudzają np. zazdrość. 

Mówiąc o stratach spowodowanych przez mobbing nie można zapominać, że 
ponoszą je wszyscy – ofiary, pracodawcy, a także ogół społeczeństwa. Są to nader 
wymierne koszty leczenia osób, które mobbing doprowadził do choroby, zasiłki cho-
robowe, renty i wcześniejsze emerytury. Nie bez znaczenia są też opłaty sądowe zwią-
zane z przewodami sądowymi w sprawach o mobbing. Nie należy zapominać także 
o niewymiernych, acz bardzo wysokich kosztach utraty potencjału ludzkiego. Przecież 
na ogół ofiarami mobbingu są pracownicy, którym państwo fundowało wykształcenie 
przez wiele lat. 

Z powodu mobbingu ludzie stają się apatyczni, wypaleni, tracą zapał do pracy, 
żyjąc z rent i zasiłków wypłacanych ze środków budżetu państwa, a także przez pomoc 
społeczną, a więc również ze społecznych pieniędzy. Mobbing, jako zjawisko spo-
łeczne z różnym nasileniem zdarza się we wszystkich grupach społecznych.

Mobbing w polskim prawie pracy
W polskim ustawodawstwie, zjawisko mobbingu znajduje odzwierciedlenie 

w kilku przepisach prawnych. Podstawowy akt prawny, jakim jest Konstytucja RP 
w art. 47 mówi, że: Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzin-
nego, gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do ochrony życia prywatnego, rodzin-
nego, czci i dobrego imienia oraz decydowania o swoim życiu osobistym5. Konstytucja 

4 Pobrano ze strony: https://oditk.pl/pl/wiedza/artykul/zobacz/mobbing-a-kultura-organizacyjna-lepiej 
zapobiegać-niż-leczyć, dostęp: [08.05.2017].

5 Konstytucja RP z dn. 02.04.1997r., Rozdział II – Wolności i prawa osobiste, str. 7.
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odnosi się bardzo ogólnie do prawnej ochrony człowieka, w tym także pracownika. 
Gwarantuje jednak prawną ochronę życia człowieka w każdym jego aspekcie, w tym 
także ochronę jego godności i wolności w zakresie stosunku pracy.

Najszerzej, co zrozumiałe do problematyki mobbingu odnosi się Kodeks pracy. 
Przepis art. 943 Kodeksu Pracy stanowi, że: 
§ 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.
§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skiero-
wane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu 
lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawo-
dowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolo-
wanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
§ 3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od 
pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną 
krzywdę.
§ 4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo docho-
dzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagro-
dzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.
§ 5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na 
piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy6.

Przywołane przepisy rozstrzygają jednoznacznie, że za mobbing w firmie 
odpowiada pracodawca, jako „obowiązany przeciwdziałać” jest odpowiedzialny za 
zaistnienie mobbingu w zakładzie pracy niezależnie od tego, kto jest jego sprawcą, 
a kto ofiarą. 

Kodeks pracy podaje definicję mobbingu, określając główne przesłanki tego 
zjawiska, a więc uporczywe i długotrwałe nękanie skierowane przeciwko pracowni-
kowi, zastraszanie, poniżanie i izolowanie doprowadzające pracownika do stanu ofiary 
mobbingu, który poniesie wszystkie konsekwencje tego stanu. Kodeks daje prawo 
mobbingowanemu pracownikowi do ubiegania się o odszkodowanie za utratę zdrowia 
fizycznego i psychicznego.

Pracownik, który ucierpiał wskutek mobbingu może rozwiązać umowę o pracę 
w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia oraz żądać od pracodawcy zadość-
uczynienia za poniesione szkody moralne. Powyższe zapisy obligują pracodawcę do: 
czuwania nad atmosferą w firmie, przyglądania się zmianom w zachowaniu pracow-
ników, a w większych strukturach podejmowania działań profilaktycznych w postaci 
organizowania pogadanek i szkoleń zapobiegających powstawaniu tego zjawiska. 

Bagatelizowanie przez pracodawcę tego zagadnienia bardzo często wynika 
z braku odpowiedniej kultury i wiedzy w tym względzie. W świetle przepisów Kodeksu 
pracy, to pracownik musi przedstawić dowody, że jest ofiarą mobbingu. Jednoznaczne 

6 Ustawa z dn. 26.06.1974 r., Kodeks pracy, Dział IV, Rozdział I – Obowiązki zakładu pracy, str. 46 i 47. 



Prawna problematyka mobbingu w stosunkach pracy  —  215

zdefiniowanie zachowań mobbingujących jest bardzo trudne, a więc zgromadzenie 
jednoznacznych i niepodważalnych dowodów – także. 

W Polsce działa wiele instytucji zajmujących się problemami osób, które 
doświadczyły mobbingu, np.: grupa robocza do spraw mobbingu i nękania psychicz-
nego przy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), poradnie antymobbingowe przy 
Okręgowych Izbach Lekarskich i Międzynarodowa Organizacja Pracy.

Kto może być podmiotem mobbingu
Nie jest możliwe wyodrębnienie typu osoby, która będzie mobberem, nie 

ma też możliwości stwierdzenia, że osoba o określonych cechach stanie się ofiarą 
mobbingu. Badania naukowe w tym względzie pozwalają jednak wyodrębnić pewne 
cechy osobowościowe, które najczęściej charakteryzują mobberów, jak też cechy 
wyróżniające pracowników, którzy zazwyczaj są ofiarami przemocy psychicznej. 
Lilian Glass, doktor psychologii stworzyła koncepcję tzw. człowieka toksycznego, 
która z powodzeniem może być zastosowana do opisu mobbera. Jej definicja brzmi: 
„Człowiek toksyczny, to ktoś, kto pragnie cię zniszczyć”. Wyróżniła kilka typów ludzi 
toksycznych, przełożonych, których cechy pozwalają sądzić, że mają predyspozycje 
do stosowania mobbingu: 

1) bezwzględny tyran, to człowiek nieobliczalny, pozbawiony skrupułów, 
sadystyczny, arogancki, nieprzystępny, hałaśliwy;

2) napastliwy krytyk, to człowiek drobiazgowy, napastliwy, wszystkowiedzący;
3) maniak kontroli, to człowiek pragnący zachować wszystko pod kontrolą, 

chcący robić wszystko sam, niepotrafiący pracować w zespole;
4) chodząca doskonałość, to człowiek uparty, żądny władzy, osądzający, mało 

komunikatywny, samolubny, krytyczny, dokładny i wszystkowiedzący7.
Działania mobbingowe mogą dotknąć zatem każdego pracownika. Analiza kon-

kretnych przypadków pozwala wyróżnić kilka grup, które częściej niż inne narażone 
są na przemoc psychiczną. Szczególnie narażone są osoby kreatywne, o wysokich 
kwalifikacjach, bardzo dobrze wywiązujące się ze swoich obowiązków zawodowych. 
Taki pracownik jest uważany za zagrożenie dla pozycji przełożonego czy współpra-
cowników, dlatego z ich punktu widzenia jest on osobą niechcianą w firmie. 

Najczęściej z mobbingiem mamy do czynienia na linii pracodawca/przełożony 
i podwładny/pracownik. Przełożony wykorzystuje swoją pozycję, nadużywa władzy, 
często stosując sposób zarządzania przez zastraszanie. Wprowadza atmosferę presji, 
wymusza pewne zachowania, tkwiąc w przekonaniu, że takim działaniem wpływa na 
dyscyplinę i maksymalną wydajność swoich pracowników.

Zjawisko mobbingu może zdarzyć się też w sytuacji odwrotnej, kiedy to pra-
cownicy stosują mobbing wobec swojego przełożonego. Bywa, że przełożony roz-
poczyna pracę w firmie, wprowadza swoje „rządy”, co nie jest akceptowane przez 

7 Pobrano ze strony: http://osa-stow.republika.pl/warto.html, dostęp: [09.05.2017].
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zespół, a decyzje są krytykowane i w pewien sposób bojkotowane. Podobnie sytuacja 
ma się, gdy to współpracownik awansuje, a zespół tkwi w przekonaniu, że na niego nie 
zasłużył, pojawia się wówczas wątek zazdrości, chęć udowodnienia, że nowy szef nie 
jest specjalistą w swojej dziedzinie.

Do przejawów mobbingu dochodzi też w gronie współpracowników. Źródłem 
takiego zachowania są predyspozycje przywódcy grupy, bądź też osobista niechęć do 
konkretnej osoby. Wynika to głównie z próby pokazania się w lepszym świetle, zwy-
czajna zazdrość, czy po prostu chęć dominowania, podporządkowywania sobie ludzi, 
którzy pod jego wpływem przyłączają się do tego niechlubnego procederu8.

Mobbing nie obejmuje tylko pracowników na niższych szczeblach. Mobbing to 
zjawisko dość szerokie i może dotknąć każdego pracownika. 

Przyczyny mobbingu
Wyróżnia się trzy grupy przyczyn mobbingu:
1) przyczyny społeczne,
2) cechy osobowości osoby stosującej mobbing,
3) cechy osoby będącej ofiarą mobbingu.

Wśród przyczyn społecznych sytuacjom mobbingowym sprzyja zjawisko bez-
robocia i zagrożenie utratą pracy. Umowy na czas określony, umowy zlecenia i umowy 
o dzieło nie dają pewnej i stabilnej pracy, nie gwarantują bezpieczeństwa, stałego 
dochodu w przyszłości.

Sytuacja rynkowa wymusza konkurencyjność, cięcie kosztów i nastawienie 
na osiąganie wyników gwarantujących pozycję firmy na rynku. Często ogranicza 
się zasoby kadrowe, wyznacza zadania wykraczające poza możliwość ich realizacji, 
obarcza się pracowników dużą odpowiedzialnością. Pojawia się zła atmosfera w miej-
scu pracy, brak współpracy, niekończący się wyścig kto więcej, kto szybciej i lepiej 
wykona zadania. Taka sytuacja rodzi poczucie zagrożenia, niepewności i zwiększa 
ryzyko zaistnienia mobbingu. 

Czynnikiem sprzyjającym wystąpieniu zjawiska mobbingu jest charaktery-
styczny zespół cech, które posiada kierujący instytucją, tzw. typ osobowości przełożo-
nego - oprawcy. Bywa, że część z nich w szykanowaniu pracownika znajduje sposób 
na odwrócenie uwagi od własnej niekompetencji. 

Portret psychologiczny szefa dręczyciela przedstawia osobę o wyolbrzymio-
nym poczuciu własnej wartości, przeceniającym swoje umiejętności i swoją wiedzę. 
Osoba, która odważy się mieć odmienne zdanie traktowana jest jak wróg i może spo-
dziewać się, że będzie przez przełożonego szykanowana. Ale osoby uległe też nie mogą 
czuć się bezpiecznie. Taki szef spodziewa się akceptacji dla wszystkich swoich decyzji 
i nie ufa nikomu. Często doprowadza do tego, że osoby, będące jego podwładnymi 

8 Tamże.
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nie ufają sobie nawzajem. Panuje przeświadczenie, że wszyscy zgadzają się z szefem, 
a kto ma inne zdanie – odstaje od tzw. zespołu.

Pozycja społeczna ofiary i jej cechy osobowości są kolejnym czynnikiem 
sprzyjającym zaistnieniu zjawiska mobbingu. Jak się okazuje niezwykle łatwo zdomi-
nować osobę „inną”, tzn. posiadającą inny kolor skóry, inną narodowość, przekonania 
religijne czy status finansowy9. Pracownik przekonany o swojej zależności wobec pra-
codawcy, wstydzi się, boi się czy po prostu nie umie odmówić, gdy ten wymaga i każe 
robić coś, co wykracza poza zakres obowiązków. Obawia się, że każdy sprzeciw może 
pociągnąć za sobą konsekwencje nie tylko finansowe, ale te ostateczne, czyli zwolnie-
nie z pracy. Wydaje się, że pracodawca ma taką świadomość i nader często pozwala 
sobie na zachowania, które wymienione są w definicji mobbingu.

Przejawy mobbingu
Twórca definicji Heinz Leymann, określając mobbing jako proces nękania 

pracownika uznał, że sama definicja nie dość dobrze określa zachowania, które są 
mobbingiem. Sama definicja jest tylko myślą informującą o istnieniu tego problemu. 
W doprecyzowaniu przejawów tego zjawiska Leymann stworzył listę zachowań mob-
bingowych, którą podzielił na kategorie. Według Heinza Leymanna przejawami mob-
bingu są:

1) Działania utrudniające proces komunikowania się, takie jak: ograniczanie 
i przerywanie wypowiedzi, wyzwiska i podwyższony ton głosu, bezustanna 
krytyka, groźby;

2) Działania wpływające negatywnie na relacje społeczne, to m. in.: unikanie kon-
taktu z ofiarą i rozmów z nią, fizyczne i społeczne izolowanie ofiary, ignorowa-
nie i lekceważenie; 

3) Działania naruszające wizerunek ofiary, to m. in.: obmawianie, ośmieszanie, 
wyśmiewanie się, sugerowanie zaburzeń psychicznych, krytykowanie poglą-
dów i przekonań;

4) Działania uderzające w pozycję zawodową ofiary, to m. in.: zlecanie zadań 
naruszających godność osobistą, kwestionowanie decyzji, przydzielanie zadań 
zbyt trudnych, przerastających kompetencje i możliwości ofiary, wydawanie 
sprzecznych poleceń;

5) Działania uderzające w zdrowie ofiary, jak np.: zlecanie prac szkodliwych dla 
zdrowia, niedostosowanych do możliwości ofiary, groźby użycia przemocy 
fizycznej i jej stosowanie, molestowanie seksualne, sabotowanie pracy10.
Zjawisko mobbingu ewoluuje i pojawiają się nowe zachowania, których nie-

ustannie przybywa. Listę tę uzupełniła w znacznej mierze dr Marie-France Hirigoyen 
psychoanalityk i psychoterapeutka specjalizująca się w dziedzinie mobbingu. Wg niej 

9 Pobrano ze strony: http://www.abc-ekonomii.net.pl/s/przyczyny_mobbingu.html; dostęp: [10.05.2017].
10 Pobrano ze strony: http://www.mpolska24.pl/post/1817/mobbing-i-jego-przejawy, dostęp: [10.05.2017].
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mobbingiem jest też: zlecanie zadań nie należących do zakresu obowiązków, drobia-
zgowe kontrolowanie i rozliczanie pracownika, utrzymywanie pracownika w poczuciu 
ciągłego zagrożenia i dezinformacji, blokowanie awansu, wywieranie presji, aby pra-
cownik nie upominał się o swoje prawa, a także nieskonkretyzowane zarzuty11.

Kluczowym przejawem mobbingu jest unikanie dialogu, rozmowy wyjaśnia-
jącej zaistniałą sytuację. Pracodawca może wiele, może poprosić o więcej niż wynika 
to z zakresu obowiązków pracownika, jeżeli wymaga tego dobro firmy. Pracownik to 
zrozumie i wykona, poczuje się potrzebny i doceniony. W przeciwnej sytuacji zrodzi 
się poczucie wykorzystywania, poniżania, buntu i cierpienia, a stąd już niedaleko do 
poczucia mobbingu.

Społeczne skutki mobbingu
Mobbing wywołuje wiele niepożądanych skutków, które rzutują na sferę życia 

osobistego i społecznego. Przemoc w miejscu pracy destrukcyjnie wpływa na zdro-
wie osoby mobbingowanej, a także na relacje międzyludzkie. Skutkiem mobbingu 
może być pogorszenie stanu zdrowia osoby mobbingowanej. Zwolnienia lekarskie 
z powodu zaburzeń psychicznych generują koszty społeczne. W pierwszym półroczu 
2016 r. w Polsce wg informacji ZUS odnotowano aż 9,5 mln dni zwolnień lekarskich 
wystawionych z powodu zaburzeń psychicznych12, to prawie 70% więcej niż w tym 
samym czasie w 2010 r. 

 
Źródło: ZUS.

Mobbing zrodził chorobę XXI wieku, zwaną syndromem PTSD (Post – 
Traumatic Stress Disorder), czyli zaburzenia stresu pourazowego. Wywołuje ona 
stany lękowe wymagające specjalistycznej i długotrwałej opieki medycznej. Ofiara 

11 Tamże.
12 Pobrano ze strony: http://forsal.pl/artykuly/1015828,zwolnienia-lekarskie-z-powodu-zaburzen-

-psychicznych-kosztuja-coraz-wiecej.html, dostęp: [29.04.2017].
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mobbingu, doprowadzona do ostateczności, reaguje porównywalnie, jak ofiary działań 
wojennych, kataklizmów czy wypadków komunikacyjnych. 

Typowymi objawami PTSD są m. in. napięcie lękowe, uczucie wyczerpania, 
poczucie bezradności, koszmary senne o tematyce związanej z doznaną traumą oraz 
unikanie sytuacji przywołujących skojarzenia. Bywa, że początek zaburzenia pojawia 
się z pewnym opóźnieniem i może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Przebieg 
PTSD ma charakter zmienny, bywa, że objawy ustępują, ale też mogą utrzymywać się 
przez wiele lat i przejść w trwałą zmianę osobowości13.

Mobbing rujnuje atmosferę w miejscu pracy, zaburza relacje międzyludzkie 
i obniża motywację do pracy, co rzutuje na efektywność, konkurencyjność i rozwój 
firmy, która musi liczyć się z absencją chorobową, dużą płynnością kadr, zaniedba-
niami czy wypadkami przy pracy osób mobbowanych. Zarządzający firmą powi-
nien liczyć się także z utratą prestiżu w okolicznościach ujawnienia tego zjawiska na 
zewnątrz. 

Zjawisko mobbingu generuje koszty społeczne, przejawiające się w kosztach 
świadczeń z tytułu leczenia, rehabilitacji, rent lub emerytur, a także kosztami funkcjo-
nowania działalności gospodarczej. W związku z powyższym, eliminacja lub ograni-
czanie mobbingu do minimum leży w interesie zarówno pracodawcy jak i pracowni-
ków.

Mobbing w państwach UE
Zjawisko mobbingu jest także problemem w krajach wysoko rozwiniętych, 

w szczególności w krajach zachodnioeuropejskich. Przykładowo regulacje prawne 
w Szwecji, Francji i Belgii stanowią, że mobbing narusza podstawowe prawa pracow-
nicze. W innych krajach jak Hiszpania, Włochy czy Niemcy nadal nie ma regulacji 
prawnych rozwiązujących problem mobbingu. 

Problem mobbingu w miejscu pracy jest zagadnieniem stosunkowo nowym, 
dlatego metodyka interwencji antymobbingowej nie stanowi usystematyzowanej dzie-
dziny wiedzy. W wielu krajach Europy, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Austra-
lii ustanawiane są specjalne programy badawcze tzw. taskforce (oddziały specjalne), 
których celem jest opracowanie optymalnych sposobów prewencji ograniczających 
ryzyko przemocy w pracy.

13 Pobrano ze strony: https://portal.abczdrowie.pl/zespol-stresu-pourazowego, dostęp: [14.05.217].
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Badania przeprowadzane przez Europejską Fundację Poprawy Warunków 
Życia i Pracy i Międzynarodową Organizację Pracy ukazują zakres i skalę mobbingu 
w krajach UE, co prezentuje powyższy wykres. Przedstawia on procent pracowników 
narażonych na mobbing w miejscu pracy. Średnia arytmetyczna daje wynik zbliżony 
do 9%, co oznacza, że blisko 9% pracowników w UE jest poddawanych działaniom 
mobbingowym. Z przeprowadzonych badań wynika, że mobbing dotyka 10% kobiet 
i 7% mężczyzn pracujących zawodowo. Jak widać największe zagrożenie występuje 
w krajach Europy zachodniej, a najniższe w krajach śródziemnomorskich15.

Z powyższego wykresu wynika, że Polska na tle krajów UE nie wyróżnia się 
negatywnie, wręcz przeciwnie. Wynik 5% znajduje się na dolnym pułapie przedstawio-
nego wykresu, co warto zauważyć, jest on o prawie połowę niższy od średniej unijnej. 

Charakterystyka zjawiska mobbingu w Polsce
W Polsce panuje powszechne przekonanie, że mobbing jest zjawiskiem rzad-

kim. Tymczasem rzeczywistość nie jest tak jednoznaczna. Do nękania pracowników 
w ten czy inny sposób dochodzi niemal w każdej branży i w każdym zawodzie. Z badań 
przeprowadzonych w 2015 r. przez firmę Sedlak & Sedlak i dostępnych na platformie 
badań HR. wynika, że 4,88% badanych pracowników doświadcza regularnego mob-
bingu w pracy. Badania ujawniły istotne statystycznie różnice między płciami, kobiety 
są częstszym obiektem mobbingu niż mężczyźni. Tendencja ta dotyczy zwłaszcza 
izolowania od pozostałych członków grupy, usuwania z zespołu oraz zastraszania. 
W przebadanej grupie na złe traktowanie najczęściej uskarżali się pracownicy sze-
regowi, nie ma też istotnego wpływu staż pracy ani wiek zatrudnionego. Bez zna-
czenia jest też wielkość organizacji - mobbing występuje równie często w małych, 

14 Pobrano ze strony: https://www.google.pl/#q=mobbing+w+europie+statystyki, dostęp [30.04.2017].
15 Pobrano ze strony: http://www.mobbing.most.org.pl/publikacja_3.htm, dostęp: [29.04.2017].
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średnich i dużych firmach16. Zaobserwowano natomiast różnice pomiędzy branżami. 
Prym wiodą placówki służby zdrowia, przedsiębiorstwa energetyczne i banki. Naj-
mniej narażone na mobbing są firmy reklamowe, informatyczne, telekomunikacyjne 
oraz organizacje pozarządowe, czego dowodzi poniższe zestawienie:

Badania wskazują, że 10% pracowników ma świadomość stosowanego wobec 
nich mobbingu, kolejnych 12% odczuwa jego przejawy, a tylko 71% mobbowanych 
pracowników potrafi właściwie rozpoznać to zjawisko, tzn., że co trzeci nie ma świa-
domości, że upokorzenia którym jest poddawany stanowią zdefiniowany i zwalczany 
prawnie problem społeczny. Powyższe wskazuje, jak wiele jest do zrobienia w tej 
kwestii.

Skala zjawiska mobbingu w Polsce
Ocenę skali zjawiska mobbingu w Polsce utrudnia fakt, że większość ofiar nie 

mówi o tym głośno. Zaledwie co czwarty pracownik w Polsce przyznaje się do tego, 
że jest lub był mobbingowany w miejscu pracy. Mobberem jest najczęściej przełożony 
lub współpracownik ofiary. 

Mobbing nie ma charakteru otwartej, jawnej agresji, atak przybiera formę 
manipulacji psychicznej. Około 14% pracowników w Unii Europejskiej doświadcza 

16 Pobrano ze strony: http://praca.interia.pl/news-mobbing-w-pracy-alarmujace-wyniki-badania,nId 
,1857746, pobrano: [30.04.2017].
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różnych form przemocy psychicznej, w Polsce ten wskaźnik jest oficjalnie nieco niż-
szy. Problem w tym, że wiele zachowań agresywnych polscy pracownicy odbierają 
jako trudności w pracy, które trzeba znosić, bo to pracodawca stawia warunki. Pra-
cownikowi należy uświadamiać, że wobec pracodawcy ma on nie tylko obowiązki, 
ale również i prawa, i powinien swych praw umieć bronić. W świadomości znakomitej 
większości polskiego społeczeństwa panuje przeświadczenie, że pracownik w starciu 
z pracodawcą jest na przegranej pozycji, a takie rozumienie sprzyja rozwojowi oma-
wianego zjawiska. Każdy, kto dopuszcza się czynności zabronionych prawnie, powi-
nien mieć tego świadomość, że może stać się przedmiotem postępowania sądowego. 
Im większa liczba mobbowanych pracowników będzie broniła swoich praw, tym prę-
dzej zjawisko mobbingu zacznie ulegać redukcji.

Dlaczego mobbing stanowi niewielki odsetek spraw sądowych w Polsce
Mimo, zdawałoby się, precyzyjnej definicji mobbingu pracownikowi trudno 

jest udowodnić przed sądem swoje racje. Jak twierdzą prawnicy, aby uznać konkretne 
zdarzenie za mobbing, musi ono spełniać jednocześnie osiem przesłanek zapisanych 
w art. 943 § 2 KP, a to jest bardzo trudne. Potwierdzają to statystyki, bo Minister-
stwo Sprawiedliwości publikuje od 2007 r. coroczną ewidencję spraw w sądach pracy 
pierwszej instancji o odszkodowania i zadośćuczynienie w związku z mobbingiem.

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 ilość spraw dot. Mobbingu

sądy rejonowe 506 536 529 596 535 580 603

sądy okręgowe 173 173 179 182 112 130 131
 sprawy uwzględnione w całości lub w części

sądy rejonowe 34 17 34 34 23 22 25

sądy okręgowe 1 5 5 9 0 1 4
Źródło: http://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/download,2674,3.html

Ilość spraw w sądach rejonowych w zaprezentowanych latach wzrasta, jed-
nak liczba spraw rozstrzyganych na korzyść pracownika – maleje. Powyższa tabela 
obrazuje ilość spraw rozpoznawanych przez sądy i ilość spraw uwzględniających 
powództwo. Z analizy wynika, że najwyższy wynik w sądach rejonowych odnoto-
wano w r. 2007 i wyniósł on 6,71% spraw zakończonych wygraną pracownika, śred-
nia z wszystkich lat, to tylko 4,89%. Znacznie gorszy wskaźnik wypracowały sądy 
okręgowe. Najlepszym był rok 2013 z wynikiem 3,05% spraw rozstrzygniętych na 
korzyść pracownika, a średnia, to tylko 2,15% spraw zakończonych pozytywnie dla 
mobbowanego. 

Wskaźniki te pokazują, jak bardzo trudno jest dowieść zjawiska mobbingu, 
średnio co 20-ty pracownik wygrywa w sądzie rejonowym, w sądzie okręgowym 
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wygrywa swą batalię co 50-ta ofiara mobbingu. W rankingu prym wiodą sądy w więk-
szych miastach, gdzie jest większa ilość miejsc pracy i większa świadomość miesz-
kańców. W małych miasteczkach i w środowisku wiejskim, gdzie jest bardzo okrojona 
podaż pracy trudniej o odwagę i poniesienie ryzyka utraty pracy. Pewne znaczenie ma 
w tym względzie także wiedza i świadomość.

Odpowiedzialność za stosowanie mobbingu
Odpowiedzialność z tytułu stosowania mobbingu określona jest w przepisach 

Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, a także Kodeksu karnego. Sprawcą mobbingu 
może być każdy, jednak zgodnie z art. 943 § 2 KP odpowiedzialność za mobbing 
zawsze obciąża pracodawcę. Tak więc, gdy dowiedzione zostanie mobbingowanie 
w miejscu pracy pracownik może żądać od pracodawcy odszkodowania. 

W sytuacji, gdy mobbing wywołał u pracownika rozstrój zdrowia (art. 943 § 3 
KP) zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę ma być odpowiednia suma pieniężna. 
Przepisy prawa pracy nie określają ram kwotowych, ich wysokość uzależniając od 
konkretnej sprawy i rozmiarów uszczerbku na zdrowiu. 

Przepis art. 943 § 4 KP odnosi się do sytuacji, gdy pracownik na skutek mob-
bingu rozwiązał umowę o pracę. Kodeks pracy daje mu prawo do żądania od pra-
codawcy odszkodowania, w tym przypadku jednak wskazując, że nie może być ono 
niższe od minimalnego wynagrodzenia. 

Odpowiedzialność pracodawcy w każdej sytuacji mobbingu opiera się na zasa-
dzie tzw. ryzyka osobowego, tzn. że odpowiada on za niewłaściwy dobór kadr menadżer-
skich nie potrafiących przeciwdziałać, czy wręcz zezwalających na mobbing17. 

Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny nie mówi wprost o mob-
bingu, ale ogólnie o krzywdach wyrządzonych innym osobom:
art. 23 KC: Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, 
swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, 
nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonaliza-
torska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej 
w innych przepisach.
art. 415 KC: Kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej 
naprawienia. 
art. 445 KC: Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadość-
uczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę18.

Kodeks cywilny ma zastosowanie zastępcze wobec Kodeksu pracy. W sytu-
acji, gdy sąd nie uwzględni powództwa o mobbing, osoba poszkodowana może 

17 Pobrano ze strony: http://www.infor.pl/prawo/praca/mobbing/305525,Czy-pracodawca-odpowiada 
-za-mobbing.html, dostęp: [10.05.2017].

18 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 64, nr 16, poz. 93. 
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zaskarżyć pracodawcę z powództwa cywilnego, wnioskując o wypłatę odszkodowa-
nia np. za utratę zdrowia.

Prawo pracy jest ściśle skorelowane z prawem cywilnym. Przepis art. 300 
Kodeksu pracy w sprawach nie uregulowanych przez KP odsyła do stosowania prze-
pisów Kodeksu cywilnego, o ile nie kolidują one z zasadami wynikającymi z prawa 
pracy. Pracodawca poza odpowiedzialnością za stosowanie mobbingu wynikająca 
z prawa pracy i prawa cywilnego może być pociągnięty do odpowiedzialności. Kodeks 
karny poświęca temu zagadnieniu cały rozdział XXVIII zatytułowany Przestępstwa 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Odpowiedzialność karna za 
naruszenie praw pracownika wynikających ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecz-
nych czy naruszenie obowiązków wynikających z przepisów bhp wg KK obejmuje 
karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności nawet do 3 lat.

Konkluzje
Zagadnienie mobbingu nie jest jednoznacznie rozumiane zarówno przez pra-

cowników, pracodawców jak również ogół społeczeństwa. Mamy do czynienia ze 
zjawiskiem, które, w sensie społecznym nie doczekało się należytej uwagi. Świadec-
twem powierzchowności rozumienia zjawiska mobbingu jest jego ustawowa definicja, 
wprowadzona do Kodeksu pracy w 2004 r. Można odnieść wrażenie, że stanowi ona 
realizację dyspozycji prawa międzynarodowego. Analiza orzecznictwa w sprawach 
o nękanie pracowników dowodzi, że na gruncie przepisów oddalanie roszczeń wyni-
kających z tego zjawiska przychodzi sądom z niesłychaną łatwością, ze względu na 
specyfikę zagadnienia i trudności w udowodnieniu mobbingu. 

Mobbing jest stosunkowo nowym i rozwojowym zjawiskiem. Można przyjąć, 
że jest to choroba współczesnej cywilizacji stanowiąca przejaw przemocy psycholo-
gicznej, a bywa, że i fizycznej. Jest to zjawisko progresywne, stanowiące zagrożenie 
dla jego ofiar. Obowiązujące przepisy prawne nie rozwiązują problemu, bo są zbyt 
ogólne, dotykają zagadnienia, ale nie są w stanie go ograniczyć. Problem tkwi w kul-
turze, edukacji i psychice ludzkiej. 

Największe problemy osób mobbingowanych skupiają się na trudności 
w przedłożeniu dowodów mobbingu. 

Właściwa kultura wpajana od najmłodszych pokoleń odnośnie wrażliwości na 
krzywdę, szacunku do drugiego człowieka i tolerancji mogą przyczynić się do ogra-
niczenia zjawiska mobbingu. Edukacja społeczna jawi się zatem jako jeden z najważ-
niejszych elementów w tym względzie, poparta przepisami prawa może zahamować to 
zjawisko, a być może je wyeliminować z życia przyszłych pokoleń.
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PROSTYTUCJA JAKO ZJAWISKO 
WYKOLEJENIA SPOŁECZNEGO – UWAGI DE 

LEGE LATA I DE LEGE FERENDA

Prostitution as a phenomenon of social derailment  
- comments de lege lata and de lege ferenda

Streszczenie:
Pojęcie ,,prostytucji” pochodzi od łacińskiego słowa prostitutio, oznaczającego 

nierząd uprawiany w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Pojęcie to łączy się z defi-
nicją wykolejenia społecznego, które jest pojęciem oznaczającym niedostosowanie się 
do społecznego ładu.

Przyczynami prostytucji są między innymi: bezrobocie w kraju, ubóstwo oraz 
brak wykształcenia. Znaczne utrudnienia w podjęciu legalnej pracy za granicą powo-
dują, że kobiety poszukujące sposobu na poprawę swojej sytuacji materialnej łatwiej 
padają ofiarą handlu ludźmi do celów prostytucji. W Polsce zjawisko prostytucji nie 
jest karane, lecz istnieją sankcje za czerpanie korzyści majątkowej z tego procederu, 
uregulowane jest to w kodeksie karnym w art. 204 a także w art. 203 KK. Legalna pro-
stytucja istnieje w wielu państwach np. w Wielkiej Brytanii, Holandii, Grecji czy też 
we Włoszech. W Polsce prostytucja nie została do końca uregulowana prawnie, jednak 
zdaniem autorki prostytucja w Polsce powinna być jak najbardziej legalna.
Słowa kluczowe: prostytucja, nierząd, legalność, wykolejenie społeczne

Prostytucja jako zjawisko wykolejenia społecznego...
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Abstract: 
Notion ,,prostitution’’ came from the Latin word prostitutio, which mean 

the prostitution practiced to the purpose business assets. This concept is combined 
with the definition of social derailment, which is a notation indicating the maladjust-
ment oneself to the social order.

The examples of reasons for the prostitution are: unemployment in the country, 
the poverty and the lack of the education. Considerable impediments in undertaking 
an legal overseas job cause, that the women are searching for the way to improve their 
financial circumstances, which leads to they easily became the victim of the human 
trafficking for the purposes of the prostitution. In Poland the occurrence of the prosti-
tution doesn’t have a criminal record, but the sanctions for drawing financial gain from 
this practice are exist, they are regulated in articles 204 and 203 of Polish Penal Code. 
The legal prostitution exists in many countries for example in Great Britain, Nether-
lands, Greece and also in Italy. For now in Poland prostitution in not settled legally, 
however according to the author the prostitution in Poland should be legal.
Keywords: prostitution, harlotry, legality, social aberration

1. Wprowadzenie
Wykolejenie społeczne możemy podzielić na obyczajowe i na przestępcze. 

Obyczajowe jest związane z prostytucją, polega na przeciwstawieniu się normom, 
to jest przeciwstawieniu się społeczności, niedostosowaniu się do codziennego otocze-
nia, oraz buntowaniu się życiu zgodnie z normami społecznymi1. Zjawisko prostytucji 
w dzisiejszych czasach jest procederem dobrze znanym oraz uważanym za coś nega-
tywnego. Współcześnie prostytucja jest rozpatrywana jako forma patologii społecznej 
lub wykolejenia społecznego2. Tę definicję można znaleźć w wielu podręcznikach, 
jak i w samym kodeksie karnym. Zjawisko to dotyczy w większym lub mniejszym 
stopniu wszystkie państwa świata. Niestety częstymi ofiarami handlu ludźmi do celów 
prostytucji są bardzo młode kobiety szukające szybkiego zarobku. W niniejszej pracy 
wskazano głównie przyczyny prostytucji oraz analizę karnoprawną tego procederu. 
Praca powstała w oparciu o indywidualne zainteresowania tematem.

2. Definicja prostytucji
Pojęcie prostytucji wywodzi się od łacińskiego słowa prostitutio, oznaczają-

cego nierząd uprawiany w celu osiągnięcia zysku3. Obecnie pod pojęciem „prosty-
tucja” rozumie się – oddawanie w celach zarobkowych, swojego ciała do dyspozycji 

1 M. Gajewski, Zaburzenia procesu socjalizacji. Wykolejenie i nieprzystosowanie społeczne młodzieży 
w ujęciu psychologicznym, społecznym i pedagogicznym., Kraków 2013.

2 B. Karwat, A. Skrzypiec, Prostytucja jako zjawisko społeczne i problem niedostawania społecznego, 
Szczecin 2001., s. 1-2.

3 K. Charkowska, Zjawisko prostytucji w doświadczeniach prostytuujących się kobiet, Oficyna wydawni-
cza ,,Implus’’, Kraków 2010, s. 11.
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innej osoby4, przy równoczesnym braku zaangażowania uczuciowego, a także ograni-
czonym prawie do wyboru partnerów. W języku prawniczym używa się pojęć: zawo-
dowy nierząd lub uprawianie nierządu. Samo pochodzenie słowa prostytucja z języka 
łacińskiego wskazuje, że wcześniej kobiety ją uprawiające nie były nazywane prosty-
tutkami, lecz określano je różnymi nazwami, np. hetery czy przyjaciółki5.

Konsekwencją prostytucji jest wzrost zachorowań na choroby weneryczne 
oraz na AIDS6. Prostytucję należy podzielić na dobrowolną jak i na wymuszoną. 

Prostytucja dobrowolna jest wtedy, gdy dana osoba sama dokonuje wyboru 
i świadomie decyduje się na uprawianie tego procederu. Natomiast o prostytucji 
wymuszonej mówimy, gdy kobiety uprawiają ten proceder w sposób wymuszony, są 
zmuszane do prostytucji7. Kolejna definicja prostytucji brzmi:

,,Prostytucja polega na utrzymaniu przypadkowych, odpłatnych stosun-
ków seksualnych bez uczuciowego zaangażowania partnerów. W tym 
zakresie można wyodrębnić zarówno stosunki pomiędzy osobami róż-
nej płci, jak i tej samej płci”8. 
B. Hołyst wskazuje na następujące typy prostytucji9:

•• Call grils – czyli dziewczyny na telefon. Są to młode wykształcone kobiety, 
znające języki obce, często dysponujące własnym mieszkaniem. Specjalizują 
się w obsłudze klientów zagranicznych i ludzi biznesu. Mają swoich kuplerów, 
którzy ułatwiają im kontakt z klientami.

•• Prostytutki uliczne – otoczone liczną grupą osób wciągniętych w proceder, 
(sutenerami, ochroniarzami, taksówkarzami, itp.). Wiele z nich jest uzależ-
nionych od alkoholu, chorych i zarażonych chorobami przenoszonymi droga 
płciową. Mają swoje stałe miejsca pracy zwane pigalakami, w których oferują 
usługi.

•• Kobiety trudniące się nierządem okazjonalnie – często niezidentyfikowane. 
Zdarzają się wśród nich uczennice szkół średnich, studentki lub kelnerki. Nie-
które z nich działają wyłącznie w sezonie turystycznym lub w czasie weekendu. 

•• Damy do towarzystwa – prostytutki bardzo elitarne. Przypominają utrzymanki, 
gdyż zazwyczaj mają kilku stałych klientów i bardzo dbają o zachowanie 
pozorów. Damy te wynajmowane są na spotkania towarzyskie, aby „ubarwić” 
atmosferę. Również są to kobiety wykształcone, znające języki obce.

4 Pojęcie prostytucji - http://www.encyklopedia.okiem.pl/cnota/sex/prostytucja.htm (dostęp: 10.05.2017 r.).
5 R. Antonów, Drogi hańby. Piśmiennictwo polskie przełomu XIX i XX wieku o handlu „żywym towarem”, 

Wrocław 2013, s. 105-120.
6 B.Hołyst, Kryminologia, LexisNexis, Warszawa 2007., s. 672.
7 http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/06/Mie%CC%A8dzynarodowe-standardy-s%C-

C%81ciagnia-handlu-ludz%CC%81mi-i-ochrony-jego-ofiar_Micha%C5%82-Paw%C5%82owski.pdf 
(dostęp 10.05.2017 r.).

8 B.Hołyst, Kryminologia…, s. 673.
9 Tamże, s. 673.
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3. Przyczyny prostytucji
Głównymi przyczynami prostytucji, oprócz szybkiego zarobku, są: bezro-

bocie w kraju, ubóstwo oraz brak wykształcenia. Znaczne utrudnienia w podjęciu 
legalnej pracy za granicą powodują, że osoby, poszukujące sposobu na poprawę 
swojej sytuacji materialnej, łatwiej padają ofiarą zorganizowanych grup przestęp-
czych zajmujących się handlem ludźmi, którzy w sposób brutalny czerpią korzyści 
majątkowe, w tym przypadku z prostytucji10. Osoby uprawiające prostytucję wywo-
dzą się często z rodzin dotkniętych ubóstwem, rodzin uzależnionych od różnych 
substancji psychoaktywnych, rodzin dotkniętych ciężkimi zaburzeniami psychicz-
nymi, rodzin dotkniętych przemocą11.

Kolejnym ważnym czynnikiem sprzyjającym prostytucji jest także ograniczona 
możliwość wyboru pracy, np.: kobiety szukające zarobku za granicą, które nie mogą 
udokumentować swojego wykształcenia i nie znają wystarczająco języka, mogą otrzy-
mywać zatrudnienie jedynie przy zwyczajowo przypisywanych kobietom pracach, 
takich jak sprzątanie, prowadzenie domu, opieka nad dziećmi, osobami niepełno-
sprawnymi i starszymi, czy świadczenie usług seksualnych. Część kobiet decyduje się 
na małżeństwo z cudzoziemcem, mając nadzieję, że zapewni im to prawo pobytu za 
granicą i bezpieczną przyszłość, lecz często okazuje się, że takim sposobem te kobiety 
padają ofiarą wymuszonej prostytucji12.

4. Wykorzystywanie kobiet do celów prostytucji
Kobiety są ofiarami wykorzystywania seksualnego oraz są uprowadzane, 

a mianowicie głównie to są sprzedawane do domów publicznych. Niestety sporą część 
wśród osób umieszczanych nielegalnie w agencjach towarzyskich stanowią nieletni. 
Najczęściej ofiarami są młode kobiety, które szukają szybkiego zarobku. Kobiety te 
najczęściej zostają zwerbowane przez werbownika, a następnie dostarczane przez 
pośrednika do miejsca docelowego. Niestety ofiary orientują się o porwaniu dopiero, 
gdy zostają „wywożone” do miejsca docelowego przez pośrednika, wtedy gdy jest za 
późno na ucieczkę13. Praca przymusowa kobiet do celów prostytucji jest coraz częściej 
spotykana, niestety z roku na rok przybiera coraz szersze rozmiary. Kobiety i dziew-
częta pracujące w seks-biznesie, zmuszane są do odbywania stosunków seksualnych 
często z kilkunastoma klientami dziennie. Kobiety odurzane są narkotykami i przez 
to bardzo często są nieświadome co się z nimi w danym momencie dzieje. Całko-
witą kontrolę nad nimi ułatwia odebranie im dokumentów oraz paszportów. Kobiety 
są poniżane, gwałcone oraz zastraszane śmiercią. Młode dziewczęta najczęściej są 

10 Tamże, s. 673.
11 M. Gwara, Prostytucja w aspekcie prawnym i jej skutki psychiczno-społeczne, Koło Nauk Penalnych 

„Nemezis” Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 140.
12 B. Hołyst, Kryminologia, LexisNexis, Warszawa 2010, s. 673.
13 G. Vermeulen. Handel kobietami i dziećmi, perspektywa międzynarodowa, [w:] Z. Lasocik (red), Handel 

ludźmi. Zapobieganie i ściąganie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 153.



Prostytucja jako zjawisko wykolejenia społecznego...  —  231

sprzedawane do domów publicznych, grupy przestępcze organizują tzw.: seks-ca-
stingi. Na seks-castingach dziewczęta są sprzedawane od razu, na miejscu14.

Przykładowy cennik obowiązujący na castingach do domów publicznych:
•• atrakcyjna, polska studentka - 5,5 tyś. Euro;
•• atrakcyjna, niewykształcona polka – 3,5 tyś. Euro;
•• średnio atrakcyjna nastolatka - 2 tyś. Euro;
•• atrakcyjna i znająca dwa języki obce Ukrainka - 4 tyś. Euro;
•• nie znająca języków obcych Rosjanka ( do 24 lat) -1 tyś. Euro;

Według nieoficjalnych danych, cena za kobietę na rynku w Timisorze w Rumu-
nii wynosi 50 dolarów. Przeciętny miesięczny dochód od prostytutki dla sutenera 
domu publicznego wynosi około 10.000 dolarów15.

5. Analiza karnoprawna zjawiska
W Polsce uprawianie prostytucji nie jest karane, jednak w Kodeksie Karnym 

z 1997 roku wskazano sankcję za zmuszanie do prostytucji mianowicie jest to art. 204 
KK który stanowi:

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do upra-
wiania prostytucji lub jej to ułatwia, podlega karze pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Karze określonej w § 1 podlega, kto czerpie korzyści majątkowe z uprawia-
nia prostytucji przez inną osobę.
§ 3. Jeżeli osoba określona w § 1 lub 2 jest małoletnim, sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności od roku do lat 10.§ 4. (uchylony).

W art. 204 KK spenalizowano tzw. Przestępstwa eksploatacji prostytucji: 
stręczycielstwo, kuplerstwo i sutenerstwo. Stręczycielstwo, czyli nakłanianie innych 
osób do prostytucji zostało określone w art. 204 § 1, a także § 3 KK, zagrożone karą 
do 3 lat pozbawienia wolności. Kuplerstwo to zachowanie polegające na ułatwianiu 
innej osobie uprawiania prostytucji, najczęściej przybiera formę udostępnienia lokalu, 
(doprowadzenie, wskazanie adresu). Sutenerstwo, które oznacza, czerpanie korzyści 
majątkowych z uprawiania przez inną osobę prostytucji, zwykle jest połączone ze strę-
czycielstwem (nakłanianiem do uprawiania prostytucji) i kuplerstwem (ułatwianiem 
uprawiania prostytucji). Oprócz indywidualnych sutenerów, jest to jedna z pól działal-
ności, którą zajmują się zorganizowane grupy przestępcze16.

Ustawa z 20 maja 2010 r., uchyliła przepis art.204 § 4 który brzmiał:
„Karze określonej w § 3 podlega, kto zwabia lub uprowadza inną osobę w celu 
uprawiania prostytucji za granicą”17 .

14 B. Hołyst, Kryminologia…, s. 673.
15 K. Sońta, Przeciwdziałanie handlowi ludźmi w prawie międzynarodowym, Autoreferat rozprawy doktor-

skiej, Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji, Warszawa 2016, s. 49.
16 http://prawna.eu/czym-jest-streczycielstwo-kuplerstwo-oraz-sutenerstwo.pl (dostęp: 10.05.2017 r.).
17 Dz.U. nr 98, poz. 626.
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Było to konieczne z powodu przyjęcia w art. 115 § 22 definicji handlu ludźmi, 
która obejmuje między innymi zwabianie i uprowadzenie osoby w celu wykorzysta-
nia jej między innymi w prostytucji18. Dnia 20 maja 2010 roku została wprowadzona 
nowelizacja Kodeksu Karnego, a weszła w życie dnia 8 września 2010 roku19. Zmia-
nami, które zostały wdrożone było, przede wszystkim, zdefiniowanie pojęcia handlu 
ludźmi, zawartego w art. 115§ 22 KK, mianowicie: 

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, prze-
chowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:
1) przemocy lub groźby bezprawnej,
2) uprowadzenia,
3) podstępu,
4) wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego 
pojmowania przedsiębranego działania,
5) nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub 
stanu bezradności,
6) udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy 
osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą – w celu jej wykorzysta-
nia, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych 
formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przy-
musowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania 
poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub 
narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy mało-
letniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub 
środki wymienione w pkt 1–6.

W kodeksie karnym w rozdziale XXV, mieści się art. 203 KK, który stanowi: 
Kto, przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub wykorzystując stosunek 
zależności lub krytyczne położenie, doprowadza inną osobę do uprawiania pro-
stytucji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Za czyn z art. 
203 kk, odpowiada ten, kto przy pomocy wymienionych w nim środków dopro-
wadził inną osobę do uprawiania prostytucji, tj, spowodował że inna osoba pod-
jęła się uprawiania prostytucji20.

6. Prostytucja legalna czy nie?
Zdaniem autorki prostytucja powinna być legalna, ponieważ zmniejszyłoby 

to przestępczość związaną z handlem ludźmi do celów prostytucji, zmniejszyłoby rów-
nież, ilość chorób, takich jak AIDS itp., ponieważ obowiązywałyby badania kontro-
lne dla prostytutek, zapewne zmniejszyłaby się też ilość gwałtów, i przede wszystkim 
domy publiczne powinny zarejestrować swoją działalność gospodarczą, zatrudniać 

18 M.Budyń-Kulik, P.Kozłowska- Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa, Kodeks karny-Praktyczny 
komentarz, Wydane przez Wolters Kluwer, Warszawa, 2010, s, 426-427.

19 Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz, 553.
20 Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz, 553.
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prostytutki, oraz odprowadzać podatki, wszystko byłoby bardzo realistyczne i legalne, 
a tak pracujące kobiety posiadałyby, ubezpieczenie oraz na miałyby zapewnione 
świadczenia emerytalne. Polska boryka się z prostytucją oraz związaną z nią przestęp-
czością już od dłuższego czasu, ten proceder był od zawsze, i mimo że podejmujemy 
walkę z nierządem, to z roku na rok on wzrasta. 

W większości krajów Europy Zachodniej (Belgii, Danii, Finlandii, Francji, 
Hiszpanii, Irlandii, Portugalii, wielkiej Brytanii oraz we Włoszech) prostytucja jest 
legalna, lecz nielegalne są powiązane z nią praktyki sutenerskie. W tej grupie krajów 
legalizację prostytucji i pełne uregulowania towarzyszących jej praktyk wprowadziły 
Niemcy oraz ich kraje sąsiednie (Holandia, Austria, Szwajcaria) a także Grecja. Nie-
legalna prostytucja jest tylko w niewielkich księstwach, takich jak Andora, Liechten-
stein, Monako, na Malcie, oraz w trzech krajach skandynawskich (Szwecji, Norwegii, 
Islandii). W tych krajach karze się tylko klientów osób prostytuujących się, a nie osoby 
prostytuujące się, a więc nielegalne jest płacenie komuś za usługi seksualne. Prostytu-
cja w Szwajcarii jest legalna i regulowana, dopuszczalny wiek do osoby uprawiający 
ten proceder wynosi 16 lat. Legalna jest także reklama usług seksualnych. Prostytucja 
uliczna jest legalna tylko w wyznaczonych obszarach większości miast. Osoby prosty-
tuujące się są zobowiązane do odprowadzenia podatku VAT. 

W Grecji prostytucja jest legalna i także regulowana, prostytutki muszą się 
rejestrować w lokalnej prefekturze i posiadać kartę z ważnymi badaniami lekarskimi, 
należy je uaktualniać co dwa tygodnie.

W Austrii także prostytucja jest legalna i regulowana, wymagana jest tutaj reje-
stracja i zaświadczenie lekarskie, tutaj jednak karane jest korzystanie z usług seksu-
alnych nieletnich. W Holandii osoby które uprawiają nierząd mogą legalnie podej-
mować pracę w domach publicznych lub pracować niezależnie. W ten sposób mogą 
pracować jedynie obywatele Unii Europejskiej, gdyż nie wydaje się pozwolenia innym 
osobom na pracę w prostytucji21.

7. Podsumowanie
Prostytucja w Polsce nie jest karana, lecz karalne jest zmuszanie do prostytucji. 

Pojęcie prostytucji zostało zdefiniowane przez wiele autorów, uważana za coś nega-
tywnego, jako wykolejenie społeczne. Autorka w niniejszej pracy poruszyła temat 
legalności prostytucji w krajach rozwiniętych oraz jak w obecnym stanie prawnym 
prostytucja odnosi się do Polski. Wskazano także problem wykorzystywania kobiet do 
celów prostytucji, taki incydent najczęściej zachodzi w krajach zachodnich. 

Jesteśmy krajem niezależnym, rozwijającym się, autorka porusza problem 
legalizacji prostytucji w Polsce, uważa, iż jeśli Polska będzie walczyć z nierządem to 
nie ma najmniejszych szans na wygraną, gdyż tego procederu jest coraz więcej wśród 
młodych kobiet i Polska nie jest w stanie zapobiec rozprzestrzenianiu się prostytucji. 

21 http://s457749953.domenaklienta.pl/materialy/prostytucja. (dostęp: 10.05.2017 r.).
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Dlatego należy zadać sobie pytanie, czy należy prostytucje zalegalizować, czy tez 
w dalszym ciągu walczyć z tym procederem bezskutecznie? Autorka w niniejszej 
pracy przestawia swoje stanowisko w kwestii legalności prostytucji oraz przedstawia 
wady i zalety zalegalizowania nierządu. 
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ABORCJA JAKO JEDEN Z WIELU ZAWIŁYCH 
PROBLEMÓW ETYCZNO-SPOŁECZNYCH

Abortion as one of the many comlpex  
on the ethical-social level

Streszczenie:
We współczesnej Polsce aborcja jest tematem bardzo kontrowersyjnym. Społe-

czeństwo jest podzielone. Uczestnicy tzw. ,,czarnego protestu” sprzeciwiają się tezom 
głoszonym przez przedstawicieli Kościoła Katolickiego i próbom zmiany obowiązu-
jących regulacji prawnych. Różnice poglądów prowadzą do nieporozumień i ludzkich 
tragedii. Temat ten wiąże się bowiem z wieloma pytaniami, na które trudno znaleźć 
jednoznaczne odpowiedzi. Kiedy przestajemy mówić o płodzie i zaczynamy o czło-
wieku? Czyje życie jest ważniejsze dziecka czy matki? Gdzie jest koniec wolnej woli 
kobiety i początek prawa do życia?
Słowa kluczowe: aborcja, klauzula sumienia, Kościół Katolicki

Abstract: 
In the contemporary Poland abortion is a very contentious subject. Society is 

divided. The participants of the ,,black protest’’ stand up against to the thesis, which 
are proclaim by representative of the Church and attempting to intraduce changes in 
the regulative laws. The disagreement loading to many misconception and human tra-
gedies. This subject is attached to many questions, which are difficult to find the unam-
biguous answers. When we stop talking about fetus and start about human? Whose life 
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is more impotant – a child or a woman? Where is the end of woman’s free will and the 
beginning of the right to life?

1. Rozważania na temat aborcji
We współczesnym świecie ludzie są bardzo zainteresowani problemami 

światopoglądowym, mimo iż prawo ustawowe obowiązuje całe społeczeństwo, bez 
względu na religię czy przekonania. Chociaż prawa trzeba przestrzegać, to w sprawach 
trudnych, kiedy w grę wchodzi ludzkie życie, często kłóci się ono z naszą moralnością. 
W związku z powyższym nasze rozważania na temat aborcji będą dotyczyć aborcji 
w świetle prawa, nauki Kościoła, moralności, problemu społecznego i medycznego 
oraz sumienia. 

Według Kościoła Katolickiego aborcja porównywana jest do eutanazji. Osoby 
głęboko wierzące, kierując się nauką moralną Kościoła pozwalają na ingerencję 
w sprawy prywatne, jednak większość społeczeństwa wolałaby sama podejmować 
„świadomą decyzję”, której wyznacznikiem jest szeroko pojęte „dobro człowieka”. 
Niemniej jak interpretować to pojęcie w sytuacji gdy mamy do czynienia z kobietą, 
której zdrowiu zagraża niebezpieczeństwo przez dziecko, które nosi i stanie ona przed 
wyborem ratowania własnego życia w obliczu śmierci nienarodzonego dziecka. Czyje 
życie wtedy jest ważniejsze? Każde życie jest wartościowe, ale decyzje powinna pod-
jąć kobieta nie ustawodawca. W tym przypadku nie powinno się mówić o morderstwie, 
a o ratowaniu ludzkiego życia. Często kobiety decydują się na aborcje nie dlatego, że 
nie chcą dziecka, tylko kieruje nimi strach przed utratą pracy. Moim zdaniem państwo 
powinno się skupić na pomocy kobietom w trudnej sytuacji, by nie musiały podejmo-
wać tak drastycznych decyzji. Nie powinniśmy oceniać kobiet, które dokonały aborcji, 
gdyż tak naprawdę nie wiemy co nimi kierowało. Może za swój wybór będą ponosić 
wysoką cenę do końca życia.

Z medycznego punktu widzenia aborcja to zamierzone i przedwczesne zakoń-
czenie ciąży w wyniku interwencji zewnętrznej np. działań lekarskich. W efek-
cie dochodzi do śmierci zarodka lub płodu. Jest problemem społecznym i dylema-
tem wielu kobiet. Uważam, że aby poznać ten temat trzeba przeanalizować decyzję 
kobiety, postawić się w jej sytuacji, zrozumieć, co mogło być przyczyną poddania się 
aborcji. Aborcja jest tematem kontrowersyjnym. Niektórzy uważają ją za zbrodnię, 
której może nie potępiać „jedynie zły człowiek”. Inni natomiast skłonni są sądzić, że 
jest to czyn w istocie normalnie obojętny1. Aborcja stanowi w ocenie dużej grupy osób 
zło moralne, a w wielu przypadkach kobietom nie dano prawa wyboru. Z racji tego 
kobiety nie informują bliskich, że dokonały aborcji z obawy przed potępieniem lub ze 
strachu przed konsekwencjami. Często kobieta mimo niechcianej ciąży musi urodzić, 
inaczej grożą jej sankcje prawne. W każdym przypadku powinno się przeanalizować 

1 T. Pietrzykowski, Etyczne problemy prawa, s. 127.
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psychikę kobiety i zastanowić się, co skłoniło ją do podjęcia takiej, a nie innej decy-
zji. W większości przypadków jest to bezradność i brak pomocy oraz zrozumienia ze 
strony bliskich. Kobieta w tak trudnej sytuacji potrzebuje wsparcia, a nie potępienia. 
Usunięcie ciąży bywa aktem rozpaczy i odrzucenia przez bliskich. Ustalenie jedno-
znacznych przepisów regulujących kwestie związane z aborcją z pewnością nie są 
łatwe. Zwłaszcza że temat ten dotyczy zarówno sfery moralnej, jak i religijnej. Nie 
ulega wątpliwości, że aborcja jest tematem nie kończących się polemik zwolenników 
i przeciwników przerywania ciąży nie sposób przewidzieć czy znajdzie się takie roz-
wiązanie, które zadowoli wszystkich. Nikomu nie powinno narzucać się ograniczeń, 
które mógłby zaakceptować, gdyby wyparł się wiary czy światopoglądów2.

2. Aborcja w świetle prawa polskiego 
Z uwagi na to, iż życie jest największą wartością, dlatego jest szczególnie chro-

nione w przepisach prawa, a przede wszystkim prawie karnym. Sankcje karne są ure-
gulowane w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. w art.152 do 154, oraz 157a.3

Art. 152. Przerwanie ciąży za zgodą kobiety
§ 1. Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu 
ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania.
§ 3. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte osiągnęło 
zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 153. Przerwanie ciąży bez zgody
§ 1. Kto stosując przemoc wobec kobiety ciężarnej lub w inny sposób bez jej zgody 
przerywa ciążę albo przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza kobietę 
ciężarną do przerwania ciąży, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 
lat 8.
§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1, gdy dziecko poczęte osiągnęło 
zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze 
pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Art. 154. śmierć kobiety ciężarnej jako następstwo aborcji
§ 1. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 152 przerwanie ciąży za zgodą 
kobiety, § 1 lub 2 jest śmierć kobiety ciężarnej, sprawca podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 152 przerwanie ciąży za zgodą 
kobiety, § 3 lub w art. 153 przerwanie ciąży bez zgody, jest śmierć kobiety ciężarnej, 
sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

2 M. Kwapiszewska Bioetyka Wobec Poczęcia Piła 2013.
3 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r., Kodeks karny, Rozdział XIX Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.
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Art. 157a. Uszkodzenie prenatalne
§ 1. Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagra-
żający jego życiu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa lekarz, jeżeli uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia 
dziecka poczętego są następstwem działań leczniczych, koniecznych dla uchylenia 
niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu lub życiu kobiety ciężarnej albo dziecka poczę-
tego.
§ 3. Nie podlega karze matka dziecka poczętego, która dopuszcza się czynu określo-
nego w § 1.

Z wyżej wymienionych artykułów za aborcję może odpowiadać każdy, z wyjąt-
kiem kobiety, której ciąża jest przerywana lub która sama dokonuje przerwania ciąży. 
W świetle kodeksu karnego, kobieta która samodzielnie dokonuje aborcji lub poddaje 
się nielegalnemu zabiegowi nie tylko nie podlega karze, jak i zarówno jej czyn, nie 
stanowi przestępstwa. Kobieta nie podlega także karze za nakłanianie kogoś do prze-
rwania jej ciąży. Przerwanie ciąży wyczerpuje znamiona tzw. przestępstwa aborcji za 
które odpowiedzialność ponosi, nie matka która decyduje się na ten krok, lecz osoba, 
z reguły lekarz, który dokonuje tego zabiegu.

Kwestie aborcji w Polsce reguluje również Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. 
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności prze-
rywania ciąży (Dz.U. 1993 r., Nr 17 poz. 78 ze zm.)4, zgodnie z art. 4a wymienionej 
ustawy dopuszcza się przerywania ciąży tylko w uzasadnionych przypadkach:

1. Art. 4a. 1. Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, 
w przypadku gdy:
1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,
2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże 

prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu 
albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,

3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu 
zabronionego,

4) (utracił moc). 2).
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 przerwanie ciąży jest dopusz-

czalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia 
poza organizmem kobiety ciężarnej; w przypadku określonym w ust. 1 pkt 
3 lub 4, jeżeli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, przerwania ciąży doko-
nuje lekarz w szpitalu.

4 Stan prawny aktualny na dzień: 02.05.2017 r. 
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4. Do przerwania ciąży wymagana jest pisemna zgoda kobiety. W przypadku 
małoletniej lub kobiety ubezwłasnowolnionej całkowicie wymagana jest 
pisemna zgoda jej przedstawiciela ustawowego. W przypadku małoletniej 
powyżej 13 roku życia wymagana jest również pisemna zgoda tej osoby. 
W przypadku małoletniej poniżej 13 roku życia wymagana jest zgoda 
sądu opiekuńczego, a małoletnia ma prawo do wyrażenia własnej opinii. 
W przypadku kobiety ubezwłasnowolnionej całkowicie wymagana jest 
także pisemna zgoda tej osoby, chyba że na wyrażenie zgody nie pozwala 
stan jej zdrowia psychicznego. W razie braku zgody przedstawiciela usta-
wowego, do przerwania ciąży wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego.

5. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, stwierdza 
inny lekarz niż dokonujący przerwania ciąży, chyba że ciąża zagraża bez-
pośrednio życiu kobiety. Okoliczność, o której mowa w ust. 1 pkt 3, stwier-
dza prokurator.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, kobieta składa pisemne 
oświadczenie, a ponadto zaświadczenie o odbytej konsultacji u lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej, innego niż dokonujący przerwania ciąży, 
lub u innej wybranej przez siebie uprawnionej osoby. Przerwanie ciąży 
może być dokonane, jeżeli kobieta podtrzymuje zamiar przerwania ciąży 
po upływie 3 dni od konsultacji.

7. Celem konsultacji, o której mowa w ust. 6, jest w szczególności ustalenie 
sytuacji zdrowotnej i życiowej kobiety, pomoc w rozwiązaniu jej proble-
mów, między innymi poprzez wskazanie dostępnych form pomocy przy-
sługujących kobietom w związku z ciążą i po urodzeniu dziecka, poinfor-
mowanie kobiety o ochronie prawnej życia w fazie prenatalnej, o aspektach 
medycznych ciąży oraz przerwania ciąży, a także o środkach i metodach 
antykoncepcyjnych. Za zgodą kobiety w konsultacji może wziąć udział jej 
partner, członkowie rodziny lub inna bliska osoba.

8. Do prywatnych gabinetów lekarskich, w których dokonuje się przerwania 
ciąży, w zakresie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem 
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia gabinetu prywatnego 
oraz w zakresie dotyczącym dokumentacji medycznej i sprawowania kon-
troli nad tymi gabinetami stosuje się odrębne przepisy. 

Polskie prawo zgodnie z ww. ustawą, zezwala na dokonanie aborcji w trzech 
przypadkach: gdy ciąża jest wynikiem gwałtu, gdy ciąża zagraża życiu lub zdro-
wiu matki oraz gdy stwierdza się, iż płód posiada ciężkie i nieodwracalne zmiany. 
Zgodnie z procedurą w cytowanej ustawie, przerwanie ciąży może być dokonane 
wyłącznie przez lekarza, przy wystąpieniu jednej z przesłanek za złożeniem pisem-
nej zgody kobiety.
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3. Aborcja w świetle nauki Kościoła Katolickiego
Kościół od początku istnienia chrześcijaństwa stanowczo potępiał aborcję. Już 

w „Nauce dwunastu apostołów”, powołując się przy tym na Stary Testament aborcja 
została uznana za czyn będący na równi z morderstwem. Sobór biskupi w Nicei w 787 
roku dokonał klasyfikacji, zgodnie z którą zabieg przerywania ciąży został uznany za 
dzieciobójstwo. Papież Grzegorz XIV wyznaczył karę wykluczenia z Kościoła dla 
tych, którzy dopuszczali się tego czynu. W wieku XIX papież Pius IX w encyklice 
Apostolicae Sedis surowo zabronił aborcji wszystkim katolikom.5

Stanowisko Kościoła jest niezmienne i mówi, że życie ludzkie powinno być 
szanowane i chronione od chwili poczęcia. Papież Jan Paweł II określał aborcję 
jako zabójstwo i potępiał ją, opisując to w Evangelium Vitae. Wspomniał również, 
że należy zwrócić specjalną uwagę na oceną moralną prenatalnych technik diagno-
stycznych, które pozwalają na wykrycie ewentualnych anomalii w organizmie jesz-
cze nienarodzonego dziecka. Uważał, iż ocena powinna być dokładniejsza. A prze-
rwanie ciąży by zapobiec narodzinom dzieci dotkniętych różnego rodzaju anoma-
lią jest haniebne i w najwyższym stopniu naganne, ponieważ rości sobie prawo do 
mierzenia wartości ludzkiego życia wyłącznie do kryteriów moralności i zdrowia 
fizycznego6. Aborcja podobnie jak eutanazja, w nauce Kościoła Katolickiego sta-
nowi wykroczenie przeciwko piątemu przykazaniu „nie zabijaj”. Grzech ten doty-
czy zarówno samego zabójcy, jak i tych, którzy współdziałają w zabójstwie, czyli 
zarówno matka, jak i lekarz. Jest to rozumiane w świetle kościoła jako przestępstwo 
przeciw życiu ludzkiemu.

4. Kobieta kontra lekarz, czyli rozważania o sumieniu
W rozważaniach o aborcji często pomija się stanowisko lekarzy w tej sprawie. 

A zdania w tym środowisku również są podzielone. Jakiś czas temu opinią publiczną 
bardzo poruszyła sprawa pacjentki szpitala Madalińskiego w Warszawie i profe-
sora Chazana - dyrektora wspomnianego szpitala. Lekarz prowadzący ciążę kobiety 
stwierdził bardzo poważne i nieodwracalne uszkodzenia płodu. Jednakże do wyko-
nania zabiegu niezbędna okazała się zgoda profesora Bogdana Chazana. Profesor nie 
zgodził się na przeprowadzenie zabiegu w jego szpitalu, powołując się na klauzulę 
sumienia.Wynika ona z art. 39 o zawodzie lekarza i dentysty z 5 grudnia 1996 roku. 
Zgodnie z nią każdy lekarz ma prawo powstrzymać się od wykonania świadczeń zdro-
wotnych niezgodnych z jego sumieniem. Jednakże zobowiązany jest on przedstawić 
realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie lecz-
niczym. Dyrektor szpitala nie wskazał kobiecie innego lekarza ani placówki. Odmówił 

5 Papież Pius IX, Konstytucja Apostolicae Sedis z dnia 12 października 1869 r.
6 Evangelium Vitae Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników 

i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o wartości i nienaruszalności 
życia ludzkiego (źródło internetowe).
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zezwolenia na wykonanie aborcji, tym samym zmuszając kobietę do urodzenia dziecka 
z silnymi wadami. Dziecko urodziło się z rozszczepem twarzy i wodogłowiem, nie 
miało szans na przeżycie, po 10 dniach od porodu umarło. Sprawa ta wywołała bar-
dzo duże poruszenie. Profesor Chazan został zwolniony ze stanowiska. Stanowisko 
wielu lekarzy diametralnie jednak różni się od zdania prof. Chazana. Warto przyto-
czyć słowa prof. Romualda Dębskiego, kierownika Kliniki Ginekologii i Położnictwa 
w Szpitalu Bielańskim: ,,Jestem lekarzem. Moje sumienie podpowiada mi, że mam 
leczyć pacjentów zgodnie z wiedzą medyczną, a nie ideologią.” 

Wykres 1.
Czy uważasz, że lekarz powinien mieć prawo odmówić wykonania aborcji? 

Źródło: Opracowanie własne.

Większość odpowiedzi pokrywa się z obecnie obowiązującym prawem – umożliwia 
lekarzowi odmowę, pod warunkiem, że skieruje pacjentkę do innego specjalisty. 

5. Aborcja a prawo do życia
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., 

Nr 78 poz. 483 ), zgodnie z art. 38 zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę 
życia, jednakże artykuł ten nie zawiera zapisów, które by jednoznacznie określały 
moment początkowy przewidzianej ochrony życia. Trzeba również pamiętać, że 
ochrona prawa do życia zagwarantowana jest również w art. 1 i 2 Konstytucji7. Prawo 
do życia również podlega ochronie na gruncie regulacji międzynarodowych, w szcze-
gólności w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka8. Kodeks etyki lekarskiej oraz 
ustawa o zawodzie lekarza z 5 grudnia 1996 roku zapewniają lekarzowi wolność sumie-
nia. Kodeks w art. 4 stwierdza, że: „Dla wypełnienia swoich zadań lekarz powinien 
zachować swobodę działań zawodowych, zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną 

7 Art. 1 stanowi że „ Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, natomiast, zgodnie 
z art. 2, „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady 
sprawiedliwości społecznej”.

8 Zob. art. 3 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r.
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wiedzą medyczną”9. Również odnosi się do tego w art. 39 ustawy o zawodzie lekarza. 
Zgodnie z nim lekarz może się powstrzymać od „wykonania świadczeń zdrowotnych 
niezgodnych z jego sumieniem”10. Lekarz powołując się na klauzulę sumienia może 
odmówić kobiecie aborcji, ale powinien wskazać innego lekarza, który dokonałby 
tego zgodnie z ustawą o planowaniu rodziny ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży. Często lekarze boją się podejmowania decyzji 
o wykonaniu aborcji, nawet gdy jest ona zgodna z ustawą o planowaniu rodziny, boją 
się, że ich decyzja zostanie podważona. Gdy już dokonają legalnego zabiegu to zazwy-
czaj taki zabieg jest opisywany w dokumentacji medycznej jako wyłyżeczkowanie po 
poronieniu, w ten sposób chcą uniknąć osądu ze strony prokuratora. Grono kobiet, 
które chcą dokonać zabiegu wyjeżdżają do krajów gdzie aborcja jest legalna, jednakże 
nie każda kobieta ma środki pieniężne na wyjazd i decyduje się na aborcję w tak zwa-
nych podziemiach. Dokonują zabiegów w gabinetach lekarzy często bez odpowied-
nich kwalifikacji oraz w nieodpowiednich warunkach sanitarnych. Bardzo często aby 
pozbyć się ciąży, kobiety sięgają po środki farmakologiczne, które powodują poronie-
nie. Aborcja farmakologiczna w Polsce jest pod względem prawnym traktowana tak 
samo, jak aborcja chirurgiczna. Kobiety bez względu jaką formę nielegalnej aborcji 
wybiorą, są pozbawione opieki psychologicznej i informacji o ewentualnych skutkach 
dla zdrowia. Aby uniknąć takich sytuacji ustawodawca nie powinien zakazywać tego 
typu zabiegów. Decyzja ta powinna być podjęta tylko i wyłącznie przez kobietę, gdyż 
to ona będzie ponosić tego konsekwencje. Żyjemy w kraju demokratycznym i każdy 
Polak powinien mieć prawo wyboru. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji to prze-
prowadzenie referendum, w którym społeczeństwo polskie powinno wypowiedzieć 
się na ten temat. W tej kwestii przeprowadziłyśmy ankietę, w której wzięło udział 
671 osób, które wyraziły swoją opinię na ten temat. Najliczniejszą grupę wiekową sta-
nowiły osoby pomiędzy 18 a 25 rokiem życia, w tym przedziale wiekowym znalazło 
się 359 osób, drugą pod względem liczebności grupę stanowił przedział 26 do 45 lat-
239 osób. Później kolejno osoby poniżej 18 lat-67 osób i przedział 46-65 lat - 6 osób. 

9 Kodeks etyki lekarskiej. Warszawa, 2004 (źródło internetowe).
10 Tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 125.
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Wykres 2.
Przedział wiekowy ankietowanych.

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 3.
Czy jesteś za legalizacją aborcji do 12. tygodnia bez konieczności podawania przy-
czyny? 

Źródło: Opracowanie własne.

Większość osób opowiedziała się za legalizacją aborcji do 12. tygodnia bez 
konieczności podania przyczyny.
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Wykres 4.
Czy jesteś za możliwością wykonania aborcji bez względu na wiek płodu w przy-
padku, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej? 

Źródło: Opracowanie własne.

Temat aborcji jest w Polce tematem dyskusyjnym. Kobiety organizują tzw. 
,,czarne protesty”, by wyrazić swoje poglądy i zainteresować ustawodawców by 
zagłębili się w problem. Chcą by je wysłuchano i zapewniono utrzymanie standardów 
opieki okołoporodowej, dostęp do bezpłatnej antykoncepcji i bezpiecznego przerywa-
nia ciąży oraz edukacji seksualnej. 

Wykres 5.
Czy brałeś/brałaś udział w czarnym proteście?

Źródło: Opracowanie własne.

6. Podsumowanie
Analizując powyższe rozważania i uwzględniając wypowiedzi osób biorących 

udział w ankiecie, uważamy, że aborcja powinna być legalna. Zapobiegłoby to szerze-
niu się nielegalnych praktyk aborcyjnych. Należy zapewnić dostęp do środków anty-
koncepcyjnych, zwłaszcza wśród młodzieży. Edukacja seksualna w polskich szkołach 
jest bardzo zła, tak jak i dostępność do antykoncepcji. W Polsce nastolatka, która 
chce korzystać z tabletek antykoncepcyjnych, musi z rodzicem pójść do ginekologa, 
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w innym przypadku nie otrzyma recepty. Potem może trafić na problem sprzedaży 
tabletek w aptece, gdyż może natrafić na farmaceutę, który może sugerować się klau-
zulą sumienia i jej nie sprzeda. Edukacja i łatwy dostęp do antykoncepcji, zapobie-
głby wielu nieplanowanych ciąż u nieletnich, a tym samym wielu dramatów związa-
nych z tą sytuacją. Kobieta powinna czuć się bezpieczna i niedyskryminowana, nie 
powinno traktować się kobiet jak inkubatora. Nielegalne zabiegi mogą doprowadzić 
do utraty zdrowia, a nawet śmierci. Zdaniem psychologów każda aborcja pozostawia 
ślad w psychice kobiety, które niszcząco wpływają na obraz własnej osoby oraz na 
relacje z otoczeniem. Nie ma znaczenia, czy jest to niechciana ciąża, czy ratowanie 
życia matki. Jest to temat, który wzbudza wiele emocji. 

Sądzimy, że tworząc ustawę na temat aborcji, powinno wziąć się pod uwagę, 
wyłącznie to, co kobiety sądzą na ten temat, ponieważ ten problem dotyczy właśnie 
je bezpośrednio. Problem aborcji wydaje się być nie do rozwiązania. Każdej kobiecie 
przysługuje prawo wyboru jak i zarówno wolność osobista, jednak trzeba pamiętać, 
że wolność człowieka kończy się wraz z naruszaniem wolności innej osoby. Ważną 
sprawą jest to, czy z biologicznego punktu widzenia, zarodek jest już człowiekiem, 
czy jeszcze nie. Z współczesnej medycyny, jednoznacznie nie można tego stwierdzić.

Aborcja w Polsce jest poważnym problemem. Najlepszym sposobem na abor-
cję nie są zakazy prawne, lecz edukacja seksualna i łatwiejszy dostęp do antykoncepcji 
oraz pomoc kobietom w trudnej sytuacji życiowej. Stosunek do zaostrzenia ustawy 
antyaborcyjnej podlega bardzo szerokim dyskusjom ze strony społeczeństwa.
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PROJEKT SYSTEMU „REALIZATOR-ERP” 
WSPOMAGAJĄCEGO PRACĘ MAŁYCH 

PRZEDSIĘBIORSTW

THE „REALIZATOR-ERP” SYSTEM PROJECT SUPPORTING 
SMALL ENTERPRISES

Streszczenie:
System „Realizator-ERP” daje możliwość zarządzania małą firmą, a także 

pozwala na organizację i zarządzanie danymi firmy. Celem pracy będzie stworzenie 
kompletnego systemu ERP dla małych firm, oraz przedsiębiorstw który nie będzie 
podzielony na poszczególne moduły. Stworzony system ERP składać się będzie z apli-
kacji desktopowej, która jest przeznaczona dla pracowników oraz właściciela, a także 
aplikacji mobilnej stworzonej na system Android przeznaczonej włącznie dla właści-
ciela firmy.
Słowa kluczowe: planowanie, zasoby, przedsiębiorstwo

Abstract:
The “Realizator-ERP” system gives you the ability to manage a small business, 

and allows you to organize and manage your business data. The aim of the work is to 
create a complete ERP system for small businesses and enterprises that will not be split 
into individual modules. The built-in ERP system will consist of a desktop application 
that is intended for employees and owners, as well as an Android-based mobile appli-
cation for the business owner.
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1. Wprowadzenie 
Prawie każda firma zmaga się z ogromną ilością dokumentacji, a także dużą 

ilością danych zarówno tych związanych z działalnością firmy jak i danych pracow-
ników, co bez odpowiedniego narzędzia zmusza firmy do straty czasu, oraz środków 
na rzecz ich organizacji jak i utrzymania. Związane z tym trudności dotykają szcze-
gólnie małych firm, ponieważ mają one utrudniony dostęp do większości istniejących 
na rynku systemów ERP, które zajmują się tymi problemami. Dzięki wsparciu propo-
nowanego systemu małe firmy będą w stanie zyskać dostęp do systemu ERP, który 
pomoże im w organizacji danych oraz dokumentów, a także ułatwi sporządzanie fir-
mowej dokumentacji. Dzięki temu małe firmy zaoszczędzą czas, a także zmniejszą 
swoje wydatki na dział IT poprzez zmniejszenie kosztów oprogramowania biurowego, 
ponieważ większość programów zostanie zastąpione przez jeden system, a co za tym 
idzie sprzętu informatycznego, ponieważ proponowany system nie będzie wymagał 
zwiększonej mocy obliczeniowej oraz miejsca po aktualizacji. System poprawi rów-
nież organizację jak i zarządzanie danymi, a także zwiększy poziom cyfryzacji danych 
w firmach, co polepszy ich organizację.

W dalszej części tego artykułu przedstawione zostaną wybrane funkcje pro-
ponowanego systemu ERP. Zademonstrowane zostaną również narzędzia, algorytmy 
oraz metody, których użyje, aby opracować przedstawiony projekt. 

2. Problemy istniejących systemów ERP
Skrót ERP oznacza Enterprise Resource Planning co w tłumaczeniu na język 

polski oznacza planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Nazwa ta jednak nie jest naj-
lepsza, ponieważ nie oddaje tego, czym zajmuje się system ERP1. Główną przyczyną 
tego jest to że, systemy te zajmują się nie tylko zarządzeniem zasobami oraz danymi 
przedsiębiorstwa. System ERP to nie tylko program lecz zbiór wszystkich rozwiązań 
informatycznych wspierających działanie przedsiębiorstwa, w którym został wdro-
żony. Można wręcz powiedzieć, że powstaje on podczas przekształcenia systemu 
informacyjnego danego przedsiębiorstwa w system informatyczny. Systemy ERP są 
dziś powszechnie stosowane w firmach, przedsiębiorstwach, a zwłaszcza w dużych 
korporacjach tam sprawdzają się najlepiej ponieważ pomagają w zarządzaniu ogromną 
ilością danych np.: danymi pracowników. Należy jednak wspomnieć o tym, że sys-
temy ERP nie są stosowane tylko w firmach, ale także w organizacjach rządowych 

1 T. Gospodarek: Systemy ERP. Modelowanie, projektowanie, wdrażanie.
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oraz organizacjach non-profit i wielu innych instytucjach. Do takich systemów należą 
systemy np.: Streamsoft Prestiż2, TETA ERP3, Sage Symfonia ERP4, Comarch ERP5.

Istniejące obecnie systemy ERP są stosowane w bardzo wielu firmach oraz 
instytucjach, co jak zostało wspomniane wyżej sprawia, że stały się one powszechne 
jednak małe firmy wciąż mają problemy z ich nabyciem bądź nie widzą potrzeby ich 
posiadania. Najmniejszy odsetek wśród organizacji, które stosują systemy ERP, to 
małe kilkuosobowe lub rodzinne firmy, takie firmy choć może to się wydawać dziwne 
w obecnych czasach, nadal stosują aplikacje napisane w Turbo Pascalu lub w środo-
wisku DOS. Powód stosowania przez takie firmy starych aplikacji jest dość prosty 
to koszty wdrożenia, zakupu, a także utrzymania systemów ERP. Nie jest to jedyny 
powód takiego stanu rzeczy, jednak to właśnie ten czynnik sprawia że małe, oraz bar-
dzo często średnie firmy nie są wstanie pozwolić sobie na systemy ERP. Pozostają 
więc one przy starych aplikacjach, ponieważ spełniają one swoje podstawowe zadania. 
Nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie, ponieważ takie podejście do sprawy może 
doprowadzić do wykluczenia przez konkurencje która stosuje ERP.

Głównym problemem, co do zakupu systemu ERP przez małe firmy jest 
podział tych systemów na moduły, które mogą ze sobą współpracować, jednak każdy 
z nich może działać samodzielnie. Takie rozwiązanie daje oczywiście duże możli-
wości konfiguracji systemów ERP, ponieważ nie musimy kupować całego systemu 
naraz, co pozwala ograniczyć koszty, jednakże powoduje problemy związane z ich 
zależnością od siebie. Niektóre moduły co prawda funkcjonują bez innych, jednakże 
ich funkcjonalność jest wtedy ograniczona bez innych modułów, jednak pomimo to, 
ceny tych modułów są wysokie. Z tego powodu firma chcąca zakupić kompletny sys-
tem ERP musi kupić wszystkie moduły, a niektóre z nich kosztują kilkanaście tysięcy 
złotych, co powoduje, że cena całego systemu jest dla małych firm po prostu za duża. 
Doskonałym przykładem tego może być system Streamsoft Prestiż, gdyby małe przed-
siębiorstwo chciało zakupić cały ten system musiałoby wydać 166,788,00 zł6, co jest 
ogromnym wydatkiem dla małej firmy. Wszystko to sprawia, że większość małych 
przedsiębiorstw nawet gdyby chciało nie może pozwolić sobie na takie systemy, co 
powoduje ich zacofanie względem dużych przedsiębiorstw pod względem informaty-
zacji. Z uwagi na to jak małe jest wsparcie tych systemów dla małych firm pozwala to 
postawić tezę, że w tym segmencie rynku istnieje ogromne pole do popisu.

Mimo tego, że pieniądze stanowią główny problem dla małych firm podczas 
wprowadzania systemu ERP, są jeszcze dwie przeszkody przez które systemy ERP są 
rzadko stosowane w małych firmach. Pierwszy z nich to problem ze zdefiniowaniem 

2 http://www.streamsoft.pl/streamsoft-prestiz/
3 http://www.unit4.com/pl/produkty/erp/teta-erp
4 http://www.sage.com.pl/produkty/systemy-erp
5 http://www.comarch.pl/erp/systemy-erp-dla-firm/
6 Dane na dzień 26 marca 2017 przy kursie 1euro = 4,26 pln.
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systemu ERP. Problem ten dla osób zajmujących się tymi systemami może wydawać 
się banalny, ale często się pojawia, ponieważ właściciele firm często mylą ERP z zwy-
kłymi aplikacjami. Żeby to wyjaśnić trzeba zadać sobie pytanie, czym jest system 
ERP? Naturalnie, jak zostało wspomniane wcześniej jest to system, który służy do 
planowania zasobów przedsiębiorstwa ale co to oznacza? Jeśli to dosłownie przyj-
miemy to ktoś nie wnikający w ten temat może powiedzieć że jest to np.: program do 
księgowości i tu pojawia się pytanie czy ma racje? Odpowiedź wydaje się prosta ale 
nie jest. Taka osoba jednocześnie ma racje i myli się. Przykładowo jeśli ktoś spyta się 
innej osoby czy jeździ samochodem, a ta odpowie że tak, to wiemy że ta osoba umie 
prowadzić pojazd, ale nie wiemy czym jeździ, samochodem osobowym czy cięża-
rówką. W naszym przypadku występuje program do prowadzenia księgowości ponie-
waż, program ten może być modułem systemu ERP więc jest częścią ERP, a nawet 
jego mniejszą niepełną wersją, a więc można go nazwać systemem ERP, tak samo jak 
samochód osobowy i ciężarówkę nazwać samochodem. Naturalnie jest to bardzo luźna 
przenośnia, ale takie pomyłki zdarzają się.

Dlatego bardzo ważne jest to, aby dookreślać definicję ERP, by właściciele 
firm wiedzieli, że ERP to nie aplikacja zajmująca się jednym działem czy procesem 
firmy, tylko system obejmujący wszystkie obszary i procesy firmy, a nawet cały sys-
tem informacyjny firmy zaczynając od dokumentacji, a kończąc na danych pracowni-
ków. Jednak pomimo dookreślenia definicji ERP ciężko jest powiedzieć komuś kto się 
na tym nie zna, czy posiada on w swojej firmie ERP, ponieważ ilość dostępnego opro-
gramowania wspomagającego zarządzanie firmą nie wchodzącego w skład ERP jest 
tak bogaty, że dodatkowo utrudnia to określenie ERP. Przez to wszystko właściciele 
małych firm mają problem z wyborem dostępnego oprogramowania i często decydują 
się pozostać przy starych rozwiązaniach. 

Drugim problemem jest natomiast wdrożenie takiego systemu, czyli począt-
kowa konfiguracja systemu ERP. Na pierwszy rzut oka zadanie to wydaje się proste, 
firma kupuje licencję na system, a następnie informatyk w firmie instaluje taki sys-
tem, oraz wykonuje wstępną konfigurację nie jest to aczkolwiek takie proste. Owszem 
firma może zastosować takie wyjście, jednak wtedy pojawiają się problemy związane 
z konfiguracją. Współczesne systemy ERP bardzo często są skomplikowane, ponieważ 
do ich konfiguracji wymagana jest wiedza nie tylko informatyczna, ale także wiedza 
z danej dziedziny gospodarki, przez co pracownicy działu IT firmy mogą nie potrafić 
tego zrobić. Duże firmy najczęściej nie mają takiego problemu, ponieważ posiadają 
do tego wykwalifikowanych specjalistów, których małe firmy zazwyczaj nie posia-
dają, co sprawia, że mają one jeszcze bardziej utrudniony dostęp do takich systemów. 
Oczywiście firmy zajmujące się systemami ERP oferują także pomoc przy wdrożeniu 
ich produktu, jednak warto wspomnieć, że taka usługa często jest płatna, a niektóre 
przedsiębiorstwa zajmujące się tymi systemami wcale nie mają tej usługi w ofercie.
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Kolejnym problemem w nabyciu ERP przez małe firmy jest błędne myślenie, 
że system ERP nie jest im potrzebny, ponieważ ich firmy nie generują takich ilość 
danych, których nie dało by się przetworzyć bez specjalnych systemów oraz, że 
taki system niewiele by pomógł firmie tak małej jak ich. Oczywiście nie oznacza 
to, że system ERP musi, czy też powinien być w każdej firmie. Myślenie, że sys-
tem ERP nie jest potrzebny tak małym firmom jest błędne. Przez to, że małe firmy 
nie posiadają takich systemów tracą czas zasoby oraz pieniądze przez co mają pro-
blemy z dotrzymaniem tempa rozwoju konkurencji. Błędem jest też twierdzenie, że 
systemy te nie ułatwiają pracy w małych firmach. Dzięki systemowi ERP możemy 
zinformatyzować całą firmę co znacznie ograniczy koszty związane z wykupywa-
niem licencji na oprogramowanie, ponieważ wiele programów zastąpimy wówczas 
jednym systemem. Wszystkie pliki tego samego rodzaju będą miały ten sam format. 
Dane całej firmy będą trzymane w jednym miejscu, co znacznie zwiększy szybkość 
dostępu do nich. Każde oprogramowanie posiada także swoje wymagania sprzę-
towe, co sprawia, że firmy ponoszą coraz większe koszty związane z modyfikacją 
sprzętu, mając system ERP to firma decyduje o tym jakie wymagania sprzętowe 
będzie miał system, co pozwala znacznie ograniczyć wydatki na sprzęt z działu IT. 
Wydaje się, że nie ma to większego znaczenia ale jeśli firma opiera swoje działanie 
na takim sprzęcie, może to mieć kluczowe znaczenie. 

3. Technologie i metody użyte w tworzeniu aplikacji
System ERP nie jest zwykłym programem komputerowym, ponieważ nie odpo-

wiada za jedno zadanie i nie posiada zaledwie kilku funkcji, jest on odpowiedzialny za 
wszystkie procesy występujące w firmie. Dlatego przetwarza on wszystkie dane jakie 
są pozyskiwane przez firmę oraz posiada wiele funkcji. Kolejną ważną cechą takiego 
systemu odróżniającego go od zwykłych programów jest to, że używać będzie go 
każda osoba w firmie. Dlatego jednym z najważniejszych jego elementów jest inter-
fejs w jakim będzie poruszał się użytkownik, musi on być tak skonstruowany, by był 
jak najbardziej intuicyjny i prosty. Wszystkie powyżej wymienione cechy powodują, 
że wybrane narzędzia do tworzenia takiego systemu muszą zostać staranie dobrane. 
Postaram się teraz opisać dlaczego wybrałem niżej wymienione narzędzia.

Systemem, na który tworzę aplikację desktopową, która jest częścią tworzo-
nego system ERP jest Windows. Został on wybrany, ponieważ jest on powszechnie 
stosowany w firmach.
System zarządzania bazą danych: MySQL7.

Wybrano MySQL, ponieważ jest to system, który działa dobrze zarówno z sys-
tem Android jak i z językiem Java. Spełnia on także wymogi dotyczące bezpieczeń-
stwa danych. Daje on też wiele możliwości dostępu do danych, co pozwala na przy-
znanie dostępu użytkownikom tylko do odpowiednich dla nich danych.

7 https://www.mysql.com/
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Język oprogramowania: JavaFX8.
Język programowania JavaFX został wybrany, ponieważ spełnia wszystkie 

wymagania systemu. Dodatkowo system wykonany w tym języku może być urucho-
miony prawie na każdym systemie operacyjnym. Bardzo ważnym elementem tego 
języka jest również to, że daje on mnóstwo opcji pozwalających na modyfikacje inter-
fejsu, co jest bardzo ważnym atutem w projekcie tego typu. 

Aplikacja mobilna wchodząca w skład systemu jak wspomniano wyżej jest two-
rzona na system Android. System ten został wybrany ze wzglądu na jego powszech-
ność dzięki czemu aplikacja będzie działała na dużej liczbie urządzeń mobilnych. 
Środowisko zintegrowane: Android Studio9.

Wybrano Android Studio, ponieważ jest to środowisko przeznaczone wyłącz-
nie dla aplikacji na system Android, co ułatwi wykonanie aplikacji. Środowisko to ofe-
ruje też podobne możliwości do innych tego typu środowisk np.: środowisko Eclipse. 
Android Studio daje też możliwość testowania interfejsu aplikacji bez jej uruchamia-
nia, a także pozwala na bardzo dużą modyfikację interfejsu aplikacji w łatwy sposób, 
co również jest ważnym kryterium przy systemie tego typu.

4. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne systemu
Wymagania funkcjonalne:

a) Generowanie kilku rodzajów raportów na podstawie szablonu po naciśnięciu 
przycisku na podstawie informacji zawartych w bazie danych. W przypadku 
systemów ERP funkcja ta jest bardzo przydatna oraz ważna, ponieważ pozwala 
zaoszczędzić mnóstwo czasu.

b) Zaprojektowanie i wygenerowanie stworzonego przez użytkownika raportu. 
Funkcja ta może się często przydać w chwili, gdy gotowe szablony raportów 
będą niewystarczające.

c) Generowanie graficznej reprezentacji danych w postać wykresów. Pozwoli to 
na szybką analizę danych, a także ułatwi podejmowanie decyzji w sprawach 
ustalania strategii rozwoju.

d) Tworzenie kont z ograniczonym dostępem oraz zabezpieczonych hasłem. 
Zwiększy to bezpieczeństwo zarówno danych firmy jak i jej dokumentów. 
Uniemożliwi to także modyfikacje danych przez osoby nieupoważnione oraz 
polepszy organizacje danych.

e) Zarządzanie pracownikami przydzielanie im obowiązków, a także monitoro-
wanie ich godzin pracy. Funkcje te pozwolą na zwiększenie kontroli nad pra-
cownikami.

f) Możliwość obliczania przychodów oraz wydatków firmy, a także odprowa-
dzanie podatków jak i przygotowywanie dokumentów dla poszczególnych 

8 http://docs.oracle.com/javase/8/javase-clienttechnologies.htm
9 https://developer.android.com/studio/index.html
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urzędów. Takie rozwiązanie daje możliwość zwiększenia kontroli nad przycho-
dami firmy, a także pozwoli na oszczędność związane z prowadzeniem firmy.

g) Aplikacja mobilna pozwoli na prowadzenie oraz monitorowanie działalności 
firmy jak i kontrolę nad pracownikami właścicielom będącym poza terenem 
firmy. Zwiększy to elastyczność systemu oraz pozwoli na monitorowanie firmy 
z domu.

Wymagania niefunkcjonalne:
a) Prosty interfejs: szkolenie użytkowników nie powinno trwać długo, maksy-

malny czas szkolenia powinien wynosić 4 godziny zegarowe. Interfejs musi 
być jak najbardziej intuicyjny, by użytkownicy szybko mogli nauczyć się 
obsługi systemu.

b) Hasła tworzone przez kierownictwo muszą posiadać co najmniej 8 znaków 
(w tym 1 duża litera, 1 cyfra), a także muszą być zmieniane co 6 miesięcy. 
Zapewni to zwiększenie bezpieczeństwa danych w systemie.

c) System powinien wykonywać wszystkie operacje w czasie poniżej 1 minuty. 
System musi wykonywać wszystkie powierzone mu zadania w określonym 
czasie, aby nie spowalniać pracy użytkowników.

d) Interfejs systemu jest w języku polskim. Ułatwi to prace z systemem jak i skróci 
czas szkolenia związanego z jego obsługą.

e) System wymaga, aby każdy użytkownik miał konto oraz hasło do niego. Zwięk-
szy to bezpieczeństwo systemu oraz danych. Pozwoli to także na przydzielenie 
użytkownikom niższego szczebla tylko niezbędnych uprawnień.

f) System ma pracować bez awarii np.: co najmniej 240 godzin. Po upływie okre-
ślonego czasu system będzie wykonywał kopie danych i dokumentów, aby 
zwiększyć bezpieczeństwo danych i w razie wystąpienia awarii można było je 
odtworzyć. 

g) Dane pracowników muszą być zabezpieczone. Dane pracowników muszą być 
przechowywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

5. Projekt: algorytmy oraz diagramy opisujące działanie systemu
Podczas tworzenia projektu oprogramowania stosuje się diagramy, które mają 

na celu wyeliminowanie błędów w oprogramowaniu przed jego implementacją, co 
pozwala zmniejszyć koszty jego tworzenia. Diagramy te są szczególnie ważne pod-
czas tworzenia systemów ERP. Diagramy, które wykonałem dla mojego systemu to 
diagramy ERD, oraz Diagram przypadków użycia.

Diagram ERD to diagram związków encji (od ang. Entity-Relationship Dia-
gram) – rodzaj graficznego przedstawienia związków pomiędzy encjami używany 
w projektowaniu systemów informacyjnych do przedstawienia konceptualnych modeli 
danych używanych w systemie10. Natomiast diagram przypadków użycia (ang. use 

10 https://pl.wikipedia.org/wiki/Diagram_zwi%C4%85zk%C3%B3w_encji (stan na dzień: 19.03.2017r.)
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case diagram) jest diagramem, który przedstawia funkcjonalność systemu wraz z jego 
otoczeniem11.

Postaram się przedstawić wyżej wymienione diagramy, których użyłem pod-
czas tworzenia przedstawionego projektu. Przedstawiony diagram ERD pokazuje bazę 
danych używaną przez system natomiast prezentowany przeze mnie diagram przypad-
ków użycia pokazuje funkcje oferowane przez fragment systemu, który będzie uży-
wany przez księgowych w firmie.

Rysunek 1. Diagram ERD - diagram kontekstowy (zerowy) dla aplikacji desktopowej 
oraz mobilnej.

Pracownicy Pojazdy Regiony

Dostawy

id_pracownikaPK

imie 

nazwisko

nr_telefonu

dział

id_samochoduPK

marka

model

pojemność

id_regionuPK

nr_regionu

nr_rejestracyjny

ubezpieczenie 

nazwa

stanowisko

adres_zamieszkania

e-mail

nr_identyfikatora 

id_dzialu

id_stanowiska

id_dostawyPK

id_pracownika

id_samochodu

id_regionu

data

Rysunek 1 Źródło: Opracowanie własne.

11 https://www.michalwolski.pl/diagramy-uml/diagram-przypadkw-uzycia/ (stan na dzień: 19.03.2017r.)
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Rysunek 2. Diagram przypadków użycia - diagram kontekstowy (zerowy) dla frag-
mentu aplikacji desktopowej.

Realizator-ERP - Księgowość

Księgowy

Obliczanie wysokość wypłat dla 
pracowników

Tworzenie raportów dotyczących 
wypłat dla pracowników

Wysyłanie 
wiadomości

Podgląd danych osobistych 
pracowników

Podgląd raportów, statystyk i 
faktór

Pobieranie plików z baz 
danych

Obliczanie dochodów 
firmy

Tworzenie raportów dotyczących 
dochodów firmy 

Obliczanie bieżących 
opłat

Drukowanie 
raportów

Pobieranie plików z bazy danych 
plików 

Tworzenie 
statystykWysyłanie danych do bazy danych plików 

Tworzenie raportów dotyczących 
bieżących opłat

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Podgląd własnych 
danych 

<<include>>

<<extend>>

Rysunek 2 Źródło: Opracowanie własne.

Poniżej zostały również przedstawione fragmenty kodu systemu odpowie-
dzialne za jego funkcje. Pierwszy fragment odpowiada za usunięcie znaczników 
HTML z tekstu natomiast drugi umożliwia wyświetlenie zawartość dokumentów PDF.

Fragment kodu 1: Usunięcie niechcianych elementów z tekstu.
public void HTMLT(String htmlText) {
 Pattern pattern = Pattern.compile(“<[^>]*>”);
 Matcher matcher = pattern.matcher(htmlText);
	 final	StringBuffer	sb	=	new	StringBuffer(htmlText.length());
	 while(matcher.find())	{
	 	 matcher.appendReplacement(sb,	“	“);
 }
	 matcher.appendTail(sb);
	 t	=	sb.toString().trim();
 }

Fragment kodu 2: Pobranie zawartości pliku PDF.
public	String	transformacja()	throws	IOException
 {
	 this.pdfStripper	=	null;
	 this.pdDoc	=	null;
	 this.cosDoc	=	null;

	 file	=	new	File(droga);
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	 parser	 =	 new	 PDFParser((RandomAccessRead)	 new	 RandomAc-
cessFile(file,”r”));

	 parser.parse();
	 cosDoc	=	parser.getDocument();
	 pdfStripper	=	new	PDFTextStripper();
	 pdDoc	=	new	PDDocument(cosDoc);
	 pdDoc.getNumberOfPages();
	 pdfStripper.setStartPage(1);
	 pdfStripper.setEndPage(10);

	 //	pdfStripper.setEndPage(pdDoc.getNumberOfPages());

	 Text	=	pdfStripper.getText(pdDoc);
 txt = Text;
	 pdf.setText(txt);
 return Text;
 }

6. Interfejs użytkownika
Przedstawiony poniżej planowany interfejs użytkownika został 

wykonany samodzielnie za pomocą kreatora Scene Builder 8.2.0. 

Rysunek 3,4. Fragment planowanego interfejs użytkownika (właściciela firmy).

Rysunek 3 Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 4 Źródło: Opracowanie własne.

7. Wnioski i perspektywy dalszych prac
Projektowany system został poprawnie zrealizowany. Zarówno aplikacja desk-

topowa jak i mobilna została zrealizowana w całości oraz uruchomiona. Zrealizowano 
wszystkie zamierzone funkcje aplikacji desktopowej oraz mobilnej.

System w przyszłości można rozszerzyć o portal internetowy, co dodatkowo 
zwiększy jego funkcjonalność oraz poprawi dostęp do potrzebnych danych. System 
może zostać także rozszerzony o kolejne moduły, co również zwiększy jego możli-
wość. Dodatkowo możliwość systemu mogą być zwiększone po dodaniu do niego 
modułu wspomagania decyzji, takie rozwiązanie sprawi że system będzie pomagał 
kierownictwu w podejmowaniu decyzji biznesowych.
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The problem of positioning websites

Streszczenie:
Praca dotyczy problematyki pozycjonowania stron internetowych. W pracy 

zawarto charakterystykę stosowanych metod pozycjonowania stron internetowych 
(legalnych i nielegalnych) oraz metod działania wyszukiwarek internetowych. Auto-
rzy wybrali najczęściej stosowane algorytmy filtrujące Google i przeanalizowali ich 
działanie. 
Słowa kluczowe: pozycjonowanie stron internetowych

Abstract:
The work is concerned with the positioning of websites. The work includes the 

characteristics of the methods used for the positioning of websites (legal and illegal) 
and methods of operation of search engines. The authors selected the most commonly 
used filter algorithms for Google and analyzed their behavior.
Keywords: web page positioning, page rank, Search Engine Optimization (SEO)

1. Wprowadzenie
Przełom wieku XX i XXI to okres silnej informatyzacji na świecie. Szczególną 

rolę odegrało wynalezienie sieci internetowej, która zrewolucjonizowała komunikację 
lokalną i globalną. W 1958 roku została powołana przez Pentagon agencja rządowa 

Problematyka pozycjonowania stron internetowych 
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USA – ARPA, której zadaniem była obserwacja i wspieranie inicjatyw powstających 
na uczelniach wyższych w USA mających szczególne znaczenie dla obronności kraju. 
Te działania były wykonywane w ramach projektu ARPANET.

Już w 1967 roku na konferencji naukowej omawiana została tematyka budowy 
rozległych sieci komputerowych o rozproszonym działaniu. Ta tematyka została 
uznana za ważną dla projektu ARPANET (i związaną z obronnością kraju). Autorem 
najciekawszego rozwiązania tego zagadnienia był Alex McKenzie z Uniwersytetu 
Stanforda. Zaproponował on następujące rozwiązanie - pakiet informacji z przypi-
sanym do niej adresem, który by automatycznie krążył po sieci szukając swojego 
odbiorcy. Ten projekt doprowadził uczonych do zaprojektowania szkieletu protokołu 
TCP. Za pomocą pakietu TCP można było wykonać automatyczne trasowanie połą-
czeń w sieci liczącej kilkanaście serwerów rozproszonych na trzech uniwersytetach: 
Uniwersytecie Stanforda, University of California i Uniwersytecie Utah. Pierwotnie 
sieć ta służyła jedynie do celów wojskowych, w późniejszym okresie przyłączono do 
niej lokalne uniwersytety tworząc w ten sposób pierwszą sieć akademicką. 

Z czasem nastąpił szybki rozwój sieci i protokołu TCP/IP co wraz z rozwojem 
architektury komputerowej pozwoliło na tworzenie pierwszych stron internetowych 
(z dostępem za pośrednictwem adresu URL). Pierwsza taka strona została opubliko-
wana 30 kwietnia 1993 roku przez CERN pod adresem: http://info.cern.ch/. Zawartość 
strony prezentuje grafika na Rysunek 1.

Rysunek 1. Projekt pierwszej strony internetowej.

Źródło: http://info.cern.ch/

Wkrótce zaistniała możliwość zaprezentowania własnego kontentu przy 
pomocy portali internetowych. Ta możliwość przyczyniła się do rozwoju własnych 
portali oraz do wzrostu znaczenia reklamy internetowej. A to doprowadziło do zwięk-
szenia  sprzedaży produktów i usług (e-Marketing). Ze względu na dużą ilość przeka-
zywanej w Internecie informacji koniecznością było stworzenie właściwych wyszuki-
warek. Ich zadaniem było odnajdywanie określonej treści w Internecie. 
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2. Metody działania wyszukiwarek internetowych
Wyszukiwarka internetowa to narzędzie, którego działanie opiera się na algo-

rytmach filtrujących. Przykład takiego algorytmu (w postaci opisu czynności) zapre-
zentowano poniżej:

•• Krok 1. Użytkownik wpisuje zapytanie do pola wyszukiwarki.
•• Krok 2. Użytkownik zatwierdza swoje zapytanie klikając przycisk „Szukaj”.
•• Krok 3. Wyszukiwarka przeszukuje witryny internetowe.
•• Krok 4. Tworzony jest indeks przeszukanych witryn.
•• Krok 5. Obliczany jest ranking na podstawie trafności badanej treści.
•• Krok 6. Zwracany jest wynik, który jest posortowany względem pozycji w ran-

kingu.
Pozycja w rankingu określa pozycję w obszarze otrzymanych z wyszukiwarki 

wyników. W przypadku otrzymania dużej ilości trafnych wyników istnieje konieczność 
przełączania się pomiędzy kolejnymi stronami wybranych przez algorytm sortowania 
wyników. Okno wyświetleń przeglądarki internetowej jest ograniczone. Przeglądanie 
wyników wyszukiwania wiąże się z dodatkowymi czynnościami do wykonania, które 
wymagają dodatkowej uwagi i czasu. 

Aby znaleźć się w rankingu na pierwszych pozycjach wyników z wyszukiwarki 
stosuje się dodatkowe specjalne algorytmy działania pozwalające zająć wyższą pozy-
cję danych z wyszukiwarki. 

Te specjalne algorytmy ustalające oczekiwany ranking strony (ang. page rank), 
mają istotne znaczenie dla kolejności ujawnianych danych w rezultatach wyszukiwa-
nia. Te specjalne algorytmy są trudne i pracochłonne.

Obliczanie rankingu obecnie odbywa się przy pomocy robotów elektronicz-
nych, które eksplorują przestrzenie sieci w poszukiwaniu informacji dla użytkow-
nika końcowego. Roboty przeszukują wszystkie informacje (linki, które łączą stronę 
domową z jej podstronami). Taka infrastruktura połączeń pozwala na dokładne prze-
śledzenie zawartości witryny, której treść umieszczona jest między znacznikami 
HTML. Pracę robotów można przyrównać do wyścigów rajdowych. Liczy się szyb-
kość, precyzja i sprawdzanie punktów kontrolnych na trasie. W przypadku wyszuki-
warek są to właśnie linki oraz informacje zawarte w meta-tagach. Roboty analizują 
wybrane przez siebie elementy i zapisują je na specjalnie do tego przygotowanych 
dyskach twardych wyszukiwarki. Ogromna ilość danych wymaga odpowiedniej infra-
struktury sprzętowo-systemowej. W tym celu korporacje odpowiedzialne za sprawne 
działanie wyszukiwarek budują potężne centra danych w różnych miejscach świata. 
Każde takie centrum to tysiące serwerów, przetwarzające niewyobrażalne ilości infor-
macji. Pozwala to na optymalizacje działania wyszukiwarek, co przekłada się na szyb-
kość odnajdywania danych i dostarczania ich użytkownikowi. W końcu oczekuje on 
natychmiastowej odpowiedzi, nawet 3-4 sekundowe opóźnienie może spowodować 
jego niezadowolenie, a tym samym zniechęcić do dalszego korzystania z produktu. 
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Obecnie w Polsce dominującą wyszukiwarką jest narzędzie firmy Google, 
które cieszy się 96% popularnością jak pokazuje ranking sporządzony przez portal 
ranking.pl:

Tabela 1. Ranking najpopularniejszych wyszukiwarek.

Źródło: http://ranking.pl/pl/rankings/search-engines-domains.html).

3. Pozycjonowanie stron WWW
Za pozycjonowanie stron odpowiadają procesy, dzięki którym badany serwis 

zmierza do osiągnięcia jak najwyższej pozycji w rankingach wyszukiwarek interneto-
wych. Są one nieodzownym elementem marketingu internetowego. Wysoka pozycja 
w wyświetleniach to znak, że dany serwis posiada najwartościowsze informacje. Ma 
ona uzasadnienie w psychologii wyszukiwania. 

Za pomocą badania (eyetracking), na którego potrzeby dostosowano odpo-
wiednie okulary śledzące wzrok użytkownika, zbadano jakie obszary przeglądarki, po 
otrzymaniu wyników są najchętniej analizowane przez użytkownika. Poniższa grafika 
prezentuje rezultaty badania, przeprowadzonego przez firmę Enquiro w 2005 roku.
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Rysunek 2. Rezultat badań nad psychologią wyszukiwań. Badanie eyetarcking otrzy-
manych wyników.

Źródło: http://mamstartup.pl/poradnik-startupowca/4476/psychologia-wyszukiwania).

Jak łatwo zauważyć, wzrok użytkownika najczęściej był kierowany na szczyt 
wyników wyszukiwania. Pozostałe wyniki były niechętnie oglądane bądź całkowicie 
pomijane. Obszar skupiający największą uwagę użytkownika został nazwany „Złotym 
trójkątem Google”, gdyż w rzeczywistości taką formę zwykle przyjmuje. 

Mechanizmy pozycjonowania podlegają ciągłym zmianom. Zmiany są uzależ-
nione od polityki filtrowania danych przez silnik wyszukiwarki. 

Algorytmy odpowiedzialne za analizę informacji są ciągle ulepszane i optyma-
lizowane, aby uzyskać jak najlepszą trafność wyszukiwań. 

Każde przedsiębiorstwo, które chce być widoczne w Internecie jest zmuszone 
walczyć o pozycję w wynikach wyszukiwania. Jedni praktykują uczciwą formę rywa-
lizacji zaś inni wyszukują luk w systemie pozycjonowania i podbijają ranking swojej 
strony w sposób nieuczciwy. Profesjonaliści, którzy zajmują się SEO na co dzień, 
rozróżniają dwa typy zachowania: White Hat SEO i Black Hat SEO.

4. Metoda wyszukiwania typu White Hat SEO 
White Hat SEO (ang. Search engine optimization) - to uczciwe pozycjonowa-

nie strony, wykorzystujące zasady narzucone przez algorytmy wyszukiwarki. Wiąże 
się to z poprawą atrakcyjności witryny w oczach internautów oraz sprawia, że eksplo-
rowane strony są przyjaźniejsze dla robotów, które odpowiadają za analizę ich treści.

Istotną cechą pozycjonowania zgodnego z zasadami etyki jest zdecydowane 
stosowania metod legalnych tak, aby zainteresować swoimi treściami potencjalnego 
internautę. Praktyki te przyczyniają się do wzrostu zaufania dla danej strony oraz 
zwiększają jej popularność. 
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Za każdym razem kiedy użytkownik zlinkuje stronę WWW na własnym blogu, 
lub skorzysta z niej w oknie przeglądarki, czynność ta daje sygnał dla robotów, że 
strona posiada cenne informacje. Z całą pewnością dobrze skonstruowana witryna nie 
spotka się z krytyką internautów.

W jaki sposób dostosować naszą witryną WWW do standardów White Hat SEO? 
Istotne jest linkowanie. Należy stosować wymianę linków z serwisami o podob-

nej tematyce. Drugą z kolei rzeczą jest pilnowanie optymalizacji kodu strony. Ten 
aspekt nie dotyczy jedynie optymalizacji w celu stworzenia przyjaznego środowiska 
dla wydajnej analizy witryny, które wpływa znacząco na mechanikę jej działania. Źle 
zaprogramowana strona powoduje opóźnienia w ładowaniu kontentu oraz zakłóca pra-
widłowe jej funkcjonowanie. Należy pamiętać o unikaniu umieszczania elementów 
nawigacyjnych w JavaScript lub Flash. Wspomniane wcześniej roboty mają problem 
z indeksacją treści ukrytej przy pomocy JavaScript. 

W rezultacie jeśli projektant strony umieści informacje w skryptach JavaScript 
to spowoduje wykluczenie ich z analizy lub spowoduje błędną interpretację danych. 
Przykładowo opierając się na rankingu witryny www.alexa.com łatwo jest odnaleźć 
przykład strony WWW, która wszystkie opisane cechy. Porównując dane Tabeli 1. 
widzimy, że najlepsze wyniki osiąga wyszukiwarka Google.com.

5. Metoda wyszukiwania typu Black Hat SEO
W przypadku Black Hat SEO mamy do czynienia z nieuczciwymi próbami 

pozycjonowania strony WWW. Złe praktyki mogą spotkać się ze strony administratora 
strony z:

•• wyznaczeniem kary w postaci założenia dodatkowego filtru,
•• wykluczeniem z indeksu wyszukiwarki. 

Pierwsza opcja to stosunkowo łagodna kara i wiąże się z obniżeniem pozycji 
strony w wynikach pozycjonowania na daną frazę czy domeny na określone słowo 
kluczowe. 

Niewątpliwie cięższą karą jest wykluczenie strony internetowej z rankingu 
czyli tzw. stan ban. Skutkiem wykluczenia jest brak wyświetleń witryny w wynikach 
wyszukiwań. Dodatkowe konsekwencjami stanu ban strony (zbanowania) jest brak 
zindeksowanych podstron oraz wyników na zapytanie o status domeny, a także brak 
wartości Page Rank. 

W przypadku otrzymania bana, teoretycznie istnieje możliwość jego zdjęcia. 
W tym celu należy usunąć przyczynę, która wpłynęła na zastosowanie kary. Po wpro-
wadzeniu poprawek należy złożyć wniosek z prośbą o ponowne rozpatrzenie zgłosze-
nia po czym czekamy na decyzję. Proces ten może okazać się jednak czasochłonny 
i skomplikowany.

Do popularnych technik Black SEO zaliczamy cloacking oraz spamowanie 
przy użyciu słów kluczowych.
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Cloaking to technika polegająca na prezentowaniu odmiennych treści strony 
robotom wyszukiwarki a odmiennych internautom. Wyróżniamy takie rodzaje 
cloakingu jak :

•• IP Agent Cloaking – dotyczy zamiany strony (dokładnie adresu IP) do odczytu 
przez robota wyszukiwarki na inna stronę internetową.

•• User Agent Cloaking – podobna sytuacja jak powyżej, przy czym do fałszowa-
nia wyników wykorzystywany jest tzw. User Agent, który jest odrębną aplika-
cją kliencką służącą serwisom internetowym do rozpoznawania typu programu 
klienckiego oraz budowania statystyk odwiedzin witryny WWW.

•• IP i User Agent Cloacking – wykorzystanie obu wcześniej przedstawionych 
metod jednocześnie.

•• Session Cloacking – manipulowanie parametrami odbytych sesji na stronie 
internetowej.

•• JavaScript Cloacking – ukrywanie treści przy użyciu Java Script. Przykład 
takiego zjawiska prezentują grafiki poniżej.

Rysunek 3. Treść strony opartej o JavaScript interpretowana przez roboty wyszuki-
warki.

Źródło: https://daekskifte.dk/images/stack_1.png).
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Rysunek 4. Widok rzeczywisty witryny w oknie przeglądarki zbudowanej z wykorzy-
staniem JavaScript.

Źródło: https://daekskifte.dk/images/stack_2.png).

Spamowanie to jedna z głównych metod objawiająca się nadmiernym nagro-
madzeniem określonych słów kluczowych lub ukrywaniem słów kluczowych poprzez 
zlewanie ich barwy z kolorem tła strony internetowej, na której występują. Dodatkowo 
wykorzystuje się nadmiar słów kluczowych, które nie są związane z treścią strony.

Podsumowując metodę pozycjonowania typu Black Hat SEO mamy do czynie-
nia z nieuczciwymi próbami pozycjonowania strony WWW. Podsumowując, metodę 
Black Hat SEO należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia, których należy uni-
kać podczas optymalizacji takiej strony: 

Są to między innymi sytuacje w których twórca witryny ukrywa linki na stronie: 
•• wszelakiego rodzaju próby ukrycia danych przy pomocy różnych odmian 

cloakingu,
•• akty publikowania treści zabronionych przez prawo, 
•• powielanie elementów bądź treści z innych witryn,
•• zawartość strony powinna być ciekawa i pisana atrakcyjnym językiem,
•• odradza się budowanie strony całkowicie opartych na technice Flash.

Przedstawione powyżej dwie metody opisują podstawowe działanie pozycjo-
nowania stron internetowych bez uwzględnienia mechanizmów indeksowania. Ilość 
danych znajdujących się na serwerach wyszukiwarek jest ogromna i ich analiza przez 
zwyczajnego człowieka w krótkim czasie byłaby niemożliwa do wykonania. Do tego 
celu wykorzystuje się odpowiednie algorytmy, których zadaniem jest prześledzenie 
zawartości przestrzeni dyskowej w poszukiwaniu konkretnych informacji. Algorytmy 
na bieżąco aktualizują zawartość dysków i dzięki postępowej optymalizacji są w stanie 
coraz szybciej odnaleźć informacje dotyczące zapytania użytkownika. 

Ze względu na dużą popularność wyszukiwarki Google warto przytoczyć i opi-
sać poszczególne algorytmy filtrujące, które są w jej użyciu podczas wyszukiwań.
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6. Algorytmy wyszukiwarki Google
Gwałtowny wzrost ilości stron internetowych dostępnych w sieci spowodował 

wprowadzenie nowych udogodnień, które miały za zadanie filtrować dane zgodnie 
z zawartą treścią oraz budową strony. Po dzień dzisiejszy algorytmy filtrujące chronią 
nas przed publikacją stron o niskim poziomie treści bądź z zawartością skopiowaną 
z innych portali. Do najpopularniejszych algorytmów Googla zaliczamy :

•• algorytm Panda,
•• algorytm Pingwin,
•• algorytm Koliber,
•• algorytm Gołąb.

Google Panda – to algorytm wyszukiwarki internetowej, którego zadaniem 
jest analiza treści strony pod kątem jej jakości. Karane są witryny, które do konstruk-
cji treści wykorzystują automatyczne generatory oraz w celu zapełnienia przestrzeni 
spamują dane. Najważniejszy w działaniu Pandy jest fakt, że bada ona całą witrynę. 
W przypadku gdy zostaje odnaleziony element, który zaniża poziom treści na stronie, 
Panda automatycznie obniża poziom całej witryny w rankingach wyszukiwania.

Google Pingwin – to algorytm wyszukiwarki internetowej, którego zadaniem 
jest analiza umieszczonych na stronie linków. Ze względu na dużą rolę jaką odgrywają 
linki w skanowaniu przestrzeni przez roboty, Google zdecydował się na wprowadze-
nie algorytmu, który badałby zjawisko Black Hat SEO w sposobie umieszczania lin-
ków na stronie. Webmasterzy, którzy stosują linki odwołujące się do zaspamowanych 
miejsc odczuwają szczególnie boleśnie działanie omawianego algorytmu. Dodatkowo 
Pingwin bada profil linków zastosowanych w kodzie strony.

Google Koliber – to algorytm wyszukiwarki internetowej, którego zadaniem 
jest badanie synonimów oraz kontekstu wyszukiwania. Algorytm ten stara się lepiej 
zrozumieć czego szuka użytkownik. Odbywa się to na zasadzie analizy poszczegól-
nych słów składowych zapytania. Dla przykładu zapytanie „Gdzie znajduje się naj-
bliższa restauracja?” będzie interpretowane przez standardowy silnik w sposób mało 
oczywisty, gdyż będzie on szukał informacji na bazie wybranych słów kluczowych 
zapytania. W następstwie zwrócona zostanie informacja np. dotycząca jedynie restau-
racji. W momencie kiedy to zapytanie jest interpretowane przez Kolibra analizowane 
są związki między poszczególnymi słowami kluczowymi zapytania i w rezultacie 
użytkownik otrzymuje informacje, która dotyczy położenia najbliższej restauracji 
jeżeli jest ona dostępna. 

Google Gołąb – to algorytm wyszukiwarki internetowej, którego zadaniem jest 
bardziej wyraźne pokazywanie w wynikach wyszukiwania wyników związanych z lokal-
nymi frazami. Dla przykładu jeżeli do tej pory firma z siedzibą w Łodzi miała swój mały 
oddział w Poznaniu, o którym była tylko mała wzmianka na stronie, to dzięki mocy 
algorytmu Gołąb informacje dotyczące poznańskiej filii prezentują się wysoko w Search 
Engine Results Page (SERP). Fakt ten podkreśla znaczenie działalności lokalnych.
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7. Zakończenie
Początki infrastruktury sieciowej były proste i nikt nie przewidywał, że sieć 

internetowa odegra tak dużą rolę w komunikacji międzyludzkiej. Cyberprzestrzeń 
to pole do manewru dla każdego przedsiębiorcy, który planuje wypromować własny 
pomysł na biznes. W czasach gdzie dostęp do Internetu jest powszechny i łatwy, kre-
atywni ludzie są w stanie za jego pośrednictwem realizować swoje pasje i marzenia. 
Zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku tworzone są witryny internetowe, 
które przybierają formę sklepów-online, osobistych wizytówek, portali biznesowych, 
blogów lub portali społecznościowych. Powoduje to wzrost ilości dostępnych stron 
i tym samym uniemożliwia swobodną nawigację pomiędzy nimi bez znajomości ich 
adresu URL. 

Z pomocą przychodzą nam wyszukiwarki internetowe wymagające niezwy-
kłej szybkości i precyzji. Zaangażowane w procesy wyszukiwań algorytmy filtrujące 
wykorzystując moc obliczeniową sprzętu, wykonują niemal natychmiastowo opera-
cje analizowania dokumentów znajdujących się na dyskach mega-serwerów w celu 
znalezienia informacji najbardziej zbliżonych do treści sformułowanego przez użyt-
kownika zapytania. Jest to funkcjonalność, która ma istotne znaczenie w korzystaniu 
z informacji o charakterze zarówno lokalnym jak i globalnym. Kolejność wyświetlania 
odnośników do stron poprzez wyszukiwarkę ma kluczowe znaczenie dla osób, które 
chcą być widoczne w sieci. 

Praktykowanie nieuczciwych metod pozycjonowania, choć kuszące, powoduje 
osłabienie pozycji strony w rankingach wyszukiwarek oraz wpływa niekorzystnie na 
ostateczną ocenę witryny przez użytkownika. Dlatego nim zaczniemy z nich korzystać 
warto się zastanowić czy tego typu działania przyniosą nam więcej korzyści czy strat.
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WPŁYW DOŚWIADCZEŃ W RZECZYWISTOŚCI 
WIRTUALNEJ NA ŻYCIE GRACZA1

Streszczenie:
Tekst poświęcono różnym sposobom spędzania czasu wolnego. Rozpatrzone są 

dwa sposoby: aktywny wśród ludzi i znajomymi oraz drugi, bierny przed komputerem 
lub konsoli. Autor próbuje udowodnić, że czas spędzony na graniu również rozwija 
człowieka tak samo jak spędzanie czasu aktywnie poza domem. Poruszony jest temat 
sfery doświadczeń i cech, które mogą być wykorzystane w życiu codziennym. Artykuł 
jest próbą przełamania stereotypu na temat gier, że niczego nie uczą, zabierają czas, 
ogłupiają człowieka. 
Słowa kluczowe: emocje, doświadczenie, życie, rozwój człowieka, gry, umiejętności
Keywords: emotions, experience, life, human development, games, abilities

Artykuł poświęcono zagadnieniu, czy gry komputerowe bądź te na konso-
lach mogą rozwinąć w człowieku cechy lub umiejętności, które byłyby użyteczne 
w codziennym życiu.

1. Wstęp
Większość ludzi po całym dniu spędzonym w pracy pragnie odpocząć i mieć 

czas wolny. Część ludzi preferuje odpoczynek w domu, spotkania ze znajomymi. Inni 
zaś wolą aktywnie spędzić dzień czy też odpoczywać uczestnicząc w różnego rodzaju 
wydarzeniach publicznych lub społecznych. Wybierając formę odpoczynku w samot-
ności sięgamy po książkę, oddajemy się rysowaniu lub oglądamy telewizje. Z roku 

1 Artykuł napisany pod opieką merytoryczną dra Marcina Kacprowicza z Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej we Włocławku, któremu autor serdecznie dziękuję za pomoc.
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na rok rośnie liczba osób preferujących odpoczynek przy komputerze przeglądając 
strony internetowe lub grając w gry komputerowe oraz konsolowe. Warto pamiętać, 
że cały czas jesteśmy poddawani różnym bodźcom, które z kolei wywołują emocje. 
Gry komputerowe wywołują całą ich gamę, od płaczu i strachu po wybuchy śmiechu. 

Autorzy gier w większości tytułów umieszczają słowa kluczowe lub zasady, 
które mają wpływ na popularność danego produktu. Słowa te, specyficzne dla danego 
gatunku gier, zainteresują każdego gracza, który poszukuje rozrywki zgodnej ze 
swoim obszarem zainteresowań. Na przykład te w konwencji horroru wzbudzają strach 
i trwogę, zwiększając przeżycia i wzmacniając reakcje na bodźce płynące z ekranu. 
Jeśli do rozgrywki komputerowej przyłączą się znajomi, to może ona zamienić się 
w świetną zabawę, wywołującą salwy śmiechu. Zabawne sceny podczas sesji z grą 
dostarczają dużo radości i satysfakcji, a także pozwalają się zrelaksować. 

2. Wybór i typy gier
Bardzo istotny wpływ na dokonanie wyboru gry mają preferencje indywidu-

alne. Spośród wielu rodzajów gier każdy zainteresowany wybierze coś dla siebie. Plat-
formy, które dzisiaj są najpopularniejsze to PS4, PC, XBOX 360/XBOX ONE. Mamy 
możliwość zakupu różnych typów gier na jeden lub kilka rodzajów konsol. Niektóre 
z nich, gry ruchowe, wymagają od gracza poruszania określonymi częściami ciała. 
Takie występują tylko na konsolach urządzeniach typu Kinect, pozwalających prze-
nieść doświadczenia z gry do realnego życia, np. poprzez ćwiczenia kroków tanecz-
nych. Zamiast tradycyjnego pada występującego w konsoli, używamy specjalnego 
joysticka (dla PlayStation), lub ciało gracza staje się kontrolerem jak w przypadku 
Xboxa. Osoby preferujące taką formę spędzania czasu bardzo szybko stwierdzają, że 
jest to dla nich idealna rozrywka, jak na przykład seria pt. „Just Dance”2, polegająca 
na powtarzaniu ruchów postaci z ekranu.

2 Źródło: https://just-dance.ubisoft.com/pl-pl/home/ (dostęp: 14.05.2017).
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Zdjęcie 1. Seria gier polegająca na tańczeniu wypuszczona na platformy PlayStation 
i Xbox.3

Dla niektórych graczy liczy się dawka adrenaliny i wartka akcja, dlatego lubią wcielić 
się w śmiałka z bronią w ręku, który musi uratować świat. Jeszcze inni wolą śle-
dzić rozwój swojej postaci, pokonywać coraz to wyższe i trudniejsze poziomy roz-
grywki4. Osoby z pasją do muzyki również znajdą grę odpowiadającą ich oczekiwa-
niom. Na rynku istnieje kilka produktów, które symulują występy solo lub całego 
zespołu w wykonywaniu najpopularniejszych piosenek, w tym rockowych, jak w serii 
pt. „Guitar Hero”5.

3 Źródło: https://ubistatic19-a.akamaihd.net/ubicomstatic/en-US/global/game-info/tablet-box_Tablet_ 
205796.png (dostęp: 14.05.2017).

4 Źródło: http://www.gry-online.pl/ranking-gier.asp (dostęp: 14.05.2017).
5 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Guitar_Hero_(seria) (dostęp: 14.05.2017).
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Zdjęcie 2. Zestaw potrzebny do gry na platformie PlayStation wraz z grą.6

Istnieje wiele typów gier, dlatego każdy zainteresowany na pewno znajdzie coś dla 
siebie. Przykładowymi gatunkami są:

•• RPG – gry z wątkiem fabularnym,
•• FPS – gry typu strzelanka z perspektywy pierwszej lub trzeciej osoby (z ang. 

Shooter),
•• Sportowe – symulatory rozgrywek z różnych dziedzin sportu,
•• Strategiczne – wymagające od gracza obrania pewnych taktyk i strategii 

by pokonać przeciwnika,
•• Logiczne – rozwiązywanie pewnych zagadek i zadań logicznych w grze.

Gry różnią się także w zależności od typu prowadzonej rozgrywki. Niektóre, 
typu singleplayer, polegają na tym, że w określonym czasie może grać tylko i wyłącz-
nie jedna osoba, reszta postaci w grze jest zaprogramowana. W przeszłości oferowano 
tylko i wyłącznie tryb gry singleplayer, ponieważ słaby poziom technologii sieciowej 
i platformowej nie pozwalał na grę z dwóch różnych urządzeń w tym samym świe-
cie gry. Obecnie istnieją również takie, które umożliwiają grę z innymi uczestnikami 
Internetu. W ten sposób często gracze zawierają znajomości, które nie kończą się tylko 
w Sieci. Producenci oferują także możliwość gry w grupie, tzw. multiplayer’y. W dzi-
siejszych czasach większość gier singleplayer posiada nawet możliwość podłączenia 
się do rozgrywek typu multiplayer. 

3. Wartości i umiejętności wyniesione z gier
Osoby aktywne, które spędzają swój wolny czas uprawiając sport, wraz z kolej-

nymi treningami poprawiają swoją kondycję i umiejętności w danej dyscyplinie sporto-
wej, np. jeździe na rowerze. Warto zauważyć, że grając również można zdobyć pewne 
cenne umiejętności i rozwijać je wraz z upływem czasu poświęconego na rozgrywkę. 

6 Źródło: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/4102ZJK0QDL.jpg (dostęp: 14.05.2017).
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Osoba, która zapragnie spędzić czas przy shooterze, np. z serii pt. „Battlefield”7, może 
rozwinąć swój refleks i spostrzegawczość. W tego typu grach liczy się refleks i szybka 
reakcja na widoczne na ekranie działania np. szybkie unieszkodliwienie przeciwnika. 
Z kolei elementy strategii, np. podbicie bazy lub przejęcie punktu kontrolnego wroga, 
rozwijają w graczu kreatywność.

Zdjęcie 3. Screen z Battlefield’a Bad Company 2 w trybie multiplayer.8

Kolejnym przykładem gry rozwijającej spostrzegawczość jest „osu!”9. Ta 
darmowa rozgrywka polega na podążaniu kursorem za pojawiającymi się polami 
i sliderami w rytmie piosenki, którą gracz wybrał z playlisty. Wszystkie możliwe 
utwory można pobrać ze strony producenta. Z pozoru gra wydaje się łatwa, jednakże 
połączenie szybko pojawiających się elementów, trafienie w nie kursorem i wciśnię-
cie klawisza odpowiadającego za aktywację elementu może początkującemu graczowi 
przysporzyć problemów. Jednakże po odpowiedniej liczbie godzin spędzonej na grze, 
użytkownik na pewno wyćwiczy swój refleks.

7 Źródło: https://www.battlefield.com/pl-pl/games (dostęp: 14.05.2016).
8 Źródło: http://4.bp.blogspot.com/-eahUtaaqJ7k/VU4moxWkSAI/AAAAAAAACgo/dzVxhjpEwVk/

s1600/Battlefield-Bad-Company-2-Gameplay-Screenshot-3.jpg (dostęp: 14.05.2016).
9 Adres do gry:https://osu.ppy.sh/.
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Zdjęcie 4. Przedstawienie jak wygląda gra pod tytułem „osu!”.10

Konsole z Kinect sprawiają, że użytkownik zamiast siedzieć na sofie z trady-
cyjnym padem może aktywnie uczestniczyć w rozgrywce. Wykorzystanie ruchów 
ciała gracza sprawia, że rozgrywka zyskuje zupełnie nowy wymiar. Na przykład 
w grach tanecznych użytkownik musi powtarzać ruchy wykonywane przez postać na 
ekranie. W ten sposób zdobywa punkty, które później służą do określenia jego pozycji 
w rankingu. Gracz poprawia swoją kondycje i uczy się ruchów tanecznych, a przy tym 
dobrze bawi.

Współczesne gry nie ograniczają się wyłącznie do zabijania na ekranie lub 
zdobywania coraz to wyższych poziomów postaci. Co prawda większość produkcji 
wymaga od gracza pewnych schematów myślenia: unicestwij daną postać lub obiekt, 
żeby ukończyć misje, zdobądź odpowiednią ilość doświadczenia, aby awansować na 
kolejny poziom. Jednakże są takie produkcje, na przykład „The Witness”·, które pro-
ponują rozgrywkę poprzez wyłącznie rozwiązywanie łamigłówek. Ten produkt jest 
pewnym unikatem, niejako łamie niepisane reguły, którymi kierują się twórcy gier. 
Prosta grafika, pozbawiona jakichkolwiek efektów specjalnych, przejrzysty interfejs 
i tylko jedna reguła gry – znajdź i rozwiąż wszystkie łamigłówki, żeby ją ukończyć. 
„The Witness”11 wymaga od użytkownika tylko i wyłącznie logicznego myślenia, 
aby rozwiązać pewien problem, niczego więcej. W grze istnieje kilka typów zaga-
dek, z których każda posiada jedno możliwe rozwiązanie. Z kolejnymi łamigłówkami 
poziom ich złożoności zwiększa się. Ten tytuł niewątpliwie pomaga graczowi na roz-
wój umiejętności w rozwiązywania problemów i szukaniu wszelkich możliwych roz-
wiązań. Dzięki takiej grze człowiek „trenuje swój umysł” poprzez zabawę.

10 Źródło: https://static.giantbomb.com/uploads/original/3/30523/1425172-osu__hit_circle_slider.png 
(dostęp: 14.05.2017).

11 Źródło: http://store.steampowered.com/app/210970/The_Witness/ (dostęp: 14.05.2017).
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Zdjęcie 5. Jedna z łamigłówek polegająca na wskazaniu gałęzi, na której jest jabłko.12

4. Ciemna strona gier
Poza wymienionymi pozytywnymi aspektami gier, niosą one także pewne 

zagrożenia dla użytkowników, szczególnie zbyt młodych. Mogą uzależniać, wywo-
ływać agresję, ataki niekontrolowanej złości lub nawet zabójstwa. Najbardziej zna-
nym przypadkiem agresji wywołaną przez grę był atak dziecka na matkę przy pomocy 
krzesła, na którym siedziało.13 Przykładem gry silnie oddziałującej na człowieka jest 
„Tibia”14. Ta niepozorna rozgrywka w trybie 2D w latach 2000-2005 przeżywała swoją 
świetność. Wyprodukowana przez trzech niemieckich studentów, po poprawkach tra-
fiła na masowy rynek i odniosła sukces. Była to jedna z pierwszych gier, która ofe-
rowała tryb multiplayer, o ile gracz posiadał dostęp do Internetu. Świetny gameplay, 
klimat, możliwość rozwoju postaci i system poziomów sprawiły, że gra trafiła do dużej 
rzeszy społeczności. Kontrowersyjna była możliwość uśmiercenia postaci innego 
gracza. W jej przypadku traciło się część doświadczenia, umiejętności i ekwipunku. 
Śmierć postaci u jej właściciela wywoływała negatywne emocje. Część użytkowni-
ków nie posuwała się do likwidacji postaci innych graczy, jednak zdarzali się tacy, 
którzy urządzali na nie swoiste polowania.

12 Źródło: https://venturebeat.com/wp-content/uploads/2016/01/2016-01-22_00047.jpg (dostęp: 14.05.2017).
13 Źródło: http://www.saferinternet.pl/pl/2438-Gazeta-Wyborcza-Tibia-wciaga-jak-narkotyk (dostęp 

14.05.2017). 
14 Adres do gry:http://www.tibia.com/news/?subtopic=latestnews (dostęp: 14.05.2017).
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Zdjęcie 6. Przedstawienie gry o tytule „Tibia”.15

Najpoważniejszym zagrożeniem związanym z grami jest brak zdolności odróż-
nienia świata wirtualnego od rzeczywistego. Zdarzają się tacy użytkownicy gier, któ-
rzy marnują swój czas tylko i wyłącznie przed komputerem. Było kilka przypadków 
śmierci graczy. Niektórzy, pochłonięci rozgrywką, doprowadzali do wyczerpania 
organizmu.16 Inni posuwali się do zabicia drugiej osoby, przekonani, że osoba posiada 
„kilka żyć” i odnowi się tak jak postacie w świecie wirtualnym17.

15 Źródło: https://i.ytimg.com/vi/co6U8r3BgGQ/maxresdefault.jpg (dostęp: 14.05.2017).
16 Źródło: http://www.tvp.info/18488230/mezczyzna-zmarl-po-trzech-dniach-ciaglego-grania-na-kompu-

terze (dostęp: 14.05.2017).
17 Źródło: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/osmiolatek-zabil-swoja-babcie-policja-to-przez-

-gre-komputerowa,349605.html (dostęp: 14.05.2017).
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PRZEPISY SKROJONE NA MIARĘ – CZY 
KOMPUTER MOŻE W TYM POMÓC1

Streszczenie:
Czy komputer może pomoc w kuchni przy wypiekach? W poniższym artykule 

autorzy wykazują, że tak. Prezentują projekt strony internetowej zawierającej bazę 
przepisów. Użytkownik po wprowadzenie swoich kryteriów otrzyma wygenerowaną 
recepturę, dostosowaną do swoich wymagań. Ma również możliwość przekalkulować 
gramatury składników potrzebnych na przygotowanie wypieku dla wybranej liczby 
osób. Autorzy opisują krok po kroku proces tworzenia strony WWW, wskazując na 
wykorzystane technologie i wyjaśniając ich wybór. Następnie ukazują funkcjonalność 
portalu oraz środowisko programistyczne, na którym powstanie. Dzięki zaproponowa-
nemu rozwiązaniu istnieje duża szansa na to, że ludzie dotąd stroniący od pieczenia, 
spróbują swoich sił w kuchni. 
Słowa kluczowe: portal internetowy, pieczenie, przepisy, strona WWW, projekt, 
responsywność stron WWW

Artykuł prezentuje projekt portalu internetowego z bazę wypieków, który po 
wprowadzeniu przez użytkownika wymagań dostosuje dany przepis do jego potrzeb.

Summary:
Can a computer be of any help when baking a cake in the kitchen? The author 

of the article below show that they can indeed. He present a project of a website which 
includes a list of recipes. Once the user inserts his preferences and he/she will recive 

1 Artykuł napisany pod opieką merytoryczną dr Marcina Kacprowicza z Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej we Włocławku, któremu autor serdecznie dziękuję za pomoc.

Przepisy skrojone na miarę – czy komputer może w tym pomóc
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a generated recipe which is adjusted to his requirements. User can also implement 
his own value of grams of the ingredients which are required to produce a cake for 
a desired amount of people. The authors describe the step by step process of creation 
of the website, while describe the technologies used within the website and explain 
the reason behind the choice. After the description autors show the functionality of the 
website as well as the programming environment in which it is created. Thanks to the 
technologies used within the website there is a huge chance that the people which were 
never interested in the bake-off might try their chances in the kitchen.
Keywords: Web portal, Baking, Recipes, Web page, Project, Responsive Web Design

The scope of this article is to present a website project with a recipe database 
where once the user enter his/her requirements can adjust a given recipe to his/her 
needs.

1. Wstęp
Są tacy ludzie którzy uwielbiają wypieki własnej roboty i leniuchy, którzy wolą 

przejść się do sklepu czy cukierni by kupić dla siebie bądź gości jakiś przysmak. Ci 
pierwsi najczęściej w swoim domu posiadają książkę kucharską lub zeszyt w którym 
przechowują wszystkie jak dotąd zebrane i sprawdzone przepisy – a to ciastka z gala-
retką, bułeczki z konfiturą czy nawet tort. Zupełnie zielone osoby, które chciałyby 
zacząć coś robić, pichcić nie wiedzą od czego nawet zaczynać i najzwyczajniej pierw-
sza część rezygnuje, a druga próbuje swoich sił. Po kilku niepowodzeniach zdarza się, 
że także rezygnują. W Internecie znajduje się wiele poradników jak upiec daną rzecz, 
najprzeróżniejszych książek kucharskich w formie elektronicznej lub strony poświę-
cone tylko i wyłącznie pieczeniu.Czasem przy bardziej złożonych przepisach wystę-
pują dość złożone terminy których nowicjusz niestety nie rozumie. Niestety przepisy 
znajdujące się na stronach są „stałe”, tzn. ilość składników jest ściśle określona z góry 
i nie powinno się zwiększać lub zmniejszać dany składnik, gdyż nie otrzymamy zdat-
nego do zjedzenia produktu. Projekt strony która spełniałaby wszelkie potrzeby użyt-
kownika musiałaby zawierać: narzędzie, które pozwoli dynamicznie zmienić struk-
turę przepisu na potrzebę danego klienta, intuicyjna i łatwa w obsłudze wyszukiwarka 
przepisów określonych z góry przez użytkownika.

2. Część projektowa
2.1. Technologie i narzędzia potrzebne do zbudowania portalu

Aby stworzyć jakikolwiek stronę potrzeba użyć specyficznych dla danej dzie-
dziny technologii. Każdy portal posiada magazyn, który przechowuje wszystkie 
informacje otrzymane od użytkowników oraz dane niezbędne do jej funkcjonowa-
nia. Takim magazynem jest baza danych znajdująca się na osobnym serwerze. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu mamy dostęp do danych używając jakiegokolwiek urządzenia, 



Przepisy skrojone na miarę – czy komputer może w tym pomóc  —  281

które posiada dostęp do sieci Internet (potrzebny do komunikacji danego użytkownika 
z Internetem). Serwerem bazy danych dla tej strony będzie MySQL, wybrany z kilku 
powodów:

•• w pełni darmowy,
•• jeden z najpopularniejszych serwerów baz danych wspierany przez narzędzie 

phpMyAdmin umożliwiający proste działanie na bazach,
•• bardzo wydajny,
•• pozwala na szyfrowanie pojedynczych lub kilku kolumn, a nie całych tabel.

By stworzyć stronę potrzeba specjalnych języków. Wykorzystane języki do 
stworzenia tego projektu to:

•• HTML5 – język odpowiedzialny za całą strukturę portalu,
•• CSS – będzie odpowiedzialny za nadanie stylu graficznego stronie WWW,
•• PHP – język skryptowo-obiektowy, który będzie komunikować się strona-ser-

wer serwer-strona,
•• JavaScript (wraz z frameworkiemJQuery) – język pozwalający na dynamizacje 

strony bez jej przeładowania,
•• SQL – zapewni komunikacje z serwerem bazy danych.

Zdjęcie 1. Przedstawienie technologii użytych do stworzenia portalu.

Źródło: http://www.laqshya.in/images/web2.png (dostęp: 11.05.2017).

Do stworzenia i napisania wszystkich potrzebnych kodów do istnienia portalu 
potrzeba odpowiedniego środowiska programistycznego pozwalającego na takie dzia-
łanie. Wybrany został NetBeans, w pełni darmowy i open sourcowy program. Sam 
NetBeans powstał w 1999 roku w Czechach, jako jeden z projektów pewnego studenta. 
W środowisku tego programu po zainstalowaniu odpowiednich pluginów użytkownik 
jest w stanie pisać projekty w językachHTML5, PHP, CSS i JavaScript dzięki czemu 
przybiera postać uniwersalnego narzędzia do tego typu zadań. Dodatkowo NetBeans 
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posiada takie funkcje jak weryfikacja błędów, system podpowiedzi kodu dla użytkow-
nika czy odpowiednie podświetlanie składni języka2.

Programy użyte do implementacji systemu są następujące: XAMPP3 – posiada 
możliwość postawienia własnego serwera Apache, PHP 7.1.2, oraz bazę typu MySQL 
i Google Chrome4 dla testów wyglądu i całej funkcjonalności portalu.

2.2. Wymagania funkcjonalne
Są to funkcjonalności opisujące czynności, operacje lub usługi wykonywane 

przez system. Portal będzie zapewniał funkcjonalności opisane poniżej:
•• przegląd przepisów dostępnych na stronie,
•• kalkulator umożliwiający wyświetlenie przepisu dostosowanego do potrzeb 

użytkownika,
•• logowanie i rejestracja użytkownika,
•• możliwość dodawania propozycji nowych przepisów.

Będąc na stronie w zakładce odpowiedzialnej za przepisy na głównej części 
strony ukarze się użytkownikowi lista wszystkich zgromadzonych w bazie danych 
przepisów. Każdy z nich będzie posiadał unikatowy numer ID. Do każdej pozycji 
z listy będzie można się dostać i dokładnie sprawdzić szczegółowe dane jak wykonać 
dany produkt. Będąc na dokładnie danym produkcie użytkownik (o ile będzie zalo-
gowany) będzie mieć możliwość uruchomienia specjalnego kalkulatora. Kalkulator 
ten posiadać będzie szczególne funkcje dzięki którym statyczny przepis zmieni swoje 
proporcje specjalnie dla potrzeb danego użytkownika. Recepturę będzie można zmo-
dyfikować, aby przepis był dostosowany do np. wartości jednego składnika, a reszta 
dzięki proporcji i skali zmienione do odpowiednich wartości. Inny sposób dostosowa-
nia będzie według ilości osób która ma „zjeść” dany produkt.

Użytkownik zalogowany będzie mieć możliwość dodawania propozycji 
nowych przepisów dla portalu poprzez uzupełnienie specjalnego formularza. Tak 
wysłany formularz zostanie przez administratora portalu sprawdzony, czy nie ma 
podobnego przepisu na stronie i czy przysłany przepis nie jest trujący. Po zatwierdze-
niu receptura zostanie zapisana jako nowy przepis dostępny dla reszty użytkowników.

2.3. Wymagania niefunkcjonalne
Wymagania niefunkcjonalne obrazują co nie jest związane z funkcjami sys-

temu, ale jest wymagane aby działał on poprawnie. Dla tego projektu wymaganiami 
niefunkcjonalnymi są:

•• system komputerowy na którym będzie działać przeglądarka: Windows, Linux, 
Mac, lub iOS,

2 Źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/NetBeans (dostęp: 11.05.2017).
3 Źródło:https://www.apachefriends.org/pl/index.html (dostęp: 11.05.2017).
4 Źródło: https://www.google.pl/chrome/browser/desktop/ (dostęp: 11.05.2017).



Przepisy skrojone na miarę – czy komputer może w tym pomóc  —  283

•• przeglądarki internetowej: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub 
Microsoft Edge,

•• dostęp do sieci,
•• telefon z możliwością dostępu do Internetu, przeglądarką i systemem operacyj-

nym typu: Android, Windows Phone,
•• użytkownik musi posiadać konto e-mailowe niezbędne do założenia konta na 

portalu,
•• tylko użytkownik zarejestrowany posiada dostęp do pełnej funkcjonalności 

strony,
•• serwer musi posiadać Apache z modułem PHP,
•• włączony moduł JavaScriptu w przeglądarce do poprawnego działania strony,
•• ochrona danych osobowych,
•• serwer obsługujący wybrane technologie i składnie języków programowania.

Oczywiste by zobaczyć jakąkolwiek stronę WWW potrzebujemy urządzenia 
umożliwiającego wyświetlenie witryn internetowych, co za tym idzie również musi 
posiadać stały dostęp do Internetu. Może to być urządzenie stacjonarne czy mobilne 
takie jak smartfon czy tablet.

2.4. Użytkownicy i ich uprawnienia
Portal przewiduje kilka rodzajów użytkowników, mianowicie: gościa, użyt-

kownika zalogowanego i administratora. Każda wyższa ranga ma coraz to większe 
możliwości, poniżej są rozpisane wszystkie funkcjonalności kont.

a) Gość
Gość będzie najmniej uprzywilejowanym typem konta. Będzie mieć tylko 

możliwość przeglądu zawartości strony. Posiada możliwość założenia konta by stać 
się użytkownikiem zalogowanym.

b) Użytkownik zalogowany
Po udanej rejestracji, a następnie po sukcesywnym zalogowaniu gość prze-

chodzi na konto zalogowanego, które dostaje kilka nowych możliwości. Po wejściu 
w zakładkę odpowiadającą za przepis generuje się nowy przycisk odpowiedzialny 
za kalkulator. Dzięki niemu istnieje dostosowanie wybranego przepisu do własnych 
potrzeb. 

c) Administrator
Posiada dostęp do każdego użytkownika, może go edytować jak i usunąć. 

Odpowiedzialny jest za akceptacje nowych przepisów od użytkowników. Konserwuje 
stronę oraz ma dostęp do wszelkich danych jak i bazy danych portalu.

3. Architektura i funkcjonalność portalu
Wcześniejsze zweryfikowanie funkcjonalności systemu oraz utworzenie dia-

gramów UML pomaga projektantom i programistom wykonania w spełniającego 
wymagania produktu. Oto przykłady diagramów które obrazują działanie portalu:
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•• ERD – obrazujący bazę danych, na której zapisywane są wszelkie ważne do 
funkcjonowania portalu informacje, 

Diagram 1. Przedstawienie bazy danych na której działa portal.

Źródło: Opracowanie własne.

Wcześniej przedstawiony jest diagram ERD obrazuje strukturę bazy danych 
dla tego projektu, w której magazynowane są wszystkie dane jakich działa cała strona.

•• DFD – pokazujący działanie całego systemu,

Diagram 2. Diagram DFD.

Źródło: Opracowanie własne.

•• sekwencji – ilustrujący możliwości każdego z użytkowników systemu.
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Diagram 3. Zobrazowanie funkcjonalności każdego z użytkowników za pomocą dia-
gramu sekwencji.

Źródło: Opracowanie własne.

4. Interfejs portalu
Na niżej pokazanych szkicach przedstawiony zostanie wygląd projektu: strony 

głównej portalu, panel rejestracji wraz z logowaniem, wygląd listy przepisów oraz jak 
przedstawiona będzie pojedyncza receptura.
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Szkic 1. Wstępny projekt budowy strony.

Źródło: Opracowanie własne.
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Szkic 2. Schemat przedstawiający wygląd listy przepisów.

Źródło: Opracowanie własne.
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Szkic 3. Wygląd panelu logowania oraz rejestracji użytkownika.

Źródło: Opracowanie własne.

5. Możliwość rozwoju
Omówiony projekt posiada większą część funkcjonalności potrzebnych do 

osiągnięcia celu. W przyszłości mógłby pojawić się system komentarzy i ocen pod 
każdym przepisem, by użytkownik mógł zaznajomić się z opinią innych osób.
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APLIKACJA MOBILNA SŁUŻĄCA DO 
NAMIERZANIA MIEJSCA POBYTU 

OSÓB„ZNAJDŹ MNIE”

Mobile application for Tracking people

Streszczenie:
Aplikacja „Znajdź mnie” pozwala na łatwe i skuteczne ustalenie miejsca, w któ-

rym znajduje się bliska nam osoba. Celem pracy jest stworzenie prostego narzędzia, 
pozwalającego sprawdzić, gdzie w danej chwili jest nasze dziecko bądź nasz rodzic. 
Bardzo często, gdy dzieci wychodzą z domu rodzice martwią się, gdzie są ich pocie-
chy i czy nic im się nie stało. Przy pomocy tej aplikacji, każdy rodzic będzie w stanie 
sprawdzić, gdzie przebywa jego dziecko bez potrzeby interakcji drugiej osoby.

W dalszej części artykułu przedstawione zostaną wybrane funkcjonalności 
tejże aplikacji. Zademonstrowane będą także narzędzia, metody i algorytmy, bez któ-
rych stworzenie takiego programu byłoby niemożliwe.
Słowa kluczowe: Android, GPS, rodzina, baza danych, szukanie osób

Abstract:
The “Znajdź mnie” application allows you to easily and effectively locate where 

are people you love. The purpose of this work is to create a simple tool that allows you 
to see where your child or your parent is. Very often, when children leave home, their 
parents worry where are their kids and everything is ok. With this application, every 

Aplikacja mobilna służąca do namierzania miejsca pobytu...



290  —  CZĘŚĆ III – INFORMATYKA

parent will be able to see where his child is without needing to interact with another 
person.

In the rest of this article you will find some of the functionality of this applica-
tion. Also tools, methods and algorithms will be demonstrated without which it would 
be impossible to create such a program.
Keywords: Android, GPS, family, database, searching people

Rysunek 1. Logo aplikacji „Znajdź mnie”. Dostępne pod adresem: http://www.icons-
find.com/2015/07/05/child-icons/.

1. Gotowe produktu dostępne na rynku
„Locate my friend”[1] - aplikacja służąca do namierzania znajomych. 
Zalety:

•• funkcja czatu, 
•• brak ukrytych kosztów,
•• funkcja wysłania prośby o pomoc.

Wady:
•• mało intuicyjny interfejs,
•• interfejs w języku angielskim,
•• duży pobór energii ze względu na ciągłą aktywność modułu GPS.

„Family GPS tracker My Family”[2] - aplikacja, dzięki której szybko zlokalizu-
jesz członków rodziny.

Zalety:
•• funkcja czatu,
•• brak ukrytych kosztów,
•• intuicyjny interfejs.

Wady:
•• interfejs w języku angielskim,
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•• duży pobór energii ze względu na ciągłą aktywność modułu GPS.
„Cerberus”[3] - aplikacja, która pomoże zlokalizować zagubiony lub skradziony 

telefon.
Zalety:

•• interfejs w języku polskim,
•• możliwość wyświetlenia alertu na poszukiwanym urządzeniu.

Wady:
•• mało intuicyjny interfejs,
•• płatna subskrypcja.

2. Technologie i metody użyte przy tworzeniu aplikacji
Aplikacja „Znajdź mnie” do działania potrzebuje pewnej ilości danych. Są one 

przechowywane w bazie danych znajdującej się na serwerze. Baza danych jest to zbiór 
informacji, które przy zachowaniu odpowiednich reguł, przechowywane są w tabe-
lach. Każda tabela może pełnić inną funkcję. Informacje zawarte w bazie danych mogą 
być aktualizowane, usuwane, a cały zbiór sukcesywnie powiększany o nowe wpisy[4].

Aby zarządzać bazą danych poprzez program komputerowy, informacje znaj-
dujące się w bazie muszą być gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi przez dany 
program. Należy pamiętać także, że każda dana posiada swój typ najczęściej tekstowy 
bądź liczbowy, choć współczesne systemy zarządzania bazami danych w dużej mierze 
umożliwiają przechowywanie danych cyfrowych różnego typu: dane o nieokreślonej 
strukturze, grafika, muzyka, obiekty itp.[5].

Serwer można określić jako specjalnie skonfigurowany komputer, który 
dostępny jest w sieci Internet przez 24 godziny na dobę. Na serwerze można np. umie-
ścić stronę WWW, bądź przechowywać swoje pliki, do których możliwy jest dostęp 
z każdego miejsca na świecie[6].

Aby napisać program na urządzenia przenośne należy odpowiednio wybrać 
platformę, na którą przeznaczona będzie aplikacja, gdyż każdy system operacyjny 
wymaga znajomości innego języka programowania. Ponadto każdą aplikację można 
stworzyć na kilka sposobów, w zależności od tego, co będzie oferowała oraz od spo-
sobu jej wykorzystania.

Oto lista narzędzi, które zostały wykorzystane do tworzenia aplikacji.
Systemem, na który stworzona została aplikacja jest system Android. Jest 

on najpopularniejszym system na urządzenia mobilne. Szacuje się, że około 88% urzą-
dzeń przenośnych pracuje pod kontrolą tego właśnie systemu[7].

System zarządzania bazą danych: MySQL (wersja 5.7.17)[8], ponieważ:
•• jest wydajny i szybki,
•• posiada API dla wielu języków programowania w tym Javy,
•• pozwala na szyfrowanie jednej kolumny tabeli np. kolumny przechowującej 

hasła użytkowników,
•• świetnie nadaje się do obsługi projektów internetowych
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Przy wyborze środowiska zintegrowanego wybór padł na Android Studio (wer-
sja 2.3)[9], ponieważ:

•• posiada środowisko programistyczne z przejrzystym interfejsem graficznym,
•• ma do dyspozycji funkcję kolorowania składni,
•• posiada możliwość testowania wyglądu aplikacji w różnych rozdzielczościach 

i orientacjach ekranu bez potrzeby kompilacji i uruchamiania całego projektu 
na urządzeniu z system Android.
Wybór języka programowania wynika z wyboru platformy, na którą aplikacja 

została stworzona i jest nim język Java.
Zalety języka programowania Java (wersja 8)[10]:

•• jest językiem obiektowym,
•• jest językiem dość prostym do opanowania, ponieważ posiada ogromną ilość 

bibliotek,
•• przenośność. Aplikację napisaną w Javie uruchamiać na każdym sprzęcie 

i w każdym systemie, na którym zainstalowana jest tzw. maszyna wirtualna 
Javy.

3. Funkcjonalność aplikacji
•• Obowiązek logowania. Program wymaga zalogowania się do konta użytkow-

nika. Dzięki temu mamy pewność, że nikt obcy nie zobaczy miejsca pobytu 
naszych dzieci/rodziców.

•• Przechowywanie informacji w serwerowej bazie danych. Wszystkie dane doty-
czące naszego konta i urządzeń z nim powiązanych muszą być przechowy-
wane w bazie danych znajdującej się na serwerze. Zapewnia to bezpieczeństwo 
danych w przypadku utraty urządzenia.

•• Żądanie wysłania pozycji urządzenia na serwer. Jest to funkcja zapobiegająca 
zbyt szybkiemu spadkowi poziomu naładowania akumulatora. Pozycja urzą-
dzenia ustalana jest tylko po otrzymaniu żądania, po czym moduł GPS zostaje 
wyłączony.

•• Wysyłanie aktualnej pozycji urządzenia na serwer. Po ustaleniu aktualnej pozy-
cji urządzenia, współrzędne geograficzne natychmiast zostają zapisane w ser-
werowej bazie danych.

•• Podgląd miejsca położenia na mapie urządzeń przypisanych do konta. Dzięki 
wykorzystaniu Google Maps API, po pobraniu współrzędnych geograficznych 
z serwera, możliwe jest bezpośrednie nałożenie ich na mapę.

•• Możliwość zmiany nazwy urządzenia np. w przypadku zmiany właściciela. 

4. Algorytmy oraz diagramy opisujące działanie aplikacji
Algorytmy i diagramy są niezbędnymi elementami projektowania aplikacji. 

Pomagają one zrozumieć działanie aplikacji, jej poszczególne funkcje, a także skra-
cają czas i koszty jej implementacji. Zaprezentowane niżej diagramy to:
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•• diagram przypadków użycia,
•• diagram przepływu danych,
•• diagram Związków Encji (ERD).

Diagram przypadków użycia to diagram, który przedstawia funkcjonalność 
systemu wraz z jego otoczeniem. Pozwala on na graficzne zaprezentowanie własności 
systemu, tak jak są one widziane przez użytkownika. Diagramy przypadków użycia 
służą do zobrazowania usług, które są widoczne z zewnątrz systemu[11].

Rysunek 2. Diagram przypadków użycia (opracowanie własne).

Diagram przepływu danych ma na celu określenie kluczowych obiektów 
zewnętrznych będących w interakcji z systemem, określenie najważniejszych proce-
sów występujących w firmie oraz określenie sposobu przepływu informacji i danych 
pomiędzy procesami[12].
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Rysunek 3. Diagram przepływu danych.

Diagram związków encji to rodzaj graficznego przedstawienia związków mię-
dzy encjami używany w projektowaniu systemów informacyjnych do przedstawienia 
konceptualnych modeli danych używanych w systemie[13].

Rysunek 4. Diagram związków encji.
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6. Interfejs użytkownika
Rysunek 5. Ekran logowania i ekran rejestracji.

Rysunek 6. Ekran główny aplikacji.
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Rysunek 7. Podgląd miejsca położenia poszukiwanego urządzenia. Widok w trybie 
normalnym i satelitarnym.

Rysunek 8. Wybór poszukiwanego urządzenia i ekran zmiany nazwy urządzenia.
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Zrzuty ekranu pochodzą z gotowej aplikacji. Zostały wykonane na urządzeniu 
Samsung Galaxy S7 Edge pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Android 
w wersji 7.0 (Nougat).

5. Wnioski i perspektywa dalszych prac
Aplikacja została poprawnie uruchomiona i z powodzeniem przetestowana, 

także na innych urządzeniach z systemem Android w wersji wyższej niż 4.0 (Ice 
Cream Sandwich).

W przyszłość można zaimplementować sieć neuronową zdolną do przewidy-
wania miejsca pobytu danego użytkownika na podstawie jego położenia w przeszłości.

Możliwe jest również dodanie funkcji powiadamiania użytkownika, gdy urzą-
dzenie z jego listy znajdzie się we wcześniej ustalonym miejscu np. w szkole, w domu 
czy w pracy.
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Streszczenie:
Referat przedstawia projekt oraz implementację systemu informatycznego, 

który wspomoże osoby zajmujące się zarządzaniem amatorskimi rozgrywkami spor-
towymi. Na rynku istnieją systemy, które mają podobną funkcjonalność, jednak są one 
płatne i przeznaczone dla większych drużyn sportowych. W pracy zostały uwzględ-
nione metody projektowania, algorytmy oraz programy użyte do implementacji opro-
gramowania. Za pomocą powyższych czynników będzie możliwe stworzenie systemu, 
który usprawni pracę osób związanych z grami sportowymi.
Słowa klucze: informatyka, zarządzanie, sport

Projekt systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie amatorskimi...
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Abstract:
The paper presents the design and implementation of the information system, 

which will help people dealing with the management of amateur sports competitions. 
On the market there are systems that have similar functionality, but they are paying 
for major sports teams. Work included design methods, algorithms and programs used 
to implement the software. Using the above factors will be possible to create a system 
that will streamline the work of people associated with sports games.
Key words: information technology, management, sport

1. Wprowadzenie
System informatyczny „ZARS” to oprogramowanie pomagające administra-

torom zarządzać drużynami oraz wydarzeniami sportowymi. Celem pracy jest zapro-
jektowanie oraz implementacja prostego narzędzia pozwalającego na informatyczne 
prowadzenie amatorskich rozgrywek sportowych. Wielu ludzi interesuje się sportem. 
Mają oni ulubione kluby sportowe. Niektóre z nich są znane w całym kraju, bądź na 
świecie, a dostęp do informacji dotyczących ich składów, terminów rozgrywek itp. jest 
powszechnie dostępny. Problem pojawia się wtedy, kiedy mamy do czynienia z lokal-
nymi drużynami, które nie są profesjonalnie zarządzane. Z pomocą przychodzi system, 
który rozpowszechni informacje na temat amatorskich drużyn, poprzez stronę interne-
tową oraz aplikację mobilną, przeznaczoną na smartphony, z systemem Android. Poza 
tym administratorzy będą mieli możliwość lepszej organizacji wydarzeń sportowych, 
poprzez specjalnie zaprojektowany panel administracyjny.

W dalszej części artykułu przedstawione zostaną podstawowe funkcjonalności 
systemu. Zaprezentowane będą: analiza wymagań systemu, narzędzia, diagramy oraz 
metody, użyte do projektowania oraz implementacji aplikacji.
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Rysunek 1. Logo systemu wykonane przy pomocy kreatora lóg OnlineLogoMaker, 
dostępnego pod adresem: http://www.onlinelogomaker.com/.

Źródło: Opracowanie własne (przy pomocy generatora lóg OnlineLogoMaker).

2. Technologie i metody wykorzystane w tworzeniu aplikacji
W popularnych systemach dane są przechowywane w umieszczonej na serwe-

rze bazie danych. Jest to zbiór uporządkowanych, powiązanych ze sobą tematycznie 
danych zapisanych w pamięci komputera[1]. Umieszczenie bazy na serwerze umożli-
wia zdalne połączenie się z nią z każdego miejsca na świecie z urządzenia mającego 
dostęp do sieci Internet. Serwer bazy danych, który zostanie użyty do przechowywania 
danych to MySQL. Został on wybrany, ponieważ:

a) jest w pełni darmowy,
b) jest popularny wśród serwerów przeznaczonych dla stron internetowych, dzięki 

narzędziu phpMyAdmin,
c) jest wydajny,
d) umożliwia szyfrowanie jednej lub więcej kolumn, a nie całej tabeli.

1 Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Baza_danych (dostęp: 17.03.2017).
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Rysunek 2. Obrazek przedstawiający połączenie komputerów z bazą danych.

Źródło: http://www.itcourses.eu/images/db.jpg (dostęp: 17.03.2017).

Języki programowania, które zostaną wykorzystane do implementacji aplikacji 
internetowej to:

a) HTML 5, który umożliwi stworzenie struktury strony,
b) CSS wraz z frameworkiem Bootstrap, umożliwiający nadanie nowoczesnego 

wyglądu stronie,
c) JavaScript wraz z frameworkiem jQuery, który zdynamizuje stronę,
d) PHP, dzięki któremu będzie możliwa komunikacja z serwerem systemu.
e) SQL, który umożliwi komunikację z serwerem bazy danych.
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Rysunek 3. Grafika prezentująca wykorzystane technologie.

Źródło: http://www.laqshya.in/images/web2.png dostęp 17.03.2017.

Oprogramowanie użyte do implementacji systemu:
a) Eclipse Oxygen[2], wraz z wtyczką HTML oraz PHP, umożliwiający napisanie 

kodu aplikacji,
b) XAMPP[3], który zawiera serwery: WWW Apache, PHP 7.1 oraz MySQL,
c) Google Chrome[4] – przeglądarka internetowa umożliwiająca testowanie apli-

kacji.
W przypadku aplikacji mobilnej oraz desktopowa(Administracyjna) wybór 

padł na język Java.

3. Funkcjonalności systemu
3.1. Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna nie będzie przeznaczona do jakichkolwiek działań admini-
stracyjnych. Będzie ograniczała się do zwykłych użytkowników. 

a) Przeglądanie tabel, statystyk, terminarzy – Użytkownik będzie mógł bez ogra-
niczeń przeglądać aktualnie trwające rozgrywki, informacje o uczestniczących 
w nich drużynach, ich składy oraz aktualne tabele ligowe.

b) Zgłaszanie Drużyn oraz zawodników do już istniejących – Będzie istniała 
możliwość zgłaszania drużyn poprzez proste i intuicyjne formularze zarówno 

2 Źródło: https://eclipse.org/
3 Źródło: https://www.apachefriends.org/pl/index.html
4 Źródło: https://www.google.pl/chrome/browser/desktop/
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z poziomu aplikacji mobilnej jak i webowej (Szerzej opisane w części webo-
wej).

c) Sekcja „Ulubione Drużyny” – każdy z użytkowników posiadających konto 
będzie miał możliwość dodania pewnych drużyn do „ulubionych”. Efektem 
będzie wyświetlanie informacji tylko o tych drużynach, jak i otrzymywanie 
powiadomień o nadchodzących meczach.

d) Wyszukiwanie meczów – Użytkownik po zaakceptowaniu lokalizacji GPS 
będzie mógł sprawdzić gdzie odbywają się mecze najbliżej jego aktualnej 
pozycji. W przypadku posiadania „Ulubionych drużyn” priorytetem będą 
mecze właśnie tych drużyn.

e) Możliwość szybkiego kontaktu z administracją poprzez prosty do wypełnienia 
formularz. 
Powyższe funkcjonalności będą możliwe dla użytkowników zalogowanych. 

Dla użytkowników nieposiadających konta kluczową funkcją będzie założenie konta. 
Jeżeli jednak gość będzie chciał pozostać gościem, jego możliwości zostaną ograni-
czone do przeglądania tabel oraz statystyk.

Aplikacja Desktopowa będzie natomiast przeznaczona tylko do użytku admi-
nistratorów, a postronny użytkownik nie posiadających uprawnień administratora nie 
będzie mógł się do niej zalogować. Głównymi funkcjami aplikacji będą więc: 

a) Przyjmowanie wiadomości od użytkowników i ewentualne odpowiadanie na 
nie.

b) Rozpatrywanie próśb o rejestrację.
c) Rozpatrywanie próśb zgłoszeń drużyn – Przede wszystkim ma to na celu unie-

możliwienie zgłoszenia drużyn o nazwach powszechnie uznawanych za obraź-
liwe i/lub wulgarne.

d) Uaktualnianie wyników spotkań, statystyk, terminarzy itp. 
e) Uaktualnianie systemu rozgrywek na dany sezon – wybór czy rozgrywki mają 

mieć system ligowy, pucharowy czy też inny.
f) Edycja istniejących użytkowników, ewentualnie usuwanie ich.
g) Jak łatwo zauważyć funkcje administracyjne w większości opierają się na 

wykorzystaniu i manipulowaniu danymi z bazy danych, dlatego też w omawia-
nym projekcie baza danych traktowana jest priorytetowo.

3.2. Aplikacja desktopowa
Aplikacja Desktopowa będzie natomiast przeznaczona tylko do użytku admi-

nistratorów, a postronny użytkownik nie posiadających uprawnień administratora nie 
będzie mógł się do niej zalogować. Głównymi funkcjami aplikacji będą więc:

a) Przyjmowanie wiadomości od użytkowników i ewentualne odpowiadanie na 
nie.

b) Rozpatrywanie próśb o rejestrację.
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c) Rozpatrywanie próśb zgłoszeń drużyn – Przede wszystkim ma to na celu unie-
możliwienie zgłoszenia drużyn o nazwach powszechnie uznawanych za obraź-
liwe i/lub wulgarne.

d) Uaktualnianie wyników spotkań, statystyk, terminarzy itp. 
e) Uaktualnianie systemu rozgrywek na dany sezon – wybór czy rozgrywki mają 

mieć system ligowy, pucharowy czy też inny.
f) Edycja istniejących użytkowników, ewentualnie usuwanie ich.

Jak łatwo zauważyć funkcje administracyjne w większości opierają się na 
wykorzystaniu i manipulowaniu danymi z bazy danych, dlatego też w omawianym 
projekcie baza danych traktowana jest priorytetowo.

3.3. Aplikacja sieciowa

Wymagania funkcjonalne:

Po stronie użytkownika niezalogowanego (gościa):
a) możliwość stworzenia konta, 
b) podgląd tabel, statystyk, terminarzy, drużyn oraz ich składów,
c) opcjonalne przypomnienie hasła do konta użytkownika poprzez odpowiedź na 

sekretne pytanie ustalone przy rejestracji.

Po stronie użytkownika zalogowanego:
a) możliwość zgłaszania drużyny do rozgrywek,
b) sekcja „Ulubione drużyny” gdzie wyświetlane będę informacje tylko o meczach 

ulubionych drużyn,
c) kontakt z administracją poprzez łatwe do wypełniania formularze.

Po stronie administratora:
a) usuwanie użytkowników, łamiących regulamin,
b) konserwacja oraz testowanie nowych funkcjonalności systemu.

Po stronie moderatora:
a) administracja wydarzeniami sportowymi (dodawanie, usuwanie, modyfikacja),
b) zarządzanie drużynami sportowymi.

4. Diagramy opisujące działanie systemu
Zdefiniowanie wymagań systemowych oraz zaprojektowanie diagramów UML 

w znacznym stopniu ułatwiają współpracę projektantów i programistów aplikacji. Do 
najbardziej popularnych diagramów UML należą:
1) diagram związków encji – ERD, który opisuje relacje pomiędzy tabelami bazy 

danych.
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Rysunek 4. Diagram ERD systemu.

2) diagram przypadków użycia – Use Case Diagram, demonstrujący przypadki uży-
cia danej funkcji, przez użytkownika systemu.

Rysunek 5. Diagram przypadków użycia dla aplikacji sieciowej.
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Rysunek 6. Diagram przypadków użycia dla aplikacji Administracyjnej.

Jak widać na diagramie aplikacji administracyjnej nie jest uwzględniony żaden 
inny użytkownik niż administrator. Jest to spowodowane tym, że użytkownik nie 
będący administratorem nie zaloguje się do aplikacji. 
3) diagram przepływu danych – DFD, który przedstawia przepływ danych w syste-

mie.

Rysunek 7. Diagram DFD.

5. Interfejs użytkownika
Poniżej zamieszczone zostały szkice planowanego interfejsu aplikacji siecio-

wej oraz mobilnej. Umieszczone zostały zrzuty z takich ekranów jak : Strona główna 
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witryny, Ekranu powitalnego aplikacji mobilnej, Logowania, Głównego ekranu użyt-
kownika oraz Przykładowego widoku ekranu ligowego. 

Rysunek 8. Strona główna witryny.
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Rysunek 9. Ekran powitalny oraz logowania.

Rysunek 10. Ekran główny użytkownika oraz przykładowy widok tabeli.
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6. Możliwości rozwoju tematu oraz wnioski
Omawiany projekt zawiera większość elementów do osiągnięcia zamierzonego 

celu. Istnieje jednak kilka możliwości rozwoju tego tematu w przyszłości. Pierw-
szym oraz podstawowym jest konwersja aplikacji mobilnej na smartfony z syste-
mem Windows Phone oraz IOS. Do osiągnięcia tego celu niezbędne byłoby użycie 
języków takich jak Objective C oraz C#. Poza tym ważnym aspektem możliwym do 
rozbudowy są sporty. Omawiany projekt przeznaczony jest do sportów zespołowych, 
z dużym naciskiem na piłkę nożną. W przyszłości można by rozwinąć temat o sporty 
indywidualne. Wymagałoby to znacznej rozbudowy bazy danych o kolejne moduły, 
a spowodowane byłoby to tym, że każdy sport indywidualny rządzi się swoimi pra-
wami i o ile np. w tenisie liczy się ilość wygranych punktów, gemów oraz setów, 
o tyle w biegach liczy się osiągnięty czas. Kolejną możliwością rozwoju mogłoby być 
zaimplementowanie modułu zarządzania drużyną przez trenerów, co skutkowałoby 
utworzeniem nowego typu użytkowników jakim byłby trener, który mógłby zarządzać 
swoją drużyną poprzez np. ustalanie harmonogramu treningów oraz informowanie 
o tym poprzez powiadomienia przekazywane za pomocą aplikacji mobilnej. Ostat-
nią możliwością rozwoju mogłoby być nawiązanie w dalszej przyszłości współpracy 
z mniejszymi związkami sportowymi w celu wykorzystania aplikacji w rozgrywkach 
zawodowych. Grupą docelowo mogłyby być tutaj sporty mniej popularne takie jak np. 
hokej na trawie albo unihokej.

Bibliografia
Dubois P., MySQL. Vademecum profesjonalisty. Wydanie V. Wydawnictwo 

Helion, 2013.
Duraj A., METODYKI STRUKTURALNE. Wykład z roku ak. 2015/2016 źródło, 

http://www.edu.psww.pl dostęp (17.03.2017).
Welling L., Thompson L., PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum 

profesjonalisty. Wydanie czwarte. Wydawnictwo Helion, 2009.

Strony internetowe:
[1] Kurs projektowania bazy danych http://www.wmkolasa.up.krakow.pl/

bazy/101full.html
[2] Kurs języka Java http://projektfreelancer.pl/zalety-i-wady-javy/
[6] Kurs języków HTML, CSS i PHP W3Schools https://www.w3schools.com/ 



CZĘŚĆ IV – MECHANIKA I BUDOWA 
MASZYN





Paweł Ziółkowski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
Dawid Piechociński
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

URZĄDZENIA WYKORZYSTYWANE DO 
RECYKLINGU NIEKTÓRYCH TWORZYW 

SZTUCZNYCH

1. Wstęp
Tworzywa sztuczne to ogólna nazwa materiałów wykonanych z polimerów 

syntetycznych lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfi-
kujących. Do grupy tej należą materiały o bardzo różnych właściwościach fizyko-che-
micznych i mechanicznych. Większość obecnie produkowanych polimerów odkryto 
w pierwszej połowie XX wieku. Dopracowanie metod wytwarzania oraz odpowied-
nich właściwości doprowadziło, w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, do gwał-
townego przyspieszenia produkcji i zużycia tworzyw sztucznych w wielu sektorach 
gospodarki.

Obecne zapotrzebowanie na różne produkty polimerowe rośnie. W roku 2015 
w Europie zapotrzebowanie to wynosiło 49 mln ton, a wg typów polimerów kształto-
wało się na poziomie przedstawionym na rysunku 11.

1 Tworzywa sztuczne – Fakty 2013Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych 
w Europie.
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Rysunek 1. Zapotrzebowanie na tworzywa w Europie (EU-28+NO/CH) wg rodzaju 
tworzyw (2015).

Źródło: Tworzywa sztuczne – Fakty 2013. Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw 
sztucznych w Europie, Plastics (PEMRG)/consultic/myCeppi.

Tworzywa odpowiadają na zapotrzebowanie wielu rynków, co przedstawia 
rysunek 2:

Rysunek 2. Zużycie tworzyw sztucznych w Europie wg segmentów zastosowań w roku 
2015.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Tworzywa sztuczne – Fakty 2013. Analiza produk-
cji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie, Plastics (PEMRG)/consultic/
myCeppi.

Wraz ze wzrostem powszechnego stosowania tworzyw sztucznych pojawia się 
problem zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych oraz wyrobów kończących 
swój czas eksploatacji. W 2015 w pokonsumenckich odpadach w Europie znalazło się 
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25,8 mln ton odpadów tworzyw sztucznych, z tego w Polsce ok. 1,5 mln ton2. Efek-
tywne zagospodarowanie tych odpadów stanowi poważny problem.

W lokalnym zakładzie utylizacji odpadów (RZUOK w Machnaczu) udział 
tworzyw sztucznych odzyskanych w procesie segregacji w 2016 roku wyniósł 5,07% 
ogólnej masy odpadów, co stanowi 1972,64 ton surowca przekazanego do zakładów 
przetwórczych3.

Pozyskany materiał został podzielony na kilka grup. Obrazuje to główne źródła 
powstawania odpadów (tabela 1). 

Tabela 1. Główne źródła powstawania odpadów. 
Grupa Ilość [ton] Udział procentowy[%]

1. PET 580,28 29
2. CHEMIA 233,46 12
3. FOLIA 676,54 34
4. INNE 482,36 25

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych P.G.K. Saniko.

Grupę pierwszą - PET - stanowią odpady wykonane z politereftanu etylenu, 
są to butelki na wodę i napoje, opakowania szamponów i innych płynów oznaczone 
odpowiednim symbolem. Grupa druga - CHEMIA - to przedmioty z PE-HD i PE-MD 
(polietylenu dużej i średniej gęstości) - zabawki, rury, miski, wiadra itp. Kolejna grupa 
- FOLIA - to worki na żywność, materiały opakowaniowe itp. wykonane z poliety-
lenu małej gęstości (PE-LD). Pozostałe pozyskane odpady tworzyw sztucznych ujęto 
w grupie INNE (guma, kompozyty, laminaty, wyroby z innych materiałów niż wymie-
nione wcześniej).

Wielka zaleta tworzyw sztucznych, którą jest możliwość wszechstronnego 
stosowania dzięki różnorodności, stała się również dużym problemem w przypadku 
obróbki odpadów tych materiałów i wymusiła przygotowanie wielu różnych metod 
recyklingu.

2. Główne technologie, wykorzystywane do recyklingu
Technologie wykorzystywane do recyklingu możemy podzielić na:

•• recykling mechaniczny (materiałowy),
•• recykling chemiczny (surowcowy),
•• recykling energetyczny (spalanie)4. 

W pierwszej z ww. form recyklingu (recykling mechaniczny) wykorzystywany 
jest surowiec jednorodny. Materiał używany w procesie recyklingu może posiadać 
różny stopień czystości. W trakcie procesu folia ulega rozdrobnieniu w celu uzyskania 

2 http://www.mechanik.media.pl/pliki/do_pobrania/artykuly/18/k12-14-16.pdf - dostęp online, 12.05.2017
3 Dane na podstawie statystyk prowadzonych przez: P.G.K. Saniko.
4 Sobczyk W. (2004), Recykling odpadów z tworzyw sztucznych na przykładzie Firmy WIBO w Mielcu, 

„Zeszyty Naukowe Katedry Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Opolskiego”, z. 2.
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regranulatu, który wykorzystywany jest w produkcji nowego produktu. Z otrzyma-
nego surowca możemy wyprodukować produkty o nieznacznie zmienionej struktu-
rze chemicznej w stosunku do produktów wytworzonych z surowca pozyskanego nie 
w procesie recyklingu. Należy zaznaczyć, że w trakcie takiego procesu, oraz w każ-
dym kolejnym cyklu recyklingu, materiał traci jednak swoje właściwości (jakość)5.

Recykling chemiczny (surowcowy) polega na rozkładzie polimerów na mono-
mery. Dzieje się to w wyniku przeprowadzenia odpowiednich reakcji chemicznych. 
W wyniku takiego procesu otrzymywania surowca, uzyskany materiał może być trak-
towany jako samodzielny surowiec lub być użyty do produkcji innych surowców. 
Recykling chemiczny jest kosztowniejszy od recyklingu mechanicznego, ponieważ 
wymaga odpowiednich instalacji. Tworzywem, które zdecydowanie najchętniej jest 
wykorzystywanym w procesie recyklingu chemicznego jest PET z uwagi na to, że uzy-
skiwany w trakcie recyklingu materiał sprzedawany jest z zyskiem względem kosztów 
produkcji, co w przypadku innych surowców nie jest osiągane6. 

Recykling energetyczny jest metodą najczęściej stosowaną z uwagi na jego 
zalety. W trakcie recyklingu zmniejszana jest objętość materiału (nawet do 90%7), 
dodatkowo takiej formie recyklingu możemy poddać każdy odpad. Inną zaletą jest to, 
że wartość opałowa uzyskiwana w trakcie spalania odpadów jest wysoka (porówny-
walna do paliw kopalnych)8.

W niniejszym opracowaniu skupimy się na recyklingu mechanicznym (mate-
riałowym) odpadów z PE-LD, w którym możemy wyróżnić również kilka metod prze-
twarzania. Głównym kryterium typologii recykling mechanicznego tego materiału jest 
stan czystości surowca wykorzystywanego w tym procesie. Dlatego metody te dzie-
limy na recykling foli czystych i recykling foli zabrudzonych.

2.1. Metody recyrkulacji folii czystych
•• Wytłaczanie ślimakowe folii czystych.
•• Aglomerowanie tarczowe ciągłe folii.
•• Aglomerowanie cykliczne folii.
•• Aglomerowanie wirnikowe ciągłe folii9.

Pierwszą z wykorzystywanych metod recyklingu folii czystych jest metoda 
wytłaczania ślimakowego. Proces recyklingu metodą wytłaczania ślimakowego roz-
poczyna się od rozdrobnienia folii. W maszynach nazywanych młynami folia rozdrab-
niania jest do odpowiednich rozmiarów, otrzymując w ten sposób tzw. płatek foliowy. 

5 Kozera-Szałkowska A. (2013a), Wart do odzyskania, „Cztery strony recyklingu – Tworzywa Sztuczne”, 
nr 1.

6 Korzeniowski A., Skrzypek M. (1999), Ekologistyka zużytych opakowań, Poznań.
7 Kozłowski M. (1998), Podstawy recyklingu tworzyw sztucznych, Wrocław.
8 Kozera-Szałkowska A. (2013b), Zielona Księga w sprawie odpadów tworzyw sztucznych, „Recykling”, 

nr 9. 
9 Konieczka R. (1996), Podstawy mechanicznych procesów recyrkulacji folii z polietylenu małej gęstości.
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Kolejnym etapem jest przetransportowanie płatka foliowego do wytłaczarki, gdzie 
następuje proces uplastycznienia. Na samym końcu po ochłodzeniu surowiec jest roz-
drabniany. Z uwagi na podwyższoną temperaturę (powyżej temperatury topnienia) 
występującą podczas procesu uplastyczniania, następuje spadek niektórych właści-
wości związanych z jakością materiału końcowego. Zgodnie z typologią surowców 
otrzymywanych w procesie recyklingu taki materiał nazywany jest reglanulatem.

Rysunek 3. Schemat recyklingu folii czystych metodą wytłaczania ślimakowego.

Źródło: Konieczka R. (1996), Podstawy mechanicznych procesów recyrkulacji folii z polietylenu 
małej gęstości.

Metoda aglomerowania tarczowego ciągłego folii różni się od metody wytła-
czania ślimakowego sposobem uplastyczniania surowca. Pozostałe etapy procesu 
recyklingu takie jak rozdrabnianie w młynie, czy rozdrabnianie surowca końcowego 
przebiegają w taki sam sposób. W przypadku aglomerowania tarczowego płatek 
foliowy uplastyczniany jest poprzez wzrost temperatury występujący podczas tarcia 
dwóch tarcz, z których jedna pozostaje nieruchoma, a druga obraca się wokół własnej 
osi. Dużą zaletą tej metody jest to, że w procesie uplastyczniania temperatura wystę-
pująca podczas tarcia nie przekracza granicy temperatury topnienia folii, gdyż jest 
zastosowany system chłodzenia i kontroli produkcji. Dzięki temu ostatecznie otrzy-
mywany jest aglomerat.
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Rysunek 4. Schemat recyklingu folii czystych metodą aglomerowania tarczowego cią-
głego folii.

Źródło: Konieczka R. (1996), Podstawy mechanicznych procesów recyrkulacji folii z polietylenu 
małej gęstości.

Metoda aglomerowania cyklicznego folii znacząco się różni od dwóch wyżej 
wymienionych metod. W metodzie aglomerowania cyklicznego materiał źródłowy 
(dostarczany do komory w odpowiednich porcjach), jest jednocześnie rozdrabniany 
i podgrzewany przez noże rozdrabniająco-mieszające poruszające się z dużą prędko-
ścią. Kolejnym etapem metody cyklicznego aglomerowania jest schłodzenie surowca, 
najczęściej przy użyciu wody jako czynnika chłodzącego. Chłodzenie musi nastąpić 
w odpowiednim momencie. Kurczący się pod wpływem rosnącej temperatury, pła-
tek foliowy, musi zostać schłodzony zanim połączy się w zwarty materiał (łączenie 
się płatków w większe elementy), tak aby pozostawić niepołączone ze sobą ziarna 
o odpowiedniej masie. Po zakończonym etapie aglomerat zostaje przetransportowany 
do pojemnika zbiorczego poprzez dalszy ruch obrotowy noży rozdrabniających.
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Rysunek 5. Schemat recyklingu folii czystych metodą aglomerowania cyklicznego 
folii.

Źródło: Konieczka R. (1996), Podstawy mechanicznych procesów recyrkulacji folii z polietylenu 
małej gęstości.

Aglomerowanie wirnikowe ciągłe jest metodą recyklingu, która łączy ze sobą 
pewne procesy wykorzystywane w ww. metodach. Niezmiennie proces przetwarzania 
tworzywa sztucznego rozpoczyna się od rozdrobnieniu materiału źródłowego przez 
młyn. Następnie płatek foliowy transmitowany jest do komory, w której porusza się 
wirnik (ruchem obrotowym). Ruchy obrotowe wirnika powodują poprzez tarcie wzrost 
temperatury, która umożliwia uplastycznienie surowca. W dalszym procesie surowiec 
jest wyciskany z komory wirnika przez sito, na którego powierzchni poruszają się 
noże tnące wstępnie rozdrabniające przetworzony materiał. Ostatecznie aglomerat jest 
dodatkowo rozdrabniany w młynie znajdującym się na końcu linii technologicznej.
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Rysunek 6. Schemat recyklingu folii czystych metodą aglomerowania wirnikowego 
ciągłego folii.

Źródło: Konieczka R. (1996), Podstawy mechanicznych procesów recyrkulacji folii z polietylenu 
małej gęstości.

2.2. Metody recyrkulacji folii zanieczyszczonych
•• Aglomerowanie cykliczne folii zanieczyszczonych.
•• Aglomerowanie cykliczne z wyodrębnionymi procesami mycia i suszenia płat-

ków folii.
•• Regranulowanie płatków folii oczyszczonych w szeregowych procesach mycia 

i suszenia.
•• Reglanulowanie aglomeratów wytwarzanych w szeregowych procesach mycia 

i cyklicznego aglomerowania.
•• Reglanulowanie płatków folii z oczyszczaniem stopionego tworzywa przez fil-

trację 10.
Aglomerowanie cykliczne folii zanieczyszczonych różni się do aglomerowania 

cyklicznego folii czystych tylko tym, że w komorze rozdrabniającej musi zostać zain-
stalowany układ hydrauliczny, który doprowadzać będzie wodę potrzebną w procesie 
mycia brudnej folii. Proces recyklingu folii pozostaje niezmieniony. Recykling roz-
poczyna się od rozdrobnienia surowca do postaci płatka foliowego przez ostrza znaj-
dujące się w zbiornik, do którego zasypywany jest materiał źródłowy. Jednocześnie 
w trakcie rozdrabniania do komory podawana jest woda myjąca. Woda odprowadzana 
jest z komory, w której następuje rozdrobnienie materiału, najczęściej przez system 
szczelin w pokrywie wysypu. Proces mycia przerywany jest, kiedy w wodzie odpro-
wadzanej z komory nie występują już zanieczyszczenia. Nadmiar wody pozostający 
na powierzchni płatka foliowego zostaje odparowany, poprzez wzrost temperatury na 
skutek tarcia wirujących noży tnących. Jest to o tyle wygodna metoda, że umożliwia 
przeprowadzenie wszystkich procesów (rozdrabnianiem, mycie, suszenie, aglomero-
wanie) w jednym urządzeniu. Efektywnie jednak metoda wykorzystywana jest przy 
foliach o bardzo niskim stopniu zanieczyszczenia.

10 Konieczka R. (1996), Podstawy mechanicznych procesów recyrkulacji folii z polietylenu małej gęstości.
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Rysunek 7. Schemat recyklingu folii zanieczyszczonych metodą aglomerowania 
cyklicznego. 

Źródło: Konieczka R. (1996), Podstawy mechanicznych procesów recyrkulacji folii z polietylenu 
małej gęstości.

Z uwagi na niską efektywność procesów składających się na czyszczenie mate-
riału z występujących zanieczyszczeń, w kolejnej metodzie aglomerowania cyklicz-
nego procesy mycia i suszenia płatków folii zostały wyodrębnione. W tym procesie 
recyklingu w pierwszej kolejności materiał jest rozdrabniany oraz wstępnie myty, 
następnie z płatka foliowego usuwana jest woda z zanieczyszczeniami, w kolejnym 
urządzeniu następuje mycie zasadnicze i ponowne usunięcie nadmiaru wody. Po tym 
procesie płatek foliowy jest ostatecznie suszony i poddawany aglomerowaniu. Dzięki 
takiemu zabiegowi, nakładem zużycia większej energii, możliwe jest uzyskanie znacz-
nie większej efektywności procesu czyszczenia zabrudzonej folii.
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Rysunek 8. Schemat recyklingu folii zanieczyszczonych metodą aglomerowania 
cyklicznego z wyodrębnionymi procesami mycia i suszenia.

Źródło: Konieczka R. (1996), Podstawy mechanicznych procesów recyrkulacji folii z polietylenu 
małej gęstości.

Regranulowanie płatków folii oczyszczonych w szeregowych procesach mycia 
i suszenia oraz reglanulowanie aglomeratów wytwarzanych w szeregowych proce-
sach mycia i cyklicznego aglomerowania są metodami rozwijającymi procesy mycia 
i suszenia oraz reglanulowania i aglomerowania. Dotyczy to w szczególności mycia 
oraz suszenia. Recykling uwzględniający takie rozbicie procesów wymaga udziału 
większej liczby urządzeń i realizowane są szeregowo.

Rysunek 9. Schemat recyklingu folii zanieczyszczonych metodą reglanulowania w sze-
regowych procesach mycia i suszenia.

Źródło: Konieczka R. (1996), Podstawy mechanicznych procesów recyrkulacji folii z polietylenu 
małej gęstości.
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Rysunek 10. Schemat recyklingu folii zanieczyszczonych metodą reglanulowania 
aglomeratów wytwarzanych w szeregowych procesach mycia i cyklicznego aglome-
rowania.

Źródło: Konieczka R. (1996), Podstawy mechanicznych procesów recyrkulacji folii z polietylenu 
małej gęstości.

Reglanulowanie płatków folii z oczyszczaniem stopionego tworzywa przez 
filtrację przebiega w znacznym zakresie w taki sam sposób jak reglanulowanie folii 
czystych. Różnica polega tylko na tym, że w układzie reglanulującym instalowana jest 
zestaw sit specjalistycznych, które wykorzystywane są do filtracji. Metoda ta jest jed-
nak energochłonna, wymaga częstego wymieniania sit filtrujących oraz zastosowania 
wytłaczarek spełniających wysokie wymagania dotyczące stref odgazowywania.

3. Maszyny wykorzystywane do recyklingu tworzy sztucznych
Niezależnie od zastosowanej metody przetwarzania odpadów niezbędne do jej 

zrealizowania jest użycie specjalistycznego i specjalizowanego sprzętu. Ogólny sche-
mat procesu recyklingu mechanicznego odpadów tworzyw sztucznych wytwarzanych 
w gospodarstwach domowych, wraz z przyporządkowanym do poszczególnych ope-
racji sprzętem, przedstawia tabela nr 2:
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Tabela 2. Maszyny wykorzystywane w procesie pozyskiwania segregowanych odpa-
dów.

Proces Wykorzystywane urządzenia 

Pozyskiwanie segregowanych odpadów

Linie sortownicze
Prasy

Pojemniki na selektywną zbiórkę
Pojazdy specjalne

Rozdrabnianie materiału
Młyny nożowe
Młyny walcowe
Rozdrabniacze

Mycie i oddzielenie od zanieczyszczeń
Wanny z mieszaczami
Zbiorniki flotacyjne
Myjki dynamiczne

Suszenie czystego materiału
Wirówki suszące 

Wentylatory
Przenośniki wibracyjne

Dosuszanie i zagęszczanie

Prasy ślimakowe
Zagęszczarki do tworzyw
Aglomeratory bębnowe
Aglomeratory tarczowe

Ostateczne formowanie Wytłaczarki
Źródło: Opracowanie własne, Foto P.G.K. Saniko. 

Rysunek 11. Maszyny wykorzystywane w procesie pozyskiwania segregowanych 
odpadów: a – pojazd specjalny z pojemnikiem na selektywną zbiórkę; b, c – linia 
sortownicza; d – prasa.

a b
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c d

Źródło: Opracowanie własne, Foto P.G.K. Saniko.

Dodatkowo, na każdym etapie wykorzystywany jest sprzęt pomocniczy jak 
przenośniki taśmowe, przenośniki ślimakowe, układy pneumatycznego transportu, 
zbiorniki magazynujące (silosy), ładowarki, wózki widłowe itp.

Rysunek 12. Sprzęt pomocniczy – przenośniki ślimakowe. 
a b

Źródło: http://www.jankomorowski.pl/oferta – dostęp online, 12.05.2017.

4. Case study - na podstawie wybranej technologii i konkretnej maszyny
Na dobór optymalnej metody recyklingu tworzyw sztucznych, a co za tym idzie 

zastosowanie konkretnych maszyn i urządzeń, ma wpływ wiele czynników. Głównymi 
są:

•• rodzaj przetwarzanego tworzywa,
•• źródło pozyskanych materiałów,
•• założona wielkość produkcji (zapewniona ilość surowca).

Na przykładzie działalność gospodarczej jednej z lokalnych firm zajmujących 
się recyklingiem tworzyw sztucznych poniżej przybliżymy rzeczywiste zapotrzebo-
wanie na wykorzystywany w produkcji sprzęt techniczny.
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Lokalizacja firmy na terenach wiejskich, w bliskim sąsiedztwie dużych gospo-
darstw rolnych oraz ferm drobiu, zapewniła dostęp surowca w postaci worków i opa-
kowań po zużytych nawozach i paszach (PE-LD). Ten sam materiał odzyskuje, ze 
zbiórki selektywnej, przedsiębiorstwo utylizacji odpadów komunalnych na terenie 
oddalonego o kilkanaście kilometrów składowisku. Wybór rodzaju przetwarzanego 
materiału staje się oczywisty – folia PE-LD. Zarówno surowiec pozyskany od produ-
centów rolnych, jak i ten segregowany ze zbiórki selektywnej można uznać za średnio 
zabrudzony. Ilość zapewnionego surowca pozwala znaleźć ekonomiczne uzasadnienie 
dla przygotowania dwóch niezależnych linii przetwórczych o wydajności ok. 150kg/h. 
Wybór dwóch bliźniaczych technologicznie linii o stosunkowo niewielkiej wydajności 
(zamiast jednej o większych możliwościach) podyktowany był koniecznością zapew-
niania ciągłości produkcji (maszyny pracują w systemie całodobowym) w wypadku 
awarii i przerw technicznych. Dwie linie pozwoliły też na produkcję wyrobu końco-
wego w dwóch barwach (uzależnionych od wsadu) – ciemnej i jasnej.

Na podstawie schematu z rysunku 13 można określić przebieg procesu techno-
logicznego:

Rysunek 13. Schemat ideowy linii technologicznej recyklingu folii.

1. miejsce dostarczania surowca; 
2. przenośnik taśmowy; 
3. młyn rozdrabniający; 
4. wentylator; 
5. cyklon; 
6. wanna myjąca; 
7. podajnik ślimakowy;

8. myjka dynamiczna\
9. wirówka; 
10. prasa ślimakowa/aglomeratom; 
11. zagęszczarka; 
12. magazyn czystego płatka; 
13. wytłaczarka; 
14. magazyn regranulatu

Źródło: Opracowanie własne. 

Pozyskany surowiec składowany jest w magazynie, skąd w odpowiednich por-
cjach dostarczany jest (ładowarką) na platformę (rys. 14a) przenośnika taśmowego 
(rys. 14b) i dalej taśmociągiem do młyna nożowego rozdrabniającego (rys. 15a). 
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Rysunek 14. Sprzęt pomocniczy – przenośniki ślimakowe. 
a b

Źródło: Opracowanie własne, Foto Zakład Pro-
dukcyjno-Handlowo-Usługowy ”VIK.”

Źródło: http://www.jankomorowski.pl/oferta – 
dostęp online, 12.05.2017.

Na tym etapie możliwe jest jeszcze ręczne usunięcie dużych zanieczyszczeń 
przeoczonych w trakcie segregacji lub powstałych w czasie transportu. Młyn wypo-
sażony jest w 5 ostrzy obrotowych i 2 stałe, część robocza noży ulepszana cieplnie do 
60HRC, Zainstalowane sito (rys. 14b) ogranicza wielkość materiału wyjściowego do 
płatków wielkości ok. 40x40mm. 

Rysunek 15. Maszyny wykorzystywane w procesie rozdrabniania materiału:a - młyn 
rozdrabniający; b – sito młyna rozdrabniającego .

a b

Źródło: http://pokazywarka.pl/93j8oc/#zdjecie2388235 – dostęp online, 12.05.2017.

Podczas procesu cięcia usuwana jest także duża część zanieczyszczeń luźno 
związanych z materiałem (piasek, resztki nawozów itp.) Za pomocą systemu trans-
portu pneumatycznego zasilanego wentylatorem (rys. 16) płatek folii z młyna trafia do 
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cyklonu odpylającego (rys. 17) gdzie następuje oddzielenie pyłów i drobnych zanie-
czyszczeń. 

Rysunek 16. Systemu transportu pneumatycznego: a – zdjęcie ofertowe wentylatora; 
b – wentylator w trakcie eksploatacji.

a b

Źródło: https://www.plastech.pl/oferty-b2b - 
dostęp online, 12.05.2017.

Źródło: Opracowanie własne, Foto Zakład Pro-
dukcyjno-Handlowo-Usługowy ”VIK”.

Rysunek 17. Systemu transportu pneumatycznego: a – zdjęcie ofertowe cyklonu; b – 
cyklon w trakcie eksploatacji.

a b

Źródło: https://www.plastech.pl/oferty-b2b - 
dostęp online, 12.05.2017.

Źródło: Opracowanie własne, Foto Zakład Pro-
dukcyjno-Handlowo-Usługowy ”VIK”.
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Po wytraceniu prędkości płatek kierowany jest do wanny myjącej (rys. 18a) 
wypełnionej wodą. Tu następuje namaczanie i wstępne mycie frakcji. Ruch płatka 
w wodzie wymuszany jest poprzez obroty łopat mieszających napędzanych oddziel-
nymi silnikami dla każdej osi. Zanieczyszczenia i brud opadają na dno wanny skąd 
są usuwane przenośnikiem spiralnym, a wstępnie umyty płatek zgromadzony na 
powierzchni wody, innym przenośnikiem ślimakowym transportowany jest do myjki 
dynamicznej (rys. 18b), gdzie dostarczana pod ciśnieniem woda i ruch obrotowy 
powodują dokładne mycie dostarczonej porcji surowca.

Rysunek 18. Maszyny wykorzystywane w procesie mycia i oddzielania od zanieczysz-
czeń: 7 – wanna z mieszaczami; 8 – myjka dynamiczna.

a b

Źródło: http://pokazywarka.pl/93j8oc/#zdje-
cie2388235 – dostęp online, 12.05.2017 (b).

Źródło: Opracowanie własne, Foto Zakład Pro-
dukcyjno-Handlowo-Usługowy ”VIK”.

W końcowym etapie tego zabiegu odcinany jest dopływ wody i materiał zostaje 
oddzielony, dzięki sile odśrodkowej, od wody. Odwirowywanie powtarza się w drugiej 
wirówce (rys. 19), wyposażonej w wirnik z zabierakami i sita wykonane ze stali kwa-
soodpornej połączonej przenośnikiem ślimakowym z myjką. 
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Rysunek 19. Maszyny wykorzystywane w procesie suszenia czystego materiału: 
a – komora wirówki myjącej; b – wirówka myjąca.

a b

Źródło: http://pokazywarka.pl/93j8oc/#zdjecie2388235 – dostęp online, 12.05.2017.

Odseparowany od wody, wilgotny płatek, kolejnym przenośnikiem śrubo-
wym przenoszony jest do urządzeń zagęszczających. W omawianym przykładzie, 
w poszczególnych liniach zastosowano nieco inne rozwiązania. W pierwszej, używa-
nej do jasnego produktu, zastosowano po wyjściu z wirówki aglomerator tarczowy. 
W drugiej zrezygnowano z wirówki, a zastosowano prasę ślimakową i zagęszczarkę 
tworzywa. Prasa ślimakowa (rys. 20) ma za zadanie dosuszenie dostarczonego po 
wirowaniu w myjce materiału oraz jego wstępne zagęszczenie. Napędzany silnikiem 
o mocy 55kW, poprzez układ przekładni, ślimak spręża dostarczony do kosza zasypo-
wego umyty płatek.
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Rysunek 20. Maszyny wykorzystywane w procesie dosuszania i zagęszczania: prasa 
ślimakowa.

Źródło: http://www.jankomorowski.pl/oferta – dostęp online, 12.05.2017.

Ruch obrotowy ślimaka powoduje znaczne tarcie wewnątrz materiału i o spe-
cjalnie perforowane ścianki cylindra. Dla wzmocnienia tego efektu w obudowie zain-
stalowano dwa regulowane noże. Otwory w cylindrze ślimaka pozwalają na odpro-
wadzenie odciśniętej wody ze sprężonego materiału. Część wilgoci odparowuje na 
skutek temperatury powstałej w procesie sprężania i tarcia surowca (ok. 70˚C ). Sprę-
żanie materiału możliwe jest dzięki zastosowaniu układu szczęk dławiących wyjście 
z cylindra ślimaka. Szczęki dławiące sterowane są hydraulicznie, tak aby utrzymać 
najkorzystniejsze parametry procesu bez przeciążania maszyny. Tuż za szczękami dła-
wiącymi, na wale, zamocowane są obrotowe noże których zadaniem jest rozdrobnie-
nia wysuszonego, wstępnie zagęszczonego płatka. Wychodzący z prasy materiał trafia 
dzięki przenośnikowi taśmowemu do zagęszczarki (rys. 21).
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Rysunek 21. Maszyny wykorzystywane w procesie dosuszania i zagęszczania: zagęsz-
czarka do tworzyw.

Źródło: http://koltex.com/oferta/maszyny/granulowanie-wytlaczanie/ – dostęp online, 12.05.2017.

W zagęszczarce obracający się z dużą prędkością wirnik, wyposażony w ostrza, 
powoduje zmniejszenie objętości płatka i jego dokładne dosuszenie. Praca aglemara-
tora (rys. 22) tarczowego opiera się na podobnych zasadach jak omówione powyżej. 

Rysunek 22. Aglomerator tarczowy w trakcie eksploatacji.

Źródło: Opracowanie własne, Foto Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy ”VIK”.

W tym przypadku materiał z wirówki (o niższej wilgotności) podawany jest 
przenośnikiem śrubowym między dwie tarcze urządzenia. Jedna z tarcz jest nieru-
choma, druga - napędzana przez układ przekładni - wykonuje ruch obrotowy oraz 
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liniowy umożliwiający zmianę odległości między tarczami. Odległość ta jest regulo-
wana przez hydrauliczny układ sterowania i ma duży wpływ na poprawność przebiegu 
procesu. Ruch obrotowy wymusza przemieszczanie płatka w kierunku obwodu współ-
pracujących tarcz. Powstała podczas sprężania i tarcia temperatura jest na tyle wysoka, 
że powodowałaby niekontrolowane topienie surowca i pogorszenie jakości wyrobu 
końcowego. Aby tego uniknąć stosuję się system regulacji temperatury i wodnego 
schładzania tarcz. Ogrzana woda wykorzystywana jest w procesie mycia. Na wyjściu 
z maszyny aglomerowany materiał jest rozdrabniany w zintegrowanym młynie .

Zagęszczony płatek, systemem pneumatycznym, dostarczany jest (poprzez 
cyklon) do zbiornika magazynującego, a stamtąd podajnikiem ślimakowym do wytła-
czarki (rys. 23). 

Rysunek 23. Maszyny wykorzystywane w procesie ostatecznego formowania: a – zdję-
cie ofertowe wytłaczarki; b – wytłaczarka w trakcie eksploatacji.

a b

Źródło: http://koltex.com/oferta/maszyny/
granulowanie-wytlaczanie/ – dostęp online, 
12.05.2017.

Źródło: Opracowanie własne, Foto Zakład Pro-
dukcyjno-Handlowo-Usługowy ”VIK”.

Wytłaczarka, wyposażona we własny system zasilania w surowiec, transportuje 
go do pomp ślimakowych, gdzie jest zgodnie z technologią przygotowywany, następ-
nie wytłaczany i cięty na dyski o zamierzonym kształcie. W skład zespołu wytłaczarki 
wchodzi system schładzania wyrobu, jego suszenia i transportu na sito drgające (rys. 
23a), które pozwala oddzielić wyroby odbiegające kształtem lub posklejane od peł-
nowartościowego produktu, kierowanego (systemem pneumatycznym) do zbiornika 
magazynującego (rys. 23b). 
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Rysunek 24. a – sito drgające; b – magazynowanie gotowego wyrobu.
a b

Źródło: Opracowanie własne, Foto Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy ”VIK”.

Zbiornik jest wyposażony w system dozowania oraz uchwyty i wyprowadzenia 
do łatwego montażu i napełniania worków typu big-bag, w których towar opuszcza 
linię produkcyjną. Napełnione worki przewożone są wózkiem widłowym do maga-
zynu wyrobu gotowego, gdzie oczekują na transport do klienta.

W urządzeniach odpowiedzialnych za przebieg procesu technologicznego ste-
rowanie realizowane jest z użyciem systemów automatyki przemysłowej. Zastosowa-
nie tego rozwiązania zapewnia stabilną pracę maszyn oraz założoną jakość wyrobu.

Rysunek 25. Przykładowy wygląd regranulatu, wytworzonego na omawianych 
liniach, przedstawiają fotografię:

Źródło: Opracowanie własne, Foto Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy ”VIK”.
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Podsumowanie
Przedstawione w referacie informacje, ze względów oczywistych, są ściśle 

związane z wyzwaniami gospodarczymi i społecznymi w globalnej gospodarce. 
Jest bardzo ważnym to, że w tej globalnej gospodarce swój udział ma rów-

nież region włocławski, ponieważ wiele przedstawionych tu urządzeń wytwarzanych 
jest w tym regionie. Urządzenia te poziomem technicznym nie odbiegają od maszyn 
wytwarzanych przez światowe firmy i są znacznie tańsze. Stanowi to zatem źródło 
oszczędności finansowych. Ma to również duże znaczenie społeczne, gdyż w ich 
wytwarzaniu biorą udział pracownicy regionu włocławskiego. 

Recykling tworzyw sztucznych, sam w sobie, nosi znamiona oszczędności 
gospodarczych z uwagi na ponowne użycie odzyskanych w tym procesie tworzyw do 
produkcji nowych wyrobów oraz znamiona społeczne ze względu na ochronę środo-
wiska. 
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