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Aleksandra Betlińska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

ZJAWISKO PRZESTĘPCZOŚCI  
NA TERENIE GMINY WŁOCŁAWEK

A representation of crime in the territory  
of the Włocławek commune

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

ratury przedmiotu oraz dokumentów policyjnych. W pracy przytoczone zostały 
wszelkie zagadnienia związane z pracą Policji. Artykuł ten został poświęcony omó-
wieniu zjawiska przestępczości na terenie naszej gminy.

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja, która zajmuje się zapewnieniem 
bezpieczeństwa ludzi przebywających na terytorium Polski. Jest to służba umundu-
rowana, która pomaga także w porządku publicznym. 

Teraz parę słów o terminie przestępczość: to zbiór czynów zabronionych usta-
wowo pod groźbą kary, a popełnionych na obszarze danej jednostki terytorialnej. 
Przestępczość jest zjawiskiem społecznym i charakteryzuje się ona zagrożeniem dla 
porządku prawnego.
Słowa kluczowe: przestępczość, Policja, przeciwdziałanie

Summary:
An article was based on for analysis of legal acts, available lierature course and 

Police documents. In thesis has been quoted all issues related with Police work. This 
article was devoted to the discussion crime phenomena in our commune.

The police are a uniformed and armed formation, which deals with ensuring the 
safety of people staying on the territory of Poland. It is a uniformed service that also 
helps in public order.

Now a few words about term crime is a set of offenses punishable by law, and 
committed in the area of   a given territorial unit. Crime is a social phenomenon and 
is characterized by a threat to the legal order.
Keywords: criminality, Police, opposition 
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1. Wstęp
Policja to umundurowana i uzbrojona formacja, która zajmuje się zapewnieniem 

bezpieczeństwa ludzi przebywających na terytorium Polski. Jest to służba umundu-
rowana, która pomaga także w porządku publicznym. Policja podlega ministrowi 
właściwemu ds. wewnętrznych. Przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji 
i pracowników cywilnych tej instytucji jest Komendant Główny Policji. Jednostka  
ta została utworzona na mocy Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku1. 

Postanowienie to pokazuje organizację służby, która dzieli się na różne rodzaje: kry-
minalną, śledczą, spraw wewnętrznych, prewencyjną oraz wspomagającą działalność 
Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym. W skład służby wcho-
dzi także policja sądowa, Wyższa Szkoła Policji, ośrodki szkolenia i szkoły policyjne. 
Bardzo ważną służbą są również oddziały prewencji i pododdziały antyterrorystycz-
ne, które zajmują się zatrzymywaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców oraz 
zwalczaniem terroryzmu. Zapomnianą jednostką w szeregach policyjnych są instytuty 
badawcze, to znaczy laboratoria kryminalistyczne, które pomagają w jak najszybszym 
rozwiązaniu spraw. Ustawa o policji pokazuje nam także zakres uprawnień policjan-
tów, którzy wykonując dane czynności mają prawo do legitymowania osób w celu 
ustalenia ich tożsamości, zatrzymywania osób na podstawie Kodeksu postępowania 
karnego i innych ustaw, zatrzymywania osób pozbawionych wolności i doprowadze-
nie ich do właściwego zakładu karnego. Najważniejszym punktem w uprawnieniach 
policyjnych jest moim zdaniem zatrzymywanie osób, które stwarzają dla innych ludzi 
bardzo duże zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego oraz mienia. 

Chciałabym również przypomnieć o wszystkich zadaniach policjantów oraz 
policjantek, które przyczyniają się do naszego bezpieczeństwa. Przede wszystkim, 
najważniejszym zadaniem jest ochrona życia, zdrowia oraz mienia człowieka przed 
bezprawnymi zamachami. W miejscach publicznych bardzo ważnym zadaniem jed-
nostek jest zapewnienie porządku oraz spokoju. Moim zdaniem najtrudniejszym 
zadaniem jest ściganie przestępców oraz sprawców różnych wykroczeń. 

Natomiast przestępczość jest to zjawisko społeczne, charakteryzuje się ono da-
nymi cechami, stanowi zagrożenie dla porządku prawnego i wyraża się we wzroście 
liczby osób, które popełniły przestępstwa w stosunku do ogółu ludności. Przestęp-
czość rozpatrywana być może również z punktu widzenia jej rozległości, intensyw-
ności, struktury i dynamiki. W literaturze przedmiotu wskazuje się na wiele teorii 
wyjaśniania przyczyn przestępczości: biologiczne, psychologiczne, socjologiczne 
i ekonomiczne. Można tutaj zaliczyć zachwiania psychiczne, cechy osobowości 
przestępcy, frustracje grup społecznych, alkoholizm, rodziny dysfunkcjonalne, wa-
dliwe działania systemu oświatowego i wychowawczego. Bardzo często zjawisko  

1 (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179) Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.
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to jest powodowane również sprzecznościami klasowymi, nędzą, niesprawiedliwo-
ścią oraz konfliktami społecznymi. 

2. Rys historyczny
W okresie francuskiego absolutyzmu klasycznym wzorem dla formowania apa-

ratu administracyjnego państwa absolutnego była nauka policji (z niemieckiego 
Polizeilehre). Źródło nauki policji stanowiła niemiecka doktryna kameralistyczna, 
obejmująca o wiele szerszy zbiór zagadnień (oprócz problemów administracyjnych 
dotykała ona również problematyki finansów państwa i ekonomii politycznej).

Pojęcie „policja” oznaczało wtedy zarówno ochronę bezpieczeństwa, porządku 
publicznego i spokoju, czyli zakres działań współczesnej policji, jak i sferę admini-
stracji wewnętrznej państwa, a zatem w pewnym sensie było synonimem pojęcia 
„administracja”2. Wobec tego należy wskazać na fakt, iż termin policja ma znacznie 
szerszy kontekst aniżeli w odniesieniu do konkretnej instytucji. Współcześnie poję-
cie policja odnosi się w zasadzie wyłącznie do specjalistycznej formacji posiadającej 
monopol na stosowanie przemocy w celu egzekwowania prawa i korpusu zorgani-
zowanego w sposób wojskowy.

Genezy Policji funkcjonującej we współczesnym wymiarze należy doszukiwać 
się jednak dopiero w 1919 roku, kiedy to narodziła się idea utworzenia organizacji 
policyjnej przyjaznej dla obywateli i jednocześnie rozwiązującej ich problemy. Po-
mysłodawcą tego projektu był ówczesny naczelnik państwa polskiego Józef Piłsudski, 
który dnia 9 stycznia 1919 roku utworzył Policję Komunalną, czyli samorządową, 
miejscową formację policyjną. Za kwestie organizacyjne jednostek Policji miały być 
odpowiedzialne zarządy gminne i samorządowe organy powiatowe, a głównym za-
daniem tych jednostek miało być przeciwdziałanie wykroczeniom i przestępstwom, 
a także pilnowanie porządku publicznego. Policja Komunalna funkcjonowała przez 
okres 7 miesięcy, a jej działalność głównie z powodu nacisków politycznych oce-
niona została negatywnie. 24 listopada tego samego roku, utworzona została Policja 
Państwowa. Według art. 2 ustawy o Policji Państwowej, jej głównym zadaniem było 
zagwarantowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ogólnego spokoju 
w państwie. Policja ta finansowana była ze Skarbu Państwa, jednakże czwarta część 
wydatków związana z utrzymaniem Policji pokrywana była przez organy samorzą-
dowe. Policja Państwowa nie była jednoznacznie podporządkowana3. 

Według A.  Misiuka po odzyskaniu niepodległości i powołaniu Policji Komu-
nalnej „bardzo szybko odchodzono od idei policjanta działającego dla społeczności  

2 A. Abramski, J. Konieczny, Justycjariusze, hutmani, policjanci. Z dziejów służb ochrony po-
rządku w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1987, s. 31.

3 Miesięcznik Policja 997, Wyd. 13/2004, art. pt. Specyficzna służba przedwojennego policjanta.
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lokalnej na korzyść modelu policji scentralizowanej”4. Spowodowane to było tym,  
że społeczeństwo polskie po roku 1918 wyrażało chęć aktywności obywatelskiej 
w życiu samorządowym, ale jeszcze bardziej odczuwało potrzebę istnienia silnego 
państwa. Kiedy jeszcze w trakcie trwania II wojny światowej odzyskiwano niepod-
ległość na ziemiach polskich, 7 października 1944 roku powołano do życia Milicję 
Obywatelską. Do jej zadań należało zapewnienie spokoju, bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, prowadzenie dochodzeń i ściganie przestępstw oraz realizowanie po-
leceń w zakresie określonym prawem, wydawanych przez władze administracyjne, 
prokuratury i sądy. 

Reformy administracji publicznej mając na względzie organ policji zapocząt-
kowane zostały w 1990 roku. Prace, o których była mowa na obradach okrągłego 
stołu, zapoczątkowały się dość szybko, ponieważ w styczniu 1990 roku. W rezul-
tacie 6 kwietnia 1990 r. Sejm przyjął nowe regulacje prawne, które zyskały miano  
tzw. pakietu ustaw policyjnych. Znalazły się w nim trzy ustawy regulujące organiza-
cję i działalność urzędu ministra spraw wewnętrznych oraz dwóch podległych mu 
formacji Urzędu Ochrony Państwa oraz Policji.

Elementarną powinnością pierwszego kierownictwa Policji było uporządko-
wanie spraw kadrowych oraz nadanie formacji struktury organizacyjnej zdol-
nej do działania. Te podstawowe kwestie zostały rozstrzygnięte w czerwcu 1990 r.  
We wszystkich czterdziestu dziewięciu województwach powołano wtedy nowych 
komendantów Policji. Ich nominacje były świadectwem zmiany pokoleniowej w or-
ganach porządkowych, gdyż aż czterdzieści po raz pierwszy objęło tak eksponowane 
funkcje kierownicze. Struktura jednostki nie wykazała w praktyce zarówno ewen-
tualnych zalet jak i wad. Znów zlikwidowano departamenty jako jednostki podsta-
wowe, natomiast status ten przywrócono biurom. Przy czym status samodzielnych 
jednostek zyskały: Krajowe Biuro Interpolu oraz Centralne Laboratorium Krymi-
nalistyczne. Struktura ta 1 stycznia 1994 r. została uzupełniona o Biuro do Walki 
z Przestępczością Zorganizowaną.

Ustawa z 6 kwietnia 1990 roku o Policji oraz utworzona na jej podstawie forma-
cja po wielu latach niewiele mają wspólnego z pierwowzorami. Akt normatywny był 
tak wiele razy nowelizowany, że zmianom, mówiąc nieco na wyrost, nie uległ tylko 
tytuł, w ślad za tym zmieniała się Policja. W najbliższym czasie ulegnie też wymia-
nie umundurowanie, które jest chyba ostatnim elementem odziedziczonym przez 
Policję po jej poprzedniczce, Milicji Obywatelskiej. Od strony materialnej zmieniło 
się więc niemal wszystko.

4 A. Misiuk, Policja a społeczeństwo, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 1997,  
s. 43.
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3. Zakres zadań Policji w kontekście przestępczości
Zadania Policji skupiają się przede wszystkim na ochronie życia i zdrowia czło-

wieka. Wiele z nich znajduje się w postaci przepisów wykonawczych. Edward Wi-
szowaty w podręczniku „Etyka Policji między prawem, moralnością i skutecznością” 
ujął bardzo ciekawe zdanie „Policja w swoim nowym kształcie powinna występować 
w charakterze bezpośredniego strażnika praw i wolności ludzkich, chroniąc je przed 
wszelkimi naruszeniami i zagrożeniami5”. Bardzo ważnym dokumentem jest Eu-
ropejski Kodeks Etyki Zawodowej Policjanta, w którym zawarte jest wiele rzeczy,  
na które musi on uważać, bacznie określać sytuacje w jakiej się znajduje i nie podej-
mować pochopnych decyzji, które mogą w skutku doprowadzić tylko do nieszczę-
śliwego zdarzenia. 

W walce z różnymi rodzajami przestępczości, która przybiera coraz to bardziej 
drastyczne formy, policjanci zmuszeni są nieraz do takich zachowań, które wyklu-
czają użycie Kodeksu Etyki Policjanta. Zagadnienie etyki zawodowej policji łączy się 
ściśle z problematyką ochrony głównych praw i wolności człowieka, czyli uwzględ-
nieniem międzynarodowych standardów postępowania policji obejmuje to „ściśle 
określone reguły użycia siły oraz broni palnej, zakaz stosowania tortur, humanitarne 
postępowanie z osobami zatrzymanymi, przestrzeganie prawa do prywatności oraz 
prawa do pokojowych zgromadzeń6”.

Zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego wyma-
gają złożonych nakładów i stosowania coraz nowocześniejszych środków przeciw-
działania powstającym zagrożeniom, aby w maksymalnym stopniu chronić interesy 
państwa i obywateli. Dlatego jeden organ państwowy nie może sprostać wszystkim 
obowiązkom z tego zakresu, co rodzi potrzebę powierzenia części z nich innym 
podmiotom. Każda instytucja podporządkowana społeczeństwu musi współpra-
cować do rozwiązania spraw np. policyjnych z innymi organami, aby doprowadzić 
do jak najszybszego działania. Potencjał ochronny tworzą wymiar sprawiedliwości, 
służby specjalne, służby, straże i inspekcje wyspecjalizowane w ochronie bezpie-
czeństwa i porządku publicznego, służby ratownictwa i ochrony ludności, elementy 
zarządzania kryzysowego, służby graniczne oraz inne instytucje, których pośrednim 
lub bezpośrednim zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa publicznego. Zapewnie-
nie bezpieczeństwa obywatelom, tak w aspekcie wewnętrznym, jak i zewnętrznym, 
jest jednym z najważniejszych zadań Państwa. Do ochrony porządku publicznego 
powołana jest Policja, jednak samorządy terytorialne mają obowiązek uczestni-
czyć w sprawowaniu władzy publicznej, a nałożone przepisami zadania wykony-

5 Edward Wiszowaty, Etyka Policji między prawem, moralnością i skutecznością, wyd. Oficyna 
Łośograf, Warszawa 2011 r, str. 75.

6 A.Bisztyga, Europejska Konwencja Praw Człowieka. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatel-
skich i Politycznych, Katowice 1992.
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wać w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, co oznacza, że każda gmina 
w Polsce powinna zapewnić bezpieczeństwo swoim mieszkańcom i porządek pu-
bliczny na swoim terenie, w granicach wyznaczonych odpowiednimi przepisami. 

Aktywność społeczna w moim rozumieniu to podejmowanie najróżniejszych 
działań zapewniających pomoc obywatelom. To rozumiana szeroko praca społecz-
na, uczestnictwo w działaniach zbiorowych wykraczających poza obowiązki związa-
ne z pełnieniem funkcji zawodowych i funkcji w rodzinie, zmierzające do realizacji 
cenionych wartości społecznych. Działalność ta charakteryzuje się dobrowolnością 
i samorzutnością, bezinteresownością materialną. Chce ukazać policję jako in-
stytucję, która w swoich działaniach ma na pierwszym miejscu dobro człowieka. 
Mundurowi cały czas podnoszą poziom skuteczności działań profilaktycznych po-
dejmowanych na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym. Spotkania 
organizowane przez instytucję mają za zadanie uświadomienie obywateli o różnych 
zagrożeniach płynących z przemocy innego człowieka. 

W gminie Włocławek Komenda Miejska Policji we Włocławku oraz podmio-
ty poboczne, czyli różnego rodzaju posterunki policyjne podejmują działalność na 
rzecz społeczeństwa. W skład zadań prewencji wchodzą różne zadania profilak-
tyczne, które są przekazywane poprzez spotkania z policjantami, lekcje wychowaw-
cze w szkołach i na różnych eventach. KMP we Włocławku propaguje inicjatywy 
zapobiegawcze w ramach prewencyjnych programów „Policyjny Program Eduka-
cji”, „Program Ofiarom Przemocy Domowej”. Nadzoruje problematykę przemo-
cy w rodzinie oraz prowadzenie doskonalenia zawodowego w zakresie procedur 
postępowania policjantów z Niebieskimi Kartami. Instytucja pomaga także nielet-
nim, którzy w trakcie swojego życia popełnili wykroczenia lub przestępstwa. Bar-
dzo ważnym zadaniem jest nadzorowanie problematyki zwalczania i ograniczenia 
zjawisk patologicznych. Szkoły są uświadamiane przez policjantów o zagrożeniach 
drogowych, znakach i wszystkich zasadach dotyczących zakresu ruchu drogowe-
go. W wielu szkołach, uczelniach organizowane są spotkania z zakresu narkotyków  
i innych używek. Niestety, ale w dzisiejszych czasach, na terenach placówek edukacyj-
nych coraz częściej dochodzi do tego typu przestępstw. Omawiane są wtedy wszyst-
kie szkodliwe działania pochodzące od zakazanych substancji. Policja koordynuje 
również działania przeciwko przestępczości na terenie działania danej jednostki.

4. Struktura Komendy Miejskiej Policji we Włocławku 
Komenda Miejska Policji we Włocławku, jako jedna z czterech w okręgu wo-

jewództwa kujawsko-pomorskiego podlega służbowo i terytorialnie Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Włocławek, jako miasto, jest trzecim obszarem 
miejskim pod względem wielkości. Miasto liczy sobie 84,3 km2. Liczba mieszkań-
ców wynosi 111.752 tys. Powiat włocławski jest drugim co do wielkości powiatem 
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pod względem zaludnienia. Największym miastem jest Brześć Kujawski. W skład 
powiatu wchodzą:

• gmina miejska Kowal,
• gminy miejsko-wiejskie: Brześć Kujawski, Lubraniec, Lubień Kujawski, 

Chodecz oraz Izbica Kujawska,
• gminy wiejskie: Fabianki, Kowal, Lubanie, Choceń, Baruchowo, Boniewo,
• miasta: Kowal, Lubraniec, Lubień Kujawski, Brześć Kujawski, Izbica Kujawska.

Struktura terytorialna Komendy Miejskiej Policji zgodnie z różnymi zmianami 
dzieli się na:

1. Komenda Miejska Policji.
2. Komisariat Policji w Brześciu Kujawskim:

• Posterunek Policji w Lubrańcu,
• Posterunek Policji w Izbicy Kujawskiej.

3. Komisariat Policji w Kowalu:
• Posterunek Policji w Chodczu,
• Posterunek Policji w Choceniu,
• Posterunek Policji w Lubieniu.
• 7Struktura KMP Włocławek.

7 http://bip.wloclawek.kmp.policja.gov.pl/036/struktura-kmp-wloclawe/22949,Struktura-KMP-
Wloclawek.html.
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5. Przestępczość wśród osób dorosłych na terenie gminy Włocławek
Chciałabym porównać sytuację, która zmienia się w ciągu lat, zaczynając od 2016 

roku. Z roku na rok zmienia się diametralnie liczba przestępstw. Przestępstwa dzielą 
się zazwyczaj na kradzieże, włamania, rozboje. Moim zdaniem, na podstawie infor-
macji uzyskanych z KMP we Włocławku, jest to rok przełomowy. Ustalono prawie  
320 000 podejrzanych, prawie 13 tys. nieletnich, aresztowano 7,6 tys. osób. Na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2016 stwierdzono 38 439 przestępstw, 
mniej w stosunku do roku poprzedniego o 1667 przestępstw. Na podstawie tych da-
nych możemy wywnioskować, iż rok 2016 był rokiem bezpiecznym, ilość przestępstw 
najbardziej popularnych jak: kradzieże, włamania, uszkodzenia mienia zmniejsza się. 
W tym roku problem stanowią przestępstwa rozbójnicze, bójki. Ponadto nie stwier-
dzono działań grup przestępczych, nie odnotowano zabójstw, handlu ludźmi oraz 
rozbojów z użyciem broni na terenie naszej gminy. Wszystkie przestępstwa opisane 
powyżej zostały popełnione przez osoby dorosłe na terenie gminy Włocławek, dane 
uzyskane na podstawie działań Komendy Miejskiej Policji oraz najbliższych poste-
runków gminnych czyli Kowal, Choceń oraz Brześć Kujawski. Biorąc pod uwagę 
przestępczość na terenie gminy Włocławek było ich mniej o 52. Natomiast odwrot-
nie przedstawiają się następujące przestępstwa: było więcej rozbojów, bójek oraz bójek 
rozbójniczych, więcej uszczerbków na zdrowiu. Policjanci KMP we Włocławku do-
prowadzili ok 3,6 tys. osób do PDOZ, Izby Wytrzeźwień. W 2016 nie było także tak 
wielu wypadków na drogach. 

Następnym rokiem opisywanym przeze mnie jest rok poprzedni czyli 2018. 
Z danych uzyskanych na Komendzie Miejskiej Policji, o ponad 900 spadła liczba 
przestępstw kryminalnych, a wykrywalność sprawców wynosiła 66%. Mniej było 
przestępstw pospolitych takich jak kradzież, kradzież z włamaniem, bójka, pobicie, 
rozbój, uszkodzenie ciała. Policjanci przez cały rok otrzymali 31 tys. zgłoszeń. Moż-
na wnioskować, że codziennie podejmowali około 90 interwencji na terenie miasta 
i powiatu włocławskiego. Na terenie Włocławka nie doszło do żadnego zabójstwa. 
W Polsce w roku 2018 popełniono 795.976 przestępstw, a ich wykrywalność wzro-
sła w porównaniu z 2017 rokiem o 1,6 % i wynosiła 74,1%. W tym miejscu na-
leży wspomnieć o mającej miejsce niezwykle istotnej zmianie przepisów karnych 
dotyczących niealimentacji. Wprowadzone zmiany sprawiły, że liczba takich prze-
stępstw wzrosła. Niemal pięcioprocentowy spadek odnotowano w kategorii siedmiu 
najważniejszych przestępstw, najbardziej dokuczliwych dla obywateli. Jednocześnie 
wykrywalność tych przestępstw wzrosła o 1,2% w porównaniu do roku 2017. Zna-
cząco spadła liczba bójek i pobić. Jeszcze większy spadek zanotowano w kategorii 
rozboje, wymuszenia i kradzieże rozbójnicze. Spadki odnotowano także w katego-
riach „uciążliwych”, dotykających obywateli na co dzień. W roku 2018 odnotowano 
mniej kradzieży mienia. W minionym roku we Włocławku oraz na terenach po-
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bliskich skradziono 9.075 samochodów i jest to pierwszy w historii spadek poniżej 
10 tys. W roku 2017 skradziono 10.240 pojazdów. Cieszy spadek liczby przestępstw 
korupcyjnych. Policja jest też skuteczniejsza w zabezpieczaniu mienia przestępców. 
Gorzej wyglądają statystyki dotyczące bezpieczeństwa na drogach. W 2018 roku 
doszło do 41 wypadków. To o 12 więcej niż w 2017. W wyniku wypadków śmierć 
poniosło pięć osób. Włocławska komenda zapewnia, że poprawa bezpieczeństwa  
na drogach to jeden z jej priorytetów. W realizacji tego celu mają pomóc akcje takie 
jak: „Prędkość”, „Pieszy”. 

Bardzo ważnym źródłem dla policjantów są dane statystyczne z każdego roku, 
na podstawie których mogą jeszcze bardziej poprawić swoje osiągnięcia. Pierwszym 
najczęstszym przestępstwem na terenie naszej gminy są kradzieże cudzej rzeczy  
„§ 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze po-
zbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 58”, które z roku na rok spadają. Najpraw-
dopodobniej spadek tego przestępstwa spowodowany jest bardzo dobrą organiza-
cją pracy policjantów w trakcie różnych imprez masowych, na których najczęściej, 
zdaniem policjantów, dochodzi do kradzieży. Następnym częstym przestępstwem są 
włamania i tutaj sytuacja przedstawia się w podobny sposób, ale jeśli chodzi o zapo-
bieganie temu przestępstwu jest większa świadomość ludzi, którzy zostawiają swo-
je mieszkania, np. jeśli chodzi o różnorodne wyjazdy. Najczęściej na terenie naszej 
gminy dochodzi do zgłaszania przez domowników wyjazdu sąsiadom, którzy w ra-
zie zauważenia jakiejś podejrzanej osoby, czy sytuacji proszone są, aby zareagowali 
w odpowiedni sposób. Świadomość ludzi i poczucia bezpieczeństwa coraz bardziej 
rośnie i często jeśli chodzi o domy działkowe, rodzinne zakładane są kamery, aby 
w razie popełnienia przestępstwa włamania mieć dowody. Jeśli chodzi o większe 
domy, czasami zamawiana jest ochrona, która chroni dom przed jakimkolwiek wła-
maniem. Coraz częściej zdarzają się bójki oraz rozboje. Bójki są wszczynane z róż-
nych powodów, ale bardzo często przyczyną są inne wyznania, wartości, religia, rasa. 
Tak samo jest również na terenie naszej gminy i niestety najczęściej dochodzi do 
nich pomiędzy kibicami innych drużyn. 

Rok 2018 przynosi przykre wiadomości, ponieważ wyliczono, że jest o 255 prze-
stępstw więcej od poprzedniego roku. Z sesji rady policyjnej wynika, iż z kategorii 
przestępstw przeciwko mieniu policja odnotowała więcej kradzieży cudzej rzeczy 
i więcej kradzieży pojazdów. Mniej było włamań do obiektów mieszkalnych, dział-
kowych i uszkodzeń mienia. W kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu 
policja odnotowała mniej rozbojów i wymuszeń rozbójniczych, bójek i pobić. W ka-
tegorii czynów karalnych odnotowano mniej przestępstw gospodarczych, mniej  
o 10 z kategorii przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. Więcej prze-

8 Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.
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stępstw dopuszczono się w związku z ustawą o Przeciwdziałaniu Narkomanii i 17 
więcej związanych z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu. Ponadto nie 
odnotowano działań zorganizowanych grup przestępczych, grup zajmujących się 
wymuszeniami rozbójniczymi, czy napadami na stacje paliwowe, nie odnotowano 
rozboju z bronią palną, w jednym przypadku odnotowano usiłowanie zabójstwa 
osoby, gdzie sprawca został zatrzymany i tymczasowo aresztowany przez sąd (do 
zdarzenia doszło 28 marca 2018 roku w jednym z mieszkań na osiedlu Kazimierza 
Wielkiego, gdzie mąż usiłował zabić przy pomocy noża kuchennego swoją żonę). 
Sprawca nie osiągnął zamierzonego celu. Policjanci KMP we Włocławku w toku 
realizacji codziennych zadań służbowych zatrzymali na gorącym uczynku przestęp-
stwa lub w bezpośrednim pościgu łącznie 1,3 tys. sprawców, tj. o 174 sprawców wię-
cej, niż rok wcześniej. Policjanci z Włocławka w 2018 roku w toku służby prowadzili 
3,7 tys. spraw o wykroczenie, z tego 1,2 tys. spraw o wykroczenia skierowano do 
Sądu Rejonowego, w tym 50 spraw na osoby nieletnie. Wylegitymowano 108 tys. 
osób, czyli średnio codziennie w 2018 roku policjanci legitymowali 297 osób. Służby 
prewencyjne przeprowadziły 37,4 tys. interwencji. Średnio dziennie w 2018 roku 
policjanci podejmowali 86 interwencji związanych z zapewnieniem porządku i ładu 
publicznego oraz bezpieczeństwa na drogach miasta i powiatu włocławskiego.

Podsumowanie
Policja ma za zadanie przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo każdego obywa-

tela, jednakże czasami jest to bardzo utrudnione. Każda akcja policyjna związana 
z przestępczością jest dużym poświęceniem policjantów oraz policjantek. W pol-
skich realiach przestępczość i jej zwalczanie jest problemem nowym i nadal w za-
sadzie nieznanym. Do skuteczności działań Policji niezbędne jest wsparcie innych 
służb, o nowoczesne narzędzia kontroli, wykorzystujące analizę ryzyka i technolo-
gie informatyczne. Obecność patroli policyjnych zarówno w okolicach miejsca za-
mieszkania, jak i w miejscach publicznych, postrzegana jest jako istotny element 
wpływający na wzrost poczucia bezpieczeństwa w naszych okolicach. 

Możemy być dumni, że władze naszej gminy radzą sobie z takimi problemami 
w sposób pozytywny, ponieważ statystyki policyjne jasno pokazują, iż wykrywanie 
przestępstw jest z roku na rok coraz lepsze. Dochodzą tutaj różne metody wykry-
wania, nowe systemy informatyczne oraz wykwalifikowana kadra funkcjonariuszy, 
którzy próbują się uporać z każdym problemem. Zachęcam już tutaj, aby każdy 
przemyślał, jak dba o swoje bezpieczeństwo i choć w małym stopniu zadbał o nie 
samodzielnie, przy tym wszystkim oczywiście będą przy nas służby, które cały czas 
odpowiedzialnie nas ochraniają.  
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RAŻĄCO NISKA CENA  
W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH  

NA ROBOTY BUDOWLANE
Abnormally low price in public contracts for construction works

Streszczenie:
Zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych1 zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera ona rażąco ni-
ską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Ustawa wprowadzając możliwość 
odrzucenia oferty przez zamawiającego z powodu rażąco niskiej ceny, nie precyzu-
je jednak tego pojęcia. Nie definiują go również przepisy dyrektyw Unii Europej-
skiej leżące u podstaw przedmiotowej regulacji. Znaczenia tego wyrażenia nie wy-
jaśnia również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mając  
na względzie cel przedmiotowej regulacji uznaje się, iż za ofertę z rażąco niską ceną 
można uznać ofertę z ceną niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen 
rynkowych podobnych zamówień, za którą wykonawca nie jest w stanie w sposób 
należyty zrealizować przedmiotu zamówienia. Oznacza to cenę znacząco odbiega-
jącą od cen przyjętych, wskazującą na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów 
wytworzenia usługi, dostawy, roboty budowlanej.

Słowa kluczowe: rażąco niska cena, zamówienia publiczne, ustawa Prawo za-
mówień publicznych, przepisy prawne, dyrektywa UE, Krajowa Izba Odwoławcza, 
orzeczenia

Abstract:
According to art. 89 paragraph 1 point 4 of the Act of 29 January 2004 on Public 

Procurement Law2, the contracting authority shall reject a tender if the price or cost 
it contains is abnormally low in relation to the subject-matter of the contract. The 

1 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., dalej: ustawa Pzp.
2 Consolidated text Journal of Laws of 2018, item 1986, as amended.



22

Aneta Caban, Katarzyna Knapińska

Act of 2004 does not clarify the meaning of the term “abnormally low price”. It is also 
not defined by the provisions of the European Union directives. There is no expla-
nation in the case law of the Court of Justice of the European Union. Having regard 
to the aim of the regulation, it is commonly accepted that an abnormally low price 
can be considered as an unbelievable, unrealistic price compared to market prices of 
similar public contracts. This means a price that significantly differs from the accep-
ted prices, indicating the fact that the value of the public contract is below the real 
cost of services, supplies or construction works. As a result the economic operator is 
unable to perform the contract properly.

Keywords: abnormally low price, public contracts, Act on Public Procurement 
Law, legal provisions, EU directives, The National Appeal Chamber, rulings

1. Wprowadzenie
Przyczyną wyraźnie niższej ceny w porównaniu do innych ofert może być albo 

świadome działanie wykonawcy albo nierzetelność jego kalkulacji, co grozi niena-
leżytym wykonaniem lub niewykonaniem zamówienia w przyszłości, lub też zawy-
żenie szacunku dokonanego przez zamawiającego, który nie będąc „bezpośrednim 
odbiorcą z rynku” nie korzysta z rabatów, upustów, sprzyjających warunków wyko-
nania zamówienia itp., jakie posiadają wykonawcy.

Jak wynika z treści art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp punktem odniesienia dla kwali-
fikacji ceny jako rażąco niskiej jest ustalona przez zamawiającego cena za przedmiot 
zamówienia. Ceną ustaloną przez zamawiającego będzie zatem wartość przedmiotu 
zamówienia ustalona przez zamawiającego z należytą starannością i powiększona 
o podatek VAT3. 

Tak więc punktem odniesienia nie może być sama wartość zamówienia, a więc 
wartość bez podatku VAT (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp), bowiem zgodnie z art. 3 ust. 
1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.  o informowaniu o cenach towarów 
i usług4, cena podawana przez wykonawców w ofercie musi uwzględniać właściwą 
stawkę podatku VAT. Pozostając w tematyce wartości zamówienia warto dodać,  
że w praktyce może zdarzyć się sytuacja, gdy cena oferty odbiega od wartości ustalo-
nej przez zamawiającego, ale nie różni się w sposób rażący od cen innych wykonaw-
ców, którzy złożyli oferty. Wówczas zamawiający powinien w pierwszej kolejności 
przeanalizować, czy przyjęta przez niego wartość zamówienia (powiększona o po-
datek VAT) była określona z należytą starannością. Jeżeli okaże się, że tak określo-
na wartość została ustalona z nienależytą starannością, zamawiający nie powinien  

3 Rażąco niska cena. Wyjaśnienia UZP, https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-
przepisow/opinie-archiwalne/razaco-niska-cena (dostęp: 10.07.2019 r.).

4 Tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 178.
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jej brać pod uwagę jako punktu odniesienia dla kwalifikacji ceny jako rażąco niskiej, 
a następnie dokonywać jej weryfikacji poprzez skierowanie wezwania do wykonawcy. 

Wydaje się, że w przypadku nienależytego oszacowania wartości przedmiotu za-
mówienia, zamawiający na nowo powinien dokonać jej ustalenia. Zauważyć jednak 
należy, iż w takim przypadku zmiana wartości zamówienia służy wyłącznie do de-
cydowania czy w danym przypadku mamy do czynienia z rażąco niską ceną i czy 
powinno dojść do jej badania czy też nie. Wartość zamówienia ustalona przez zama-
wiającego co do zasady nie ulegnie zmianie. Zgodnie bowiem z art. 35 ustawy Pzp 
ustalenia wartości zamówienia dokonuje się przed dniem wszczęcia postępowania5. 

Przepis art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp musi być stosowany w łączności z jej  
art. 90. To bowiem tam zawarte regulacje dają wytyczne, jak należy postępować 
w przypadku, gdy mamy do czynienia z ceną odbiegającą od ustaleń zamawiającego 
poczynionych na etapie przygotowywania postępowania. 

Art. 90 ust. 1 Pzp stanowi, że jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne 
części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia 
i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu za-
mówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wyni-
kającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, 
w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Jak przyjmuje się 
w utrwalonym już orzecznictwie, wytyczną dla podjęcia czynności badania rażąco 
niskiej ceny poprzez wezwanie do złożenia wyjaśnień przez wykonawcę jest przepis 
art. 90 ust. 1a ustawy Pzp, który wskazuje, że:

W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 
1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Pzp lub 
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca 
się o udzielenie wyjaśnień chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczy-
wistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczę-
ciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zama-
wiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.

W pierwszym przypadku wystąpienie o udzielenie wyjaśnień jest obligatoryj-
ne, w drugim zaś – fakultatywne. Jak wynika z orzecznictwa Krajowej Izby Odwo-
ławczej: W przypadku miernika wynikającego z art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych związanego z wartością zamówie-
nia powiększoną o wartość VAT i średnią arytmetyczną wszystkich ofert złożonych 

5 Rażąco niska cena. Wyjaśnienia…
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w postępowaniu, kiedy wartość oferty odbiega o minimum 30% od tych mierników, 
zamawiający może nie korzystać z procedury żądania od wykonawców wyjaśnień, je-
żeli wskazane rozbieżności wynikają z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 
wyjaśnienia”6.

2. Rażąco niska cena w praktyce 
Zamawiający musi umieć właściwie ocenić informację zwrotną otrzymaną od 

wykonawcy na skierowane do niego wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących 
rażąco niskiej ceny lub kosztu. Praktyka, w tym orzecznictwo KIO pokazuje, że wie-
lu zamawiających ma z tym poważne trudności7.

W dalszej kolejności, o ile zamawiający nie znajdzie okoliczności, które „nie wy-
magają wyjaśnień” w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 
do przedmiotu zamówienia, zamawiający obowiązany jest zwrócić się do wykonawcy 
o szczegółowe wyjaśnienie powodów zaproponowania niskiej ceny. 

Za sprzeczne z ustawą należy uznać automatyczne uznawanie za rażąco niskie 
i odrzucanie ofert bez możliwości wykazania, że są one rzetelne. Zgodnie z orzecze-
niem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 1989 r. w sprawie 
C-103/88 (Constanzo) niedopuszczalne, jako sprzeczne z zasadą wspierania rzeczy-
wistej konkurencji w zamówieniach publicznych, jest automatyczne, wyłącznie na 
podstawie arytmetycznego kryterium, uznawanie za rażąco niskie i odrzucenie ofert 
o cenach poniżej pewnego poziomu (np. tańszych o więcej niż 10% od średniej ceny 
wszystkich złożonych ofert albo poniżej wartości szacunkowej ustalonej przez zama-
wiającego), bez podania oferentom możliwości wykazania, że ich oferta jest rzetelna8.

Tak więc przepis art. 90 ust. 1 ustawy Pzp ustanawia obowiązek zamawiającego 
zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, doty-
czących wyliczenia ceny lub kosztu, jeżeli cena lub koszt oferty, lub ich istotne części 
składowe w opinii zamawiającego wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmio-
tu zamówienia i budzą jego wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia. Obowiązek żądania wyjaśnień aktualizuje się w przypadku powzięcia 
przez zamawiającego wskazanych wątpliwości. Zwrócenie się przez zamawiające-
go do wykonawcy o udzielenie stosownych wyjaśnień oraz dowodów zależy, co do 
zasady, od oceny oferty przez zamawiającego. Regulacja zawarta w tym przepisie 
stanowi generalną regułę wskazującą na podstawę wystąpienia przez zamawiającego 
do konkretnego wykonawcy z żądaniem udzielenia wyjaśnień, co do podejrzenia 

6 Wyrok KIO z dnia 4 grudnia 2018 r., sygn. akt KIO 2387/18, Baza Orzeczeń KIO (https://
orzeczenia.uzp.gov.pl).

7 A. Gawrońska-Baran, Rażąco niska cena – aspekty praktyczne, „Monitor Zamówień 
Publicznych” 2019, nr 172 (10.07.2019 r.).

8 Rażąco niska cena. Wyjaśnienia…
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rażąco niskiej ceny lub kosztu. Przepis ten nie określa sztywnych, matematycznych 
reguł, kształtujących podstawę do wystąpienia z takim żądaniem. Zatem zamawia-
jący będzie miał obowiązek występowania do wykonawcy z żądaniem złożenia wy-
jaśnień w sprawie podejrzenia rażąco niskiej ceny lub kosztu w sytuacji, gdy zostanie 
stwierdzona rozbieżność pomiędzy ceną ofertową (kosztem) w ofercie wykonawcy, 
a wyceną przedmiotu zamówienia dokonywaną przez zamawiającego z należytą sta-
rannością w konkretnych warunkach gospodarczych i konkretnych okolicznościach 
sprawy9.

Zwrócenie się przez zamawiającego do wykonawcy o złożenie wyjaśnień 
w przedmiocie rażąco niskiej ceny tworzy domniemanie, że oferowana cena jest ra-
żąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Oznacza to przerzucenie na wy-
konawcę ciężaru dowodu w zakresie wykazania, że zaoferowana cena nie jest rażąco 
niska, co znajduje odzwierciedlenie wprost w treści art. 90 ust. 2 ustawy Pzp. 

Z momentem wezwania w trybie art. 90 ust. 1 ww. ustawy, na wezwanym wyko-
nawcy spoczywa ciężar wykazania, że możliwe i realne jest wykonanie zamówienia 
za zaproponowaną cenę. Złożone wyjaśnienia muszą być konkretne, wyczerpujące 
i uzasadniające podaną w ofercie cenę. W zależności od stanu faktycznego danej 
sprawy, odmienne będą okoliczności, na jakich wykonawca opiera swoją argumen-
tację w przedmiocie zaoferowanej ceny. Składając wyjaśnienia wykonawca powinien 
także rozważyć przedstawienie zamawiającemu stosownych dowodów, bowiem 
o ocenie dostarczonych dowodów stanowi art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

To właśnie z tego przepisu wywodzi się, że wykonawca zobowiązany jest do udo-
wodnienia, że zaoferowana cena ma charakter realny, znajduje odzwierciedlenie 
w nakładach, które należy ponieść na zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz, 
że zachodzą po stronie tego wykonawcy obiektywne czynniki, które mają wpływ 
na zaniżenie ceny oferty. Wyjaśnienia powinny być konkretne, wyczerpujące i wraz 
z dowodami potwierdzać podnoszone w wyjaśnieniach okoliczności. 

Podkreślić również należy, że istotną kwestią dla oceny składanych wyjaśnień 
jest treść kierowanego wezwania. Wezwanie do złożenia wyjaśnień powinno być 
konkretne, precyzyjne, szczegółowe, zawierać podstawę prawną wezwania tak, aby 
z jednej strony umożliwić wykonawcy wyjaśnienie wątpliwości, jakie posiada zama-
wiający w zakresie ceny oferty, a z drugiej umożliwić zamawiającemu ocenę udzie-
lonych wyjaśnień. Należy również zauważyć, że obowiązki w tym zakresie leżące po 
stronie zamawiającego wywodzone są z zasady jawności, pisemności i przejrzystości 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i to one wymagają, aby ocena 

9 Badanie rażąco niskiej ceny oferty po nowelizacji. Wyjaśnienia UZP, https://www.uzp.gov.
pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-
prawo-zamowien-publicznych-2/badanie-razaco-niskiej-ceny-oferty-po-nowelizacji (dostęp: 
10.07.2019 r.).
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wyjaśnień wykonawców była związana z jasnymi i jednoznacznymi wymaganiami 
w tym zakresie10. 

W związku z tym przyjmuje się, że jeśli wezwanie zamawiającego do wyjaśnień 
nie spełnia ww. wymagań, to negatywna ocena udzielonych wyjaśnień i twierdze-
nie, że wyjaśnienia nie dość wystarczająco i precyzyjne rozwiewają wątpliwości, 
nie powinna negatywnie skutkować dla wykonawcy. Zamawiający powinien po-
prawnie sformułować ponowne wezwanie i zażądać doprecyzowania wyjaśnień lub 
szerszych informacji w zakresie już złożonym w sposób ogólny, z uwzględnieniem 
przedmiotu zamówienia i obowiązków wykonawcy związanych ze świadczeniem 
usług nim objętych11. 

Istotną kwestią w zakresie rażąco niskiej ceny jest zasada rozkładu ciężaru dowo-
du. Ciężar dowodu dotyczący zaistnienia przesłanek z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp nie 
spoczywa na zamawiającym, lecz na odwołującym.

Wobec powyższego przyjmuje się, że wykonawca, jako podmiot profesjonalnie 
zajmujący się wykonywaniem umów zawartych w trybie ustawy Prawo zamówień 
publicznych, powinien dołożyć wszelkiej staranności, aby wyjaśnienia w zakresie 
rażąco niskiej ceny były konkretne, rzetelne, zwięzłe i zawierające odpowiednie kal-
kulacje, a nie ogólne, uniwersalne, rozległe, bez przywołania niezbędnych dowodów 
i wyjaśnień12.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze 
pod uwagę takie obiektywne czynniki jak: oszczędność metody wykonania zamó-
wienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykony-
wania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy 
oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Li-
sta tych czynników będących podstawą oceny wyjaśnień nie jest listą wyczerpującą 
i zamawiający powinien brać pod uwagę również inne obiektywne czynniki, jeżeli 
zawarte są one w wyjaśnieniach przedłożonych przez wykonawców13.

Ustawodawca wymaga, aby wskazane w wyjaśnieniach informacje, były poparte 
dowodami, którymi mogą być przykładowo oferty uzyskane od dostawców, w tym 
zawierające uzgodnione upusty, umowy wstępne z podwykonawcami, czy zawarte 
w samych wyjaśnieniach obliczenia wskazujące na prawidłowość kalkulacji cenowej 
i zysk. 

Można zatem sformułować jeden generalny postulat, który przy ocenie wyjaśnień 
wykonawców powinien być bezwzględnie egzekwowany – wyjaśnienia powinny być 

10 Wyrok KIO z dnia 17 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 34/18, Baza Orzeczeń KIO.
11 Tamże.
12 Wyrok KIO z dnia 18 marca 2016 r., sygn. akt KIO 312/16, Baza Orzeczeń KIO.
13 Badanie rażąco niskiej ceny oferty po nowelizacji…
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konkretne, jasne, spójne i adekwatne do danego przedmiotu zamówienia14. Stoso-
wana powszechnie, co często wytykane jest w orzeczeniach, „beletrystyka” polegają-
ca na mnożeniu ogólników o wielkim doświadczeniu wykonawcy, jego znakomitej 
organizacji produkcji, optymalizacji kosztów, wdrożeniu niezwykle nowoczesnych 
i energooszczędnych technologii, posiadaniu wykwalifikowanej kadry, korzystnych 
warunkach finansowych pozyskanych od dostawców, położeniu siedziby etc. prze-
ważnie nic nie wnosi do sprawy i nie niesie informacji o żadnych możliwych do 
uchwycenia wartościach ekonomicznych15.

Złożenie wyjaśnień to obowiązek przedstawienia merytorycznych informacji, 
które pozwolą na dokonanie przez zamawiającego oceny poziomu i realności zaofe-
rowanej ceny globalnej, w tym także poprzez weryfikację cen jednostkowych i kosz-
tów wykonania zamówienia występujących po stronie wykonawcy. 

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wykonawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczo-
nym terminie, albo jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera 
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 90 ust. 3 ustawy Pzp). 

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający zawiadamia Prezesa 
Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według zamawiającego 
zawierały rażąco niską cenę z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, 
w terminie wyznaczonym przez zamawiającego nie udowodnił, że pomoc ta jest 
zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczą-
cych pomocy publicznej (art. 90 ust. 4 ustawy Pzp).

Ustawa nie określa żadnego terminu dla wypełnienia obowiązku informacyj-
nego, stąd można przyjąć, że zawiadomienie w każdym czasie jest wystarczające. 
Oczywiście brak zawiadomienia stanowi o naruszeniu prawa przez zamawiającego, 
jednak pozostaje to bez wpływu na udzielenie zamówienia. Jak się zresztą wydaje, 
zawiadomienie to bardziej ma służyć Komisji Europejskiej do wychwytywania przy-
padków udzielenia pomocy publicznej niezgodnie z prawem niż do weryfikowania 
działań zamawiających w sferze zamówień publicznych.

3. Treść wezwania a treść wyjaśnień
Jak już zostało wskazane w części wstępnej niniejszego opracowania, treść kie-

rowanych przez zamawiających wezwań jest oparta na dwóch podstawowych sche-
matach.

Schemat pierwszy, który stosuje znaczna część zamawiających, ogranicza się 
w wezwaniu do przytoczenia jako podstawy prawnej art. 90 ust. 1 i 1a Pzp, z za-

14 Wyrok KIO z dnia 15 stycznia 2016 r., sygn. akt KIO 2813/15, Baza Orzeczeń KIO.
15 Wyrok KIO z dnia 20 grudnia 2013 r., sygn. akt KIO 2794/13, Baza Orzeczeń KIO.
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znaczeniem, że wykonawca ma obowiązek złożyć wyjaśnienia ze wskazaniem na 
uwarunkowania i obiektywne czynniki, jakie będą towarzyszyć realizacji zamówie-
nia, które wpłynęły na wysokość ceny oraz załączyć stosowne dowody16. Nie jest to 
forma zabroniona, bowiem przepisy ustawy Pzp nie nakazują formułować wezwa-
nia do wyjaśnienia w sposób wskazujący na konkretne elementy wyceny ofert, które 
wykonawca ma wyjaśnić, nie ma także ustalonego wzorca kierowanych wyjaśnień, 
ale jak już zostało powyżej wskazane, niewątpliwie szczegółowe wezwanie ze strony 
zamawiającego ułatwia wykonawcy udzielenie odpowiednich wyjaśnień, a następ-
nie zamawiającemu ich ocenę17.

Jeżeli zamawiający w treści wezwania nie określa szczegółowości ani nie podaje 
konkretnych kosztów, do których powinien odnieść się wykonawca w swojej od-
powiedzi, zwykle prowadzi to do zawarcia ogólników w treści wyjaśnień. Można 
powiedzieć, że w takiej sytuacji działa reguła „jakie wezwanie taka odpowiedź”18. 

W związku z powyższym praktyka orzecznicza hołduje zasadzie konkretyzowania 
treści wezwań. To bowiem z treści wezwania do złożenia wyjaśnień w zakresie rażą-
co niskiej ceny wykonawca czerpać ma wiedzę o aspektach zaoferowanej przez niego 
ceny, które wzbudziły wątpliwości zamawiającego. Nie sposób obciążać wykonawcy 
obowiązkiem przewidywania zakresu wezwania, co prowadzi do wniosku, że w sytu-
acji, gdy wezwanie jest lakoniczne, nieprecyzyjne, bądź ogólnikowe, zamawiający musi 
liczyć się z możliwością otrzymania równie nieprecyzyjnych wyjaśnień. Wykonawca 
nie może się domyślać jakie są konkretne powody kierowania wezwania, w szczegól-
ności, gdy w postępowaniu w zakresie robót budowlanych mamy do czynienia z rozli-
czeniem ryczałtowym, a wykonawcy nie jest znany kosztorys inwestorski. 

Zamawiający nie powinien więc obarczać wykonawcy negatywnymi konsekwen-
cjami w postaci odrzucenia oferty, skoro nie sprecyzował stopnia szczegółowości 
wyjaśnień, jakich oczekuje. Twierdzenia te znajdują aprobatę również w orzecznic-
twie KIO19, w których wskazano, że nie podziela się zapatrywania, jakoby wezwanie 
do złożenia wyjaśnień ograniczające się wyłącznie do przytoczenia przepisu art. 90 
ust. 1 Pzp rodziło po stronie wykonawcy obowiązek wyjaśnienia bliżej nieokreślo-
nych aspektów, które wywarły wpływ na skalkulowanie ceny jego oferty.

Innymi słowy wezwany wykonawca, ze względu na doniosłe skutki, jakie wy-
wołać może procedura wyjaśniania rażąco niskiej ceny (odrzucenie oferty, następ-
stwem czego jest brak możliwości otrzymania zamówienia i zysku z jego realizacji), 
nie może domyślać się podstaw skierowanego do niego wezwania. Przeciwnie – jego 

16 A. Gawrońska-Baran, Rażąco niska cena – aspekty praktyczne…
17 Tamże.
18 Tamże.
19 Wyrok KIO z dnia 24 lipca 2017 r., sygn. akt KIO 1395/17, Baza Orzeczeń KIO; wyrok KIO 

z dnia 23 lutego 2017 r., sygn. akt KIO 289/17, Baza Orzeczeń KIO.
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treść powinna wykonawcy pozwolić na dobór odpowiedniej argumentacji i ewen-
tualnie dowodów, które łącznie pozwolą przekonać zamawiającego o braku podstaw 
do odrzucenia oferty ze względu na rażąco niską cenę lub koszt20. Przywołane stano-
wiska w pełni przyjęła jako własne KIO21.

Schemat drugi polega na tym, że istotne jest stosowanie, na ile to możliwe, we-
zwania zawierającego konkretne pytania do wykonawcy, aby ten miał świadomość 
wątpliwości, jakie wzbudziła w zamawiającym jego oferta. Nie zmienia to faktu, że 
stosownie do art. 90 ust. 1 Pzp zamawiający przy ocenie wyjaśnień wraz z dowo-
dami przedłożonymi na ich potwierdzenie bierze pod uwagę czynniki obiektyw-
ne, w szczególności wskazane w przywołanym przepisie, tzn. oszczędność metody 
wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające 
warunki zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy, 
koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, czynniki 
w zakresie pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, a tak-
że wynikające z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
obowiązujący w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie oraz wynikające 
z przepisów prawa ochrony środowiska lub powierzania wykonania części zamó-
wienia podwykonawcy22. Tak więc składane wyjaśnienia w tej formule, a przede 
wszystkim powoływanie się na określone okoliczności musi być poparte dowodami, 
ofertami podwykonawców, ofertami podmiotów od których zamierza wykonawca 
zakupić materiały lub usługi dla realizacji przedmiotu zamówienia. W takim przy-
padku, zamawiający bada poza oświadczeniami samego wykonawcy, dowodami 
i składanymi szczegółowymi wyliczeniami na podstawie wezwania spójność przed-
łożonych dokumentów, których ocena musi utwierdzić zamawiającego w prawidło-
wości dokonanej kalkulacji przez wykonawcę23. 

4. Informacje, jakie musi otrzymać zamawiający
Podkreślić należy, że w przepisach Pzp wskazano jednoznacznie, że obowiązek 

wykazania, iż oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na wyko-
nawcy, który złożył ofertę z ceną budzącą wątpliwości. W art. 90 ust. 2 Pzp mowa 
jest o „wykazaniu”, czyli udowodnieniu, że cena lub koszt nie jest rażąco niska. Tym 
samym wyjaśnienia wykonawcy nie mogą stanowić jedynie „formalnej odpowiedzi” 
na wezwanie zamawiającego, zawierającej ogólne informacje o działalności wyko-

20 A. Gawrońska-Baran, Rażąco niska cena…
21 Wyrok KIO z dnia 16 sierpnia 2018 r sygn. akt KIO 18/1487, Baza Orzeczeń KIO.
22 A. Gawrońska-Baran, Rażąco niska cena…
23 Tamże.
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nawcy lub deklaracje co do realizacji zamówienia za zaoferowaną cenę, niepoparte 
stosownymi dowodami. 

Wyjaśnienia wykonawcy muszą być na tyle konkretne i szczegółowe, aby na ich 
podstawie zamawiający był w stanie dowiedzieć się, jakie okoliczności właściwe 
wzywanemu do wyjaśnień wykonawcy spowodowały obniżenie ceny jego oferty, 
w jaki sposób, a także jakich oszczędności wykonawca mógł dzięki nim dokonać24.

W zależności od przedmiotu zamówienia wykonawca powinien wykazać przy-
kładowo:

 – ceny poszczególnych materiałów,
 – ceny ofertowe dostawców,
 – przyjętą technologię i organizację robót,
 – koszty wynagrodzeń podwykonawców,
 – koszty stałe (paliwa, energia)
 – koszty zarządzania, zabezpieczenia, należytego wykonania umowy, ubez-

pieczenia,
 – rezerwę,
 – zysk.

Obowiązkiem wykonawcy jest zatem przedstawienie zamawiającemu tych 
składników oraz wykazanie indywidualnych czynników wpływających na to, że wy-
konawca mógł zaoferować tak niską cenę25.

W zakresie personelu zasadne jest podanie wynagrodzenia pracowników i wyja-
śnienie, czy jest to wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę bądź o dzieło, czy 
stanowisko pracy jest dofinansowane, czy nie. W każdym przypadku wymaga się, 
aby wskazane w wyjaśnieniach informacje były poparte dowodami. 

Przepisy nie określają katalogu dowodów, które wykonawca zobowiązany jest 
złożyć zamawiającemu w celu uzasadnienia racjonalności wyceny swojej ofer-
ty. Każdy dowód adekwatny do konkretnej sytuacji, potwierdzający oświadczenia  
wykonawcy może być przedstawiony zamawiającemu.

Podstawę do potwierdzenia, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska, mogą sta-
nowić wystawione referencje26, oferty uzyskane od wykonawców, w tym zawierające 
uzgodnione upusty, umowy wstępne z podwykonawcami, czy zawarte w samych 
wyjaśnieniach obliczenia wskazujące na prawidłowość kalkulacji cenowej i zysk. 

Podkreślić należy, że brak udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień lub udzielenie 
wyjaśnień, w których wykonawca nie udowodnił, że cena lub koszt oferty nie są 
rażąco niskie, obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty. Tym samym od rzetel-
ności wyjaśnień wykonawcy zależy jego dalszy udział w postępowaniu.

24 Wyrok KIO z dnia 18 września 2018 r., sygn. akt 1751/18, Baza Orzeczeń KIO.
25 Tamże.
26 Wyrok KIO z dnia 16 sierpnia 2018 r, sygn. akt KIO 1487/18, Baza Orzeczeń KIO.
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5. Wezwanie jednokrotne czy wielokrotne?
Nierzadko nasuwają się pytania, czy zamawiający powinien dać wykonawcy tzw. 

„drugą szansę” na złożenie dodatkowych wyjaśnień.
W przepisach Pzp nie została sformułowana zasada jednokrotnego wzywania do 

wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny lub kosztu. Zamawiający 
mają więc prawo ponowić wezwanie do wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 Pzp, ale 
mają też obowiązek uwzględniać art. 7 ust. 1 Pzp, przewidujący podstawową zasadę 
udzielania zamówień publicznych, tj. zachowanie przejrzystości, uczciwej konku-
rencji i równego traktowania wykonawców. 

Jak podkreśla się w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, skierowanie po-
wtórnego wezwania do złożenia wyjaśnień możliwe jest tylko w szczególnie uzasad-
nionych przypadkach i może dotyczyć wykonawcy, który rzetelnie złożył pierwsze 
wyjaśnienia, np. gdy w świetle złożonych wcześniej wyjaśnień pojawiły się u zama-
wiającego nowe wątpliwości lub złożone wyjaśnienia w jakiejś części wymagają do-
precyzowania. 

Ponowienie wezwania nie może stanowić próby „ratowania” oferty, w sytuacji 
gdy wykonawca składa wyjaśnienia zbyt ogólne, niekonkretne, nierzeczowe, niepo-
parte faktami. To wykonawca ma bowiem obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby 
na pierwsze wezwanie zamawiającego rzetelnie wyjaśnić okoliczności, które uzasad-
niają wysokość ceny jego oferty27. 

Jako naruszającą równe traktowanie wykonawców należy uznać okoliczność, 
w której zamawiający wzywa wykonawcę kilkakrotnie do uszczegółowienia i skon-
kretyzowania ogólnikowych twierdzeń podanych wcześniej. Prowadzi to bowiem 
do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, 
poprzez sugerowanie wykonawcy, jakie wyjaśnienia powinien ostatecznie złożyć28.

Prawo zamówień publicznych nie zabrania zatem ponownego wezwania ale przy 
zachowaniu zasady, że ponowne wezwanie stanowi uszczegółowienie złożonych 
wcześniej wyjaśnień, nie zaś złożenie nowych wyjaśnień. Nie ma więc przeszkód, 
aby prowadzić wyjaśnienia wieloetapowo, aż do uzyskania odpowiedzi na wszyst-
kie pytania i wątpliwości, poza przypadkiem z art. 90 ust. 3 Pzp, gdy wykonawca 
nie współpracuje i nie udziela wyjaśnień. Mogą bowiem powstawać kolejne pytania, 
potrzeba doprecyzowania, uzupełnienia, niemniej jednak nie chodzi o wzywanie 
„do skutku”29.

Nie można ponownie wzywać o wyjaśnienie wykonawcy, który jedynie dla formal-
ności udzieli zamawiającemu odpowiedzi, ale którego pierwotne wyjaśnienia z uwagi 

27 Wyrok KIO z dnia 13 października 2014 r., sygn. akt KIO 2025/14, Baza Orzeczeń KIO.
28 Wyrok KIO z dnia 28 lipca 2017 r., sygn. akt KIO 1431/17, Baza Orzeczeń KIO.
29 Wyrok KIO z dnia 4 lipca 2018 r., sygn. akt KIO 1225/18, Baza Orzeczeń KIO.



32

Aneta Caban, Katarzyna Knapińska

na ich ogólnikowość i lakoniczność w żaden sposób nie tłumaczą, skąd wynika taka, 
a nie inna cena lub koszt oferty. Udzielenie takich wyjaśnień (ogólnych i lakonicznych, 
nic nie wnoszących do sprawy) uznaje się w istocie za brak udzielenia wyjaśnień, zaś 
ponowienie prośby o ich złożenie – za naruszające art. 7 ust. 1 Pzp. Jeśli jednak pierwot-
ne wyjaśnienia nie zawierają żadnego wytłumaczenia sposobu kalkulacji ceny, żadne-
go wskazania czynnika sprzyjającego wykonawcy i umożliwiającego zaoferowanie tak 
niskiej ceny, a także żadnego dowodu potwierdzającego przyjętą kalkulację, to mamy 
do czynienia z wyjaśnieniami o charakterze ogólnikowym. Wówczas zamawiający nie 
ma podstaw do powtórnego wzywania wykonawcy o wyjaśnienia, lecz powinien od-
rzucić ofertę wykonawcy na podstawie art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust.1 pkt 4 Pzp30.

W orzecznictwie wskazuje się, że ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień 
w zakresie rażąco niskiej ceny może dotyczyć wykonawcy, który rzetelnie złożył 
pierwsze wyjaśnienia, a nie takiego, który uchyla się od udzielenia szczegółowych 
informacji i przedstawia wyjaśnienia w sposób zdawkowy i ogólnikowy. Jak podkre-
śliła KIO: Miara należytej staranności oczekiwanej od Wykonawcy ubiegającego się 
o udzielenie zamówienia zakłada, aby na pierwsze wezwanie zamawiającego w sposób 
rzetelny wyjaśnić okoliczności, które uzasadniają wysokość ceny oferty. Ponowne we-
zwanie Wykonawcy do uszczegółowienia i skonkretyzowania ogólnikowych twierdzeń 
podanych wcześniej, w sytuacji gdy Wykonawca nie podał informacji żądanych przez 
zamawiającego, prowadzi bowiem do obejścia prawa i naruszenia zasady uczciwej 
konkurencji i równego traktowania wykonawców” 31.

Należy zauważyć, że w art. 90 ust. 3 Pzp jest mowa nie tylko o złożonych wy-
jaśnieniach, ale również o dowodach na ich potwierdzenie. Zamawiający odrzuca 
ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 
wraz ze złożonymi dowodami potwierdzają, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub 
koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że „(…) w przypadku, gdy wykonawca skła-
da wyjaśnienia ogólne, mało rzeczowe, zamawiający ma obowiązek dokonać oceny 
tych wyjaśnień. Zamawiający może domagać się dodatkowo wyjaśnienia wątpliwości, 
które powstały na tle wyjaśnień już złożonych przez wykonawcę. Zamawiający nie 
może wzywać jednak wykonawcy kilkakrotnie do uszczegółowienia i skonkretyzowa-
nia ogólnikowych twierdzeń podanych wcześniej. Powyższe prowadzi bowiem do na-
ruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, poprzez 
sugerowanie wykonawcy, jakie wyjaśnienia powinien ostatecznie złożyć”32.

Możliwość wielokrotnego wzywania do udzielenia wyjaśnień potwierdzają też 
opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych zawarte w Informatorze Urzędu Za-

30 Wyrok KIO z dnia 25 września 2018 r., sygn. akt KIO 1827/18, Baza Orzeczeń KIO.
31 Wyrok KIO z dnia 6 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO 1358/18, Baza Orzeczeń KIO.
32 Wyrok KIO z dnia 13 października 2014 r., sygn. akt KIO 2025/14, Baza Orzeczeń KIO.
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mówień Publicznych nr 11 z 2013 r., oraz orzeczeniach sądów okręgowych33, w któ-
rych sądy jednoznacznie wskazywały, że brak jest przeszkód do ponownego wzywa-
nia wykonawcy do złożenia wyjaśnień, jeżeli pierwotne wyjaśnienia wykonawcy nie 
rozwiały wątpliwości zamawiającego związanych z rażąco niską ceną. Stanowisko 
to nie jest również kwestionowane w wyrokach KIO, która wielokrotnie wskazy-
wała, że po pierwsze, gdy pierwotne wezwanie zamawiającego jest zbyt ogólne, to 
wykonawca nie może ponosić negatywnych konsekwencji takiego wezwania, a co 
za tym idzie, zamawiający winien ponownie wezwać wykonawcę do złożenia wy-
jaśnień wskazując, które kwestie wymagają uszczegółowienia, a po drugie, że nie 
ma żadnych przeszkód, aby ponownie wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień, 
gdy pierwotnie złożone wyjaśnienia budzą jeszcze wątpliwości34. Podstawową zasa-
dą jest zatem obiektywna ocena złożonych pierwszych wyjaśnień i chęć uzyskania 
rozszerzonych informacji.

6. Termin na złożenie wyjaśnień
Złożenie przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferty po 

upływie terminu wyznaczonego przez zamawiającego należy traktować na równi 
z sytuacją, w której wyjaśnienia w ogóle nie zostały złożone, co skutkuje odrzuce-
niem oferty35.

W ustawie Pzp brak jest regulacji dotyczących instytucji przywrócenia terminu. 
Wiąże się to z ogólnym założeniem, jakie powinno przyświecać wykładni przepisów 
tejże ustawy, wywodzonym z celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego. Jest nim mianowicie efektywne i sprawne udzielenie zamówie-
nia. Działanie zamawiających nakierowane jest nie tylko na uzyskanie świadczenia 
odpowiedniego pod względem jakości i ceny, ale również na możliwie szybkie za-
warcie umowy w sprawie zamówienia.

W przypadku upływu terminu wyznaczonego na udzielenie odpowiedzi na we-
zwanie zamawiający nie może pozostawać w niepewności wyrażającej się w ocze-
kiwaniu na doręczenie przez wykonawcę wyjaśnień. Gdyby przyjąć odmienne 
stanowisko, to należałoby szukać odpowiedzi na pytanie, jak długo zamawiający 
byłby zobowiązany wstrzymać się z podjęciem następnych kroków w postępowaniu, 
w tym z podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty takiego wykonawcy oraz dokona-
niem wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych złożonych ofert.

33 Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 5 lipca 2007 r., sygn. akt V Ca 2214/06, niepubl.; 
wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2010 r., sygn. akt V Ga 122/10, LEX 
nr 1713437.

34 Wyrok KIO z dnia 23 czerwca 2015 r., sygn. akt KIO 1143/15, Baza Orzeczeń KIO oraz wyrok 
KIO z dnia 18 lutego 2016 r., sygn. akt KIO 150/16, Baza Orzeczeń KIO.

35 Wyrok KIO z dnia 1 marca 2018 r., sygn. akt KIO 282/18, Baza Orzeczeń KIO.
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W związku z tym, iż zagadnienia te nie zostały uregulowane przez ustawodawcę, 
jak i mając na uwadze podstawowe zasady udzielania zamówień, należy uznać, że 
przekroczenie wyznaczonego przez zamawiającego terminu na złożenie wyjaśnień 
należy traktować tak, jak sytuację zaniechania ich złożenia przez wykonawcę.

7. Podsumowanie
Wprawdzie nie zamawiający ma wykazać nierealność ceny, lecz wykonawca udo-

wodnić jej realność, to zamawiający powinien należycie uzasadnić ocenę wyjaśnień, 
zwłaszcza jeśli odrzucił ofertę z tego powodu36. 

Należy pamiętać, że celem procedury opartej na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp jest 
uzyskanie potwierdzenia realności ceny, nie zaś „wciągnięcie” wykonawcy w formal-
ną pułapkę skutkującą odrzuceniem jego oferty ze względu na wypełnienie hipotezy 
art. 90 ust. 3 Pzp. 37

Nie sposób bowiem zgodzić się z poglądem, że odrzucenie oferty z przyczyn 
formalnych (tj. na skutek nierzetelnego wypełnienia obowiązku z art. 90 ust. 1–3 
Pzp) powinno następować w każdym wypadku, w szczególności gdy oferta nie nosi 
znamion oferty z ceną rażąco niską. Takie stanowisko, przy przyjęciu i ustaleniu, że 
istnieje duże prawdopodobieństwo, że oferta została skalkulowana w sposób rzetel-
ny i ekonomicznie uzasadniony, jest nie do zaakceptowania38.

Nie istnieje jeden optymalny kształt, czy sposób dowodzenia okoliczności zwią-
zanych z kalkulacją ceny dokonanej przez wykonawcę i sposobu prezentowania 
okoliczności umożliwiających mu jej zaoferowanie. Sposób wykazania, że ofer-
ta nie zawiera rażąco niskiej ceny zależy od indywidualnych okoliczności sprawy. 
Niewątpliwie można sformułować generalny postulat, który przy ocenie wyjaśnień 
wykonawców powinien być bezwzględnie egzekwowany – wyjaśnienia powinny być 
konkretne, jasne, spójne i adekwatne do danego przedmiotu zamówienia, zawierać 
koniecznie odpowiedzi na wszystkie zgłaszane przez zamawiającego wątpliwości 
oraz odnosić się do pozostałych elementów wpływających na wycenę oferty. Infor-
macje podawane w wyjaśnieniach powinny być więc konkretne, tak aby możliwe 
było ich przynajmniej przybliżone przełożenie na uchwytne i wymierne wartości 
ekonomiczne, a także możliwa ich weryfikacja oraz ocena wiarygodności39.

36 Zob. wyrok KIO z dnia 25 kwietnia 2017 r., sygn. akt 661/17, Baza Orzeczeń KIO.
37 Tamże.
38 Wyrok KIO z dnia 16 października 2017 r., sygn. akt KIO 1995/17.
39 Wyrok KIO z dnia 17 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 17/18.
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Streszczenie:
Artykuł poświęcony został omówieniu instytucji zwrotu części podatku akcyzo-

wego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 
będącej pomocą finansową państwa dla producentów rolnych. 

Celem artykułu była prezentacja elementów konstrukcyjnych instytucji zwrotu 
podatku akcyzowego oraz określenie problemów praktycznych wynikających ze sto-
sowania przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego, 
zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 
organy samorządowe w praktyce. Autorki w artykule zwróciły uwagę na zakres pod-
miotowy i przedmiotowy zwrotu podatku akcyzowego, omówiły przysługujące pro-
ducentom rolnym limity, wskazały na procedurę administracyjną zwrotu podatku 
akcyzowego oraz na zakres finansowania tej pomocy finansowej.

Artykuł powstał w oparciu o analizę aktualnych przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, literatury przedmiotu oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.
Słowa kluczowe: rolnictwo, oleje, podatek akcyzowy

Abstract:
The article is devoted to discussing the institution of reimbursement of a part of 

excise tax included in the price of diesel used for agricultural production being state 
financial aid for agricultural producers.

The purpose of the article was to present the construction elements of the excise 
tax refund institution and to identify practical problems resulting from the appli-
cation of the provisions of the Act of 10 March 2006 on the refund of excise duty 
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included in the price of diesel used for agricultural production by self-government 
bodies in practice. In the article, the authors drew attention to the subjective and ob-
jective scope of the excise tax refund, discussed the limits for agricultural producers, 
pointed to the administrative procedure for the refund of excise duty and the scope 
of financing this financial assistance.

The article is based on an analysis of the current provisions of universally binding 
law, the literature of the subject and the jurisprudence of administrative courts.
Key words: agriculture, oils, excise duty

1. Wprowadzenie
Aktem prawnym regulującym kwestie zwrotu podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego, oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, ko-
dem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00 jest ustawa z dnia  
10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowe-
go wykorzystywanego do produkcji rolnej1. Niniejsza ustawa obowiązuje w Polsce od 
dnia 1 kwietnia 2006 roku. Ustawodawca wprowadził ten akt do polskiego porządku 
prawnego zgodnie z zapisami dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 
2003r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących 
opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej2. Zapisy dyrekty-
wy umożliwiają państwom członkowskim Unii Europejskiej stosowanie minimalnej 
stawki akcyzy do produktów energetycznych oraz elektrycznych używanych w rol-
nictwie3.

Zwrot podatku akcyzowego jest programem pomocowym przyznawanym  
na mocy rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu4 oraz z Dyrektywą Rady 2003/96/WE. Pomoc 
jest udzielana w ramach programu SA.39937 (2014/X). Szczegóły pomocy wyka-
zuje się w sprawozdaniach, w terminach i w zakresie określonym w rozporządze-
niu Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej 
pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu 
takiej pomocy5. Zgodnie z § 4 pkt 1 lit. b ww. rozporządzenia, podmiot udzielający 
pomocy przekazuje sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub 
rybołówstwie za każdy miesiąc roku kalendarzowego, w którym udzielona została 

1 Tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1340 ze zm., dalej jako ,,ustawa”.
2 Dz.Urz. UE L 283 z 31.10.2003r., s. 51; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, 

s. 405.
3 S. Presnarowicz, Procedury zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym. Komentarz, 

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 14.
4 Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014r., s. 1.
5 Tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 120.
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pomoc w terminie 30 dni od dnia następującego po ostatnim dniu miesiąca, w któ-
rym pomoc została udzielona. Sprawozdanie w zakresie zwrotu podatku akcyzo-
wego sporządza wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydający decyzję ustalającą 
wysokość zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu6.

Zwrot części podatku akcyzowego jest swoistym wprowadzeniem pomocy fi-
nansowej producentom rolnym, co przekłada się na wzrost zwiększenia konkuren-
cyjności polskich rolników na rynku unijnym, z jednoczesnym działaniem zabez-
pieczającym przed wzrostem bezrobocia w gospodarstwach rolnych. Celem ustawy 
jest wprowadzenie preferencji podatkowej dla producentów rolnych, polegającej 
na uzyskaniu limitowanego zwrotu części kwoty nabywanego przez producentów 
rolnych paliwa, która zgodnie z intencją ustawodawcy przekłada się na możliwość 
obniżenia kosztów produkcji rolniczej na obszarze Polski. Wprowadzenie do obrotu 
prawnego komentowanej ustawy ma bezpośredni wpływ na sytuację gospodarczą 
regionów rolniczych, ponieważ zmniejszenie kosztów produkcji rolnej pozwala 
producentom rolnym na rozwój i modernizację gospodarstw7.

Ustawa zawiera zarówno przepisy materialnoprawne, jak i proceduralne. Przepi-
sy materialnoprawne określają podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu podat-
ku akcyzowego (art. 3 i art. 3a) oraz limity zwrotu podatku oraz sposób obliczania 
należnej kwoty (art. 4). Przepisy proceduralne uregulowane są w art. 5-10 i określają 
procedurę zwrotu podatku. Ustawa określa, iż „do postępowania w sprawach indy-
widualnych dotyczących ustalania i wypłaty zwrotu podatku w zakresie nieuregu-
lowanym ustawą stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego”8. 
W praktyce oznacza to, że w procedurze zwrotu podatku pierwszeństwo przysługuje 
przepisom procesowym zawartym w ustawie przy jednoczesnym stosowaniu prze-
pisów materialnych uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego9.

2. Zakres podmiotowy zwrotu podatku akcyzowego
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzysty-

wanego do produkcji rolnej przysługuje producentowi rolnemu. Zgodnie z art. 3 
ust. 2 ustawy za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub 
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem 

6 Zob. tekst „Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego…”, https://
www.gov.pl/web/rolnictwo/najczesciej-zadawane-pytania-dotyczace-zwrotu-podatku-akcy-
zowego-od-zakupionego-paliwa-rolniczego (dostęp w dniu 10.04.2019 r.).

7 Zob. uzasadnienie do rządowego projektu ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 
Druk nr 284 z dnia 23.01.2006r., str.2, www.sejm.gov.pl(dostęp w dniu 10.04.2019 r.).

8 Tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm., dalej jako k.p.a.
9 S. Presnarowicz, Procedury zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym. Komentarz, 

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 16.
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gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, przy czym wnio-
skodawca nie musi posiadać statusu producenta rolnego na dzień złożenia wnio-
sku o zwrot podatku. Istotne jest, aby taki status wnioskodawca posiadł w okresie 
którego zwrot podatku dotyczy i w którym następuje zakup oleju napędowego  
na podstawie faktur VAT10.

Art. 3 ust. 3 omawianej ustawy stanowi, że w przypadku gdy grunty gospodar-
stwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, 
zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu, natomiast art. 3 ust. 4 mówi, 
że w przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposia-
dania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do które-
go pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy 
współmałżonków.

Z treści ustawy wynika, że uprawnionym do złożenia wniosku jest producent 
rolny posiadający użytki rolne. Pojęcie producenta rolnego obejmuje posiadacza go-
spodarstwa rolnego, będącego osobą fizyczną lub prawną lub grupę osób fizycznych 
lub prawnych – bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle 
prawa krajowego – których gospodarstwo znajduje się na terytorium Wspólnoty 
(określonym w art. 299 Traktatu) oraz która prowadzi działalność rolniczą lub jest 
posiadaczem zwierząt. Definicja posiadacza gospodarstwa rolnego lub posiadacza 
zwierząt nie budzi w praktyce wątpliwości interpretacyjnych. Za posiadacza gospo-
darstwa rolnego jest uznany podmiot, który faktycznie wykonuje wszelkie władztwo 
wobec gruntów rolnych i je fizycznie posiada. To władztwo musi przejawiać się efek-
tywnym i rzeczywistym decydowaniem o gospodarstwie oraz korzystaniem z tego 
gospodarstwa z wyłączeniem innych osób.

Aby określić podmiot, który może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego, 
trzeba odnieść się do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku 
rolnym11. Zgodnie z art. 2 ust. 1 w związku z art. 1 ustawy o podatku rolnym, za 
gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowany w ewidencji gruntów 
i budynków jako użytki rolne, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha 
przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fi-
zycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej 
osobowości prawnej.

W związku z powyższym zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi 
niezależnie od formy organizacyjnoprawnej pod warunkiem, że podmiot jest wła-

10 Zob. wyrok WSA w Olsztyniez dnia 29 listopada 2018r., Sygn. I SA/Ol 563/18, Lex nr 
2595785.

11 Tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 1892 ze zm.
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ścicielem lub posiadaczem gruntu sklasyfikowanego w ewidencji gruntów i budyn-
ków jako użytki rolne12.

Komentowana ustawa reguluje w art. 3a ust. 1 wyłączenia podmiotowe, czyli ka-
tegorię podmiotów, którym zwrot podatku akcyzowego się nie należy. Zwrot podat-
ku akcyzowego nie przysługuje producentowi rolnemu:

1. będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa 
kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajo-
wego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 mie-
sięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;

2. będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograni-
czony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa jej kapitału 
zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1/4 w okre-
sie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku 
o zwrot podatku;

3. bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości. 
Wyżej wymienionego przepisu nie stosuje się do producenta rolnego prowadzą-

cego działalność rolniczą krócej niż 3 lata.

3. Limity zwrotu
Ustawodawca w art. 4. ust. 1. omawianej ustawy stanowi, że ,,kwotę zwrotu po-

datku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta 
rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku przypadającej na 1 litr 
oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ra-
mach rocznego limitu ustalonego, zgodnie z art. 4 ust. 2, jako sumę:

1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowe-
go, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu 
lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów 
i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku oraz

2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowe-
go, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych 
bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym 
rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Należy jednak w tym miejscu zwrócić uwagę, że to nie treść wniosku stanowi 
podstawę do przyznania zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, lecz 
rzeczywisty stan posiadania i współposiadania użytków rolnych potwierdzony tre-

12 W. Miemiec, P. Pest, Wykorzystywanie oleju napędowego do produkcji rolnej a zwrot podatku 
akcyzowego, [w:]W. Miemiec (red.), Kwartalnik Prawno-Finansowy, Wrocław: Uniwersytet 
Wrocławski 2018, s. 12.
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ścią ewidencji gruntów i zgodami współposiadaczy. Organ I instancji powinien ana-
lizować cały wniosek, a nie może opierać się jedynie na oświadczeniu wnioskodawcy 
i na jego podstawie decydować o wysokości zwrotu, a w przypadku wątpliwości, po-
winien przeprowadzić stosowne postępowanie wyjaśniające, w tym wezwać wnio-
skodawcę do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy wszystkimi częściami wniosku. To 
stan faktyczny powinien być przedmiotem ustaleń organów w obu instancjach13.

Na podstawie art. 4 ust. 3 komentowanej ustawy przy ustalaniu limitu nie 
uwzględnia się:

1. gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 
w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

2. gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż dzia-
łalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła ustala się jako 
iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu pro-
ducenta rolnego w  ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, 
w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem 
wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeli-
czeniowe określonych w załączniku do ustawy i liczby 12.

Stawkę zwrotu podatku przypadającą na 1 litr oleju napędowego na rok następ-
ny, mając na względzie projekt ustawy budżetowej na następny rok i obowiązującą 
stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego, określa corocznie, w terminie do 
dnia 31 grudnia, w drodze rozporządzenia Rada Ministrów.

Wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku ak-
cyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej ma na celu zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw 
rolnych oraz  wprowadzenie limitu zużycia oleju napędowego w odniesieniu do  
1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła, jeżeli producent rolny prowadzi chów lub 
hodowlę bydła, dla którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawarte-
go w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

13 Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 września 2017 r., Sygn. VIII SA/Wa 552/17, Lex nr 
2360632.
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Tabela nr 1.
Współczynniki przeliczeniowe sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe.

Grupa technologiczna zwierząt
Gospodarskich

Współczynnik przeliczenia sztuk bydła  
na duże jednostki przeliczeniowe

Buhaje powyżej 18 miesiąca 1,4

Krowy 1

Cielęta do 6 miesiąca 0,15

Jałówki powyżej 6 miesiąca do 1 roku 0,3

Jałówki powyżej 1 roku do 18 miesiąca 0,8

Buhaje powyżej 6 miesiąca do 1 roku 0,36

Buhaje powyżej 1 roku do 18 miesiąca 0,9

Źródło: Załącznik do ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W treści art. 4 ust.1 komentowanej ustawy ustawodawca sformułował bardzo 
ważną zasadę określenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie ole-
ju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwotę zwrotu tego podatku 
ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rol-
nego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowe-
go, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego 
limitu, ustalonego w sposób określony w art. 4 ust. 2 omawianej ustawy. W związku 
z powyższym należy rozumieć, że do ustalenia kwoty zwrotu podatku potrzebne są 
dwa czynniki:

1. ilość oleju napędowego kupionego przez producenta rolnego, przedstawiona 
na podstawie faktur VAT,

2. stawka zwrotu podatku na jeden litr oleju napędowego, obowiązująca w dniu 
złożenia wniosku o zwrot podatku14.

4. Procedura zwrotu podatku akcyzowego
Procedurę zwrotu podatku akcyzowego określają regulacje proceduralne zawarte 

w artykułach od 5 do 10 analizowanej ustawy oraz przepisy Kodeksu postępowania 
administracyjnego, który stosowany jest w sprawach nieuregulowanych w niniejszej 
ustawie. Ustawodawca określa, iż zwrot podatku akcyzowego następuje w drodze 

14 S. Presnarowicz, Procedury zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym. Komentarz, 
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 31.
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decyzji administracyjnej wydanej na wniosek producenta rolnego przez organ ad-
ministracji właściwy do prowadzenia i załatwienia sprawy. Dla decyzji ustalającej 
kwotę zwrotu podatku akcyzowego, zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępo-
wania administracyjnego. Oznacza to, że do ustalania kwoty zwrotu podatku nie 
mają zastosowania przepisy art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa15 i kwota zwrotu winna zostać ustalona w złotych i w groszach16.

Wniosek składany jest do wójta/burmistrza bądź prezydenta, właściwych  
ze względu na miejsce położenia gruntów będących przedmiotem sprawy17 na od-
powiednim formularzu, którego wzór zgodnie z art. 6 ust. 6 komentowanej usta-
wy określony jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 
grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej18 i  stanowi za-
łącznik nr 1 do niniejszej pracy. Wniosek dostępny jest również na stronach inter-
netowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego 
oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi19, a także może zostać udostępniony 
w urzędach gmin do kopiowania. Ustawodawca określając wzór wniosku miał na 
względzie zapewnienie jednolitej formy składanych przez producentów rolnych 
wniosków na całym terytorium naszego kraju.

Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki potwierdzające zakup oleju 
napędowego (faktury VAT). Wszczęcie postępowania administracyjnego następuje 
z dniem złożenia przez producenta rolnego wniosku zgodnie z art. 61 k.p.a. Art. 5 
ust. 4 niniejszej ustawy stanowi, że organ administracji publicznej, co do zasady, roz-
strzyga sprawę w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku poprzez wydanie stosownej 
decyzji, w rozumieniu art. 104 k.p.a. 

Zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a. decyzja winna zawierać: 
1. oznaczenie organu administracji publicznej,
2. datę jej wydania,
3. oznaczenie strony lub stron,
4. powołanie podstawy prawnej,
5. rozstrzygnięcie,
6. uzasadnienie faktyczne i prawne,

15 Tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 900,dalej jako o.p.
16 Zob. tekst „Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego…”,https://

www.gov.pl/web/rolnictwo/najczesciej-zadawane-pytania-dotyczace-zwrotu-podatku-akcy-
zowego-od-zakupionego-paliwa-rolniczego, s. 6 (dostęp w dniu 13.04.2019 r.).

17 S. Presnarowicz, Procedury zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym. Komentarz, 
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 36.

18 Dz.U. z 2018r., poz.2466.
19 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego (dostęp w dniu 10.04.2019r.).
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7. pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie  
do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania,

8. podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracow-
nika organu upoważnionego do wydania decyzji, a jeżeli decyzja wydana 
została w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elek-
troniczny,

9. w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione powódz-
two do sądu powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu admi-
nistracyjnego – pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa, sprze-
ciwu od decyzji lub skargi oraz wysokości opłaty od powództwa lub wpisu  
od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one charakter stały, albo pod-
stawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a także 
możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przy-
znanie prawa pomocy.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decy-
zję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzecze-
niu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decy-
zja staje się ostateczna i prawomocna.

Wydana decyzja – poza elementami obligatoryjnymi nałożonymi ustawo-
wo w art. 107 § 1 k.p.a. – winna określać również limit ustalony w sposób okre-
ślony w art. 4 ust. 2 ustawy, kwotę zwrotu podatku oraz część limitu pozostałą do 
wykorzystania, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy. Nie wystarczy natomiast wskazać  
ww. elementów w uzasadnieniu, pod groźbą uznania decyzji za wadliwą20.

W przypadku niezachowania ustawowego terminu do rozpatrzenia wniosku 
producenta rolnego, organ zobowiązany jest powiadomić wnioskodawcę o przyczy-
nach zwłoki wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do 
wniesienia ponaglenia w trybie art. 36 k.p.a. 

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy zwrot podatku akcyzowego przyznaje się za okres  
6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku. Ustawo-
dawca w art. 6. ust. 1 ustawy wskazuję, że wniosek o zwrot podatku akcyzowego 
składa się w dwóch terminach: od dnia 1 lutego do 29 lutego oraz od dnia 1 sierpnia 
do dnia 31 sierpnia danego roku21. Wskazanie granicznych terminów przez ustawo-

20 Zob. wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 12 marca 2008 r., Sygn. I SA/Bd 25/08, Lex nr 460657.
21 W roku 2019 r. pierwszy termin do składania wniosków została wydłużony do dnia 31 marca 

2019 roku. 
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dawcę miało na celu usprawnienia procedury wypłat, przy jednoczesnym zachowa-
niu terminów wypłaty22. 

Ustawodawca w art. 6 ust. 2 komentowanej ustawy określa elementy, jakie wi-
nien zawierać wniosek o zwrot podatku. Są to:

1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 
producenta rolnego,

2. numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego,
3. numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji 

ludności (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który 
wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną,

4. oświadczenie o powierzchni użytków rolnych położonych na obszarze gmi-
ny, do której wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest składany wniosek 
o zwrot podatku,

5. oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych 
bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego,

6. pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, jeżeli producent rolny jest 
współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego,

7. numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi 
w formie przelewu,

8. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy producent rolny 
podlega wpisowi do tego rejestru. 

Formularz powinien zostać wypełniony pismem czytelnym, wskazane jest sto-
sowanie drukowanych liter, umożliwiających rozczytanie treści zawartych we wnio-
sku. Wnioskodawca w przypadku składania oświadczeń niezgodnych ze stanem 
faktycznym ponosi skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297  
§ 1 Kodeksu karnego23.

Zgodnie z art. 6 ust. 3. pkt 1 ustawy do wniosku o zwrot podatku dołącza się 
faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 
6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, przy czym ustawodawca nie 
wskazuje wymogu określenia na fakturach VAT kodów CN 2710 19 43 do 2710 19 
48, CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodu CN 3826 00, oznaczających olej na-
pędowy wykorzystywany do produkcji rolnej. W tym miejscu należy nadmienić, iż 

22 S. Presnarowicz, Procedury zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym. Komentarz, 
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 41.

23 Dz.U. z 2018 r., poz. 1600. 
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również paliwa zawierające domieszki biokomponentów wpisują się w rejestr paliw 
podlegających zwrotom na podstawie komentowanej ustawy24. 

W pierwotnym brzmieniu ustawa wskazywała możliwość zwrotu podatku akcy-
zowego zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 
do 2710 19 49. W trakcie obowiązywania ustawa została dwukrotnie nowelizowana 
poprzez zmianę brzmienia art. 1 – w zakresie kodów oleju napędowego podlegają-
cych zwrotowi. 

Pierwszą zmianę ustawodawca wprowadził na mocy art. 26 ustawy z dnia 9 li-
stopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla 
przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym25. Zmiana ta podyktowana 
była nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym w zakresie zastąpienia stosowanych 
kodów Nomenklatury Scalonej (CN) kodami CN stosowanymi zgodnie z obowią-
zującymi regulacjami prawa celnego w tym zakresie (ujednolicenie kodów CN). 
Poprzez określenie powyższą zmianą w ustawie, że zwrot części podatku będzie 
przysługiwał producentom rolnym w przypadku zakupu oleju napędowego ozna-
czonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00, zamiast 
kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91, wprowadzono 
nowy katalog, który pomija olej napędowy klasyfikowany do CN 2710 20 11 nowej 
nomenklatury, tj. olej napędowy B7 powszechnie występujący w obrocie26.

Kolejna nowelizacja w zakresie oznaczenia kodów wprowadzona została  
na podstawie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej27. W uzasadnieniu do ww. ustawy28 czytamy, że z powodu wykluczenia z ka-
talogu oleju napędowego klasyfikowanego do kodu CN 2710 20 11 uniemożliwiony 
jest od 1 stycznia 2019 r. zwrot podatku akcyzowego w przypadku zakupu tego oleju 
do produkcji rolnej. W związku z powyższym, ustawodawca przez wprowadzenie 
do porządku prawnego ww. ustawy zmienił brzmienie art. 1 ustawy dotyczącego 
zakresu przedmiotowego zwrotu podatku akcyzowego, wprowadzając możliwość 

24 Zob. tekst „Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego…”, https://
www.gov.pl/web/rolnictwo/najczesciej-zadawane-pytania-dotyczace-zwrotu-podatku-akcy-
zowego-od-zakupionego-paliwa-rolniczego (dostęp w dniu 15.04.2019 r.).

25 Dz.U. z 2018r., poz. 2244.
26 Zob. uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowa-

dzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, Druk nr 2862, 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2862 (dostęp w dniu 20.04.2019r.).

27 Dz. U z 2019 r., poz. 428.
28 Zob. uzasadnienie do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 
Druk nr 3206 z dnia 13.02.2019 r., www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3206 (dostęp 
w dniu 20.04.2019 r.).
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ubiegania się o zwrot podatku również w przypadku zakupu oleju napędowego 
oznaczonego ww. kodem. Powyższe miało na celu zachowania dotychczasowego 
katalogu olejów napędowych przy zakupie których producenci rolni mogą ubiegać 
się o zwrot akcyzy.

Powyższa zmiana weszła w życie w dniu 6 marca 2019 r. Wprowadzenie ww. 
rozwiązania jest korzystne dla producentów rolnych, przede wszystkim ze względu  
na możliwość uzyskania zwrotu części podatku akcyzowego zakupionego i wyko-
rzystanego do produkcji rolnej od wszystkich rodzajów oleju napędowego ofero-
wanego na rynku mieszczącego się w kodach określonych w obecnie obowiązującej 
ustawie. 

W przypadku składania wniosku przez współmałżonka wnioskodawcy będą-
cego współwłaścicielem gospodarstwa rolnego, jeżeli nie została ustanowiona roz-
dzielność majątkowa, mogą zostać uwzględnione faktury dokumentujące zakup ole-
ju napędowego wystawione na drugiego ze współmałżonków29. 

W myśl art. 6 ust. 4. ustawy na fakturach VAT stanowiących dowód zakupu oleju 
przez wnioskodawcę oraz stanowiących podstawę do ustalenia kwoty zwrotu podat-
ku akcyzowego dla wnioskodawcy, pracownik organu administracji samorządowej 
(urzędu gminy lub miasta), upoważniony przez organ wykonawczy umieszcza ad-
notację o treści „przyjęto w dniu … do zwrotu części podatku akcyzowego”. Zgodnie 
z wyjaśnieniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2019 r. pieczęć 
„przyjęto w dniu ... do zwrotu części podatku akcyzowego” winna zostać umiesz-
czona w miejscu umożliwiającym jej odczytanie wraz z adnotacją o ilości oleju, dla 
której ustalono zwrot podatku (w przypadku składania wniosków w więcej niż jednej 
gminie). Dopuszcza się również zamieszczenie adnotacji na rewersie faktury w przy-
padku, kiedy na jej awersie brak jest odpowiedniego i wystarczającego miejsca30.

W myśl art. 6 ust. 3 pkt 2 do wniosku dołącza się również dokument wydany 
przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła 
będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby sta-
da tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, 
w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem 
wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki prze-
liczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych 
w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale  

29 Presnarowicz A., Procedury zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym. Komentarz, 
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 44.

30 Zob. tekst „Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego…”,https://
www.gov.pl/web/rolnictwo/najczesciej-zadawane-pytania-dotyczace-zwrotu-podatku-akcy-
zowego-od-zakupionego-paliwa-rolniczego, s. 6 (dostęp w dniu 16.04.2019 r.).
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2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt31 – 
w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesie-
niu do bydła.

W przypadku, kiedy złożony wniosek zawiera braki formalne, organ admini-
stracji samorządowej wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych 
na zasadach określonych w art. 64 § 2 k.p.a., nie krótszym niż siedem dni. Jeżeli 
wnioskodawca w wyznaczonym terminie nie usunie braków, wniosek pozostanie 
bez rozpoznania. W takim przypadku nie zostaje wydana ani decyzja ani postano-
wienie. Od wydanej decyzji stronie przysługuje odwołanie zgodnie z przepisami za-
wartymi w art. od 127 do 140 k.p.a.

Stosownie do art. 7. ust. 1 komentowanej ustawy wypłata zwrotu podatku przy-
znanego na podstawie decyzji następuje w poniższych terminach: 

1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku 
zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego; 

2. od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot 
podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia,

3.  gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek 
bankowy podany we wniosku. 

Od powyższych terminów wyjątek stanowią przypadki, kiedy wydana decyzja 
uległa zmianie, uchyleniu albo stwierdzono jej nieważność. W takich przypadkach, 
stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy, wypłata zwrotu podatku następuje w terminie  
14 dni od dnia, gdy decyzja przyznająca zwrot podatku wydana w tych szczególnych 
trybach, stała się ostateczna. 

5. Finansowanie zwrotu podatku akcyzowego
Zgodnie z art. 8. ust. 1 postępowanie w sprawie zwrotu podatku, jego wypłata 

jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym gminom. Na realizację 
niniejszego zadania gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa (zgodnie  
z art. 8 ust. 2 ustawy). Środki na dotację są ustalane w rezerwie celowej budżetu 
państwa. Na 2019 rok w budżecie na ten cel zarezerwowane zostało1 mld 180 mln 
zł32 (dla porównania w roku 2018 było to 860 mln zł).

Dotacje celowe przekazywane są gminom przez ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi za po-
średnictwem wojewodów, zgodnie z wnioskami złożonymi przez wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast. Tryb przekazywania gminom dotacji, wypłata zwrotu 
podatku, sposób rozliczania dotacji podobnie jak zakres i tryb składania sprawoz-

31 Tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1149.
32 Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 198).
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dań zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
23 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postę-
powanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędo-
wego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę33, zwanego dalej rozpo-
rządzeniem. Wprowadzenie niniejszego aktu prawnego, zgodnie z delegacją zawartą 
w art. 8 ust. 6 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego ma na względzie zapewnienie 
sprawnego przekazywania gminom środków na dotację oraz zapewnienie prawidło-
wego ich wykorzystania.

Zapisy § 2 ust. 1 rozporządzenia stanowią, że organ wykonawczy składa do wła-
ściwego miejscowo wojewody wniosek o przekazanie gminie dotacji celowej na po-
stępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatę. Wniosek o przekazanie gminie 
dotacji winien zawierać: 

1. nazwę gminy oraz nazwę i adres urzędu gminy lub miasta,
2. kwotę dotacji, z wyszczególnieniem kwoty przeznaczonej na pokrycie kosz-

tów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku oraz kwoty 
przeznaczonej na jego wypłatę,

3. powierzchnię użytków rolnych położonych na obszarze danej gminy, zgło-
szoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku,

4. ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynika-
jącą ze złożonych przez producentów rolnych wniosków o zwrot podatku,

5. łączną kwotę rocznego limitu zwrotu podatku przysługującego producen-
tom rolnym, będącym w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych 
położonych na obszarze danej gminy, ustalonego zgodnie z art. 4 ust. 2 ko-
mentowanej ustawy,

6. łączną kwotę limitu zwrotu podatku przysługującego producentom rolnym 
będącym w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych położonych 
na obszarze danej gminy do wykorzystania w okresie, za który zostały złożo-
ne wnioski o zwrot podatku w ramach rocznego limitu,

7. numer rachunku bankowego urzędu gminy lub miasta, na który mają zostać 
przekazane środki z tytułu dotacji,

8. pieczęć i podpis wójta, burmistrza (prezydenta miasta). 
Wnioski o przekazanie gminie dotacji składane są w terminie: 
1. do dnia 18 marca danego roku – w przypadku wniosków o zwrot podatku 

złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 lutego do ostat-
niego dnia lutego danego roku; 

33 Tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1339 ze zm.
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2. do dnia 18 września danego roku – w przypadku wniosków o zwrot podatku 
złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 
31 sierpnia danego roku.

Następnie wojewoda, właściwy ze względu na lokalizację gminy, na podstawie 
złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wniosków o przekaza-
nie gminie dotacji występuje do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi z zapo-
trzebowaniem na dotację. Kopię zapotrzebowania wojewoda przesyła ministrowi 
właściwemu do spraw finansów publicznych. 

Zapotrzebowanie na dotację zawiera: 
1. wskazanie wojewody oraz nazwę i adres urzędu wojewódzkiego,
2. kwotę dotacji wynikającą ze złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezy-

dentów miast) wniosków o przekazanie gminie dotacji, z wyszczególnieniem 
kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów poszczególnych gmin związa-
nych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku oraz kwoty przeznaczonej  
na jego wypłatę w poszczególnych gminach,

3. powierzchnię użytków rolnych w poszczególnych gminach określoną w zło-
żonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wnioskach o prze-
kazanie gminie dotacji,

4. ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej określo-
ną w złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wnioskach 
o przekazanie dotacji,

5. łączną kwotę rocznych limitów zwrotu podatku przysługujących w poszcze-
gólnych gminach,

6. łączną kwotę limitów zwrotu podatku przysługujących w poszczególnych 
gminach do wykorzystania w okresie, za który zostały złożone wnioski 
o zwrot podatku w ramach rocznych limitów,

7. numer rachunku bankowego urzędu wojewódzkiego, na który mają zostać 
przekazane środki z tytułu dotacji,

8. pieczęć i podpis wojewody. 
Zapotrzebowanie na dotację składa się nie później niż 5 dni roboczych przed ter-

minem przekazania dotacji na rachunek urzędu wojewódzkiego. Minister właściwy 
do spraw rozwoju wsi, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapotrzebo-
wania na dotację, występuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych 
z wnioskiem o przekazanie dotacji wojewodom. Następnie minister właściwy do 
spraw finansów publicznych, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wnio-
sku przekazuje na rachunki bankowe urzędów wojewódzkich środki z tytułu dotacji. 

Wojewoda przekazuje środki finansowe na rachunki bankowe urzędów gmin lub 
miast w wysokości określonej we wnioskach o przekazanie dotacji w terminie 2 dni 
od dnia otrzymania środków z tytułu dotacji.
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Zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia w przypadku zmiany, uchylenia 
albo stwierdzenia nieważności decyzji, wójt, burmistrz (prezydent miasta) składa do 
właściwego miejscowo wojewody dodatkowy wniosek o przekazanie gminie dotacji, 
w terminie 5 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. 

Wojewoda, na podstawie tych wniosków, w terminie 3 dni od dnia ich otrzyma-
nia, występuje do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi z dodatkowym zapo-
trzebowaniem na dotację. Kopię dodatkowego zapotrzebowania wojewoda przesyła 
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Dla dodatkowego wniosku 
oraz dodatkowego zapotrzebowania stosuje się odpowiednio przepisy jak dla proce-
dury podstawowej (tj. zgodnie z § 2 ust. 2 i § 3 ust. 2).

Minister w § 5 ust.1 rozporządzenia określa, że wójt, burmistrz (prezydent mia-
sta) zwraca wojewodzie, w terminie przewidzianym odpowiednio do złożenia okre-
sowego i  rocznego rozliczenia dotacji oraz sprawozdania rzeczowo-finansowego 
z realizacji wypłat zwrotu podatku, kwotę dotacji przekraczającą wysokość: 

1. należnych zwrotów podatku,
2. kosztów gminy związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku 

i jego wypłatą. 
W przypadku przekroczenia wyznaczonego terminu, wójt, burmistrz (prezydent 

miasta) przekazuje odsetki za zwłokę w wysokości określonej jak dla zaległości po-
datkowych, które wojewoda powinien w terminie 5 dni przekazać na rachunek do-
chodów budżetu państwa. 

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia wójt, burmistrz (prezydent miasta) przeka-
zuje właściwemu wojewodzie: 

1. okresowe rozliczenie dotacji oraz okresowe sprawozdanie rzeczowo-finan-
sowe z realizacji wypłat zwrotu podatku dokonanych w okresie: 
a)  od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia danego roku – w terminie do 

dnia 31 maja danego roku, 
b)  od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku – w termi-

nie do dnia 30 listopada danego roku;
2. roczne rozliczenie dotacji oraz roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe 

z realizacji wypłat zwrotu podatku — w terminie do dnia 31 grudnia danego 
roku. 

Natomiast wojewoda, zgodnie z § 6 ust. 2, przekazuje ministrowi właściwemu 
do spraw rozwoju wsi oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych: 

1. okresowe zbiorcze rozliczenie dotacji oraz okresowe zbiorcze sprawozda-
nie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku dokonanych 
w okresie: 
a) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia danego roku – w terminie do 

dnia 15 lipca danego roku,
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b) od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku – w termi-
nie do dnia 15 stycznia następnego roku;

2. roczne zbiorcze rozliczenie dotacji oraz roczne zbiorcze sprawozdanie rze-
czowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku dokonanych w danym 
roku — w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku. 

W przypadku gdy ww. terminy są dniami wolnymi od pracy, rozliczenie dotacji 
oraz sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku przeka-
zuje się w pierwszym dniu roboczym po upływie tych terminów. 

Rozporządzenie określa wzory następujących dokumentów:
1. okresowego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku,
2. okresowego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu 

podatku,
3. rocznego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku,
4. rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu 

podatku,
5. okresowego zbiorczego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku,
6. okresowego zbiorczego sprawozdania rzeczowo – finansowego z realizacji 

wypłat zwrotu podatku,
7. rocznego zbiorczego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku,
8. rocznego zbiorczego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wy-

płat zwrotu podatku.
Zgodnie z art. 8 ust. 5 komentowanej ustawy przy ustalaniu wysokości dotacji 

celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku, uwzględnia się koszty usta-
lania i wypłacania zwrotu podatku producentom rolnym, ponoszone przez gminę, 
w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w danej gminie. Z powyższe-
go przepisu można wywnioskować, że  możliwe jest przeznaczenie tych środków  
m.in. na zakup sprzętu, artykułów biurowych lub na wynagrodzenia pracowników, 
którzy wykonują prace związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcy-
zowego producentom rolnym34. 

6. Nienależnie pobrany zwrot podatku akcyzowego
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w art. 9 określa, że ,,produ-
cent rolny, który pobrał nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrot podatku, jest 
obowiązany do jego zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległo-

34 Zob. tekst „Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego…”, https://
www.gov.pl/web/rolnictwo/najczesciej-zadawane-pytania-dotyczace-zwrotu-podatku-akcy-
zowego-od-zakupionego-paliwa-rolniczego, s. 17 (dostęp w dniu 20.04.2019 r.).
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ści podatkowych”, dla których ustawodawca zdecydował zastosowanie odpowiednio 
przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa35.

Ustawodawca w art. 9 ust. 3 określa, iż w zakresie zwrotu podatku akcyzowe-
go uprawnienia organu podatkowego, jako organu pierwszej instancji, przysługują 
wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta).

Przepisy te wskazują, iż producent rolny ma obowiązek zwrotu pobranego niena-
leżnie lub w nadmiernej wysokości podatku. Musi jednak to poprzedzać uchylenie, 
zmiana lub stwierdzenie nieważności decyzji przyznającej zwrot danego podatku. 
W obrocie prawnym nie może widnieć w dalszym ciągu decyzja faktycznie mająca 
legalną podstawę do zwrotu podatku akcyzowego36.

Zgodnie z art. 21 § 3 o. p., jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatko-
wy stwierdzi, że płatnik podatków, pomimo powinności, nie zapłacił w całości lub 
w części podatku, nie złożył deklaracji lub, że wysokość zobowiązania podatkowe-
go jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której 
określa wysokość zobowiązania podatkowego37.

Na podstawie art. 21 § 3a jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy 
stwierdzi, że w złożonej deklaracji wykazano nieprawidłową kwotę zwrotu podatku 
lub kwotę podatku naliczonego przeniesionego do rozliczenia lub kwotę nadwyżki 
podatku naliczonego nad należnym w rozumieniu przepisów o podatku od towa-
rów i usług do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych, w deklaracji nie 
wykazano tych kwot albo podatnik nie złożył deklaracji, mimo ciążącego na nim 
obowiązku, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa prawidłową wyso-
kość zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do odlicze-
nia w następnych okresach rozliczeniowych.

Należy nadmienić, iż w myśl art. 53 § 1 o.p. od zaległości podatkowych, z zastrze-
żeniem art. 54 o. p., naliczane są odsetki za zwłokę. Odsetki naliczane są od dnia 
następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu płatności 
podatku lub  terminu, w którym podatnik lub inkasent był zobowiązany zapłacić 
podatek na rachunek organu podatkowego. Jednakże w sytuacjach, które przedsta-
wia art. 52 § 1 o. p., odsetki za zwłokę naliczane są adekwatnie od dnia m.in. zwrotu 
podatku.

W myśl art. 9 ust. 5 ustawy do spraw nieuregulowanych w ustawie, związa-
nych z rozliczeniem środków na zwrot podatku, stosuje się przepisy ustawy z dnia  

35 M. Popławski, Zastosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do zwrotu podatku [w:] J. Głu-
chowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc(red.), Główne wyzwania i problemy systemu finansów 
publicznych, Lublin 2009, s. 640-641.

36 S. Presnarowicz, Procedury zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym. Komentarz, 
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 55.

37 Ibidem, s. 55.
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27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych38 dotyczące dotacji celowych. Jest 
to swoiste odesłanie do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
23 sierpnia 2006 roku, w którym zostały określone zasady przekazywania dotacji 
celowej w sprawie zwrotu podatku akcyzowego oraz sposób wypłaty zwrotu.

Do egzekucji należności zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji39. Ustawodawca wybierając 
ten sposób załatwiania spraw kierował się przede faktem, iż postępowanie admi-
nistracyjne – poprzez swoje środki egzekucyjne – jest postępowaniem znacznie 
szybszym i z reguły skuteczniejszym niż postępowanie sądowe40. Kwoty z tytułu nie-
należnie pobranego lub w nadmiernej wysokości zwrotu podatku wyegzekwowane 
w postępowaniu stanowią dochód budżetu państwa.

7. Podsumowanie
W artykule przedstawione zostały zasady zwrotu podatku akcyzowego zawarte-

go w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rozwiązanie 
to bez wątpienia jest korzystne dla producentów rolnych, jednak należałoby również 
rozważyć, czy omawiany akt prawny spełnia stawiane przed nim założenia i cele.

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zawiera jedynie 11 artykułów, co sprawia wra-
żenie, że nie jest zbytnio skomplikowanym aktem prawnym, niemniej jej realizacja 
przysparza wiele problemów praktycznych i jest przedmiotem dyskursu prawnicze-
go. Należy zwrócić uwagę, że zwrot podatku pochodzi z dotacji celowej z budżetu 
państwa, a organy udzielając uprawnionym producentom rolnym zwrotu winny za-
pewniać jej rzetelne, transparentne oraz gospodarne dysponowanie41.

Analizując ustawę można stwierdzić, iż łączy ona zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego z jego wykorzystaniem do produkcji rolnej. 
W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że organ wydający decyzję stosując przyjęty 
w ustawie tryb postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, nie dysponuje 
środkami prawnymi do weryfikacji, czy zakupiony przez wnioskodawców olej napę-
dowy został faktycznie wykorzystywany do produkcji rolniczej42. Jest to jedna z fun-
damentalnych wad analizowanej ustawy, która powoduje, że założona funkcja nie 
może być w rzeczywistości realizowana. Może bowiem wystąpić sytuacja, w której 
o zwrot podatku akcyzowego starać się będą osoby, które posiadają co najmniej 1 ha 

38 Tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 869.
39 Tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1314.
40 R. Hauser, Z. Leoński, Egzekucja administracyjna. Komentarz do ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, Warszawa 1995, s. 5.
41 W. Miemiec, P. Pest ... op. cit., s. 18.
42 M. Popławski, R. Dowgier, Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Komentarz. Warszawa 2006, s. 14-15.
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lub 1 ha przeliczeniowego gruntu sklasyfikowanego w ewidencji gruntów i budyn-
ków jako użytki rolne, ale które nie prowadzą na tym gruncie działalności rolniczej 
w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku rolnym.

Jak wspomniano wcześniej, do wniosku o zwrot podatku akcyzowego wniosko-
dawca dołącza faktury VAT albo ich kopie, które są dowodem zakupu oleju napędo-
wego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przepis 
ten nie określa jasno i stanowczo, aby olej napędowy został wykorzystany do na-
pędzania urządzeń rolniczych, nie określa również iż sam wnioskodawca musiałby 
jakiekolwiek urządzenia rolnicze posiadać43.

Następną wątpliwość budzi metoda wyliczania limitu zwrotu podatku akcyzo-
wego. Ustala się ją jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez produ-
centa rolnego na podstawie przedstawionych faktur VAT i stawki zwrotu, w ramach 
rocznego limitu. Limit ten określa się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu 
podatku na 1 litr oleju napędowego, „liczby 100” oraz powierzchni użytków rolnych, 
które są w posiadaniu lub w współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewi-
dencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Z po-
wyższej metody wyliczania limitu zwrotu podatku akcyzowego wynika, że roczne 
zużycie oleju napędowego, uprawniającego do zwrotu podatku, na poziomie mak-
symalnym, wynosi 100 litrów na 1 ha użytków rolnych.

W tej metodzie nie bierze się pod uwagę faktu, że ilość wykorzystywanego oleju 
napędowego dla poszczególnych upraw może znacznie się różnić44. Zużycie oleju 
napędowego na gruntach ornych jest zazwyczaj większe niż na trwałych użytkach 
zielonych – mniejsze od przeciętnego, zaś na gruntach ornych produkcja roślin 
okopowych czy warzyw potrzebuje większej ilości oleju napędowego niż produkcja 
zbóż. W takich samych warunkach produkcja i nakłady energii ponoszone w dzia-
łalności rolniczej na glebach ciężkich są większe niż na glebach lekkich45. Bazując  
na danych statystycznych można wywnioskować, że średnie roczne zużycie oleju 
napędowego wynosi przykładowo 127 litrów na hektar upraw zbóż, 177 litrów na 
hektar upraw ziemniaków i 304 litry na hektar upraw buraka cukrowego46 przy usta-
wowym limicie zwrotu wynoszącym 100 litrów na 1 ha użytków rolnych. Wynika 
z tego, że bez uwzględnienia podziału na poszczególne uprawy producenci rolni, 
którzy prowadzą działalność rolniczą w zakresie upraw wymagających większych 
nakładów energii są w gorszej sytuacji niż producenci rolni zajmujący się uprawą 

43 Por. L. Etel, Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – problemy 
praktyczne [w:] J Głuchowski, A Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Podatkowe i niepodatko-
we źródła finansowania zadań publicznych, Lublin 2007, s. 269.

44 W. Miemiec, P. Pest, Wykorzystywanie oleju napędowego … op. cit., s. 20.
45 J. Pawlak, Zużycie oleju napędowego w rolnictwie polskim, Problemy inżynierii rolniczej, 

wyd. Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Warszawa 2012, zeszyt 3, s. 58-59.
46 Tamże, s. 61.
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wymagająca mniejszych nakładów energii. Opisany brak indywidualizacji limitu 
zwrotu podatku w zależności od rodzaju upraw jest kolejnym powodem potwier-
dzającym, że założona funkcja ustawy nie może zostać naprawdę spełniona.

Kolejnym argumentem, który utrudnia realizację założonych funkcji ustawy 
jest oznaczenie rodzaju oleju napędowego na fakturze, a raczej jego brak. Zgodnie  
z art. 1 analizowanej ustawy zwrot podatku akcyzowego dotyczy jedynie oleju na-
pędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 
11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00. Powyższe założenie ma na celu unie-
możliwienie uzyskania zwrotu podatku do paliw nie będących wykorzystywanych 
do produkcji rolnych. Tymczasem zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 
2004 roku o podatku od towarów i usług47 nie jest wymagane podanie na fakturze 
kodu CN oleju napędowego. Wynika z tego, że organ wydający decyzję o zwrocie 
podatku nie ma pewności czy złożone przez wnioskodawcę faktury rzeczywiście 
dotyczą oleju napędowego oznaczonego jednym z wyznaczonych kodów.

Podsumowując należy zauważyć, że w praktyce można napotkać na problemy 
związane z możliwością korzystania z przywileju zwrotu podatku akcyzowego pod-
miotom nie będącym producentami rolnymi, bądź też nie posiadającym żadnych 
urządzeń rolniczych. Ponadto ustawa nie wyodrębnia limitu zwrotu dla poszczegól-
nych upraw oraz nie egzekwuje obowiązku wskazywania kodu oleju napędowego  
na fakturach VAT dokumentujących ich zakup, przez co budzi wątpliwość, czy 
w pełni realizowane są funkcje wsparcia producentów rolnych, jakie były zamierze-
niem ustawodawcy48.
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Załącznik nr 1 – wzór wniosku.
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VAT I JEGO ZNACZENIE W DOCHODZIE BUDŻETU 
PAŃSTWA W LATACH 2015-2017

VAT and its importance in the state budget income in 2015-2017

Streszczenie: 
Kluczowymi dochodami budżetowymi są podatki pośrednie, w szczególności 

podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy (AKC). Podstawowym 
celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu podatku od towarów i usług 
na dochód budżetu państwa w latach 2015-2017. Realizacja celu opracowania wyma-
gała wykorzystana metody źródłowej na podstawie sprawozdań Ministerstwa Finan-
sów za wymienione lata oraz na przykładzie Urzędu Skarbowego w Lipnie w latach 
2015-2017. Podstawą analizy były sprawozdania roczne z wykonania planu docho-
dów budżetowych Rb-27. Z przeprowadzonej analizy wynika, że dochody wykonane 
w ww. latach wyraźnie wskazują tendencję wzrostową. Dzięki skutecznym działa-
niom Krajowej Administracji Skarbowej wpływy budżetowe systematycznie rosną.
Słowa kluczowe: podatek pośredni, podatek VAT, podatek akcyzowy, dochody bu-
dżetowe

Abstract: 
The key budget revenues are indirect taxes, in particular value added tax (VAT) 

and excise duty (AKC). The main purpose of this article is to present the impact of 
the goods and services tax on the state budget income in 2015-2017. The implemen-
tation of the study required a source method based on the reports of the Ministry of 
Finance for the aforementioned years and on the example of the Tax Office in Lipno 
in 2015-2017. The basis of the analysis were the annual reports on the implementa-
tion of the budget revenue plan Rb-27. The analysis shows that income generated in 
the above-mentioned years clearly indicates an upward trend. Thanks to the effec-
tive actions of the National Tax Administration, budget revenues are systematically 
growing.
Keywords: indirect tax, VAT, excise duty, budget revenues
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1. Wstęp
Podstawowym planem finansowym jest budżet opracowywany, uchwalany i wy-

konywany w sposób określony w ustawie o finansach publicznych. Źródłem do-
chodów budżetu państwa są przede wszystkim podatki. Działalność, która przynosi 
zarobek związana jest z obowiązkiem płacenia podatków. Człowiekowi od wieków 
towarzyszą podatki, występują one powszechnie, niezależnie od kraju, oddziałują 
one w dużym stopniu na życie i działanie człowieka. Dla dochodów budżetowych 
kluczowe znaczenie mają podatki pośrednie, a szczególnie podatek od towarów 
i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy (AKC). Polityka podatkowa państwa wyzna-
cza cele i dobiera środki do ich realizacji, a administracja podatkowa podejmuje 
działania, aby podatnik rzetelnie wypełniał swoje zobowiązania podatkowe. W każ-
dym państwie jest inny system podatkowy, który zawsze jest przedmiotem dyskusji. 
Mieszkańcy mają zróżnicowane opinie i poglądy dotyczące obowiązujących podat-
ków, wysokości stawek podatkowych i zasad rozliczania.

Celem artykułu jest przedstawienie wpływu podatku od towarów i usług na do-
chód budżetu państwa w latach 2015-2017.

Analizę wpływów przeprowadzono na podstawie sprawozdań Ministerstwa Fi-
nansów za wymienione lata oraz na przykładzie Urzędu Skarbowego w Lipnie w la-
tach 2015-2017. Podstawą analizy były sprawozdania roczne z wykonania planu do-
chodów budżetowych Rb-27. Metoda badawcza zastosowana w artykule jest analiza 
danych pozyskanych z materiałów wtórnych. 

Ustawową definicję podatku określa ustawodawca w Ordynacji podatkowej 
w artykule 6 (Dz.U.2019.0.900): „Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przy-
musowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, wojewódz-
twa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej”1.

Charakterystyczną cechą podatku jest ogólność, która stanowi, że od każdego 
podmiotu spełniającego warunki prawa podatkowego obowiązkowo pobiera się po-
datek. Kolejną cechą jest bezzwrotność, wobec czego pobrany podatek nie podlega 
zwrotowi. Podatki cechuje także nieodpłatność, zgodnie z czym podmiot płacący 
nie otrzymuje w zamian żadnego świadczenia. Następną cechą podatku jest przy-
musowość, wobec czego podmiot jest zobligowany do uiszczenia podatku. 

B. Franklin powiedział, że nie ma nic pewnego oprócz śmierci i podatków – „to 
prawda, tyle, że śmierć nie staje się z roku na rok coraz bardziej dokuczliwa.2

O podatkach napisano już dużo, ale nigdy temat ten nie będzie wyczerpany, po-
nieważ gwałtowne zmiany w przepisach podatkowych i systemach administracji 
podatkowej dają nowe możliwości do analizy podatków nie tylko w pracach licen-

1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, (Dz. U. 2019.0.900), art. 6.
2 B. Brzeziński, Wprowadzenie do prawa podatkowego, Dom Organizatora, Toruń 2008, s. 191.
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cjackich, magisterskich czy doktoranckich, ale przede wszystkim jest to wyzwanie 
i otwarta droga do nowych opracowań na temat podatków.

Podatek od towarów i usług został wprowadzony ustawą z dnia 8 stycznia  
1993 roku, która weszła w życie 5 lipca 1993 roku. W latach 90 XX wieku pracami 
legislacyjnymi, a potem wdrożeniem VAT w Polsce kierował W. Modzelewski.

11 marca 2004 roku w związku z koniecznością harmonizacji polskiego prawa po-
datkowego z prawem Unii Europejskiej powstała znowelizowana ustawa o podatku  
od towarów i usług. Cechą charakterystyczną podatku jest:

– powszechność,
– wielofazowość,
– potrącalność,
– neutralność,
– podstawa opodatkowania – obrót netto.

2. Analiza wpływów podatku VAT w dochodach budżetu  
     państwa w latach 2015-2017

Niektórzy twierdzą, że nikt nie powinien zatrzymywać dla siebie więcej, niż jest 
to absolutnie niezbędne. Tego samego zdania jest administracja podatkowa… autor 
nieznany.3

Bez wątpienia podatki stanowiły i stanowią podstawowe źródło dochodów publicz-
nych, a ich pozostałe funkcje mają w odniesieniu do funkcji fiskalnej charakter kom-
plementarny, choć nie mniej istotny.4

Kluczową rolę w dochodach budżetowych w podatkach pośrednich odgrywa 
podatek VAT oraz podatek akcyzowy.

Priorytetem rządu jest obecnie uszczelnianie systemu podatkowego poprzez 
ograniczenie działalności przestępczej i wzrost ściągalności podatków. W tym celu  
1 marca 2017 roku utworzona została Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) z po-
łączenia administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej. Na czele Kra-
jowej Administracji Skarbowej stoi Szef KAS, który podlega ministrowi właściwemu 
do spraw finansów publicznych. 

W KAS funkcjonują dwa rodzaje kontroli. Kontrola podatkowa i kontrola celno-
-skarbowa. Kontrola podatkowa prowadzona jest przez pracowników Urzędów Skar-
bowych, głównie na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, natomiast kontrola 
celno-skarbowa prowadzona jest przez naczelników urzędów celno-skarbowych, jak 
i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Podstawowym zadaniem kontroli celno-
-skarbowej jest wykrywanie i zwalczanie nieprawidłowości o szerokiej skali jak oszu-

3 B.Brzeziński, Wprowadzenie do prawa podatkowego, Dom Organizatora, Toruń 2008, s. 329.
4 M. Sosnowski, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 5/2016 (83) cz. 1, s. 44.
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stwa podatkowe, wyłudzenia i inne przestępstwa oraz działalność zorganizowanych 
grup przestępczych, karuzele podatkowe skutkujące wyłudzeniami podatku VAT. 
Kontrola Celno-Skarbowa to kontrola o charakterze twardej kontroli. Do tej kontroli 
nie stosuje się przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej5.

Wprowadzenie raportowania przez Jednolity Plik Kontrolny (JPK), System Te-
leinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) – system do analizowania przepływów 
pieniężnych pomiędzy podmiotami, którego zadaniem jest wychwytywanie anoma-
lii i podejrzanych transakcji oraz split payment czyli Mechanizm Podzielonej Płat-
ności (MPP) to jedne z elementów uszczelniania podatków6.

Ustawa budżetowa na rok 2015 została uchwalona przez Sejm 15 stycznia  
2015 roku i podpisana przez Prezydenta RP 23 stycznia 2015 roku. Budżet państwa 
w 2015 roku został wykonany zgodnie z ustawą, co wynika z analizy NIK: „Najwyż-
sza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie ustawy budżetowej na rok 2015. 
Ogólną ocenę potwierdzają oceny wykonania budżetu państwa w poszczególnych 
częściach budżetu państwa.”7 

Ustawa budżetowa na rok 2015 zakładała dochody ogółem w kwocie 286.700.000 
tys. zł. Dochody wykonane wyniosły 289.136.706 tys. zł i były wyższe niż zaplano-
wano o 0,8%.

Tabela 1. 
Planowane i wykonane dochody budżetowe ogółem za 2015 rok.

2015 Ustawa budżetowa 
na 2015 w tys. zł.

Wykonanie ustawy 
na 2015 w tys. zł.

3:2
%

1 2 3 4
Dochody i wykonanie 

ogółem: 286.700.000 289.136.706 100,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie tablicy nr 7 Ministerstwa Finansów – 
dochody budżetu państwa.

Poniższa tabela przedstawia planowane i wykonane dochody budżetu państwa:

5 KAS, Ministerstwo Finansów, Kontrola, pkt. 6.
6 https://www.pb.pl/uszczelnianie-vat-pelna-para-945886, (14.04.2019).
7 Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2015, NIK, nr ewid. 

81/2016/P/16/001 KBF, 82/2016/16/002/KBF, s. 12.
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Tabela 2. 
Planowane i wykonane dochody budżetu państwa za 2015 rok – podatki pośrednie.

2015 Ustawa budżetowa  
na 2015 w tys. zł.

Wykonanie 
ustawy 

 na 2015 w tys. zł.

3:2
%

1 2 3 4

Podatki pośrednie: 185.503.000 187.266.556 101,0
1. Podatek od towarów  

i usług 121.301.000 123.120.798 101,5

2. Podatek akcyzowy 62.952.000 62.808.633 99,8

3. Podatek od gier 1.250.000 1.337.125 107,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie tablicy nr 7 Ministerstwa Finansów – dochody 
budżetu państwa.

Jak wspomniano dochody ogółem budżetu państwa za 2015 rok były wyższe niż 
zaplanowano o 0,8%, na co duży wpływ miało większe niż przewidywano wykona-
nie dochodów w podatku od towarów i usług oraz w podatku od gier. Do zwiększe-
nia wpływów z podatku VAT przyczyniły się wprowadzane rozwiązania systemowe.  
1 stycznia 2015 roku wprowadzono system mini one-stop-shop, w skrócie MOSS8. 
W tym przypadku zmianie uległa zasada ustalania miejsca świadczeń usług teleko-
munikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych na rzecz osób prywatnych z innych 
krajów UE. W myśl obowiązujących przepisów MOSS polski przedsiębiorca, który 
świadczy ww. usługi jest zobowiązany do opodatkowania sprzedaży wg przepisów 
obowiązujących w kraju konsumpcji9. Poprzednio stosowana była stawka krajowa 
VAT, zwykle 23%. Celem zwiększenia wpływów budżetowych system podatkowy 
uszczelniany jest sukcesywnie. Wprowadzane są zmiany, które skutecznie zmniejszają 
lukę w podatku VAT. W 2015 roku wprowadzono zmiany w zakresie zwolnień z obo-
wiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Skutkiem tego 
bezwzględny obowiązek ewidencjonowania (niezależnie od obrotu) wprowadzono 
m.in. dla: usług naprawy pojazdów silnikowych, prawniczych, doradztwa podatko-
wego, opieki medycznej, usług związanych z wyżywieniem, fryzjerskich, kosmetycz-
nych, kosmetologicznych i dostaw perfum10. Wyłudzenia podatku VAT utrudniło 
wprowadzenie 1 lipca 2015 odwrotnego obciążenia. W tym przypadku eliminuje się 

8 Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od I-XII 2015 r., Rada Ministrów, 
Warszawa 2016, s. 41.

9 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług art.28, (Dz.U z 2018 r. poz. 
2174).

10 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544), art. 4 ust.1.
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problem „znikającego sprzedawcy”, ponieważ nabywca rozlicza VAT należny (jak 
sprzedawca) i ma prawo do odliczenia VAT naliczonego (jak kupujący).

W podatku od gier dochody wykonane wyniosły 1.337.125 tys. zł i były wyższe 
o 7% niż zaplanowano. Wg danych Ministerstwa Finansów mimo spadku wpływów 
od gier na automatach dochody zwiększyły się w pozostałych grach na rynku gier.

W podatku akcyzowym dochody wykonane wyniosły 62.808.633 tys. zł, co sta-
nowi 99,8% planowanego wykonania. Plan dochodów został wykonany jedynie 
w przypadku energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych, win i samochodów oso-
bowych, natomiast przeliczono się z planowaniem dochodów np. z: wyrobów gazo-
wych, alkoholu etylowego, piwa, paliw opałowych11.

Ustawa budżetowa na 2016 rok została uchwalona przez Sejm 30 stycznia  
2016 roku i podpisana przez Prezydenta RP 3 marca 2016 roku. Budżet państwa 
został wykonany zgodnie z ustawą, co wynika z analizy NIK: „Budżet państwa 
w 2016 r. został wykonany zgodnie z ustawą budżetową. Dochody budżetu państwa 
wyniosły 314,7 mld zł i były wyższe o 0,3% niż zaplanowano oraz o 8,8% większe 
niż w 2015 r.”12.

Tabela 3. 
Planowane i wykonane dochody budżetowe ogółem za 2016 rok.

2016 Ustawa budżetowa  
na 2016 w tys. zł.

Wykonanie ustawy  
na 2016 w tys. zł.

3:2
%

1 2 3 4

Dochody i wykonanie 
ogółem: 313.808.526 314.683.570 100,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie tablicy nr 7 Ministerstwa Finansów – dochody 
budżetu państwa.

Tabela 4. 
Planowane i wykonane dochody budżetu państwa za 2016 rok – podatki pośrednie.

2016 Ustawa budżetowa  
na 2016 w tys. zł.

Wykonanie ustawy  
na 2016 w tys. zł.

3:2
%

1 2 3 4

Podatki pośrednie: 194.149.000 193.740.319 99,8

11 Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od I-XII 2015r., Rada Ministrów, War-
szawa 2016, s. 43.

12 Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2016, NIK, nr ewid. 
78/2017/P/17/001 KBF, 79/2017/17/002/KBF, s. 8.
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1. Podatek od towarów  
i usług 128.683.000 126.584.120 98,4

2.Podatek akcyzowy 64.083.000 65.749.274 102,6

3.Podatek od gier 1.383.000 1.406.925 101,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie tablicy nr 7 Ministerstwa Finansów – dochody 
budżetu państwa.

Ustawa budżetowa na rok 2016 zakładała dochody ogółem w kwocie   
313.808.526 tys. zł. Dochody wykonane wyniosły 314.683.570 tys. zł i były wyższe 
niż zaplanowano o 0,3 %.

W 2016 roku dochody z tytułu podatku od towarów i usług wyniosły  
126.584.120 tys. zł i były niższe od planowanych w ustawie budżetowej na 2016 rok. 
Wpływy z tego tytułu wyniosły 98,4%. Jedną z przyczyn niewykonania dochodów usta-
wy budżetowej na 2016 rok było przyspieszenie wypłaty zwrotów VAT w m-cu grudniu 
2016 roku, których termin przewidziany był na początkowe miesiące 2017 roku.

W podatku akcyzowym dochody wyniosły 65.749.274 tys. zł co stanowi 102,6% 
wykonania. Plan dochodów w podatku akcyzowym został wykonany w większości 
grup towarów akcyzowych jak: wyroby energetyczne, oleje smarowe, paliwo opało-
we, wyroby gazowe, energia elektryczna, samochody osobowe. Planu nie wykonano 
w grupach objętych akcyzą jak: gaz, wyroby węglowe, piwo, wino13.

Dochody z tytułu podatku od gier w 2016 roku wyniosły 1.406.925 tys. zł,  
co stanowi 101,7% planu ustawy budżetowej. Przyczyn wzrostu wpływów z podatku 
od gier paradoksalnie dopatruje się w całkowitym zamknięciu w 2016 roku salonów 
gier na automatach, co poskutkowało rozwojem pozostałych gier hazardowych14. 
Można było zaobserwować boom na tzw. zdrapki, sprzedawane w popularnych 
marketach i na stacjach CPN.

Ustawa budżetowa na 2017 rok została uchwalona przez Sejm 16 grudnia  
2016 roku i  podpisana przez Prezydenta RP 13 stycznia 2017 roku. Budżet pań-
stwa został wykonany zgodnie z ustawą, co wynika z analizy NIK: „Budżet państwa 
w 2017 r. został wykonany zgodnie z ustawą budżetową. Dochody budżetu państwa 
wyniosły 350,4 mld zł i były o 7,7% wyższe niż zaplanowano oraz o 11,4% większe niż 
w 2016 r.”15.

13 Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od I-XII 2016 r., Rada Ministrów, War-
szawa 2017, s. 38-39.

14 Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od I-XII 2016 r., Rada Ministrów, War-
szawa 2017, s. 42.

15 Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2017, NIK, nr ewid. 
88/2018/P/18/001/KBF, 89/2018/18/002/KBF, s. 8.
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Tabela 5. 
Planowane i wykonane dochody budżetowe ogółem za 2017 rok.

2017 Ustawa budżetowa  
na 2017 w tys. zł.

Wykonanie ustawy  
na 2017 w tys. zł.

3:2
%

1 2 3 4

Dochody i 
wykonanie ogółem: 325.428.002 350.414.702 107,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie tablicy nr 7 Ministerstwa Finansów – dochody 
budżetu państwa.

Tabela 6. 
Planowane i wykonane dochody budżetu państwa za 2017 rok – podatki pośrednie.

2017 Ustawa budżetowa  
na 2017 w tys. zł.

Wykonanie 
ustawy  

na 2017 w tys. zł.

3:2
%

1 2 3 4

Podatki pośrednie: 214.192.000 226.702.700 105,8
1. Podatek od towarów 

 i usług 143.483.000 156.801.211 109,3

2. Podatek akcyzowy 69.000.000 68.261.286 98,9

3. Podatek od gier 1.709.000 1.640.203 96,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie tablicy nr 7 Ministerstwa Finansów – dochody 
budżetu państwa.

Ustawa budżetowa na rok 2017 zakładała dochody ogółem w kwocie  
325.428.002 tys. zł. Dochody wykonane wyniosły 350.414.702 tys. zł i były wyższe 
niż zaplanowano o 7,7%.

W 2017 roku dochody z tytułu podatku od towarów i usług wyniosły  
156.801.211 tys. zł i były wyższe od planowanych w ustawie budżetowej na 2017 rok. 
Wpływy z tego tytułu wyniosły 109,3%. Na wzrost wykonania dochodów wpływ 
miało wprowadzenie szeregu działań mających na celu uszczelnianie systemu po-
datkowego między innymi wdrożenie obowiązku składania Jednolitego Pliku Kon-
trolnego (JPK_VAT), wprowadzenie pakietu paliwowego, oraz systemu monitoro-
wania drogowego przewozu towarów (SENT). System SENT to nowoczesny system 
rejestracji i monitorowania przewozu tzw. towarów „wrażliwych” jak paliwa silni-
kowe, alkohole skażone, oleje roślinne, susz tytoniowy. Inne działania, które miały 



71

VAT i jego znaczenie w dochodzie budżetu państwa w latach 2015-2017

wpływ na wzrost dochodów VAT to przede wszystkim skuteczność prowadzonych 
kontroli i zarazem wzrost ściągalności podatku VAT, oraz ograniczenie możliwości 
rozliczania się za okresy kwartalne16.

W podatku akcyzowym dochody wyniosły 68.261.286 tys. zł co stanowi 98,9% 
wykonania. Plan dochodów w podatku akcyzowym został wykonany w takich gru-
pach objętych akcyzą jak: wyroby energetyczne, oleje smarowe, paliwa opałowe, 
samochody osobowe. Planu nie wykonano w grupach objętych podatkiem akcyzo-
wym miedzy innymi: gazu do napędu silników spalinowych, wyrobów węglowych, 
energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych i alkoholowych17.

Dochody z tytułu podatku od gier w 2017 roku wyniosły 1.640.203 tys. zł, 
 co stanowi 96,0% planu ustawy budżetowej. Do spadku wpływów podatku od gier 
przyczyniła się zmiana systemu sprzedaży gier objętych monopolem państwa. Zain-
teresowaniem cieszyły się gry o szybkiej wypłacalności i natychmiastowym wyniku, 
co dało skutek całości konsumpcji po stronie loterii pieniężnych18.

Tabela 7. 
Planowane i wykonane dochody budżetu państwa w latach 2015-2017 

– podatki pośrednie.

Ustawa
Budżet.
2015r.

w tys. zł

Wykon.
Ustawy
2015r.

w tys. zł

Ustawa
Budżet.
2016r.

w tys. zł

Wykon.
Ustawy
2016r.

w tys. zł

Ustawa
Budżet.

2017
w tys. zł

Wykon.
Ustawy

2017
w tys. zł

2:1
%

4:3
%

6:5
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
185.503.000

187.266.556

194.149.000

193.740.319

214.192.000

226.702.700

101,0

99,8

105,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie tablic nr 7 Ministerstwa Finansów za lata 2015-
2017 – dochody budżetu państwa.

Analizując wykonane wpływy w stosunku do planowanych dochodów budżetu 
państwa w podatkach pośrednich na podstawie danych Ministerstwa Finansów mo-
żemy zauważyć, że niewykonanie planu ustawy budżetowej wystąpiło w roku 2016, 
natomiast w latach 2015 i 2017 dochody wykonane w podatkach pośrednich były 
wyższe od prognozowanych analogicznie o 1 i 5,8%.

16 Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od I-XII 2017 r., Rada Ministrów, 
Warszawa 2018, s. 35.

17 Ibidem, s. 36.
18 Ibidem, s.  41.
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Tabela 8. 
Udział podatków pośrednich we wpływach ogółem dochodu budżetu państwa 

w latach 2015-2017.

Dochody
ogółem
2015r.

w tys. zł

Dochody
w podatkach
pośrednich

2015r.
w tys. zł

Dochody
ogółem
2016r.

w tys. zł

Dochody
w podatkach
pośrednich

2016r.
w tys. zł

Dochody
ogółem
2017r.

w tys. zł

Dochody
w podatkach
pośrednich

2016r.
w tys. zł

2:1
%

4:3
%

6:5
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

289.136.706

187.266.556

314.683.570

193.740.319

350.414.702

226.702.700

64,8

61,6

64,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie tablic nr 7 Ministerstwa Finansów za lata 2015-
2017 – dochody budżetu państwa.

Analizując wpływ podatków pośrednich w stosunku do wpływów budżetowych 
ogółem w latach 2015-2017 możemy zauważyć, że podstawę budżetu państwa sta-
nowią podatki pośrednie, których udział we wpływach ogółem wynosi ponad 60%, 
sięgając nawet 64,8% wpływów ogółem. Pozostałe wpływy to wpływy podatkowe 
z podatków CIT, PIT, od wydobycia niektórych kopalin, podatek tonażowy i podat-
ki zniesione, oraz dochody niepodatkowe jak dywidendy, cła, dochody państwowych 
jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe, wpłaty jednostek samorządu 
terytorialnego. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi.

3. Analiza wpływów podatku VAT na przykładzie US w Lipnie 
     w latach 2015-2017

1 marca 2017 roku powstała Krajowa Administracja Skarbowa, w której struk-
turach znajduje się 16 izb administracji skarbowej, 400 urzędów skarbowych,  
16 urzędów celno-skarbowych, w tym 45 delegatur i 144 oddziały celne.

Zdjęcie 1. przedstawia budynek Urzędu Skarbowego w Lipnie.
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Zdjęcie 1. Budynek Urzędu Skarbowego w Lipnie.

Źródło: bip.gov.pl.

Zdjęcie nr 2. przedstawia wizualizację i logo powstałej 1 marca 2017 roku Kra-
jowej Administracji Skarbowej. Cechą charakterystyczną wizualizacji jest szata gra-
ficzna w kolorze szaro-czerwonym.

Zdjęcie 2. Wizualizacja i logo KAS od 1 marca 2017 roku.

Źródło:https://www.google.com/search?q=Wizualizacja+i+logo++KAS+od+1+mar-
ca+2017+roku.&tbm=isch&source=univ&client=firefoxb&sa=X&ved=2ahUKEwjan-
ZGb0PrhAhWqpYsKHUECCo0Q7Al6BAgJEA0&biw=1280&bih=899 (02.05.2019).

Na czele Krajowej Administracji Skarbowej stoi Szef Krajowej Administracji 
Skarbowej, który podlega ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Szefowi KAS podlegają:
• Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
• Dyrektorzy izb administracji skarbowej. 

Natomiast dyrektorom izb administracji skarbowej podlegają:
• naczelnicy urzędów skarbowych, 
• naczelnicy urzędów celno-skarbowych.

Urząd Skarbowy w Lipnie podlega Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy. 
Obecnie stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lipnie pełni Pan Mariusz 

Mańkowski.
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Schemat nr 1. przedstawia strukturę organizacyjną KAS.

Schemat 1. Struktura organizacyjna KAS.

Źródło: https://www.google.com/search?q=krajowa+administracja+skarbowa+struktura 
&client (02.06.2019).

Schemat 2. przedstawia schemat organizacyjny Urzędu Skarbowego w Lipnie.

Schemat 2. Schemat organizacyjny Urzędu Skarbowego w Lipnie.

Źródło: Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Lipnie sta-
nowiący załącznik do Zarządzenia Nr 12/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej  
w Bydgoszczy z dnia 26 stycznia 2018 roku.
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Naczelnik Urzędu Skarbowego jest organem KAS podlegającym ministrowi wła-
ściwemu do spraw finansów publicznych. Terytorialny zasięg działania Naczelnika 
Urzędu Skarbowego w Lipnie to powiat lipnowski obejmujący: Miasto Lipno oraz 
gminy: Bobrowniki, Chrostkowo, Dobrzyń n/W, Kikół, Lipno, Skępe, Tłuchowo 
i Wielgie.

Urząd Skarbowy w Lipnie kilkakrotnie był wyróżniony w ogólnopolskim kon-
kursie „Urząd Przyjazny Przedsiębiorcy”, organizowanym przez Ministerstwo Fi-
nansów i Business Centre Club. Wyróżnienie to zostało przyznane za tworzenie 
przyjaznej atmosfery pomiędzy Urzędem Skarbowym, a przedsiębiorcami oraz 
promowanie wysokich standardów działalności administracji podatkowej w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim. Oczywistym jest, że pod nazwą Urząd Skarbowy 
działają urzędnicy, którzy to swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do wy-
różnienia Urzędu w ogólnopolskim konkursie.

Poniższa tabela przedstawia dochody wykonane w podatku od towarów i usług 
(wpłaty-zwroty) w latach 2015-2017, które wynosiły:

Tabela 9. 
Dochody budżetowe wykonane w podatku VAT w US Lipno za lata 2015-2017.

Dochody wykonane 2015 w zł 2016 zł 2017 w zł
1 2 3 4

Podatek od towarów i 
usług VAT 19.270.760,28 40.477.761,84 47.585.446,53

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania planu dochodów 
budżetowych za okres sprawozdawczy 01.01.2015 – 31.12.2017 Rb-27 Urzędu Skarbowe-
go w Lipnie.

Z powyższego zestawienia wynika, że najmniejsze wykonane dochody budże-
towe w opisywanych latach wystąpiły w 2015 roku, natomiast w latach kolejnych 
odnotowujemy znaczny wzrost wykonania dochodów. W 2016 roku dochody wzro-
sły w stosunku do roku 2015 o 21.207.001,56 zł, natomiast w 2017 roku dochody 
wzrosły o 28.314.468,25 zł, a w stosunku do roku 2016 o 7.107.684,72 zł.

Tabela 10 przedstawia wykonanie dochodów budżetowych w latach 2015-2017 
w US Lipno (wpłaty-zwroty).
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Tabela 10. 
Wykonanie dochodów budżetowych w 2015 roku w US Lipno (wpłaty – zwroty).

Rok Wpłaty VAT w zł Zwroty VAT w zł Wpłaty-zwroty 
2-3 3:4 %

1 2 3 4 5

2015 60.438.908,28 41.168.148,00 19.270.760,28 68,12

2016 60.398.820,04 19.921.058,20 40.477.761,84 32,99

2017 67.111.225,93 19.525.779,40 47.585.446,53 29,08

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania planu dochodów bu-
dżetowych za okres sprawozdawczy 01.01.2015 – 31.12.2017 Rb-27 Urzędu Skarbowego 
w Lipnie.

Na podstawie tabeli nr 10. możemy zauważyć, że wpłaty w podatku VAT w la-
tach 2015-2016 kształtowały się na jednakowym poziomie, jedynie w roku 2017 nie-
znacznie wzrosły, natomiast zwroty w stosunku do wpłat w 2015 roku wynosiły aż 
68,12%, natomiast w latach 2016-2017 zauważamy spadek procentowy zwrotów 
w stosunku do wpłat, który kształtuje się na poziomie w roku 2016 31,99%, a w roku 
2017 29,08%.

Kolejna tabela nr 11. przedstawia udział dochodów z podatku VAT Urzędu Skar-
bowego w Lipnie w dochodach ogółem budżetu Państwa w latach 2015-2017.

Tabela 11. 
Udział dochodów z podatku VAT US Lipno w dochodach ogółem budżetu Państwa. 

Rok
Dochody ogółem
budżetu państwa

w tys. zł

Dochody
z podatku VAT

US Lipno  
w tys. zł

3:2 %

1  2  3  4

2015  289.136.706  19.271 0,007

2016  314.683.570  40.478 0,013

2017  350.414.702  47.585 0,014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie tablic nr 7 Ministerstwa Finansów za lata 2015-
2017 – dochody budżetu państwa oraz sprawozdania z wykonania planu dochodów bu-
dżetowych za okres sprawozdawczy 01.01.2015-31.12.2017 Rb-27 Urzędu Skarbowego 
w Lipnie.

Na podstawie zestawienia możemy zauważyć, że udział dochodów z podatku 
VAT w dochodach ogółem budżetu państwa kształtuje się na bardzo niskim po-
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ziomie i wynosi procentowo za rok 2015 0,007%, za rok 2016 0,013% i za rok 2017 
0,014%. Zauważyć możemy wzrost procentowy w latach 2016, 2017 w stosunku do 
roku 2015 o 0,007% i 0.008%. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że Urząd Skarbowy 
w Lipnie to jeden z 400 Urzędów w kraju.

Tabela nr 12. przedstawia udział dochodów z podatku VAT Urzędu Skarbowego 
w Lipnie w dochodach z podatku VAT budżetu Państwa w latach 2015-2017.

Tabela 12. 
Udział dochodów z podatku VAT US Lipno w dochodach z podatku VAT

budżetu państwa.

Rok
Dochody z podatku 

VAT
budżetu państwa  

w tys. zł

Dochody z podatku 
VAT

US Lipno w tys. zł
3:2 %

1  2  3  4

2015  123.120.798  19.271 0,016

2016  126.584.120  40.478 0,032

2017  156.801.211  47.585 0,03

Źródło: Opracowanie własne na podstawie tablic nr 7 Ministerstwa Finansów za lata 2015-
2017 – dochody budżetu państwa oraz sprawozdania z wykonania planu dochodów bu-
dżetowych za okres sprawozdawczy 01.01.2015 – 31.12.2017 Rb-27 Urzędu Skarbowego 
w Lipnie.

Podobnie jak w poprzednim zestawieniu udział procentowy z podatku VAT 
w dochodach z podatku VAT budżetu państwa jest znikomy i wynosi w roku 2015 
0,016%, 2016 0,032% i w roku 2017 0,03%. Zauważalny wzrost procentowy udziału 
w latach 2016 i 2017 o 0,016% i 0,014%.

4. Wnioski końcowe
Przeprowadzona analiza wpływu podatku od towarów i usług w dochodach bu-

dżetu państwa oraz na przykładzie Urzędu Skarbowego w Lipnie obejmuje okres 
od 2015 do 2017 roku. Z przeprowadzonej analizy wynika, że dochody wykonane 
w ww. latach wyraźnie wskazują tendencję wzrostową. Dzięki skutecznym działa-
niom Krajowej Administracji Skarbowej wpływy budżetowe systematycznie rosną. 
Działania Krajowej Administracji Skarbowej to przede wszystkim efektywny pobór 
podatków, poprawa ich ściągalności, ograniczanie szarej strefy oraz czynności ana-
lityczne. Narzędziami pomocniczymi są systemy informatyczne, które w sposób 
ciągły są ulepszane. Urzędnicy walczą z przestępcami gospodarczymi i oszustami 
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podatkowymi, ale również nie zapominają o uczciwych podatnikach wspierając ich 
i służąc pomocą, co daje efekty w postaci zwiększonych wpływów do budżetu.

W 2015 roku wpływy budżetowe ogółem były wykonane w 100,8% w stosunku 
do planowanych, natomiast w podatku od towarów i usług w 101%. Do wykonania 
wpływów budżetowych w podatku od towarów i usług przyczyniły się rozwiązania 
systemowe, jak wspomniany wprowadzony w 2015 roku system mini one-stop-shop 
(MOSS) oraz bardziej restrykcyjne potraktowanie zwolnień w zakresie stosowania 
kas rejestrujących.

Zdjęcie 3. przedstawia korzyści jakie umożliwia nam odebranie wydruku para-
gonu fiskalnego.

Zdjęcie 3. Korzyści z odebrania wydruku paragonu fiskalnego.

Źródło: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=3194 (02.06.2019).

Kasy rejestrujące to też udogodnienie dla podatnika jak możliwość złożenia re-
klamacji, porównania cen, ale także zmniejszanie szarej strefy. Coraz częściej spoty-
kamy się z żądaniem wydania paragonu przez konsumenta.

W 2016 roku wpływy budżetowe ogółem były wykonane w 100,3% w stosunku 
do planowanych, a w podatku od towarów i usług w 98,4%. Dochody z podatku 
VAT były niższe od planowanych, a przyczyną było przyspieszenie decyzją Mini-
sterstwa Finansów wypłaty zwrotów VAT w miesiącu grudniu 2016, których termin 
przewidziany był na początkowe miesiące 2017 roku. Tu trzeba zastanowić się nad 
celem decyzji Ministerstwa Finansów, może to kreatywna księgowość?

W 2017 roku wpływy budżetowe ogółem były wykonane w 107,7%. Jest to naj-
wyższe wykonanie analizowanych lat, które wyniosły w 2015 roku 100,8%, a w 2016 
100,3%. W podatku VAT dochody budżetowe wyniosły 109,3% i jest to też najwyższe 
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wykonanie dochodów z trzech analizowanych lat. Wzrost wykonania o 9,3% wiąże 
się z prowadzonymi działaniami mającymi na celu uszczelnianie systemu podatko-
wego. Wprowadzenie wspomnianego JPK_VAT, systemu SENT oraz skuteczności 
prowadzonych kontroli i ściągalności VAT, to niektóre z działań, które przyczyniły 
się do wzrostu wykonania budżetu państwa z tytułu podatku VAT. Z przeprowadzo-
nej analizy wynika, że największy udział w wykonaniu budżetu państwa ma podatek 
od towarów i usług. Tu musimy postawić sobie pytanie czy w związku ze wzrostem 
wpływów podatkowych państwo powinno rozszerzać ulgi podatkowe i tworzyć pro-
gramy 500+, czy przeznaczyć środki finansowe na inne cele?

Podsumowując posłużę się cytatem P. M. Gaudemet’a : Człowiek nie może wyda-
wać więcej pieniędzy niż otrzymuje, jeśli nie chce się doprowadzić do ruiny19.
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Streszczenie:
Dotacje celowe stanowią zasadniczy element systemu finansowego jednostek sa-

morządu terytorialnego w Polsce. Za pomocą dotacji celowych z budżetu państwa 
finansowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone samorządom w drodze ustawowej. Dotacje te służą także dofinansowaniu 
zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz zadań realizowanych  
na podstawie porozumień zawieranych przez samorządy z organami administra-
cji rządowej. W niniejszym artykule zaprezentowana zostanie rola dotacji celowych 
i sposób ich wykorzystania w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie 
gminy Bytoń w latach 2015–2018.
Słowa kluczowe: dotacje celowe, jednostka samorządu terytorialnego, finanse pu-
bliczne

Abstract:
The article is focused on the issue of earmarked subsidies for local self-govern-

ments. Earmarked subsidies are used to finance different public expenditures, espe-
cially so called delegated tasks. This form of financing is a very important part of the 
financial system of local self-governments. It’s significance constantly grows. The 
article presents role of earmarked subsidies for local self-government units on the 
example of the Bytoń municipality in the years 2015–2018.
Keywords: earmarked subsidies, local self-government, public finance



82

Marlena Kręplewska

1. Wprowadzenie
Dotacje celowe to, obok dochodów własnych oraz subwencji ogólnych, zasad-

niczy element systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego (dalej: j.s.t.) 
w Polsce. Przede wszystkim, dzięki dotacjom celowym gminy mogą finansować za-
dania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ustawowo zlecone. Dofi-
nansowane za pomocą dotacji mogą być także zadania własne oraz zadania realizo-
wane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej. 

Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią ważny element polityki finansowej 
samorządów terytorialnych. Rodzaje dotacji, jakie mogą otrzymać jednostki samo-
rządu terytorialnego, wynikają przede wszystkim z przepisów ustawy o finansach 
publicznych1 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego2. Są one 
przewidziane również w przepisach wielu ustaw szczególnych. W świetle art. 126 u.f.p., 
dotacjami są podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu pań-
stwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych funduszy ce-
lowych, przeznaczone na podstawie samej u.f.p., odrębnych ustaw lub umów mię-
dzynarodowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. 
Obecnie ustawa wyróżnia dotacje przedmiotowe, dotacje podmiotowe oraz dota-
cje celowe. Dotacje przedmiotowe kalkulowane są według stawek jednostkowych 
i w istocie stanowią dopłaty do określonych wyrobów lub usług. Dotacje podmio-
towe mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bieżących funkcjo-
nowania ustawowo określonych podmiotów, np. samorządowych instytucji kultury. 
Dotacje celowe służą zaś finansowaniu różnorodnych zadań publicznych, wymie-
nionych w wielu ustawach.

Przedmiotem artykułu są dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone  
na realizację zadań własnych i zadań zleconych przez jednostki samorządu teryto-
rialnego (gminy). Zasilanie samorządów środkami z dotacji zostanie przedstawio-
ne na przykładzie gminy Bytoń, położonej w województwie kujawsko-pomorskim, 
w powiecie radziejowskim.

2. Dotacje celowe na zadania samorządu gminnego w świetle  
    przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Konstytucja RP3 w art. 167 stanowi, że jednostkom samorządu terytorialnego 
zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających  

1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 
869), dalej: u.f.p.

2 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. 
Dz.U. z 2018 r., poz. 1530 ze zm.), dalej: u.d.j.s.t.

3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze 
zm.).
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im zadań. W Konstytucji wymienione zostały następujące źródła dochodów j.s.t.: 
dochody własne, subwencje ogólne oraz dotacje celowe z budżetu państwa. Dotacje 
są bardzo ważnym źródłem dochodów j.s.t., stanowią jeden z podstawowych instru-
mentów polityki finansowej państwa względem samorządu.

Słownikowa definicja Witolda Doroszewskiego przedstawia „dotację” jako for-
mę wyposażenia instytucji albo osoby w środki finansowe – dotacja to obdarowanie 
majątkiem nieruchomym, darowizna, uposażenie4. Definicja legalna dotacji znajdu-
je się natomiast w przywołanym na wstępie art. 126 u.f.p. W art. 127 u.f.p., określa-
jącym przeznaczenie dotacji celowych, wymienione zostały m.in. dotacje przezna-
czone na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz 
bieżących zadań własnych j.s.t.

Dotacje dla j.s.t. można podzielić również ze względu na źródło pochodzenia 
środków. Podział ten pozwala wyróżnić dotacje z budżetu państwa, dotacje z nie-
których państwowych funduszy celowych (np. Państwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych), dotacje pochodzące z zasobów państwowych osób 
prawnych (np. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), 
dotacje pochodzące od samorządowych osób prawnych (wojewódzkie fundusze 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej), a także dotacje z budżetów innych jed-
nostek samorządu terytorialnego5.

Zgodnie z przepisami u.d.j.s.t. dochodami samorządu mogą być dotacje celowe 
przeznaczone na:

• zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone 
ustawami;

• zadania realizowane przez j.s.t. na mocy porozumień zawartych z organami 
administracji rządowej;

• usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk ży-
wiołowych;

• realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych;
• zadania realizowane na szczeblu powiatowym przez straże oraz inspekcje;
• zadania własne j.s.t., finansowane w pełni albo częściowo ze środków z do-

tacji celowych;
• zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury;

4 W. Doroszewski, Słownik języka polskiego, t. 2, Warszawa 1965, s. 316.
5 M. Ofiarska, Z. Ofiarski, Udzielanie dotacji celowych z budżetu państwa dla jednostek samo-

rządu terytorialnego – zagadnienia administracyjnoprawne i finansowoprawne [w:] A. Boro-
do (red.), Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego, Toruń 2013, 
s. 45.



84

Marlena Kręplewska

• inne zadania określone w odrębnych ustawach6.
Z dniem 1 stycznia 2018 r.  wszedł w życie art. 42a u.d.j.s.t.7 stanowiący,  

że jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje na budowę i re-
monty pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego. Dota-
cje te pochodzą z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obro-
ny Narodowej.

3. Dotacje celowe na zadania własne
Jedną z kategorii dotacji celowych są dotacje celowe na zadania własne, które 

mogą być udzielane na dofinansowanie zadań własnych bieżących oraz inwestycyj-
nych. Najczęściej ich charakter jest fakultatywny8. Art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym9 stanowi, że do zakresu działań gminy należą wszystkie sprawy publicz-
ne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. 
Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty jest zadaniem własnym samorządu 
gminnego. Na mocy art. 42 ust. 2 u.d.j.s.t. samorządy terytorialne mogą otrzymywać 
dotacje na zadania własne:

• z zakresu zadań inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych;
• związane z inicjatywami wspierania edukacji na obszarach wiejskich, w tym 

na stypendia i pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej;
• związane z wdrażaniem reformy systemu oświaty, wyrównywaniem szans 

edukacyjnych oraz zapewnianiem kształcenia praktycznego;
• realizowane w celu zagospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa 

przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej i przekazanych jednostce samo-
rządu terytorialnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 
1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od 
wojsk Federacji Rosyjskiej10;

• związane z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem 
sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, a także sportu osób nie-
pełnosprawnych; 

• związane z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem 
sportu strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz organi-
zacji proobronnych;

6 Tamże, s. 45–46.
7 Dodany ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz.U., poz. 2260).
8 K. Czarnecki, Dotacje budżetowe. Konstrukcja prawna i procedury, Toruń 2018, s 134.
9 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 506), 

dalej: u.s.g.
10 Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa 

przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz.U. Nr 79, poz. 363 ze zm.).
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• związane z budową infrastruktury ładowania drogowego transportu pu-
blicznego oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych, o których mowa 
w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alterna-
tywnych11, wykorzystywanych do wykonywania zadań własnych jednostek 
samorządu terytorialnego;

• o których mowa w odrębnych przepisach – na zasadach w nich określo-
nych.

Dotacje, jakie samorządy mogą otrzymywać na podstawie art. 43 ustawy o do-
chodach jednostek samorządu terytorialnego to dotacje na zadania objęte mecena-
tem państwa w dziedzinie kultury. Zakres zadań możliwych do objęcia dofinanso-
waniem oraz zasady składania wniosków określa rozporządzenie Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie z zakresu zadań 
objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury, na które jednostki samorządu 
terytorialnego mogą otrzymywać dotacje, oraz sposobu i trybu przyznawania tych 
dotacji12. Jednostki samorządu mogą otrzymywać dotacje na realizację zadań zwią-
zanych z zachowaniem, waloryzacją i ochroną dziedzictwa kulturowego, a także bu-
dowę i modernizację infrastruktury kulturalnej.

Zadania z zakresu ochrony zabytków należą do zadań własnych gmin13. Gmi-
na, która jest właścicielem zabytku wpisanego do rejestru zabytków może ubiegać 
się o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac konser-
watorskich czy robót budowlanych przy tym zabytku. Dotacja może być udzielona 
przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 
Dotacja zasadniczo może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecz-
nych do realizacji prac14.

Art. 51 u.d.j.s.t. stanowi natomiast, że dotacji celowych można udzielać gminom 
na zadania związane z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa 
i porządku publicznego oraz na usuwanie skutków powodzi i osuwisk ziemnych 
oraz skutków innych klęsk żywiołowych. Dotacje te mogą być udzielane również  
na budowę mieszkań komunalnych niezbędnych do zaspokojenia potrzeb mieszka-
niowych poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi15.

Dotacje na zadania związane ze wspieraniem rozwoju edukacji na obszarach 
wiejskich, wdrażaniem reformy systemu oświaty, wyrównywaniem szans eduka-
cyjnych, zapewnianiem praktycznego kształcenia przyznaje minister właściwy  

11 Tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1124.
12 Dz.U., poz. 737.
13 Art. 7 ust. 1 pkt. 9 u.s.g.
14 K. Czarnecki, Dotacje budżetowe…, s. 104.
15 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1473 ze zm.
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do spraw oświaty i wychowania po przeprowadzeniu uzgodnień z wojewodami. Po-
działu dotacji na zadania z zakresu rozwijania sportu dokonuje minister właściwy 
do spraw kultury fizycznej, a następnie przekazuje je samorządom.

 Zgodnie z art. 128 ust. 2 u.f.p. w przypadku zadań własnych bieżących i inwe-
stycyjnych, kwota dotacji celowej na ich dofinansowanie nie może przekroczyć 80% 
kosztów realizacji zadania, chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej. Natomiast 
dotacje na zadania inwestycyjne szkół i placówek oświatowych mogą być udzielane 
do wysokości 50% planowanych wydatków j.s.t. na realizację danego zadania, chyba, 
że odrębne przepisy stanowią inaczej (limit ten określa art. 42 ust. 3 u.d.j.s.t.).

Podkreślić należy, że zadania własne nie powinny być w pełni finansowane  
za pomocą dotacji celowych, ponieważ prowadziłoby to do ograniczenia samodziel-
ności finansowej j.s.t. i nadmiernego ich uzależnienia od podmiotów dotujących 
(administracji rządowej)16.

4. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji  
    rządowej

Art. 166 ust. 2 Konstytucji RP stanowi, że jednostkom samorządu terytorialnego 
można zlecić w drodze ustawy wykonanie zadań publicznych, innych niż zadania 
własne. Zadania zlecone j.s.t., finansowane za pomocą dotacji, określone są przepi-
sami licznych ustaw szczególnych. Kiedy państwo przekazuje samorządom zadania 
do realizacji, musi również przekazać niezbędne do tego środki. Dotacje na zada-
nia z zakresu administracji rządowej stanowią jedną z kategorii dotacji celowych 
dla j.s.t. Mogą być udzielane na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu tery-
torialnego ustawami.

Przekazywanie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone następuje za po-
średnictwem wojewody. Zgodnie z art. 49 ust. 5 i 6 u.d.j.s.t. dotacje celowe na za-
dania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powinny 
być przekazywane w taki sposób, aby umożliwić samorządom terytorialnym pełne 
i terminowe ich wykonanie. Kwoty dotacji celowych na te zadania określane są przez 
dysponentów części budżetowych według zasad przyjętych w budżecie państwa  
do określenia wydatków podobnego rodzaju, o ile odrębne przepisy nie stanowią 
inaczej. Przyjęcie przez ustawodawcę w art. 49 ust. 3 u.d.j.s.t. takiego sposobu usta-
lania wysokości dotacji celowych może być źródłem istotnych trudności, ponieważ 
zadania, które zostały przekazane ustawowo do realizacji przez j.s.t. nie są przez ad-
ministrację rządową wykonywane. Stąd też brak jest właściwego punktu odniesienia 

16 E. Ruśkowski, J.M. Salachna, Finanse lokalne po akcesji, Warszawa 2007, s 148. 
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dla sporządzenia adekwatnej kalkulacji17. Problem zaniżonych kwot dotacji celowych 
na zadania zlecone od wielu lat podnoszony jest przez samorządowców18. Gmina re-
alizując zadania z zakresu administracji rządowej działa w imieniu tej administra-
cji oraz na jej odpowiedzialność19. Jednocześnie nie może zaprzestać wykonywania 
zadań zleconych argumentując to posiadaniem niewystarczających środków na ten 
cel. W tej sytuacji j.s.t. zmuszone są sięgać po własne środki bądź nawet zaciągać 
zobowiązania. Wówczas jednostka samorządu terytorialnego ma prawo dochodzić 
od Skarbu Państwa należnego świadczenia wraz z odsetkami w postępowaniu sądo-
wym20.

5. Dotacje celowe dla gminy Bytoń w latach 2015–2018
Gmina Bytoń położona jest w zachodniej części województwa kujawsko-pomor-

skiego, w południowej części powiatu radziejowskiego. Teren współczesnej gminy 
Bytoń należy do historycznej krainy Kujaw. Ogólna powierzchnia gminy wyno-
si 7335 ha, co stanowi 12,1% powierzchni powiatu radziejowskiego. Użytki rolne 
stanowią 86,1%, a lasy zaledwie 2,8% powierzchni gminy. Ludność gminy Bytoń 
wynosi 3876 osób, w tym ludność w wieku produkcyjnym to 2143 osoby, a popro-
dukcyjnym – 734 osoby. W wewnętrznym podziale administracyjnym gmina Bytoń 
dzieli się na 17 jednostek sołeckich.

W oparciu o roczne sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bytoń za okres 
2015–201821 można stwierdzić, że z budżetu państwa na rzecz gminy przekazywane 
były następujące rodzaje dotacji celowych:

• dotacje na pomoc społeczną,
• dotacje na uaktualnienie list wyborczych;
• dotacje na organizację wyborów prezydenckich;
• dotacje na organizację wyborów do Sejmu i Senatu;

17 M. Karlikowska, Komentarz do art. 129 u.f.p. [w:] M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, 
K. Sawicka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wrocław 2010, s. 343–344.

18 Zob. np. Samorządy chcą wykazać, ile dokładają do zadań zleconych, https://www.prawo.
pl/samorzad/samorzadowcy-chca-uwzglednienia-w-klasyfikacji-budzetowej,441914.html 
(dostęp: 10.07.2019 r.).

19 K. Czarnecki, Dotacje budżetowe…, s. 112.
20 A. Borodo, Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Toruń 2014, s. 201.
21 Zarządzenie wójta Gminy Bytoń nr 0050.113/2016 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie sprawozdania 

rocznego z wykonania budżetu Gminy Bytoń za rok 2015, Zarządzenie wójta Gminy Bytoń nr 
0050.202/2017 z dnia 17.03.2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bytoń 
za rok 2016, Zarządzenie wójta Gminy Bytoń nr 0050.276/2018 z dnia 23.03.2018 r. w sprawie 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bytoń za 2017 rok, Zarządzenie wójta Gminy Bytoń 
nr 0050.29/2019 r. z dnia 20.03.2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 
gminy Bytoń za rok 2018, Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bytoń, http://www.ugbyton.
samorzady.pl/ (dostęp: 10.07.2019 r.).



88

Marlena Kręplewska

• dotacje na organizację referendum ogólnokrajowego;
• dotacje na zadania z zakresu oświaty;
• dotacje na wyprawki szkolne;
• dotacje na zakup podręczników.

Na podstawie danych przedstawionych w sprawozdaniu z wykonania budżetu 
gminy Bytoń za rok 2015, łączna kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu 
państwa wyniosła 3 713 085,30 zł, w tym:

• dotacje na zadania własne 1 015 261,26 zł,
• dotacje na zadania zlecone 2 697 824,04 zł.

Na podstawie danych przedstawionych w sprawozdaniu z wykonania budżetu 
gminy Bytoń za rok 2016, łączna kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu 
państwa wyniosła: 4 950 049,82 zł. Zawarte w niej były dotacje na zadania zlecone 
(m.in. z zakresu opieki społecznej, administracji rządowej oraz organizacji wyborów 
powszechnych). W roku 2017 łączna kwota dotacji wynosiła 5 561 391,21 zł. W roku 
2018 była to natomiast kwota 5 381 837,08 zł.

Środki pochodzące z dotacji celowych stanowią dużą część dochodów gminy, 
pomagają w realizacji wielu zadań i wpływają na rozwój gminy. Kwoty dotacji dla 
gminy Bytoń wykazują z każdym rokiem tendencję wzrostową, co umożliwia dofi-
nansowanie zadań własnych oraz prawidłowe wykonanie zadań zleconych.

Tabela 1. 
Udział dotacji celowych w dochodach gminy Bytoń w latach 2015–2018.

Rok Dochody gminy 
ogółem

Dochody  
z dotacji 
celowych

Udział dochodów  
z dotacji celowych 

w dochodach gminy 
ogółem

2015 11 284 096,20 zł 2 706 018,68 zł 23,98 %

2016 15 217 410,93 zł 5 926 258,54 zł 38,94 %

2017 15 468 844,06 zł 6 399 421,39 zł 41,36 %

2018 17 427 545,55 zł 5 381 837,08 zł 30,88 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie Zarządzeń wójta gminy Bytoń Nr 
0050.113/2016, Nr 0050.202/2017, Nr 0050.276/2018, Nr 0050.29/2019 w sprawie przed-
stawienia rocznych sprawozdań z wykonania budżetu gminy za lata 2015–2018.

Dotacje celowe na zadania zlecone w latach 2015–2018 w gminie Bytoń stano-
wiły znaczną cześć dochodu gminy. Od 2016 r. był to dochód na poziome powyżej 
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30% dochodów ogółem. Dotacje były udzielane na takie zadania, jak m.in. admini-
stracja publiczna, oświata, rolnictwo, pomoc społeczna.

Tabela 2. 
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 

oraz na inne zadania zlecone ustawami jako dochody gminy Bytoń w latach 2015–2018.

Rok Dochód planowany Dochód wykonany Wskaźnik wykonania

2015 1 990 500,00 zł 2 706 018,68 zł 135, 94 %

2016 4 976 040,18 zł 4 950 049,82 zł  99,48 %

2017 4 501 950,00 zł 5 561 391,21 zł  123,53 %

2018  5 432 522 zł 5 381 837,08 zł  99,07 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie Zarządzeń wójta gminy Bytoń Nr 
0050.113/2016, Nr 0050.202/2017, Nr 0050.276/2018, Nr 0050.29/2019 w sprawie przed-
stawienia rocznych sprawozdań z wykonania budżetu gminy za lata 2015–2018.

Porównując dane z zakresu wykonania dochodów z dotacji celowych w gminie 
Bytoń można zauważyć, że wskaźnik wykonania dotacji był zawsze na poziomie 
przekraczającym 99%, zaś w latach 2015 i 2017 przekroczył poziom 100%.

6. Podsumowanie 
Gmina ponosi wydatki publiczne w celu zaspokojenia potrzeb społeczności lo-

kalnej (zadania własne) i realizacji zadań zleconych. Aby jednostki samorządu te-
rytorialnego mogły prawidłowo wykonywać powierzone im zadania, muszą mieć 
zapewniony odpowiedni udział w dochodach publicznych.

Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią bardzo ważny element samorzą-
dowej gospodarki finansowej. W gminie Bytoń w latach 2015–2018 można za-
obserwować stały wzrost kwot dotacji z budżetu państwa, co sprawia, że gmina  
ma zapewnione fundusze na realizację zadań i może w efektywny sposób je wyko-
nywać.
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W POGONI ZA LEPSZYM ŻYCIEM  
– EUROSIEROCTWO ORAZ MIGRACJE
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In the pursuit of a better life – Euro-orphanhood and economic  
migrations as determinants of the transformation of the image  

of the modern family

Streszczenie:
Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie przyczyn i konsekwencji problemu, ja-

kim są wyjazdy zarobkowe. Migracje, bowiem mają istotny wpływ na rodzinne ży-
cie – osłabienie więzi, brak poczucia bezpieczeństwa, „osierocenie” dzieci oraz brak 
uczestnictwa osoby wyjeżdzającej w życiu rodziny, to tylko niektóre z niepożąda-
nych skutków migracji. Istnieje wiele różnych przyczyn migracji, jednak najczęściej 
wymienianą jest niezadowalająca sytuacja finansowa – czy poprzez wyjazdy zarob-
kowe rodzina zyskuje czy traci? W jaki sposób eurosieroctwo oraz zarobkowe mi-
gracje determinują obraz współczesnej rodziny? 
Słowa kluczowe: rodzina, migracje, relacje, dzieci, eurosieroctwo

Abstract:
This article aims to show the causes and consequences of the problem of econo-

mic migration. Migrations, because they have a significant impact on family life – 
weakening of bonds, insecurity, „orphanhood” of children and lack of participation 
of a person leaving the family life are just some of the undesirable effects of migra-
tion. There are many different reasons for migration, however, the unsatisfactory 
financial situation is the most frequently mentioned – does the family gain or lose 
via family migration? In what way do euro-orphanhood and gainful migrations de-
termine the image of the modern family?
Keywords: family, migrations, relations, children, euro-orphanhood
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1. Wprowadzenie
Migracja nie jest zjawiskiem nowym, powstałym na przestrzeni ostatnich lat, 

lecz procesem występującym od bardzo dawna. Szczególnie nasiliła się po II wojnie 
światowej. Ludzie wyjeżdżali z kraju przede wszystkim w poszukiwaniu lepszego 
życia, lepszych zarobków ale także z ciekawości jak jest poza ojczyzną. 

Według Nowej Encyklopedii Powszechnej migracja jest to „wędrówka: zmiana 
miejsca pobytu; ruch ludności; głównie ze względów ekonomicznych, indywidual-
ne i grupowe, dobrowolne i przymusowe, emigracje, imigracje, repatriacje”1. 

„Współcześnie obserwuje się zjawisko utrwalania tzw. kultury migracji, czyli 
utrwalenia się migracji w świadomości uczestników procesów migracyjnych, jako 
nieodłącznego elementu ich życia. Nawet pomimo świadomości negatywnych kon-
sekwencji, wyjazdy są tolerowane lub wręcz pożądane”.2 Współcześnie ludzie są 
w stanie poświęcić wiele dla lepszej sytuacji ekonomicznej, poświęcają dla pieniędzy 
przyjaciół, zdrowie a nawet rodzinę. Obecnie ludzie są tak przesiąknięci kulturą ma-
terializmu, że nieustannie gonią za pieniądzem, mimo iż w wielu przypadkach ich 
poziom życia jest na całkiem dobrym poziomie. 

Z migracjami zarobkowymi powiązane jest pojęcie eurosieroctwa, będące po-
wszechnym zjawiskiem „osieracania” dzieci pozostawionych w rodzinnym kraju 
na skutek chęci polepszenia bytu ekonomicznego rodziny. Biuletyn Informacyjny 
Rzecznika Praw Dziecka zjawisko to definiuje następująco: „mianem eurosieroc-
twa psychologowie określają zjawisko pozostawienia w kraju dzieci przez rodziców 
wyjeżdzających za granicę (…) dzieci pozbawione stałego kontaktu nawet z jednym 
z rodziców czują się jak sieroty”3. Można stwierdzić, iż takie poczucie u tych dzieci 
bierze się z powodu, iż wyjazd rodzica zmienia niemal całkowicie ich dotychczaso-
we życie. Muszą przywyknąć do nowej sytuacji, często się usamodzielnić, itp.

Eurosieroctwo jest konsekwencją tzw. rodziny niepełnej, a ściślej ujmując ro-
dziny z nieobecnością czasową jednego bądź obojga rodziców. Nie jest istotne czy 
w celach zarobkowych wyjeżdża jeden czy więcej członków rodziny – migracja do-
tyczy całej rodziny. „W definicji eurosieroctwa podkreśla się główne problemy wy-
nikające z utrudnień w sprawowaniu funkcji rodzicielskich, w tym wychowawczych 
oraz częstego rozpadu rodziny. Opuszczenie kraju przez jednego lub oboje rodzi-
ców może, na co wskazują badania stać się przyczyną dysfunkcjonalności rodziny 

1 Nowa Encyklopedia Powszechna, wydanie II uaktualnione, Kraków 2004, s. 557.
2 W. Danielewicz., Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzin-

nej., [w:] Szyszka M., Zagraniczna migracja zarobkowa jedną ze strategii życiowych młodego 
pokolenia., Roczniki Nauk Społecznych., Tom 8 (44).,2016., nr 2., s. 149. 

3 Biuletyn Informacyjny Rzecznika Praw Dziecka., 2008., nr 1-2, s. 2-4.
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i wywołać problemy rozwojowe oraz wychowawcze u pozostających w kraju dzieci 
i młodzieży”4.

2. Migracje zarobkowe – ujęcie teoretyczne
Migracje od zawsze towarzyszyły ludzkości, bowiem z biegiem czasu zalud-

niona została niemal cała ziemia. Od dawna osoby mieszkające na terenach słabo 
rozwiniętych przenosiły się do miejsc o wyższym stopniu rozwoju cywilizacyjnego. 
Przemieszczanie się ludności jest zjawiskiem stałym. Na przestrzeni XIX i XX wieku 
szczególnie się nasiliły. Istota oraz rozmiar zjawiska migracji mają różne przyczy-
ny. Można wyróżnić migracje dobrowolne jak i niedobrowolne. Te drugie swój czas 
miały głównie po I wojnie światowej, w czasie II wojny światowej oraz po jej zakoń-
czeniu. Kolejną charakterystyczną cechą dla migracji jest zacieranie się granic mię-
dzy wyjazdem czasowym, a stałym. Z punktu widzenia kraju przyjmującego pobyt 
czasowy jest lepszym rozwiązaniem, bowiem dostarcza osobę gotową do podjęcia 
pracy bez zobowiązań i rodziny. Osoba ta po określonym czasie wraca do siebie, 
a kraj przyjmujący nie będzie musiał w przyszłości wypłacać świadczeń5. 

„Migracje, w tym w swej masowej postaci, nie sprowadzają się tylko do prze-
mieszczeń gromad ludzkich ze wszystkimi wynikającymi stąd problemami, w tym 
integracyjnymi. Są to zatem, swego czasu niedoceniane, migracje kultur, albo wę-
drujących wraz z ludźmi, albo też, jakby obok nich, ale zawsze w jakimś związku 
z nimi, zamknięte w dziełach, w wytworach tych kultur, dziełach materialnych i du-
chowych. Migracje kultur, a więc nieuchronne ich zderzenie się, wchodzenie w sto-
sunki o najbardziej nieoczekiwanych konfiguracjach”6. Można stwierdzić, iż nieod-
łączną częścią migracji jest mieszanie się kultur. Osoby wyjeżdzające poza granice 
poznają kulturę kraju do którego zdecydowały się przyjechać jak i przenoszą chociaż 
jakąś część ojczystych zwyczajów. Im więcej ludzi wyjeżdża tym więcej „kultural-
nych nowinek” przywozi do ojczystego kraju.

Mimo wielu koncepcji najczęściej pojawiającym się wytłumaczeniem wyjazdu 
jest chęć poprawienia swojej ekonomicznej sytuacji. Zjawisko migracji ma silny 
związek z globalizacyjnymi procesami, bowiem społeczeństwa są coraz bardziej wie-
lokulturowe oraz charakteryzują się otwartością, ponadto zanikają bariery komuni-
kacyjne, które dawniej stanowiły sporą przeszkodę, by podjąć decyzje o wyjeździe. 
Migracje to także czynnik wprowadzający zmiany kulturowe. Osoby powracające 

4 A. I. Brzezińska, J. Matejczuk., Psychologiczne konsekwencje (Euro)sieroctwa: Funkcjono-
wanie rodziny, diagnoza i pomoc. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu., Studia 
edukacyjne nr17/2011 dz. cyt., s. 72. 

5 J.E Zamojski (red) Migracje i społeczeństwo zbiór studiów., Instytut Historii PAN., Warszawa 
1995., s. 9-14

6 Ibidem., dz. cyt., s. 27.
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wprowadzają nowe spojrzenie na różne sfery życia, a tym samym przyczyniają się do 
dyfuzji wartości oraz wzorców, do których dotychczas społeczeństwa były przywią-
zane. Ludzie migrujący są poddawani wielu różnorodnym wpływom społecznym. 
Ma to wpływ na zmianę ich funkcjonowania oraz zatracanie kultury, tradycji i indy-
widualności wspólnoty do której należą7. 

3. Wpływ migracji na więzi rodzinne
Rozpowszechnianie się zjawiska migracji powoduje liczne zmiany w społeczeń-

stwie, a co za tym idzie – powstają rodziny czasowo rozłączone. Do wyjazdów zagra-
nicznych zmusza ludzi między innymi pogarszająca się sytuacja w kraju. Współcze-
śnie wyjazdy za pracą są „modne”. Często wyjazdy są również jedynym sposobem 
na poprawę warunków bytowych. Wielu badaczy ukazuje pozytywne aspekty ta-
kich wyjazdów między innymi Z. Kawczyńska-Butrym sądzi, iż „długotrwała roz-
łąka może łagodzić niektóre dysonanse w życiu rodziny, osłabiać nieporozumienia, 
uświadamiać znaczenie więzi i obecności bliskich osób, przywracać poczucie warto-
ści bycia razem, sprzyjać i pogłębiać więzi”8. Prowadzi to do przekonania iż, migracje 
zarobkowe nie mają swoich pozytywnych następstw tylko w kwestii ekonomicznej. 

Do zalet w aspekcie ekonomicznym można zaliczyć m.in. poprawę wymiaru ma-
terialnego rodziny. Lepsza sytuacja ekonomiczna pozwala także na zrealizowanie 
wielu planów czy działań, które wcześniej były nieosiągalne oraz odległe, lecz przede 
wszystkim jest gwarancją zapewnienia rodzinie normalnych warunków życia.  
Do korzyści można także zaliczyć wyższą pozycje społeczną rodziny oraz poznanie 
przez osobę migrująca nowego kraju. Ponadto właściwe gospodarowanie pozyska-
nymi środkami daje możliwość zabezpieczenia finansowego.

Rodziny zaczynają doceniać czas, gdy wszyscy są w komplecie, zaczynają do-
strzegać jak ważna jest w ich życiu łącząca ich więź, współmałżonkowie często do-
ceniają nawet nieporozumienia, kłótnie, które się zadrżały ale przede wszystkim 
wielką wartością są te dobre chwile, które sobie wielokrotnie przypominają podczas 
nieobecności partnera. Dla dzieci nieobecność jednego, bądź obojga z rodziców jest 
czasem usamodzielniania się oraz brania odpowiedzialności za siebie, swoje czyny 
oraz młodsze rodzeństwo w przypadku najstarszego dziecka. 

Migracja zarobkowa jednakże przede wszystkim jest poważnym zagrożeniem 
dla rodziny. Wielu badaczy zwraca uwagę na jej konsekwencje. Najczęściej wymie-
nianymi są między innymi: spadek poczucia bezpieczeństwa u dzieci, poczucie osa-
motnienia, osłabienie więzi rodzinnych, czy ochłodzenie relacji między partnerami, 

7 S. Przytuła (red.)., Migracje międzynarodowe i ekspatriacja. Perspektywa indywidualna, or-
ganizacyjna, społeczno-kulturowa., Difin., Warszawa 2017., s. 36-38.

8 Z. Kawczyńska-Butrym., Migracje. Wybrane zagadnienia., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej., Lublin 2009., dz. cyt. s. 74.
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a nawet rozpad małżeńskich relacji. „Pełnia tego rozkładu często ujawnia się dopiero 
po powrocie na stałe do Polski i próbie ponownego podjęcia wspólnego życia, nie-
raz dopiero wtedy małżonkowie doświadczają rozkładu ich relacji i nieumiejętności 
powrotu do tego, co ich łączyło przed wyjazdem”9. Skutkiem takiego stanu rzeczy 
często jest rozwód, czy też ponowny wyjazd za granicę. Istnieją również przypad-
ki, gdzie osoby dalej trwają formalnie w związku małżeńskim mimo, że ich relacje 
uległy rozpadowi. Ponadto wyjeżdzającej osobie towarzyszy poczucie, że jest wyko-
rzystywana. Z kolei członkowie rodziny, którzy zostali w ojczystym kraju są skazane 
na radzenie sobie bez osoby, która wyjechała za pieniędzmi – tu najbardziej cierpią 
dzieci, które często czują się porzucone, nie kochane, bowiem nie rozumieją zaist-
niałej sytuacji. Dzieci najbardziej odczuwają nieobecność matki lub ojca w domu. 
Aby właściwie się rozwijać oraz funkcjonować potrzebują obojga rodziców. Potrze-
bują również czuć się kochane, ważne jest dla nich poczucie obecności oraz troski. 
Na co dzień, bowiem zmagają się z wieloma trudnościami, wyzwaniami czy też obo-
wiązkami. Właśnie w takich chwilach rodzice są bardzo ważni. Eurosieroty mają 
często trudności z opanowaniem uczucia tęsknoty za nieobecnym rodzicem. Pozo-
stający w kraju jeden z rodziców nie zawsze jest w stanie wszystkiego dopilnować. 
Często zdarza się, że dzieci są pozbawione nadzoru, to z kolei skutkuje pojawieniem 
się u nich poczucia, iż mogą zaniedbywać szkolne obowiązki. 

„Praca zawodowa poza miejscem zamieszkania zmienia strukturę, organizację, 
funkcje rodziny oraz zakres pełnionych ról rodzicielskich. W rodzinach rozłączonych 
w miejsce stabilności pojawia się dezorganizacja, następuje zmiana nie tylko w podzia-
le obowiązków, powstaje także niepokój i niepewność w odczuciu osób pozostających 
w domu, szczególnie w odczuciu dziecka”10. Osoba nieobecna nie ma możliwości bra-
nia czynnego udziału w rodzinnym życiu, nie jest na bieżąco z wydarzeniami bowiem 
wie tylko tyle, ile dowie się przez internetowy komunikator, czy telefon, nie bierze rów-
nież udziału w codziennych zadaniach. Dla młodszych dzieci nieobecność rodzica jest 
czymś niezrozumiałym, nie potrafią jej zaakceptować ani wytłumaczyć w racjonalny 
sposób. Silnie odczuwają jego brak, co często prowadzi do opuszczenia się w nauce, 
może prowadzić do nieodpowiednich zachowań, a czasem nawet agresji. 

Pozostawienie dziecka bez opieki rodziców wpływa na osłabienie dyscypliny oraz 
kontroli rodzicielskiej. W sytuacji wyjazdu obojga rodziców dzieci bardzo często zo-
stają pod opieką dziadków, bądź starszego rodzeństwa. Obie te możliwości mogą 
powodować problemy wychowawcze. Dziecko pozostające pod opieką dziadków 

9 M. Wyżlic., Migracja zarobkowa-zagrożeniem dla więzi małżeńskiej, „Cywilizacja”, 2010,  
nr 32, dz. cyt. s. 134-135

10 K. Gromadzka., Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach rozłączonych, [w:] Wspólnoty z per-
spektywy edukacji międzykulturowej, J. Nikitorowicz, J. Muszyńska, M. Sobecki (red.), Trans 
Humana, Białystok 2009, s. 81
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często ma więcej swobody, niż gdy przebywało pod opieką rodziców. Z kolei starsze 
rodzeństwo nie jest dla dziecka wystarczającym autorytetem, natomiast starsze ro-
dzeństwo może nie radzić sobie z powierzonymi mu zadaniami wychowawczymi11.

Dzieci migrantów mają zaniżone poczucie bezpieczeństwa, cierpią z powodu 
braku psychicznego komfortu, nie mają również zaspokojonej potrzeby bliskości,  
co może powodować liczne zmiany w ich zachowaniu. Konsekwencjami rozłąki 
z rodzicami mogą być między innymi problemy z budowaniem rówieśniczych rela-
cji, zaburzenia samooceny, czy też problemy z spełnianiem obowiązków szkolnych, 
bądź negatywne zjawiska takie jak np. sięganie po alkohol lub inne używki12.

4. Pojęcie eurosieroctwa oraz jego przyczyny
Nieuniknione zmiany społeczne, gospodarcze i polityczne przyczyniają się  

do rozwoju migracji. Wyjazdy zarobkowe niosą za sobą korzyści materialne. Zapew-
niają lepsze warunki, podnoszą poziom życia, dają możliwość do rozwoju jednostki, 
wzmacniają status rodziny. Mimo zalet każdy wyjazd rodzica niesie za sobą nega-
tywne konsekwencje, zwłaszcza dla wychowanków. Każda migracja powinna być 
dokładnie przemyślana i zaplanowana, tak by nikt nie ucierpiał13.

Początki migracji zarobkowych sięgają XIX wieku. Znaczny wzrost nastąpił  
po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Otwarte granice między państwami 
dały szansę na pracę w innym kraju14. Wzrastająca tendencja do migracji zarobko-
wych wiąże się z coraz większą liczbą eurosierot. Problem ten jest jednak nieunik-
niony w procesie globalizacji15.

Literatura przedmiotu podaje różne definicje pojęcia eurosieroctwa, jednak żad-
ne z nich dokładnie nie określa tego zjawiska. Według Stanisława Kozaka eurosiero-
ta to „dziecko, które wychowuje się bez co najmniej jednego rodzica, który wyjechał 
za granicę w celach zarobkowych”16. Natomiast eurosieroctwo to „fakt nieposiada-
nia przez kogoś (niepełnoletniego) obojga rodziców lub jednego rodzica, którzy 
opuścili kraj za pracą”17. Natomiast Sławomir Trusz eurosieroctwo definiuje jako: 

11 S. Kozak, Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich ro-
dzin. Difin., Warszawa 2010., s. 113.

12 Ibidem s. 118-124.
13  J. Dmowska, Eurosieroctwo w wielokulturowej Europie, Drohiczyński Przegląd Naukowy, 

Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny, Katedra 
Pedagogiki Społecznej, Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego 
Nr 8/2016, s. 101.

14 Ibidem. s. 96.
15 J. Stańczyk, Eurosieroctwo” jako skutek migracji zarobkowej, Zeszyty Naukowe Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 17(4)/2015, s. 37.
16 S. Kozak, Patologia eurosieroctwa w Polsce, Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich ro-

dzin, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, dz. cyt., s. 113.
17 Ibidem, dz. cyt., s. 113.
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„sytuację, w której rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie w wyniku czasowej lub 
stałej migracji do innego kraju europejskiego nie chcą, lub nie mogą pełnić funkcji 
rodzicielskich, a ich nieletnie dziecko pozostaje pod opieką krewnych, osób trzecich 
lub wyspecjalizowanej placówki opieki całkowitej, np. domu dziecka”18. Bartłomiej 
Walczak zaś pojęcie eurosieroctwa ogranicza do „sytuacji, w której emigracja zarob-
kowa obojga rodziców powoduje zaburzenia podstawowych funkcji rodziny, takich 
jak: zapewnienie ciągłości procesu socjalizacji, wsparcia emocjonalnego wychowan-
ka i transmisji kulturowej”19.

Obecnie eurosieroctwo staje się coraz bardziej poważne i zauważalne społecznie. 
Zjawisko to dotyka nie tylko Europejczyków, ale i kraje, w których panują prześla-
dowania i toczą się wojny. Eurosieroctwo dotyka również dzieci pochodzące z bied-
nych państw, w których dorośli ze względu panującego głodu i ubóstwa zmuszeni są 
do wyjazdu w celu poprawy sytuacji materialnej rodziny20.

Jedną z wielu przyczyn eurosieroctwa jest zła sytuacja materialna, chęć zdoby-
cia lepszej pracy, awansu. Również bezrobocie w kraju wymusza na ludności ko-
nieczność wyjazdu. Kolejną przyczyną jest niestabilna sytuacja polityczna państwa. 
Problemy osobiste lub zawodowe również mogą być powodem migracji. Deter-
minantem możne być także brak pomysłu na życie lub wyjazd z polecenia kogoś 
znajomego. Przyczyny migracji zarobkowych są różne. Mogą one być przemyślane, 
zaplanowane lub nie do końca świadome, wynikające z zagubienia w życiu zawodo-
wym lub osobistym 21.

5. Skutki eurosieroctwa dla dzieci
Rodzina jest podstawową grupą społeczną, w której dziecko dorasta i się rozwija. 

Naukowcy zgodnie uważają, że w procesie wychowania i socjalizacji obecność oboj-
ga rodziców jest niezbędna. Młoda osoba poprzez naśladownictwo wzorców i odpo-
wiednią kontrolę rodzicielską prawidłowo się rozwija. Rozłąka z rodzicem zakłóca 
ten porządek i negatywnie oddziałuje na dalsze funkcjonowanie dziecka. Rodzina 
dla młodego osobnika jest ostoją, w której doświadcza pierwszych emocji i uczuć22.

Poważny problem pojawia się w przypadku rozdzielenia rodziny z powodu mi-
gracji zarobkowej23. Brak poczucia bezpieczeństwa, przynależności, bliskości przy-

18 S. Trusz, M. Kwiecień, Społeczne piętno eurosieroctwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012, 
dz. cyt., s. 40.

19 Ibidem, dz. cyt., s. 43.
20 J. Dmowska, op. cit., s. 93.
21 Ibidem, s. 95.
22 J. Brągiel, „Eurosieroctwo” jako rezultat przemiany więzi rodzinnych, Uniwersytet Opolski, 

s. 164.
23 W. Basak, Eurosieroctwo jako problem społeczny, Civitas Hominibus: rocznik filozoficzno- 

społeczny 5, 61-78, s. 65.
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czynia się zmian w zachowaniu dziecka. Wychowanek, który czuje się odrzucony, 
niechciany może zacząć się izolować od społeczeństwa i relacji z innymi ludźmi. 
Ponadto zamyka się w sobie, jego samoocena znacznie się obniża, a problemy w na-
uce wciąż wzrastają. Mogą pojawić się również bardziej drastyczne skutki, takie jak 
samobójstwo lub samookaleczenie się, zazwyczaj w celu zwrócenia na siebie uwagi24.

Szczególnie psychologowie zwracają uwagę na fakt, iż w początkowych latach 
życia dziecka kształtuje się jego przywiązanie do rodziców. Dlatego tak ważna jest 
obecność matki i ojca. Prawidłowe więzi powstają wyłącznie dzięki bliskim interak-
cjom, okazywanym czułościom oraz miłości. Wychowanek, który doznaje w rodzi-
nie czułości i wsparcia łatwiej buduje relacje z rówieśnikami i osiąga sukcesy w kon-
taktach międzyludzkich25.

Skutki eurosieroctwa zwłaszcza dla dzieci w wieku przedszkolnym są bardzo ne-
gatywne dla dalszego rozwoju, gdyż okres ten wymaga szczególnej potrzeby blisko-
ści i serdeczności. Niezaspokojenie ich może skutkować problemami wychowaw-
czymi w domu i szkole. Wśród starszych uczniów skutki widoczne są w niechęci  
do nauki, częstych spóźnieniach, ucieczkach z lekcji oraz konfliktach z nauczyciela-
mi i rówieśnikami26.

Dzieci pozostawione bez nadzoru rodziców narażone są na wpływy innych osób. 
Często szukają wsparcia w środowiskach patologicznych lub wykluczonych społecz-
nie. Uważają, że wszystko im wolno, czują się bezkarnie, ponieważ rodzice są daleko. 
Ograniczone kontakty w konsekwencji prowadzą do osłabienia autorytetu i władzy 
rodzicielskiej, którą później ciężko odbudować27.

Długotrwałe rozstanie z rodzicem może powodować u dziecka różnego rodzaju 
zaburzenia psychiczne powstałe w wyniku ciągłych wahań nastroju związane z przy-
jazdem lub wyjazdem rodziców. Radość zmieniająca się w smutek i żal prowadzi  
do zachwiań emocjonalnych wychowanka i może skutkować zmianą w zachowaniu28.

Dzieci bardzo mocno odczuwają brak jednego lub obojga rodziców. Bardzo czę-
sto dorośli nie dostrzegają lub nie chcą zauważać tego problemu. Wmawiają sobie, 
że „przecież nic złego się nie dzieje”, „tylko kilka miesięcy mnie nie będzie”. Rodzice 
nie są do końca świadomi konsekwencji jakie mogą się pojawić w wyniku rozłąki. 
Dzieci odczuwają ciągłe lęki i strach przed kolejnym dniem29.

Skutki eurosieroctwa zauważalne są również wśród młodzieży. W okresie bun-
tu pojawia się wycofanie z relacji, obojętność, bojaźliwość. Dorastające osoby po-

24 S. Kozak, op. cit., s. 124.
25 J. Brągiel, op. cit., s. 164.
26 S. Kozak, op. cit. s. 118.
27 J. Stańczyk, op. cit., s. 36.
28 D. Becker Pestka, Rodzina w obliczu migracji zarobkowej, Colloquium Wydziału Nauk Huma-

nistycznych i społecznych, Kwartalnik I/2012, s. 17.
29 J. Dmowska, op. cit., s. 99.
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trzebują oparcia, pomocy i zrozumienia ze strony rodziców. W przypadku braku 
bezpośredniego kontaktu mogą odreagowywać napięcia w agresywny sposób. Brak 
kontroli może skłonić nastolatków do naruszenia prawa i ogólnie panujących norm 
społecznych30.

Skutki braku rodzica w domu oddziałują na życie dziecka w każdym wieku. 
Niezależnie od długości trwania wyjazdu, rozłąka dezorganizuje życie rodzinne, 
a przede wszystkim nie zapewnia podstawowych potrzeb bliskości, miłości i przy-
należności. Brak rodzica w życiu młodego człowieka wywiera ogromny wpływ  
na jego rozwój w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej. Niestabilność emocjo-
nalna eurosieroty, brak poczucia bezpieczeństwa, smutek i ciągła tęsknota odbijają 
się na jego zdrowiu psychicznym i fizycznym31. Silne lęki mogą objawiać się również 
w postaci następujących objawów: bóle brzucha i żołądka, zawroty głowy, problemy 
ze snem lub inne choroby somatyczne. U mniejszych dzieci może wystąpić również 
nocne moczenie się lub koszmary32.

Osoby decydujące się na wyjazd zarobkowy zauważają tylko dobre strony mi-
gracji. Wmawiają sobie, że „zarobię trochę pieniędzy i wrócę”. Jednak ta wizja bar-
dzo szybko zmienia swoje oblicze. Często konsekwencje rozłąki są zupełnie inne niż 
wcześniej zakładano. Brak ojca lub matki najbardziej dotyka dziecko, które czuje się 
zakłopotane i nie potrafi odnaleźć się w nowej sytuacji. Świat wychowanka od chwili 
wyjazdu rodzica przybiera nową formę. Często musi on wejść w nowe role społecz-
ne i sprostać postawionym przed nim zadaniom. Dziecko nie jest na tyle dojrzałe, 
by im podołać33.

Badania pokazują, iż eurosieroty zdecydowanie częściej biorą udział w bójkach, 
kradzieżach i napadach niż rówieśnicy pochodzący z pełnych rodzin. Ponadto dzie-
ci migrujących rodziców nie radzą sobie w szkole. Problemy te wynikają z braku 
nadzoru rodzicielskiego34.

Mimo wielu negatywnych skutków migracji zarobkowych można odnaleźć także 
pozytywne aspekty wyjazdu. Do korzyści zaliczyć można poprawę sytuacji material-
nej rodziny35. Ponadto migracja rodzica wiąże się z przejęciem jego zadań przez in-
nych członków rodziny, w tym dziecka, co obfituje w większej samodzielności i od-
powiedzialności. Pełnienie nowych obowiązków przybliża dorastającego człowieka 
do pełnienia przyszłych ról: męskich i żeńskich36. Wyjazd rodzica może okazać się 

30 D. Becker Pestka, op. cit., s. 17.
31 J. Stańczyk, op. cit., s. 35.
32 J. Dmowska, op. cit., s. 99.
33 J. Brągiel, op. cit, s. 155-156.
34 J. Stańczyk, op. cit., s. 36.
35 Ibidem, s. 36.
36 Ibidem, s. 36-37.
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plusem w przypadku rodzin patologicznych lub uzależnionych, w których dziecko 
nie czuje się bezpieczne i kochane. Zdarza się, że rozłąka skłania do refleksji nad 
rodziną i pozwala zauważyć jej wartości, co w efekcie przyczynia się do powrotu 
i umocnienia więzi37.

Złym rozwiązaniem wychowawczym jest również sytuacja, w której przyjeż-
dżający rodzic pragnąc wynagrodzić dziecku rozłąkę obdarowuje go drogimi pre-
zentami lub na wszystko pozwala. Z pedagogicznego punku widzenia taki sposób 
nie przyniesie oczekiwanych rezultatów i sprawi, że dziecko nie będzie słuchało 
starszych ani przestrzegało reguł. Poczuje się afirmowane, najważniejsze i dlatego 
wszystko mu wolno38.

Eurosieroty najczęściej pozostawiane są pod opieką dziadków lub starszego ro-
dzeństwa. Zarówno staruszkowie, jak i bliscy krewni nie są w stanie zastąpić dziecku 
mamę oraz tatę. Zastępczy opiekunowie nie posiadają bowiem takiego autorytetu 
jak rodzice, dlatego ich uwagi i prośby są lekceważone przez podopiecznych39. Zda-
rzają się również sytuacje, w których dziecko trafia do obcych osób lub instytucji. 
Taka sytuacja jest bardzo tragiczna dla eurosieroty. Czuje się ono odrzucone, nie-
chciane, co w konsekwencji doprowadza do rozpaczy. Pojawiająca się niepewność 
dalszej przyszłości niekorzystnie wpływa również na stan emocjonalny dziecka. 
Każda rozłąka w efekcie prowadzi do rozerwania więzi rodzinnych40.

6. Zakończenie
Przyczyny migracji zarobkowych są różne, jednak każdy wyjazd wiąże się z kon-

sekwencjami. Okres rozłąki pozostawia ślad w psychice wychowanka. Eurosieroty 
to najczęściej nieletni, którzy bardzo potrzebują opieki, wsparcia i powiązania emo-
cjonalnego z rodzicami. Dziecko pozostające w kraju zaczyna odczuwać pustkę, 
smutek, osamotnienie, a nawet żal i rozgoryczenie. Te negatywne uczucia w efekcie 
uruchamiają mechanizmy obronne, które burzą zdrowie psychiczne i fizyczne mło-
dych ludzi. Rozstanie jest sytuacją trudną, mającą ujemne skutki o różnym stopniu 
nasilenia. Brak rodziców zazwyczaj skutkuje obniżeniem kontroli i rozluźnieniem 
dyscypliny41.

Badania pokazują, że eurosieroty odznaczają się stosunkowo dobrą sytuacją ma-
terialną. Jednak dobre warunki bytowe nie zastąpią roli rodziców w wychowaniu 
dziecka. Dlatego też wychowankowie z rodzin migrujących borykają się z różnymi 

37 A. Molesztak, Rodzina w sytuacji zatrudnienia rodzica poza miejscem zamieszkania, Pedago-
gika Christiana, 2/36(2015) s. 227.

38 D. Becker Pestka, op. cit., s. 17.
39 Kozak s. 115.
40 J. Brągiel, op. cit., s. 165.
41 W. Basak, op. cit., s. 77.
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problemami zdrowotnymi i społecznymi. Bardzo często łamią przepisy, wchodzą 
w konflikt z prawem oraz są skłonni do używek42.

Ważne jest, aby rodzice pozostawiający dzieci w kraju interesowali się ich potrze-
bami i problemami oraz starali się tak organizować wyjazd, by jak najczęściej prze-
bywać w domu. Ważne są także stałe rozmowy, wsparcie oraz okazywanie miłości. 
Bezpośredni kontakt należy zamienić w pośredni, możliwy dzięki nowym techno-
logiom. Jedność i integralność rozbitej rodziny trzeba wypracować w nowy sposób. 
Więzi powinny być rozwijane za pomocą SMS-ów, maili, telefonów. Codzienne dys-
kusje, wzajemne wsparcie pomogą obu stronom przetrwać ten trudny czas. Rodzina 
poprzez wypracowanie tejże relacji osiągnie poczucie jedności i solidarności w kry-
zysowych sytuacjach43. Należy również zapewnić eurosierotom bezpieczne miejsce 
pobytu do czasu powrotu44.

Rodziny, w których jeden rodzic lub oboje opuszczają kraj ze względów zarob-
kowych określa się mianem rodziny niepełnej. Współczesny świat charakteryzuje 
się dużą mobilnością i szybkością. Dynamiczność i ciągła zmiana cechują większość 
ówczesnych rodzin. Jednak warto zwrócić uwagę na negatywne konsekwencje funk-
cjonowania rozbitych rodzin. Migracje doprowadzają do rozluźnienia relacji między 
dzieckiem, a rodzicem, zakłócenia komunikacji lub zaburzeń psychicznych45. Warto 
się zatem zastanowić, czy pogoń za pieniądzem i lepszym życiem jest ważniejsza  
od rodziny?
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Streszczenie:
Artykuł został poświęcony możliwości administracyjnej zmiany imienia i nazwi-

ska. Na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska z 2008 r., został 
przedstawiony szczegółowy opis procedury zmiany imion i nazwisk, właściwość 
organów oraz zakres podmiotowy. W artykule zostały również omówione negatyw-
ne i pozytywne przesłanki dokonania zmiany imienia i nazwiska. Ponadto zosta-
ły przedstawione dane uzyskane z Urzędu Stanu Cywilnego w Radziejowie w celu 
praktycznej ilustracji omawianego zjawiska.
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Abstract:
The article is devoted to the possibility of administrative change of name and 

surname. Pursuant to the provisions of the Act on the change of name and surname 
of 2008, a detailed description of the procedure for changing names and surnames, 
the characteristics of the authorities and the subjective scope has been presented. 
The article also discusses the negative and positive determinants for changing name 
and surname. In addition, data obtained from the Civil Registry Office in Radziejów 
were presented in order to depict phenomenon of changing names and surnames.
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1. Wprowadzenie
Imię stanowi element indywidualizujący osobę fizyczną i obok nazwiska służy 

do oficjalnej identyfikacji człowieka. Posiadanie i używanie imienia i nazwiska jest 
prawem jak i obowiązkiem osoby fizycznej. Takie uprawnienie można wyprowadzić 
z przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 1. Jak 
bowiem wynika z art. 47 ustawy zasadniczej „Każdy ma prawo do ochrony prawnej 
życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim 
życiu osobistym”.

Imiona i nazwiska należą do sfery dóbr osobistych, których ochronę gwarantują 
przepisy Kodeksu cywilnego2. Zgodnie z art. 23 k.c. „Dobra osobiste człowieka, jak 
w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseu-
donim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość 
naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa 
cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”. 

Zmiana imienia i nazwiska stanowi istotne zagadnienie, które należy rozpatry-
wać na gruncie prawa administracyjnego i cywilnego. Obecnie zmianę imienia i na-
zwiska obywatela polskiego reguluje ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmia-
nie imienia i nazwiska3, licząca 18 artykułów. Uregulowania prawne w tym zakresie 
znajdziemy również w art. 70 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach 
stanu cywilnego4, który stanowi, że „Rodzice mogą złożyć przed wybranym kie-
rownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed konsulem oświadczenie o zmianie 
imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy 
od dnia jego sporządzenia”. Szereg przepisów dotyczących omawianej problematyki 
zawiera także Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Zmiany imienia lub nazwiska mogą dokonać obywatele polscy, cudzoziemcy 
niemający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej 
miejsce zamieszkania, a także cudzoziemcy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Pol-
skiej status uchodźcy.

Zakres przedmiotowy ustawy o zmianie imienia i nazwiska dotyczy problema-
tyki zmiany imienia lub nazwiska na inne imię lub nazwisko oraz właściwości orga-
nów administracji publicznej i trybu postępowania w sprawach zmiany imienia lub 
nazwiska. Bardzo ważnym zagadnieniem są pojęcia „zmiany imienia” oraz „zmiany 
nazwiska”, które zostały unormowane na samym początku ustawy, tj. w artykule 3. 
W myśl zawartego w nim przepisu, zmiana imienia oznacza zastąpienie wybranego 

1 Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 80 ze zm.), 

dalej: k.c.
3 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 10 ze zm.
4 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2224 ze zm.
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imienia innym imieniem, zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrot-
nie, dodanie drugiego imienia, zmianę pisowni imienia lub imion lub zmianę kolej-
ności imion. Natomiast zmiana nazwiska oznacza zmianę na inne nazwisko, zmianę 
pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju 
żeńskiego lub męskiego.

2. Szczególne podstawy zmiany imienia i nazwiska
2. 1. Zmiana nazwiska w trybie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Zmiana nazwiska może nastąpić w wyniku zawarcia małżeństwa. Kwestie zwią-
zane z nazwiskiem, które będą nosili małżonkowie po zawarciu małżeństwa, zostały 
uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy5, 
który w art. 25 stanowi, iż: „O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił  
po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem 
urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio po zawarciu 
małżeństwa albo przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego 
zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeń-
stwa”. Na mocy oświadczenia woli można pozostać przy dotychczasowym nazwisku 
albo przyjąć nowe. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotych-
czasowym nazwiskiem jednego z nich, zachować swoje dotychczasowe nazwisko 
albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się 
z więcej niż dwóch członów.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy umożliwia także powrót do nazwiska noszone-
go przed zawarciem małżeństwa w przypadku orzeczenia rozwodu. Prawo zmiany 
nazwiska ma rozwiedziony małżonek, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił 
swoje dotychczasowe nazwisko. Na podstawie art. 59 k.r.o. – w ciągu trzech miesięcy 
od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który 
wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez 
oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem 
powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

W przypadku unieważnienia małżeństwa małżonkowie wracają do nazwisk, które 
nosili przed zawarciem małżeństwa. Następuje to z mocy samego prawa, bez potrzeby 
składania jakichkolwiek oświadczeń. W przypadku ustalenia przez sąd nieistnienia 
małżeństwa, nie następuje powrót do nazwisk sprzed małżeństwa, lecz osoby, które 
zawarły taki związek zaprzestają używania nazwisk zmienionych wskutek zawarcia 
małżeństwa, ponieważ w rzeczywistości praw do ich noszenia w ogóle nie nabyły.

5 Tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 303 ze zm., dalej: k.r.o.
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Zmiana nazwiska dziecka jest możliwa w przypadku następujących zdarzeń 
o charakterze cywilnoprawnym:

1. ustalenie macierzyństwa,
2. zaprzeczenie macierzyństwa,
3. uznanie ojcostwa i sądowe ustalenie ojcostwa,
4. zaprzeczenie ojcostwa,
5. ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
6. małżeństwo rodziców,
7. małżeństwo jednego z rodziców z inną osobą,
8. przysposobienie,
9. rozwiązanie stosunku przysposobienia6.

2. 2. Zmiana imienia w trybie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje dwie sytuacje zmiany imienia. Imię 

lub imiona przysposabianemu na wniosek przysposabiającego może zmienić sąd 
orzekając o przysposobieniu. Gdy zmiana ta dotyczy osoby, która ukończyła 13 lat, 
wymagana jest także jej zgoda. Na wniosek przysposobionego sąd ma obowiązek 
przywrócić poprzednio noszone imię lub imiona, jeżeli orzeka o rozwiązaniu sto-
sunku przysposobienia, w związku z nawiązaniem którego przysposobiony otrzy-
mał nowe imię lub imiona.

3. Pozytywne i negatywne przesłanki zmiany imion i nazwisk 
     w świetle ustawy z 2008 r. 

Katalog przesłanek pozytywnych zmiany imienia i nazwiska został zawarty  
w art. 3 ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Zgodnie z jego treścią, zmiany imienia 
lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, 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.
Na podstawie ust. 2 tegoż artykułu cudzoziemiec, który uzyskał w Rzeczypospo-

litej Polskiej status uchodźcy może dokonać zmiany imienia lub nazwiska wyłącznie 
ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego życia, zdrowia, 
wolności lub bezpieczeństwa osobistego.

6 M. Miemiec, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2013, s. 60.
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Należy zwrócić uwagę, że powyższy katalog przesłanek pozytywnych nie jest ka-
talogiem zamkniętym, na co wskazuje zwrot „istnieją w szczególności”. Oceny po-
wodów zmiany imienia i nazwiska każdorazowo dokonuje kierownik urzędu stanu 
cywilnego rozpatrujący wniosek w tej sprawie. W przepisach dotyczących zmiany 
imienia i nazwiska ustawodawca nie zdecydował się na zdefiniowanie pojęć „na-
zwisko ośmieszające” czy „nazwisko nielicujące z godnością człowieka”. W sierpniu 
1964 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał zarządzenie nr 107/64 
o wprowadzeniu do użytku instrukcji w sprawie zmiany oraz ustalania imion i na-
zwisk. Zarządzenie to wprawdzie straciło moc obowiązującą w 1988 r., jednakże na-
dal może być źródłem przydatnych wskazówek interpretacyjnych. W instrukcji tej 
wskazano, jakie nazwiska należy traktować jako ośmieszające lub nielicujące z god-
nością człowieka. Do tego typu nazwisk zaliczono nazwiska niemające brzmienia 
charakterystycznego dla nazwisk, a mogące wywołać żartobliwe, ironiczne lub po-
gardliwe 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, Ku-
ternoga Męcynos itp.; 

• nazwiska utworzone od niektórych przymiotników, np. Chudy, Smutny, Pu-
sty, Długi itp.7

Oprócz wyżej wymienionych, do nazwisk ośmieszających lub nielicujących 
z godnością człowieka możemy zaliczyć takie nazwiska, jak: Wyczesany, Pacha, Mę-
czywór, Małolepszy, Kutaśko, Szpara, Fiut, Ocipka, Pucybut, Fiuto, Zachciała, Wę-
dzonka, 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.8

W artykule 5 ustawy o zmianie imienia i nazwiska zawarty został katalog prze-
słanek negatywnych, ograniczających możliwość zmiany nazwiska na nazwiska 
historyczne oraz wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, 
społecznej lub wojskowej, chyba że wnioskodawca posiada członków rodziny o tym 

7 P. Ruczkowski, Ustawa o zmianie imienia i nazwiska. Komentarz, Warszawa 2010.
8 Tamże.
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nazwisku9. Ustawodawca ściśle określił, że wystąpienie choćby jednej wymienionej 
przesłanki zobowiązuje organ do odmowy uwzględnienia wniosku. Ustawa nie zde-
finiowała pojęć takich jak nazwisko historyczne” czy „wsławione w dziedzinie kul-
tury”, zatem ich interpretacja należy do właściwego organu i podlega ewentualnej 
kontroli ze strony wojewody i sądu administracyjnego. Do negatywnych przesłanek 
można zaliczyć również chęć ubiegania się o nazwisko złożone z więcej niż dwóch 
członów.

4. Procedura administracyjnoprawna zmiany imion i nazwisk
Decyzja w sprawie zmiany nazwiska rozstrzygana jest w postępowaniu admini-

stracyjnym, a więc mają tutaj zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego10. W przypadku postępowania administracyjnego w sprawie zmiany 
nazwiska, wszczynane jest ono tylko i wyłącznie na wniosek strony, a tym samym 
nie ma możliwości wszczęcia takiego postępowania z urzędu. Zgodnie z art. 9 usta-
wy o zmianie imienia i nazwiska – zmiana imienia lub nazwiska następuje na wnio-
sek osoby ubiegającej się o zmianę. Natomiast zmiana imienia lub nazwiska małolet-
niego dziecka następuje na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka. Wniosek 
o zmianę imienia lub nazwiska powinien być złożony do wybranego kierownika 
urzędu stanu cywilnego. Jeśli osoby zamieszkują poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, mogą one złożyć wniosek za pośrednictwem konsula. Decyzję o zmianie 
imienia lub nazwiska bądź decyzję odmowną wydaje kierownik urzędu stanu cy-
wilnego, do którego został złożony wniosek, albo jego zastępca. Decyzja o zmianie 
imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Zgodnie z art. 11 ustawy wniosek o zmianę imienia lub nazwiska musi zawierać:
1. dane osoby, której zmiana dotyczy: 

a)  imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe, 
b) wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt uro-

dzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie 
dotyczyła tego aktu, 

c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, 
zwany dalej „numerem PESEL”, jeżeli został nadany; 

2. imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana; 

9 W świetle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17 listopada 
2011 r., III SA/Kr 570/11 (Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych) za takie osoby 
należy uznać jedynie małżonka i wstępnego wnioskodawcy.

10 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. 
z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), dalej: k.p.a.
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3. wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli 
zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów; 

4. adres do korespondencji wnioskodawcy; 
5. uzasadnienie;
6. oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej 

wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wy-
dana już decyzja odmowna.

Ze względu na to, że zmiana imienia lub nazwiska powoduje konieczność nanie-
sienia zmiany do aktu urodzenia i aktu małżeństwa – należy wskazać, gdzie te akty 
zostały sporządzone (wskazać kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził 
powyższe akty). Kierownik urzędu stanu cywilnego sam przekaże informacje do in-
nych kierowników urzędów stanu cywilnego, aby dokonali stosownych zmian w ak-
tach stanu cywilnego osób, których zmiana imienia lub nazwiska dotyczy. Należy 
zaznaczyć, że w sytuacji, gdy wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają 
aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce, wraz z wnioskiem o zmianę imie-
nia lub nazwiska musi zostać złożony wniosek o przeniesienie zagranicznych doku-
mentów stanu cywilnego (transkrypcję).

W świetle ustawy o zmianie imienia i nazwiska, zmiana nazwiska obojga rodzi-
ców rozciąga się na małoletnie dzieci oraz na dzieci, które zrodzą się z tego mał-
żeństwa (art. 8 ust. 1). Jeśli zmiana dotyczy tylko jednego z rodziców, rozciągnięcie 
nazwiska na małoletnie dziecko warunkowane jest zgodą (wyrażoną w nakazanej 
ustawowo formie) drugiego rodzica, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czyn-
ności prawnych, nie żyje, nie jest znany albo jest pozbawiony władzy rodziciel-
skiej. W razie braku porozumienia między rodzicami, każde z nich może wystąpić  
do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka11.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy rodzic wyraża zgodę na zmianę nazwiska dziecka:
• osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą,
• w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym,
• za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli mieszka za granicą.
W przypadku braków we wniosku, zgodnie z art. 64 ust. 2 k.p.a., organ ma obo-

wiązek wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie siedmiu dni 
z pouczeniem, iż nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez roz-
patrzenia. Na podstawie przepisów k.p.a. postępowanie powinno być przeprowa-
dzone szybko i bez zbędnej zwłoki. W przypadku sprawy wymagającej postępowa-
nia wyjaśniającego, ustawowy termin rozpatrzenia wniosku wynosi jeden miesiąc, 

11 B. Jaworska-Dębska, M. Stahl, Z. Duniewska, Prawo administracyjne materialne. Pojęcia, 
instytucje, zasady, Warszawa 2014, s. 134.
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a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – dwa miesiące. Organ wyda-
jący decyzję ma obowiązek jej uzasadnienia, przedstawiając ustalone fakty czy do-
wody, w oparciu o które wydał decyzję oraz ma obowiązek przedstawić podstawę 
prawną wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się od decyzji. Jednak zgodnie 
z art. 107 ust. 3 k.p.a. wyjątkiem jest, że uzasadnienie nie jest konieczne w przypad-
ku, gdy wydana decyzja w całości jest zgodna z żądaniem wnioskodawcy. 

Rysunek 1. Schemat procedury zmiany imienia lub nazwiska.

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Postępowanie administracyjne w zakresie zmiany imienia i nazwiska jest dwu-
instancyjne. Prawo zaskarżenia decyzji organu pierwszej instancji wynika z art. 78 
Konstytucji RP, który stanowi, że każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orze-
czeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. W powyższym przypadku organem 
odwoławczym od decyzji wydanych przez kierownika urzędu stanu cywilnego 
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jest wojewoda. Zgodnie z art. 14 ustawy o zmianie imienia i nazwiska wojewoda 
jest organem wyższego stopnia w sprawach prowadzonych na podstawie ustawy. 
Odwołanie wnosi się do wojewody w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji,  
za pośrednictwem organu, który tę decyzję wydał. Zgodnie z art. 128 k.p.a. odwo-
łanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia, wystarczy jedynie, by z jego treści 
wynikało, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Zgodnie z k.p.a. załatwie-
nie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić w ciągu miesiąca od 
dnia otrzymania odwołania. Dalszym środkiem służącym stronie jest skarga, którą 
wnosi się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, za pośrednictwem wojewody 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji organu drugiej instancji.

5. Zmiana imion i nazwisk na podstawie danych Urzędu  
     Stanu Cywilnego w Radziejowie w latach 2017–2018

W latach 2017–2018 do Urzędu Stanu Cywilnego w Radziejowie wpłynęło  
8 wniosków o zmianę imienia i nazwiska. Zostały one rozpatrzone pozytywnie.  
Nie wydano decyzji odmownych w sprawie zmiany imienia i nazwiska. Strony nie 
wniosły odwołań.

Potrzebę zmiany imienia bądź nazwiska wnioskodawcy uzasadniali:
• utratą więzi rodzinnych,
• brakiem kontaktu z rodziną,
• faktem powszechnego posługiwania się innym imieniem bądź nazwiskiem.

6. Podsumowanie
Głównym celem artykułu było przedstawienie administracyjnego trybu zmiany 

imion i nazwisk. Zarówno imię, jak i nazwisko jest dobrem osobistym chronionym 
przez polskie prawo. W powyższym artykule zostały przedstawione najważniej-
sze zagadnienia materialnoprawne oraz proceduralne w zakresie administracyjnej 
zmiany imion i nazwisk, obejmujące właściwość organów, przesłanki uzasadniają-
ce zmianę bądź skutkujące jej odmową, podmioty uprawnione do występowania 
z wnioskiem, tryb procedowania wynikający z przepisów Kodeksu postępowania 
administracyjnego.

Dopełnieniem artykułu są dane otrzymane z Urzędu Stanu Cywilnego w Ra-
dziejowie, ukazujące liczbę wniosków o zmianę imienia bądź nazwiska, złożonych 
w latach 2017–2018 oraz motywy, jakimi kierowali się wnioskodawcy.
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KONSTRUKCJA SPECJALNEGO  
UCHWYTU TOKARSKIEGO
Design of a specialised turner chuck

Streszczenie:
W artykule przedstawiono schematyczną konstrukcję tokarskiego uchwytu spe-

cjalnego przystosowanego do obróbki wytypowanej operacji wybranego przedmio-
tu klasy korpus. Obliczono również, dla różnych seryjności produkcji, czasy oraz 
koszty tej operacji w zaprojektowanym uchwycie oraz w uchwycie z niezależnie na-
stawianymi szczękami. Porównanie wyników tych obliczeń wskazało na możliwość 
zastosowania zaprojektowanego uchwytu w zależności od liczby sztuk w serii pro-
dukcyjnej. 
Słowa kluczowe: konstrukcja, uchwyt, toczenie

Abstract:
The paper presents a schematic design of a specialised turner chuck meant for 

machining operations of a select body-class object. Calculations of costs and dura-
tion were also made for various line production types of this chuck and for a chuck 
with independetly set jaws. A comparison of results of these calculations has shown 
a possibility to use this chuck depending on the number of units manufactured  
in a manufacturing series.
Keywords: design, chuck, turning

1. Wstęp
Oprzyrządowanie służy do ustalenia i zamocowania na obrabiarce przedmiotu 

obrabianego. 
Z pośród szeregu operacji, wcześniej opracowanego procesu technologiczne-

go, do konstrukcji oprzyrządowania została tu przyjęta operacja obróbki korpusu  
na tokarce numerycznej CNC. Instrukcja obróbki tej operacji przedstawiona jest 
dalej w tabeli 1.

Głównym zakresem projektu jest uzyskanie możliwości wykonania obróbki 
zgodnie z zaleceniami konstrukcyjnymi zawartymi na rysunku wykonawczym. 
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Projektowany uchwyt specjalny powinien spełniać warunki: umożliwiać prostą 
obsługę obrabiarki, skracać czas pomocniczy na mocowanie i odmocowanie przed-
miotu oraz zapewniać żądaną dokładność obróbki.

Części uchwytu specjalnego, a zwłaszcza elementy ruchome jak np. mechanizm 
dźwigniowy powinien być wykonany z lepszych materiałów, aby zapewnić pracę 
w produkcji seryjnej lub wielkoseryjnej.

Przedstawiony w niniejszym opracowaniu uchwyt specjalny składa się z mecha-
nizmu dźwigniowo-hydraulicznego oraz spawanego korpusu ustalającego przed-
miot obrabiany (rys. 1). Koszt uchwytu jest stosunkowo niski, ponieważ wykorzy-
stano niedrogi siłownik hydrauliczny wrzeciona obrabiarki. Natomiast siłownik 
ten powoduje diametralne skrócenie czasu mocowania i odmocowania – zostanie 
to przedstawione dalej. Tego typu uchwyty specjalne mogą mieć też zastosowanie 
w odlewniach w celu przygotowania półfabrykatu do dalszej obróbki. Skok tłoka 
siłownika wynosi od 2 do 19 mm z możliwością regulacji za pomocą czujników 
krańcowych. Regulowany skok siłownika wpływa na wielkość ruchu dźwigni. 

Siłownik uruchamiany jest poprzez naciśnięcie nożnego pedała sterującego.  
Po jego naciśnięciu tłoczysko wysuwa się i przesuwa skojarzone ze sobą cięgno, 
które z kolei połączone jest z mechanizmem dźwigniowym za pomocą sworzni. 
Wysunięcie tłoczyska powoduje opuszczenie dźwigni na dół i docisk obrabianego 
przedmiotu do elementów ustalających korpusu. Natomiast odmocowanie przed-
miotu wymaga ponownego nacisku na pedał nożny, co powoduje cofnięcie tłoczy-
ska i podniesienie docisku do góry. 

2. Wiadomości teoretyczne
Uchwyt – to urządzenie, które służy do nadania obrabianemu przedmiotowi 

określonego położenia na obrabiarce i zamocowanie tego przedmiotu w tym poło-
żeniu.

W obróbce skrawaniem stosowane jest oprzyrządowanie narzędziowe lub przed-
miotowe. Zaprojektowany uchwyt obróbkowy posiada cechy wyłącznie przedmio-
towe. Służy on wyłącznie do związania przedmiotu obrabianego z końcówką wrze-
ciona obrabiarki i zapewnia wykonanie wymaganej operacji. 

W uchwytach obróbkowych ogólnie można wyróżnić trzy podstawowe funkcje [2]:
• nadanie przedmiotowi ściśle określonego położenia w kierunkach mają-

cych zasadniczy wpływ na wynik obróbki,
• mocowanie przedmiotu w celu zapewnienia niezmiennego położenia pod-

czas obróbki,
• ustalenie położenia narzędzia względem przedmiotu obrabianego. 

Dzięki stosowaniu uchwytu obróbkowego można uzyskać [1]: 
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• skrócenie czasów pomocniczych szczególnie związanych z ustaleniem, za-
mocowaniem i odmocowaniem przedmiotu obrabianego, skrócenie czasu 
pomocniczego może być realizowane poprzez zapewnienie większej spraw-
ności i szybkości działania uchwytu (zamocowanie mechaniczne – czyli 
pneumatyczne i hydrauliczne) oraz mniejszej liczby elementów mocują-
cych, 

• zmniejszenie czasu obróbki poprzez jednoczesne zastosowanie obróbki 
kilku przedmiotów równocześnie (uchwyty wieloprzedmiotowe), gdzie 
występuje mniejsza liczba dobiegów i wybiegów narzędzia skrawającego,

• skrócenie czasu głównego po przez zastosowanie jednocześnie kilku narzę-
dzi w tym samym czasie,

• oszczędności na płacach pracowników – zastosowanie uchwytów specjal-
nych nie wymaga zatrudnienia wysoko kwalifikowanych pracowników.

Zasadniczym celem stosowania uchwytu obróbkowego jest również zwiększe-
nie jakości obrabianych przedmiotów [1]. Jest ono efektem konstrukcji uchwytu, 
a zwłaszcza jego dużej sztywność oraz właściwym ustaleniem i zamocowaniem 
przedmiotu. Osiągnięcie wyższej jakości zmniejsza również koszt kontroli technicz-
nej, ponieważ częstotliwość kontrolowania może być mniejsza. Najczęściej każdy 
uchwyt specjalny składa się z wielu rozmaitych części, które spełniają różne role  
(rys. 1). Niektóre z tych części to elementy znormalizowane, których nie trzeba pro-
jektować – wystarczy powołać się na normy. 

Ustalenie przedmiotu w uchwycie może być częściowe lub całkowite [2]. Wiado-
mo, że w przestrzeni każdy przedmiot ma 6 stopni swobody, tzn. może przesuwać 
się w kierunku osi x; y; z oraz obracać się wokół tych samych osi (rys. 2).

Jakie ustalenie zostanie zastosowane zależy wyłącznie od rodzajów obróbki. Jak 
już wcześniej wspomniano, ustalenie przedmiotu w uchwycie polega na odebraniu 
wszystkich lub niektórych stopni swobody. Najlepszą zasadę jaką trzeba przyjąć to, 
aby przedmiotowi odebrać tyle stopni swobody, ile jest konieczne do przeprowa-
dzenia właściwej obróbki. Jeśli jest to możliwe należy uprościć budowę uchwytu  
co wiąże się z łatwiejszą jego obsługą. 

Ustalenie przedmiotu realizuje się za pomocą elementów ustalających stałych lub 
nastawnych. Obrabiane przedmioty składają się często ze złączonych prostych brył 
geometrycznych. 
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Rysunek 1. Rysunek poglądowy zaprojektowanego uchwytu – widok od czoła

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 2. Sześć stopni swobody przedmiotu w przestrzeni

Źródło: M. Feld, „Uchwyty obróbkowe”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa 
2002.
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4. Ustalenie i zamocowanie przedmiotu obrabianego w uchwycie
Powierzchnie, na których będzie ustalony przedmiot w niniejszej pracy są po-

wierzchniami płaskimi (rys. 1). Główną bazą obróbkową (która musi odbierać  
co najmniej trzy stopnie swobody) jest największa i nieobrobiona powierzchnia 
przedmiotu. Do ustalenia przedmiotu na tej powierzchni (zgodnie z zaleceniami 
literaturowymi [1, 3] zastosowano znormalizowane trzy stałe kołki oporowe roz-
stawione w wierzchołkach trójkąta o największej powierzchni. To ustalenie odbiera 
przedmiotowi trzy stopnie swobody, podobnie jak płaszczyzna ustalająca na zasa-
dzie takiej, iż trzy punkty wyznaczają płaszczyznę. W celu zapewnienia większej siły 
tarcia pomiędzy elementami ustalającymi, a przedmiotem ustalanym kołki te posia-
dają nacięte łby (rys. 3). Dalsze ustalenie przedmiotu na powierzchniach przedmio-
tu stanowiących pomocnicze bazy ustalające zaprojektowano również przy pomocy 
stałych kołków podporowych z naciętymi łbami. Z bazą kierunkową współpracują 
dwa kołki, a z długościową jeden (rys. 3). Powyższe zastosowane ustalenie odbiera 
przedmiotowi sześć stopni swobody (tab.1) – jest ono więc ustaleniem całkowitym. 

Kołki oporowe są wykonane ze stali węglowej wyższej jakości C55 i są w cało-
ści hartowane, aby zachować dłuższą trwałość. Osadzenie kołków w podstawie oraz 
w ściankach uchwytu zaprojektowano z zalecanym pasowaniem wciskowym H7/p6. 
Podparcie mojego korpusu na elementach podporowych odbiera mu trzy stopnie 
swobody [2]. 

W projekcie do wytworzenia głównej siły docisku, zostały użyty napęd hydrau-
liczny, gdzie czynnikiem roboczym jakim został zastosowany jest olej pod ciśnieniem.

W obecnych napędach hydraulicznych średnice siłowników są znacznie mniej-
sze, a mimo to uzyskuje się bardzo duże siły zamocowania, dzięki dostępności 
w obrabiarkach CNC, wysokiego ciśnienia oleju hydraulicznego. Konstrukcje si-
łowników są bardzo uproszczone, dlatego buduje się je tylko jako jedno tłokowe, 
dwustronnego działania. Wykorzystując małą ściśliwość oleju uzyskuje się spokojne 
i płynne ruchy (pozbawione drgań) tłoka i innych elementów zamocowujących.
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Tabela 1. 
Karta instrukcji obróbki korpusu – operacja nr. 2 toczenie

 

ZAKŁAD MECHANIKI  
I BUDOWY MASZYN 
PWSZ WŁOCŁAWEK 

INSTRUKCJA OBRÓBKI nr 2 
Nr rys. 

D.CH- 08.00.01 

Nazwa części: 

Korpus 

Nr operacji: 

20 

Opracował: 

D. Chabros 

Data: 

22.12.2018 

Nazwa operacji: 

Toczenie  

Produkcja: 

seryjna (5000 szt.) 

L.p. Treść zabiegu:  

1 Mocować w uchwycie specjalnym  

2 Planować czoło zachowując grubość kołnierza 6mm  

3 Roztaczać otwór ɸ 28 przelotowo  

4 Roztaczać otwór zgrubnie ɸ 31,5 na głębokości 10mm  

 

5 Roztoczyć zgrubnie otwór ɸ 59,5  na głębokoci 3mm  

 

6 Roztoczyć wykańczająco otwór ɸ 32+0,0250  
 

7 Roztoczyć wykańczająco otwór ɸ 60 +0,0300  
 

 

8 Ostre krawędzie stepić  

9 Odmocować przedmiot   

 

Uchwyt specjalny  

Nóż wygięty prawy, nóż prawy 
odsadzony, nóż wytaczak, 
rozwiertak zdzierak, rozwiertak 
wykańczający 

Suwmiarka, mikrometr 
do otworów, sprawdzian 

tłoczkowy 
Tokarka produkcyjna 

           Uchwyty Narzędzia Sprawdziany Stanowisko 
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Rysunek 3. Model uchwytu

Źródło: Opracowanie własne.

Zaprojektowany uchwyt obróbkowy jest skojarzony z siłownikiem obrotowym 
ze ślizgowymi głowicami doprowadzającymi olej do komór siłownika. 

W najnowszych rozwiązaniach siłowników stosuje się układ zamocowania 
sztywnego, stosując specjalne zawory. Kiedy w komorze siłownika powstanie żą-
dane ciśnienie następuje wyłączenie pompy, a specjalny zawór przeciwdziała jego 
spadkowi. Hydrauliczne siłowniki można podzielić na obrotowe i stacjonarne oraz 
na bez przelotu i z przelotem – w zależności od zastosowania [2]. 

W obrabiarce CNC, dla której zaprojektowany został uchwyt specjalny zasto-
sowany został siłownik hydrauliczny obrotowy (rys. 4). Składa się z dwóch części: 
obrotowej, związanej z wrzecionem i stałej doprowadzającej olej pod ciśnieniem  
do komory siłownika. Obydwie części są osłonięte osłoną, w której zbiera się olej 
z ewentualnych przecieków, a następnie jest on odprowadzany z powrotem do 
zbiornika. Siłownik ten charakteryzuje się zamocowaniem sztywnym. Z chwilą za-
mocowania przedmiotu i osiągnięcia w komorze siłownika ciśnienia zamocowania, 
następuje automatyczne wyłączenie doprowadzenia oleju. Prowadzi to do minimal-
nej straty mocy i utrzymanie stałej temperatury oleju. Takie rozwiązanie jest moż-
liwe dzięki zastosowaniu hermetycznie szczelnym zaworom i wysokiej sprawności 
uszczelnienia. Siłownik znajduje się pod ciągłym elektronicznym nadzorem jego 
komór. W przypadku spadku ciśnienia do określonej granicy jest automatycznie 
włączany dopływ oleju i następuje podwyższenie ciśnienia [2]. 
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Rysunek 4. Cylinder hydrauliczny 1305-225-95-SDC

Źródło:  http://www.sklep.bison-bial.pl/uchwyty-tokarskie-z-mocowaniem-mechanicz-
nym-i-cylindry 

Zastosowany sposób zamocowania przedmiotu spełnia najważniejsze i zalecane 
[1, 2], następujące wymagania:

• siła zamocowania powinna być dostatecznie duża, aby podczas obróbki 
przedmiot nie zmienił położenia i podlegał możliwie największym drga-
niom w uchwycie,

• siła zamocowania nie powinna wywoływać odkształceń przedmiotu lub 
uszkodzeń jego powierzchni,

• punkt przyłożenia siły zamocowania powinien się znajdować w pobliżu 
powierzchni przedmiotu, które mają być obrobione, gdyż wtedy występują 
mniejsze drgania obniżające dokładność obróbki i zmniejszające gładkość 
powierzchni obrobionych,

• zamocowanie powinno być pewne tzn. elementy zamocowujące nie po-
winny zmieniać swojego nacisku na powierzchnie podczas obróbki np.  
na skutek drgań,

• zamocowanie i odmocowanie powinno być szybkie,
• mocowanie elementów powinno być dogodne i bezpieczne w obsłudze.

Czynniki wpływające na wielkość siły zamocowania przedmiotu w uchwycie [1]:
• rodzaj obróbki oraz warunki skrawania i wynikające stąd siły skrawania,
• punkt przyłożenia i kierunek działania siły skrawania i siły zamocowania.

Siła zamocowania może być znacznie mniejsza, jeśli te siły mają zgodny kieru-
nek. Natomiast jeżeli kierunki działania tych sił są przeciwne to siła zamocowania 
musi być większa. Kierunek siły mocowania Fm powinien być równoległy lub pro-
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stopadły do siły skrawania Fs. Dokładne określenie najmniejszej siły zamocowania 
przedmiotu jest praktycznie niemożliwe. Na siłę mocowania ma duży wpływ rów-
nież siła odśrodkowa i ciężar obrabianego przedmiotu. Siła odśrodkowa rośnie wraz 
z przyrostem prędkości obrotowej wrzeciona (rys. 5).

Rysunek 5. Zmniejszenie skutecznej siły mocującej o wartość bezwzględną całkowitej siły 
odśrodkowej, w przypadku mocowania z zewnątrz do wewnątrz

Źródło:  https://schunk.com.pl_strona-glowna/.

Dodatkowo rzeczywista siła zamocowania będzie uzależniona od wielkości ze-
wnętrznej siły zamocowania oraz przełożenia zwiększającego lub zmniejszającego 
przyłożoną siłę zewnętrzną. 
Oczywiście siła zamocowania 
musi mieć kierunek zgodny 
z siłą skrawania lub prostopa-
dły do niej, ale w przypadku, 
gdy siła skrawania jest przej-
mowana przez uchwyt. Przej-
mowanie siły skrawania przez 
element jest niemożliwe. Do 
zwiększenia siły zamocowa-
nia przedmiotu w uchwycie 
stosuje się różnego rodzaju 
tzw. wzmacniacze i multipli-
katory. W projektowanym 
uchwycie tokarskim zastoso-
wano wzmacniacz siły w po-
staci mechanizmu dźwignio-
wego (rys. 6).

      Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 6. Mechanizm dźwigniowy
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5. Obliczenia wydajnościowo-ekonomiczne
Podstawową dziedziną w przemyśle stosującym obróbkę skrawaniem jest tech-

nologia maszyn. A dokładnie jej aspekty dotyczą poprawnego ustalenia i mocowa-
nia przedmiotu obrabianego. Technologia maszyn również zajmuje się projektowa-
niem procesów technologicznych z aspektami ekonomicznymi.

Kwestię ekonomiczną można bezpośrednio powiązać z kosztami obróbki 
i opłacalnością produkcji. Jeżeli chcemy oszacować koszty obróbki korzystamy 
z normowania czasu pracy. To właśnie dzięki temu normowaniu można wyzna-
czyć czas obróbki i koszty z nią związane. Normowanie ma głównie zastosowanie 
w produkcji seryjnej i wielkoseryjnej, gdyż w tych rodzajach produkcji najbardziej 
liczą się kwestie ekonomiczne. Główne cele ekonomiczne to jak najniższe koszty 
produkcji przy wygenerowaniu jak największego zysku. Można stwierdzić, że dzię-
ki normowaniu czasu pracy możliwa jest kontrola i udoskonalenie procesu tech-
nologicznego. Odpowiednia wiedza o czasie poszczególnych operacji, pozwala na 
odpowiednie zaplanowanie produkcji i pełne wykorzystanie parku maszyn. Zale-
tą normowania jest także przewidywanie czasu potrzebnego do wykonania danej 
serii. Dzięki normowaniu można doskonalić zakład wdrażając nowe standardy lo-
gistyczne. W ten sposób można zapewnić optymalny stan magazynu. Nawet pla-
nowanie dostaw półfabrykatu jest znacznie łatwiejsze. To właśnie normowanie po-
zwala śledzić cały proces technologiczny i wykryć operacje, które trwają najdłużej 
i podjąć działania zmierzające do ich skrócenia. 

Dzięki zaprojektowanemu uchwytowi specjalnemu można skrócić czas pomoc-
niczy na zamocowanie i odmocowanie przedmiotu obrabianego. 

Czas jednej operacji to oraz czas serii tserii uwzględniający szacunkowo przyjęty 
czas przygotowawczo-zakończeniowy tpz dla możliwego zastosowania dwóch róż-
nych uchwytów: czteroszczękowego samocentrującego (c) i specjalnego (s), obliczo-
no następująco  [4]:

tpzc = 120 min – dla uchwytu czteroszczękowego nie samocentrującego,
tpzs = 150 min – dla uchwytu specjalnego,
ns = 980 szt – przyjęta liczba sztuk w danej serii.

𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑡𝑡𝑤𝑤𝑜𝑜 + 𝑡𝑡𝑢𝑢𝑜𝑜 + (
𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜
𝑛𝑛𝑠𝑠

) = 2,625 + 0,02625 + (120980) = 2,77𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 

𝑡𝑡𝑜𝑜𝑠𝑠 = 𝑡𝑡𝑤𝑤𝑠𝑠 + 𝑡𝑡𝑢𝑢𝑠𝑠 + (
𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠
𝑛𝑛𝑠𝑠

) = 0,875 + 0,0875 + (150980) = 1,12𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 

𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑜𝑜 = 𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜 ∙ 𝑛𝑛𝑠𝑠 = 2,77𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 ∙ 980𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡 = 2715𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 = 45ℎ 

𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑠𝑠 = 𝑡𝑡𝑜𝑜𝑠𝑠 ∙ 𝑛𝑛𝑠𝑠 = 1,12𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 ∙ 980𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡 = 1097,6𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 = 18ℎ 
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Widoczne w powyższych zależnościach czasy wykonania tw i czasy uzupełniające 
tu wyznaczono w innej pracy.

Koszt operacji obróbkowej Kw dla produkcji seryjnej obliczono następująco [3]

gdzie:
Kg – koszt roboczogodziny stanowiska obróbkowego [zł/h],
to – czas operacji [min],
Kop – koszt oprzyrządowania i narzędzi specjalnych [zł], 
ns – jw.

(czteroszczękowy)  Kwc

(uchwyt specjalny) Kws

Stosując zaprojektowany uchwyt specjalny można skrócić czas wykonania danej 
operacji w przyjętej serii o 27 godzin i koszt operacji pomniejszony o 2,79 zł/szt. 
W czasie odpowiadającym obróbki serii przedmiotów w uchwycie samocentrują-
cym zostanie obrobionych o 1446 szt. więcej operacji w uchwycie specjalnym.

Obliczone wartości kosztów operacji obróbkowej w zależności od wielkości serii 
zawierają tabele 2 i 3.

Tabela 2. 
Koszt operacji obróbkowej Kw w zależności od wielkości serii dla uchwytu 

tokarskiego czteroszczękowy z niezależnym nastawieniem szczęk

Źródło: Opracowanie własne.

𝐾𝐾𝑤𝑤 =
𝐾𝐾𝑔𝑔 ∙ 𝑡𝑡𝑜𝑜
60 +

𝐾𝐾𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑛𝑛𝑠𝑠

 

(czteroszczękowy)  𝐾𝐾𝑤𝑤𝑤𝑤 =
𝐾𝐾𝑔𝑔∙𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜
60 + 𝐾𝐾𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

𝑛𝑛𝑠𝑠
= 120∙2,77

60 + 2000
980 = 7,58𝑧𝑧ł 

(uchwyt specjalny)  𝐾𝐾𝑤𝑤𝑤𝑤 =
𝐾𝐾𝑔𝑔∙𝑡𝑡𝑜𝑜𝑠𝑠
60 + 𝐾𝐾𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠

𝑛𝑛𝑠𝑠
= 120∙1,12

60 + 2500
980 = 4,79𝑧𝑧ł 
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Tabela 3. 
Koszt operacji obróbkowej Kw w zależności od wielkości serii dla uchwytu 

tokarskiego specjalnego

Źródło: Opracowanie własne.

Powyższe zestawienia wskazują, iż założenia dla produkcji wielkoseryjnej nie 
są opłacalne w produkcji jednostkowej i małoseryjnej i odwrotnie. Wynika z tego,  
że stosowanie obróbki seryjnej opłaca się tym bardziej, im większa jest liczba wyko-
nanych sztuk. Wynika to z amortyzacji kosztów związanych z zakupem uchwytów 
specjalnych. Dla produkcji średnioseryjnej można przyjąć założenie, że elementy 
uniwersalnego uchwytu obróbkowego są na stanie zakładu i niekonieczny jest ich 
zakup. Jednak dla określenia różnicy kosztów stosowania obydwu rodzajów uchwy-
tów określono jego szacunkowy koszt. 

6. Podsumowanie
Przedstawiony w niniejszym opracowaniu uchwyt specjalny spełnia najważniej-

sze cechy, które powinien mieć przyrząd obróbkowy. Jest specjalnie zaprojektowany 
do danego obrabianego przedmiotu i danej operacji. Umożliwia on uproszczoną 
obsługę obrabiarki.

Ponadto dzięki zastosowaniu tego uchwytu, w porównaniu z zastosowaniem 
uchwytu tokarskiego czteroszczękowy z niezależnym nastawieniem szczęk, dla za-
łożonej seryjności 980 szt., uzyskać można:

• skrócenie czasu operacji z 2,77 min do 1,12 min, czyli ok. 2,5 razy; wynika 
to ze skrócenia czasu przemocowania przedmiotu; tyle samo razy zmniej-
szyć można czas wykonania operacji w serii (umożliwia to wykonanie do-
datkowych 1446 operacji obróbkowych); przy większej liczbie sztuk relacja 
ta jest jeszcze bardziej korzystna,

• zmniejszenie kosztu operacji z 7,58 zł do 4,79 zł/min, czyli ok. 1,6 razy; przy 
większej liczbie sztuk relacja ta jest jeszcze bardziej korzystna.

Przy liczbie ok. 150 szt. koszty operacji, przy stosowania obydwu ww. uchwytów, 
zrównują się. Tak więc stosowanie zaprojektowanego uchwytu specjalnego jest za-
sadne w serii powyżej liczby 150 szt. 
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PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW  
MANIPULATORA BRAMKOWO-LINIOWEGO

Project of selected part of gate-linear manipulator

Streszczenie:
W artykule przedstawiona jest modernizacja manipulatora bramkowo-liniowe-

go polegająca na doposażeniu go w urządzenie umożliwiające podnoszenie i obra-
canie torby typu „Doypack” o kąt 180°, które jest napędzane silnikiem momento-
wym i sterowane enkoderem na potrzeby produkcyjne firmy „Radpak”.

Zamierzone wykonanie elementów manipulatora, wymagało zaprojektowania 
konstrukcji mechanicznej oraz zaprojektowania efektora spełniającego cel pracy. 
Jej mechanizm działania jest następujący ustalony i zamocowany w korpusie silnik 
momentowy posiada wał, na końcu którego osadzony jest efektor sterowany przez 
enkoder, w zakresie ruchu obrotowego 180° (tj. od punktu początkowego do koń-
cowego). Efektor z przyssawkami ma za zadanie chwytanie torebek i obracanie ich 
o 180°. Podnoszenie odbywa się poprzez istniejące urządzenie na manipulatorze. 
Każdy z elementów zaprojektowanego urządzenia oraz kompletny przegub obroto-
wy został przedstawiony w formie symulacji 3D oraz rysunków technicznych.

Zastosowanie zaprojektowanego w niniejszej pracy przegubu pozwoli na ob-
niżenie kosztów oraz przyspieszenie pakowania toreb typu ,,Doypack” w kartony 
zbiorcze. 
Słowa kluczowe: modernizacja, manipulator bramkowo-liniowy

Abstract: 
This paper presents the modernisation of a linear gate manipulator based on 

equipping it with a device enabling lifting and turning a doypack bag 180 degrees.  
It is powered by a torque motor and controlled by an encoder meant for the ma-
nufacturing purposes of `Radpak` com-pany.

Purposeful construction of the elements of the manipulator required designing 
a mechanical construction and an effector. Its mechanism of operation is this: a de-
signated torque motor is fitted into it and it is equipped with a shaft; this shaft con-
tains an effector controlled by an encoder enabling 180 degree movement (from 
the starting point to the final point). The effec-tor`s suction pads attach themselves  
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to the bags and turn them 180 degrees. Bags are lifted by a device on the manipula-
tor. Each element of this device and a complete swivel design have been depicted in 
the form of 3D simulation and technical drawings. 

The use of a hinge designed in this work will allow to reduce costs and speed  
up the packing of “Doypack” bags into collective cartons.
Keywords: modernisation, linear gate manipulator

1. Wstęp
1.1. Manipulatory

Manipulator jako zespół elementów mechanicznych i pneumatycznych jest ściśle 
powiązany z robotyką i automatyką. Wykorzystywane jako „mechaniczne ramię”, 
stosowane jest w liniach produkcyjnych  fabryk samochodów, automatycznych li-
niach pakujących, fabrykach zagrażających życiu i zdrowiu ludzi, itp. Inaczej mó-
wiąc, jest to część robota, która pełni funkcję jego górnych kończyn  (rys. 1).

Istnieje wiele rodzajów robotów manipulacyjnych, które pozycjonują zada-
ną trajektrię  i  ją  odtwarzają.  Dzięki  odpowiednio  dobranej  technologii, urządzenia  
te wykonują to z dużą prędkością, dokładnością i powtarzalnością, wykorzystując ste-
rowanie enkodera i silników odpowiedzialnych za poszczególne osie takiego manipu-
latora. Układ taki posiada zazwyczaj 3 trajektorie ruchu ramion w osiach x, y, z oraz 
zakończony jest efektorem (chwytakiem) poruszającym się w zakresie obrotu 360°.

1.2. Idea pracy
Zamierzone wykonanie elementów 

manipulatora, wymagało zaprojektowa-
nia konstrukcji mechanicznej oraz za-
projektowania efektora spełniającego cel 
pracy. Schemat ideowy obrotnicy został 
przedstawiony na rysunku 2. Jej mecha-
nizm działania  jest  następujący:  ustalony   
i  zamoco wany w korpusie silnik momento-
wy posiada wał na końcu którego osadzony 
jest efektor sterowany przez enkoder, w za-
kresie ruchu obrotowego 180° (tj. od punk-
tu początkowego do końcowego). Efektor  
z przyssawkami ma za zadanie chwytanie 
torebek i obracanie ich o 180°. Podnoszenie 

1  http://www.protim.pl/oferta/procesy-produkcyjne/manipulatory.

Źródło:. http://www.protim.pl/oferta/
procesy-produkcyjne/manipulatory.

Rysunek 1. Manipulator  
bramkowo-liniowy1
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odbywa się poprzez istniejące urządze-
nie na manipulatorze. 

2. Założenia konstrukcyjne
Założenia konstrukcyjne zostały 

omówione z głównym konstruktorem 
w firmie „Radpak”, są one następujące :
• dobór odpowiedniego silnika mo-

mentowego ze względu na jego spe-
cyfikę pracy,

• zaprojektowanie korpusu dla silnika,
• zaprojektowanie wału napędowego,
• dobór enkodera oraz łożysk,
• zabezpieczenie silnika przed wpły-

wem czynników zewnętrznych (np. 
kurz),

• zaprojektowanie efektora, mogącego unieść torebkę o wadze 1kg,
• dobór ssawek i przewodów pneumatycznych,
• dobór materiałów spełniających wymagania ekonomiczne firmy,
• zaprojektowanie łącznika umożliwiającego połączenie ramienia manipula-

tora z obrotnicą.

3. Kinematyka przegubu obrotowego
Manipulator to zbiór członów (ciał sztywnych) połączonych w złożony łańcuch 

wzajemnych zależności kinematycznych. Działanie układu kinematycznego mani-
pulatora jest związane z obliczeniem jego orientacji i pozycji względem układu od-
niesienia. Dla założeń niniejszego opracowania konieczne jest poznanie kinematyki 
odwrotnej. Dzięki niej urządzenie potrafi określić położenie lub orientację efektora 
(chwytaka).

4. Projekt przegubu obrotowego z chwytakiem pneumatycznym 
    (efektorem)

Projekt urządzenia przystosowanego do obrotu toreb typu ,,Doypack” napę-
dzanego silnikiem momentowym, jak już wcześniej wspomniano wykonany został  
na potrzeby firmy ,,Radpak” z Włocławka. Fabryka ta produkuje kompletne linie 
pakujące, dozowniki objętościowe, kartoniarki, wagi oraz sortery dla przemysłu 
spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego, cementowni i cukrowni. Produkty 
tej firmy można znaleźć w krajach na całym świecie.

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 2. Schemat ideowy działania 
obrotnicy
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4.1. Torba typu „Doypack”
Opakowania foliowe to główna strategia 

handlowa firmy „RadPak”. Są one produ-
kowane na patentowych maszynach paku-
jących. Torba ,,Doypack” (rys. 3) posiada 
eliptyczne dno i kształt wyróżniający ją  na 
półce sklepowej. Dodatkowo, torba ta może 
zostać wyposażona w strunę umożliwia-
jącą wielokrotne otwieranie i zamykanie 
oraz euro otwór. Projektowane urządzenie 
ma przyspieszyć pakowanie takich toreb 
w zbiorcze kartony. Na potrzeby projektu 
przyjęto wymiary torby 300 mm x 100 mm 
oraz jej wagę wraz z zawartością wynoszącą 
1 kg. 

4.2. Przegub obrotowy
Projekt fragmentu urządzenia wykonującego obrót, bazuje na dobranym silniku 

produkowanym przez firmę „HIWIN”. Widok przestrzenny tej obrotnicy po zasto-
sowaniu symulacji programem „CREO PARAMETRIC 2.0” (licencja udostępniona 
w firmie „RadPak” w dziale konstrukcji) przedstawia rysunek 4 natomiast przekrój 
tego przegubu rysunek 5.

Rysunek 4. Przegub obrotowy (widok skośnie z przodu) – symulacja 3D

Źródło: Opracowanie własne.

Zaprojektowany przegub składa się z kilku części (przedstawionych dalej) połą-
czonych śrubami z łbem 6-kątnym, które polecił producent w katalogu silnika.

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 3. Torba „Doypack”
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4.3. Silnik
W zaprojektowanym urządzeniu zastosowano silnik momentowy typu TMR07 

(rys. 6), składający się z pierścieniowo wykonanego rotora i  statora z pakietem cewek. 
Silniki te posiadają duże momenty chwilowe i  ciągłe, wysoką dynamikę, dużą spraw-
ność oraz zintegrowane czujniki temperatury. Charakteryzują się one bardzo niewiel-
kim zużyciem i nie wymagają konserwacji. Średnia wartość momentu obrotowego 
silnika Ms = 7 Nm, a jego prędkość obrotowa ns = 1450 obr/min. Masa silnika wynosi  
ms = 4,5 kg. Typ tego silnika został dobrany w uzgodnieniu z głównym inżynierem 
firmy ,,Radpak”.

Rysunek 5. Przegub obrotowy (przekrój wzdłużny) – symulacja 3D

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 6. Silnik HIWIN TMR07 (widok skośnie z dołu i góry) – symulacja 3D

Źródło: Opracowanie własne.
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4.4. Dobór materiału na korpus górny i dolny silnika oraz obróbka korpusu
W pierwszym kroku określono wymiary i kształt korpusów oraz dobrano ma-

teriał w postaci wałka Φ120 ze stopu aluminium AlSi1Fe (PN-79/H-88026). Krążki  
z tego wałka zostały ucięty na pile taśmowej i obrobione na tokarce konwencjo-
nalnej. Otwory dla mocowania enkodera oraz łapy trzymającej urządzenie zosta-
ły wykonane na centrum obróbczym CNC. Wykonane zostały również gniazda na 
łożyska skośne 7004 (rys. 13) oraz pierścień uszczelniający Simmerring 20x47x7), 
a także rowek na pierścień osadczy W-47 (SEGER)). Wykonano również „zamek”  
o średnicy 96 mm mający za zadanie ustalenie silnika w osi korpusu. Proces tech-
nologiczny korpusu górnego przedstawiono w tabeli 1, a dolnego ze względu na po-
dobieństwo pominięto. Model korpusów przedstawia rysunek 7, natomiast rysunek 
wykonawczy korpusu D.CH-01.01 z  wymiarami oraz tolerancjami otworów został 
dołączony w załączniku na końcu pracy.

Rysunek 7. Korpus górny i dolny (widoki skośnie z góry) – symulacja 3D

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 1. 
Karta technologiczna górnego korpusu silnika

Źródło: Opracowanie własne
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Powierzchnia korpusu dolnego na  której będzie oparty silnik musi być toczona 
do wyeliminowania luzu w   układzie łożyskowym, dlatego należy wykonywać to 
stopniowo przy wstępnym montażu (rys. 8).

Rysunek 8. Korpus dolny (szkic pomocniczy)

Źródło: Opracowanie własne.

4.5. Kołki zabezpieczające i ich obliczenie wy-
trzymałościowe

Kołki zabezpieczające (rys. 9 oraz załącznik 
D.CH-01.03) mają za zadanie awaryjne zatrzymanie 
obrotu efektora, gdyby ten przekroczył wymagany za-
kres ruchu wynoszący 180°. Wykonane są one z pręta 
gwintowanego M6 z frezowanym zamkiem służącym  
do wkręcenia. Kołki wykonano ze stali 30HGS (do-
brana z tabeli 3). Według projektu będą wkręcone 
w dolny korpus silnika.

Sprawdzenie wytrzymałościowe kołka zabezpie-
czającego. Kołek zabezpieczający jest obciążony zgi-
naniem i jego obliczenie sprowadza się do sprawdze-
nia warunku:

Źródło: Osiński Z. i inni: Podstawy konstrukcji maszyn, PWN Warszawa, 20102.

Wniosek : wytrzymałość kołka jest wystarczająca.

2  Osiński Z. i inni: Podstawy konstrukcji maszyn, PWN Warszawa, 2010.

Rysunek 9. Kołek zabezpie-
czający obrót (widok skośnie 

z góry) – symulacja 3D

Źródło: Opracowanie 
własne.
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4.6. Wał napędowy, jego sprawdzenie wytrzymałościowe oraz sprawdze-
nie łożysk

Wał napędowy jest elementem projektowanego urządzenia. Wykonany w kształ-
cie walca, obracający się wokół własnej osi wraz z zamocowanymi na nim elemen-
tami służącymi do przenoszenia  momentu obrotowego pochodzącego z napędu. 
W niniejszym projekcie na wale zamocowany jest efektor służący do przenoszenia 
torebek foliowych. Zaprojektowany wał (rys. 10) wykonany jest ze stali konstruk-
cyjnej S235 JR (St3S) i jest spawany (metodą TIG w osłonie gazów) z  podkładką  
(rys. 11) posiadającą otwory przez które wał przykręcony jest do rotora silnika. 

Obliczenie wytrzymałościowe samego wałka sprowadza się do:
krj = kcj = 65 MPa (dla stali S235)
P – siła wzdłużna (P = 147,15 N)
A – pole przekroju (A = 20)
Ms  = 7 Nm = 7000 Nmm
Wo – wskaźnik wytrzymałości przekroju na skręcanie

Wniosek: wałek wytrzymuje obciążenie.

Obliczenie spoiny pachwinowej (rys. 12) łączącej wałek z podkładką sprowadza 
się do:

d = 25 mm
a = 1 mm
M = 7 Nm
ksp = 78 MPa
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Rysunek 12. Przekrój obliczeniowy spoiny3

Źródło: Dietrych M. i inni: Podstawy konstrukcji maszyn. WN-T Warszawa, 1999.

Wniosek : spoina przenosi obciążenie.

Obliczenie łożysk wykonano tylko dla skośnego łożyska dolnego, które przenosi 
siłę wzdłużną (masa wałka wraz z efektorem i torbą) wartość masy obliczono dzięki 

3  Źródło: Dietrych M. i inni: Podstawy konstrukcji maszyn. WN-T Warszawa, 1999.

Źródło: Opracowanie własne. Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 10. Wał napędowy (widok 
skośnie z góry) – symulacja 3D

Rysunek 11. Podkładka  (widok 
skośnie z góry) – symulacja 3
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programowi do projektowania „CREO PARAMETRIC 2.0”. Górne łożysko skośne 
służy głównie do ustalenia wałka w osi projektowanego urządzenia. Do obliczeń, 
przyjęto z katalogu łożysko o średnicy wewnętrznej 20 mm.

Obliczenie nominalnej siły wzdłużnej: (według wzoru nr 3)
m = 15 kg (masa wałka z efektorem i torbą)
g = 9,81 m/s2 (przyspieszenie ziemskie)
Pw = m * g + 15 * 9,81 = 147,15 N (3)

Zgodnie z założeniami: 
Czas pracy łożyska Lh = 29200 h (3 lata)
Prędkość obrotowa n1 = 1450 obr/min
P  = 147,15 N
q = 3 (dla łożysk kulkowych)

Obliczenie obciążenia zastępczego dla łożyska ustalającego według wzoru nr 4 i 5
Z katalogu dobrano 2 łożyska kulkowe skośne 7004 (rys. 15). Nośność każdego 

z nich C = 9,7 kN.
Dla potrzeb projektu, zależnie od wymiarów gniazd łożyskowych, do ustalenia 

wzdłużnego łożysk dobrano dwa pierścienie osadcze W-47.

4.7. Blokada obrotu i jej obliczenie wytrzymałościowe
Blokada obrotu (na rys. 13) działa awaryjnie, gdy silnik przekroczy zakres ruchu 

180°. Zaprojektowano ją z pręta Ø 10 ze stali 15HGM (18CrMo4 – dobranej z tabeli 
3). Zakończona jest gwintem M8 dzięki któremu mocowana jest do wałka napędo-
wego. 
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Rysunek 13. Mechanizm zabezpieczenia obrotu (widok skośnie z góry) – symulacja 3D

Źródło: Opracowanie własne.

Obliczanie wytrzymałości gwintu śruby blokady (naprężenia zredukowane we-
dług wzorów 12, 13 i 14).

kcj = krj = 160 MPa
Dane obliczeniowe dobrano z rysunków wykonawczych:
D2 = 6,6 mm
Dmin = 8 mm

Źródło: Osiński Z. i inni: Podstawy konstrukcji maszyn, PWN Warszawa, 2010 [3]4.

4  Osiński Z. i inni: Podstawy konstrukcji maszyn, PWN, Warszawa 2010.
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Wniosek : wytrzymałość śruby blokady jest wystarczająca.

4.8. Efektor pneumatyczny
Chwytaki manipulatora to narzędzia mocowane (na stałe lub wymiennie) do ra-

mienia robota. Efektory są obecnie najbardziej zróżnicowaną konstrukcyjnie częścią 
robotów. Występująca ogromna różnorodność obiektów manipulacji, wielorakość 
zadań, nowe obszary zastosowań robotów, zmienność parametrów procesu mani-
pulacji i inne aspekty wymagają przemyślanego wyboru właściwego chwytaka. Wy-
bór dotyczy zarówno specyfiki pracy (podciśnieniowy, elektromagnetyczny, mecha-
niczny z  siłownikiem pneumatycznym lub silnikiem elektrycznym), oraz uzyskania 
wystarczającej siły chwytu. Zaprojektowany efektor (rys. 13 i rys. 14) składa się  
z kilku przedstawionych dalej części połączonych śrubami o łbach 6-kątnych.

4.9.  Łącznik z płytą czołową do mechanizmów przesuwu oraz zestaw
         zaciskowy 

Łącznik z płytą boczną do mechanizmów przesuwu dobrano z katalogu firmy 
Elesa-Ganter (o numerze katalogowym GN 162.1 – rys. 15). Elementy te są stosowa-
ne głównie jako przesuwne. Za pomocą śruby zaciskowej M6, można wyregulować 
stopień zacisku łącznika odpowiedni do jego płynnego przesuwu po mechanizmie 
lub zablokować łącznik na mechanizmie po ustawieniu żądanej pozycji. Standardo-
we śruby zaciskowe, to śruby z łbem walcowym (PN-EN ISO 4762). Mogą być one 
zastąpione przez zestawy zaciskowe. Śruba M3 służy do blokady obrotu na wałku. 
Całość przykręcona jest do głównego korpusu ssawek dzięki otworom montażo-
wym Φ 4,5.

 

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 14. Efektor pneumatyczny  
(widok skośnie z góry) – symulacja 3D

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 15. Efektor pneumatyczny
(przekrój wzdłużny) – symulacja 3D
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Rysunek 16. Schemat montażowy łącznika 162.1

Źródło:https://www.elesa-ganter.pl/produkty/laczniki-do-profili-i-mechanizmy-przesuwu/
seria/gn-162-15.

4.10. Korpus ssawek
Korpus ten jest głównym elementem konstrukcyjnym efektora. Składa się  

z dwóch elementów: korpusu głównego (rys. 16) oraz korpusu osłaniającego ssawki 
(rys. 17) połączonych śrubami M6 o łbach 6-kątnych.

Na korpus główny dobrano materiał w postaci płyty ze  stopu aluminium AlSi-
1Fe (PN-79/H-88026) o grubość 12 mm. Obie powierzchnie będą frezowane dla 
wymaganej grubości 10 mm, a otwory wykonane wg. rysunku wykonawczego.

Rysunek 17. Korpus główny ssawek – (widok skośny z góry) – symulacja 3D

Źródło: Opracowanie własne.

5  https://www.wiking.krakow.pl/wkladkigwintowane/pelne/samogwintujace-z-rowkiem.html.
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Na korpus osłaniający ssawki dobrano materiał z rodziny Poliamidów – Boramid 
biały PA6. Dla wzmocnienia gwintów łączących z  korpusem głównym zastosowano 
wkładki gwintowane M6 (rys. 29), zapobiegające zniszczeniu gwintu.

Rysunek 18. Korpus osłaniający ssawki – (widok skośny z góry) – symulacja 3D

Źródło: Opracowanie własne.

W projekcie zastosowano wkładki gwintowane (rys. 18) z nacięciem pod wkrętak, 
które zastępują gwint w materiałach miękkich. Wkładki gwintowane mają u dołu 
kształt stożkowy, co powoduje, że podczas wkręcania w otwór korpusu wygniatają  
w nim gwint (są samogwintujące)

4.11. Trzpień mocujący ssawkę
Do zamocowania ssawek przewidziano trzpień (rys. 20) wykonany z  pręta sze-

ściokątnego ze stali nierdzewnej OH18N9.

6 https://www.wiking.krakow.pl/wkladkigwintowane/pelne/samogwintujace-z-rowkiem.html.

Źródło: Opracowanie własne.

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 19.  Wkładka gwintowana6 Rysunek 20. Trzpień mocujący ssawkę – (wi-
dok skośny z góry i dołu) – symulacja 3D
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4.12. Ssawki 
Ssawki typu BL40-3 (rys. 21) zo-

stały dobrane dla potrzeb projektu 
dzięki sugestii przedstawiciela firmy 
PIAB. Cechuje je wysoka przepusto-
wość przepływu podciśnienia wyma-
ganego w transporcie plastikowych 
toreb. Są one także odpowiednie 
do chwytania powierzchni nierów-
nych i   regulacji poziomu. Podwójna 
twardość materiału DURAFLEX®, 
z którego wykonana jest ssawka po-
woduje, że jest ona mocna i stabilna,  
a  jednocześnie miękka i elastyczna. 
Przyssawki z tego materiału łączą  

w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał ten rów-
nież nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

4.13. Łącznik
Modernizacja manipulatora bramkowo-liniowego wymagała także wyposażenia 

urządzenia w łącznik, który połączy zaprojektowany przegub obrotowy z istnieją-
cym ramieniem manipulatora. Łącznik (rys. 21) został zaprojektowany w postaci 
dwóch płaskowników, które są przykręcone do górnego korpusu silnika dwoma śru-
bami imbusowymi M6, oraz do ramienia manipulatora za pośrednictwem dwóch 
śrub M6 o łbie 6-kątnym. 

Rysunek 22. Łącznik przegubu – (widok skośny z góry i z dołu) – symulacja 3D

Źródło: Opracowanie własne.

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 21. Ssawki BL40-3 – (widok sko-
śny z góry i dołu) – symulacja 3D
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4.14. Enkoder
Enkoder to urządzenie, które poprzez sygnał elektryczny potrafi obliczyć dłu-

gość przebytego ciała przekształcając jego ruch obrotowy na ruch liniowy bądź od-
wrotnie. Posiada możliwość określenia pozycji kątowej, przesunięcia lub ilości obro-
tów. Parametr, który go charakteryzuje to ilość impulsów na obrót. W praktyce jest 
to od kilkudziesięciu do kilkuset impulsów. W projektowanym urządzeniu enkoder 
będzie liczył ruch obrotowy wałka określając jego położenie kątowe.

Enkoder (rys. 23) został dobrany w dziale konstrukcji-automatyki wspólnie z in-
żynierem prowadzącym projekt manipulatora bramkowo-liniowego. Założenia kon-
strukcyjne spełnił enkoder inkrementalny  SFS60-HPKT0K02 firmy SICK. W projek-
cie zamocowany on jest na górnej części korpusu silnika dwoma śrubami M3.

4.15. Symulacja 3D kompletnego projektu
Zaprojektowany przegub obrotowy w formie symulacji 3D w widoku i przekroju 

przedstawia rysunek 24. 

Rysunek 23. Kompletny przegub obrotowy (widok skośnie z przodu i przekrój) 
 – symulacja 3D

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 24. Enkoder inkrementalny – (widok skośny z góry) – symulacja 3D

Źródło: Opracowanie własne.

5. Podsumowanie
Wykonany projekt przedstawia konstrukcję przegubu obrotowego wraz z efekto-

rem pneumatycznym do przenoszenia torebek foliowych typu ,,Doypack”. 
Dobrano odpowiedni materiał na elementy urządzenia i zaprojektowano ich 

kształty. Określono wymiary i tolerancje opierając się na również dobranym silniku 
momentowym.

Sprawdzono warunki wytrzymałościowe dla części narażonych na siły przecią-
żeniowe i niszczące. 

Opracowano model gotowego projektu w symulacji 3D oraz jego poszczegól-
nych elementów.

Wykonano również rysunki wykonawcze elementów urządzenia na podstawie 
modelu 3D oraz założeń konstrukcyjnych. Dokumentację tę dostarczono firmie 
„Radpak” z zamiarem wykonania elementów przegubu.

Wykonanie obrotnicy według projektu objętego niniejszą pracą i jej zastosowa-
nie zwiększy wydajność układania torebek typu „Doypack” w kartonach zbiorczych. 

Urządzenie zostanie wykonane, gdy zakład będzie posiadał wolne moce przero-
bowe.
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

PROCES OBRÓBKI PRZEDMIOTU  
KLASY KORPUS NA OBRABIARCE

 ZESPOŁOWEJ ORAZ ZAŁOŻEŃ  
KONSTRUKCYJNYCH TEJ OBRABIARKI 

Project of the machining process of the class of the body on the  
combined machine tool and the design assumptions of this machine

Streszczenie:
W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia dotyczące procesu technologicz-

nego oraz scharakteryzowano poszczególne wielkości produkcji.
Na podstawie rysunku wykonawczego części klasy korpus i założonej wielkości 

produkcji tj. 100 000 szt. Opracowano proces obróbki przedmiotu na obrabiarkę 
zespołową. Następnie wskazano założenia, jakie stawia się takim maszynom obrób-
kowym, by ostatecznie przedstawić schematyczne modele 3D poszczególnych za-
biegów i schematyczny widok całej obrabiarki.

 Ciągle rozwijający się przemysł maszynowy wymaga opracowywania nowych 
metod i sposobów obróbki. Nowoczesne obrabiarki umożliwiają kreowanie nowych 
procesów obróbkowych. Wpływa to korzystnie na czas wykonania przedmiotu,  
co przekłada się automatycznie na niskie koszty jego wytworzenia. 
Słowa kluczowe: proces technologiczny, obrabiarka zespołowa

Abstract: 
The paper present the basic concepts of the technological process and characte-

rises respective production volumes.
Based on the executive drawing of the body-class part and the estimated produc-

tion volume, meaning 100 000 units, the process of machining the object on a com-
pound machining tool was established. Subsequently, the requirements that need  
to be met by such machining tools were specified. Lastly, 3D schematics of subsequ-
ent actions were presented and a schematic overview of the entire machining tool.

The constantly changing machine industry requires new methods and techniques  
of machin-ing. Modern machining tools make it possible to create new machining proces-
ses. It shortens the time it takes to make an object, which in turn lowers the costs of making it. 
Keywords: technological process, compound machining tool
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1. Wstęp
1.1. Wielkości produkcji i ich charakterystyki

W zależności od danych wejściowych do rozpoczęcia produkcji takich jak: zapo-
trzebowanie na dany przedmiot, możliwości zakładu, wielkości zamówienia i kosz-
tów wyprodukowania określa się wielkość produkcji. Występują trzy zasadnicze ro-
dzaje wielkości produkcji: jednostkowa, seryjna i masowa [2].  

Produkcja jednostkowa określona jest liczbą 1 ÷ 50 sztuk w zależności od wielko-
ści i kształtu wytwarzanego wyrobu. Wykonuje się jeden lub kilka części obrabianych 
jednorazowo, może się to jednak powtórzyć, lecz brak tu regularności i jeśli to nawet 
nastąpi to po dość długim okresie czasu. Wykorzystuje się w niej obrabiarki uni-
wersalne, wyposażone w standardowe, znormalizowane dla danej maszyny uchwy-
ty. Używa się typowych narzędzi skrawających, miedzy innymi: wiertła, frezy, noże 
tokarskie etc. popularnie dostępnych w sprzedaży. Przedmioty obrabiane często bę-
dące konstrukcją spawaną wykonuje się z półfabrykatów hutniczych, w niektórych 
innych przypadkach stosuje się odlewy w formach piaskowych. Do pomiarów uży-
wa się wyłącznie prostych narzędzi pomiarowych takich jak suwmiarki, mikrome-
try, średnicówki i tym podobne. Operacje ręczne mają w tym typie produkcji duży 
udział, przejawia się to w takich operacjach jak trasowanie, gwintowanie, gratowa-
nie, co niekorzystnie wpływa na czas wykonania elementu [2].

Produkcja seryjna dzieli się na trzy grupy: (małoseryjna 5 ÷ 500 sztuk w serii; 
seryjna 100 ÷ 5000 sztuk w serii; wielkoseryjna 300 ÷ 50 000 sztuk w serii w zależ-
ności od wielkości i kształtu wytwarzanego wyrobu). Odpowiednio do wielkości 
serii stosuje się w większym lub mniejszym stopniu oprzyrządowanie specjalne do 
obrabiarek uniwersalnych, to znaczy specjalne uchwyty obróbkowe tokarskie, wier-
tarskie, frezarskie etc., ale także specjalne głowice narzędziowe (za przykład takiej 
obrabiarki może posłużyć tokarka rewolwerowa). Półfabrykatami są tu odkuwki, 
odlewy piaskowe i kokilowe, niekiedy ciśnieniowe. Obok typowych narzędzi po-
miarowych stosowane są, pasametry oraz różnorakie sprawdziany. Operacje ręczne 
mają mniejszy udział w porównaniu z produkcją jednostkową [2]. 

Produkcja masowa od powyżej 10000 sztuk ÷ do powyżej 50 000 sztuk w zależ-
ności od wielkości i kształtu wytwarzanego wyrobu. Zastosowanie znajdują tutaj ob-
rabiarki zespołowe i linie obróbcze dedykowane i stworzone pod konkretny wyrób. 
Maszyny te mogą pracować w trybie ciągłym przez długie okresy czasu obrabiając 
tym samym wielkie partie przedmiotów. Zastosowanie mają tu półfabrykaty typu: 
odlewy ciśnieniowe i odkuwki. Koncentracja operacji wykonanych jednocześnie lub 
zabiegów w jednym przejściu narzędzia znacznie skraca czas obróbki, co przekłada 
się na wyraźny wzrost wydajności procesu [2].
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1.2. Proces produkcyjny a technologiczny 
Proces produkcyjny to zbiór wszystkich niezbędnych procesów (prefabrykacja, 

obróbka skrawaniem, obróbka chemiczna, kontrola jakości, pakowanie, magazyno-
wanie, konserwacja i dystrybucja) do wytwarzania określonego wyrobu [5].

Proces technologiczny ma na celu zmianę własności materiału wejściowego lub 
półfabrykatu pod względem kształtu, wymiarów, struktury powierzchni, ale także 
własności fizykochemicznych, twardości, udarności, sprężystości, wytrzymałości, 
odporności na korozje itp. [2].

Do sporządzenia procesu technologicznego, technolog musi mieć niezbędne 
dane wejściowe takie jak: dokumentacja konstrukcyjna, program produkcji, oraz 
informacje o dostępnych środkach produkcji [5].

Dokumentacja konstrukcyjna zawiera: rysunek ofertowy, schematy kinematycz-
ne, rysunek zestawieniowy całości, rysunki zestawieniowe zespołów, rysunki zesta-
wieniowe podzespołów oraz rysunki wykonawcze części [5]. 

Plan produkcji jest to 
ilość wyprodukowanych 
elementów w danym 
okresie czasu. Stanowi 
on podstawę do opra-
cowania głównego har-
monogramu produkcji. 
Opracowany na podsta-
wie planu sprzedaży oraz 
analizy obciążeń linii 
produkcyjnej [3].

Warunki techniczne 
są uzupełnieniem doku-
mentacji technologicznej 
i zawierają opis możliwo-
ści danych linii obróbko-
wych czy też poszczegól-
nych obrabiarek. Jest to 
istotne w sporządzaniu 
procesu technologicz-
nego. Struktura procesu 
technologicznego przed-
stawiona jest na rysunku 
1 [2].

Źródło: Feld M. Podstawy projektowania procesów techno-
logicznych typowych części maszyn. WNT, Warszawa 2018 
[2].

Rysunek 1. Strukturalny schemat procesu technologicznego
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2. Dane wejściowe do procesu
2.1. Rysunek wykonawczy KMK0.00.05
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2.2. Założona wielkość produkcji 100 000 szt.
2.3. Półfabrykat

Półfabrykatem do rozważanego procesu jest odlew ciśnieniowy ze stopu alumi-
nium AK9 / EN AW-43 300 (AlSi9Mg) zawierający wymagane naddatki obróbko-
we. W celu zwizualizowania, przedstawiono go w 3D na rysunku 2.

Rysunek 2. Model 3D półfabrykatu do produkcji masowej

Źródło: Opracowanie własne.

3. Dokumentacja technologiczna
Proces technologiczny opracowano na skróconej dokumentacji składającej się z: 
• Rysunku wykonawczego przedmiotu (p. 2.1),
• Karty technologicznej,
• Instrukcji obróbki nr 1 i nr 2,
• Instrukcji kontroli technicznej,
• Karty normowania obróbki.
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4. Analiza otrzymanych wyników
Korzystając z literatury jak i katalogów narzędzi skrawających firmy Sandvik 

Coromant oraz własnego doświadczenia nabytego w toku studiów dobrano narzę-
dzia oraz parametry obróbcze. Umożliwiło to wykonanie obliczeń, których wyniki 
zostały przedstawione w kartach normowania obróbki: dla operacji 10 frezowania 
wstępnego i dla operacji 20 frezowania-wytaczania [5].

W operacji 10 czas przygotowawczo-zakończeniowy (tpz) oszacowano  
na 960 min. Jest to czas wymagany do uzbrojenia frezarki pionowej w oprzyrządo-
wanie specjalne. Jest to jednak działanie jednorazowe w serii – stąd tpz w oblicze-
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niach czasu operacji dzieli się przez liczbę sztuk serii. Oprzyrządowanie obrabiarki 
stanowi stół obrotowy z 22 uchwytami do obróbki przedmiotu w trybie ciągłym. 
Obroty stołu wynoszą 0,39 obr/min, a średnica podziałowa, na jakiej rozmieszczono 
elementy obrabiane jest równa 0,683 m, co przekłada się na prędkość liniową 1 m/
min. Z tych danych otrzymano wartość posuwu f = 1000 mm/min. Po obliczeniu 
przy pomocy programu Excel otrzymano: czas kalkulacyjny tk = 0,692 min, czas 
uzupełniający tu = 0,062 min a czas główny tg = 0,12 min. Natomiast czas dla wyko-
nania całej serii wyniósł 1153 h. 

W operacji 20 czas przygotowawczo-zakończeniowy (tpz) oszacowano  
na 1920 min. Czas ten wynika z konieczności montażu i kalibracji poszczególnych 
jednostek obróbczych względem półfabrykatu przed rozpoczęciem obróbki serii. 
Jest to operacja jednorazowa w serii, więc i tu również tpz zostało podzielone przez 
liczbę sztuk w serii. Kolejnym składnikiem tego czasu jest wymiana lub regulacja 
narzędzi skrawających wynikająca z ich zużycia oraz czynności obsługowe takie jak 
smarownie, oczyszczanie filtrów chłodziwa itp. Policzono również przy pomocy 
programu Excel czasy poszczególnych zabiegów w każdym układzie zabiegowym. 
Uwzględniono czasy przesterowania głowicy rewolwerowej z jednostkami wiertar-
skimi nr 2 i nr 3 oraz jednostkami wytaczarskimi nr 4a i 4b, a także skrzynki na-
pędowej jednostek wytaczarskich nr 1a i 1b. Otrzymano następujące wyniki: czas 
kalkulacyjny tk = 3,549 min, czas uzupełniający tu = 0,321 min. Z układów zabie-
gowych nr 2 i 3 wybrano czasy o największych wartościach, ponieważ czas główny 
układu zabiegowego wynika z czasu głównego zabiegu, który w nim trwa najdłużej. 
Wartości te zostały zaznaczone na ciemno w karcie normowania czasu obróbki. Na-
stępnie zsumowano z czasami głównymi pozostałych zabiegów otrzymując tym czas 
główny tg = 0,809 min. Natomiast czas do wykonania całej serii wyniósł 5915 h. 

Analizując wyniki stwierdzono, że czas potrzebny na wykonanie jednego przed-
miotu wniósł 0,929 min. Jest to suma czasów ogólnych obu operacji. Najbardziej 
czasochłonna okazała się obróbka zgrubna otworu stopniowego wytaczadłem trwa-
jąca 0,34 min, wynika to jego średniej sztywności i dużego naddatku uniemożliwia-
jącego zastosowania wyższych wartości posuwu. Najkrócej trwa wiercenie i gwinto-
wanie otworu 0,08 min. Przyczyniła się do tego mała głębokość wiercenia 10 mm 
oraz krótki dobieg i wybieg narzędzia równy 2 mm. 

Czas potrzebny do przygotowania całej serii przedmiotów do obróbki na obra-
biarce zespołowej wynosił 1153 h i jest ponad 5 razy mniejszy od czasu potrzebnego 
na obróbkę tej serii na obrabiarce zespołowej – wynosi on tu 5915 h. Wynika z tego, 
że aby wykonać założoną liczbę 100 000 sztuk obrabiarka zespołowa powinna pra-
cować w trzyzmianowym trybie pracy po 8 godzin prawie przez cały rok. Natomiast 
praca frezarki ograniczałaby się do około 8 godzin w tygodniu, co przekłada się  
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na 32 godziny w miesiącu roboczym. Dlatego sugeruje się zastosowanie cyklicznej 
pracy frezarki np. pierwsze dwa dni miesiąca i dwa ostatnie dni miesiąca.

4.1. Opis proces obróbkowego powierzchni bazowej
Powierzchnia zaznaczona na ciemno 

(rys. 14), jest frezowana w na frezarce 
pionowej (CS-VBM-3V-A) wyposażo-
nej w stół obrotowy. Obrabiarka pracuje 
w trybie ciągłym, który poprawia wydaj-
ność obróbki, przebieg operacji przed-
stawia schematycznie rysunek 15. Ob-
róbka wstępna na frezarce wynika z tego,  
że konstrukcja przedmiotu obrabianego 
wymuszałaby na obrabiarce zespołowej 
operacje przemocowania. Skutkowałoby 
to większą złożonością maszyny i wydłu-
żyłoby to czas obróbki przedmiotu.

4.2. Opis przebiegu procesu obrób-
czego na opracowywanej obrabiarce 
zespołowej

Kolejnym etapem procesu jest zamo-
cowanie przedmiotu wstępnie obrobio-
nego w uchwycie specjalnym umieszczo-
nym na zespołowej maszynie skrawającej. 
Uchwyt przedmiotu (rys. 5) ustala poło-
żenie przedmiotu obrabianego względem 
narzędzi obrabiających. Jest to uchwyt 
typu szczękowego. W zależności od infra-
struktury związanej z dostarczaniem pół-
fabrykatów i odbioru gotowych elemen-
tów oraz mediów dostępnych w miejscu 
pracy maszyny, do napędu szczęk można 
zastosować mechanizm śrubowy, siłow-
niki pneumatyczne lub hydrauliczne.

Uchwyt przedmiotu zbudowany jest 
z podstawy (pozycja 1 rys. 5), w któ-
rej umieszczona jest specjalna wkładka 
(pozycja 2 rys. 5) wykonana z materiału 

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 3. Model 3D operacja wstępna 
(frezowanie dolnej powierzchni)

Źródło: Feld M., Podstawy projektowania 
procesów technologicznych, Wydawnic-
two WNT, Warszawa 2018 [2].

Rysunek 4. Schemat przebiegu operacji
 wstępnej
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o podwyższonej twardości, z której 
powierzchnią będzie się stykać główna 
baza obróbkowa przedmiotu obrabia-
nego. Do zapewnienia odpowiedniej 
pozycji przedmiotu względem narzę-
dzi skrawających oraz do pewnego 
zamocowania przedmiotu posłużą 
dwie szczeki, wyposażone w nakładki 
pryzmowe o kącie 90 stopni (pozycja 3 
rys. 5). Jedna ze szczęk posiada specjal-
ne wyżłobienie umożliwiające dobieg 
i wybieg narzędzia (pozycja 4 rys. 5). 
Zaproponowane rozwiązanie uchwytu 
odbiera 6 stopni swobody przedmioto-
wi obrabianemu.

Na obrabiarce zespołowej ma miej-
sce ostateczna obróbka pozostałych  
18 powierzchni według rysunku wy-
konawczego (KMK 0.00.05). Odbywa 
się to w czterech układach zabiegów.

W pierwszym układzie zabiegów 
(Lp. 2. – Instrukcja nr 2 oraz rys. 6) 
są wykonywane dwa otwory o śred-
nicy 8,5 mm pogłębione na głębokość  
8 mm i na średnice 12 mm. Jednocze-
śnie wiercony jest otwór o średnicy  
4,8 mm gwintowany M 6 przeloto-
wo, powierzchnia czołowa otaczają-
ca otwór jest planowana (wskazuje ją 
jednostka wiertarska pokazana w pra-
wym dolnym narożniku rysunku 6). 
Jednocześnie wytaczadło zespołowe 
zgrubnie wytacza przelotowy, stopnio-
wy otwór na średnicę 25 mm i 21 mm 

jednocześnie obrabiając powierzchnie czołową tego otworu. W tym zabiegu udział 
biorą: jednostki obróbcze nr 5 i 3 oraz 1a.

Drugi układ zabiegów (Lp. 3. – Instrukcja nr 2) przedstawiony jest na rysunku 
7. Odbywa się tu wytaczanie wykańczające podłużnego stopniowego, otworu prze-

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 5. Model 3D Uchwyt przedmiotu

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 6. Model 3D pierwszego zabiegu  
na obrabiarce zespołowej

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 7. Model 3D drugiego zabiegu 
na obrabiarce zespołowej



160

Michał Kazimierczak 

lotowego na średnicę 26 J6 i 22 J6, wiercenie dwóch otworów o średnicy 4,8 mm 
i gwintowanie na głębokość 10 mm.

W tym zabiegu udział biorą: jednostka wiertarsko-gwintująca nr 2 oraz jednost-
ka wytaczarska nr 1b.

Trzeci złożony zabieg (Lp. 4. – Instrukcja nr 2) na obrabiarce zespołowej (rys. 8) 
to obróbka zgrubna otworu na średnicę 57 mm i planowanie powierzchni czołowej 
zaznaczonej na niebiesko. Zastosowane jest tu narzędzie zespołowe wytaczak-po-
głębiacz czołowy.

W tym zabiegu udział bierze: jednostka wytaczarska nr 4a. 

Czwarty, a zarazem ostatni zabieg (Lp. 5. – Instrukcja nr 2) na obrabiarce zespo-
łowej (rys. 9) to wytaczanie wykańczające otworu o średnicy 58H7 na głębokości  
10 mm.

 W tym zabiegu udział bierze: jednostka wytaczarska nr 4b. 

4.3. Wymagania konstrukcyjno-technologiczne obrabiarek zespołowych 
Obrabiarka zespołowa powinna spełniać następujące wymagania:
1. posiadać odpowiednią sztywność, wynika to z wielu kierunków obciążeń 

płynących od jednostek obróbczych,

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 8. Model 3D trzeciego zabiegu 
na obrabiarce zespołowej

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 9. Model 3D czwartego zabiegu 
na obrabiarce zespołowej
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2. jej konstrukcja musi umożliwiać szybki i łatwy montaż przedmiotu w uchwy-
cie, i demontaż, 

3. uchwyt tej obrabiarki musi zapewniać pewne mocowanie przedmiotu nie-
zależnie, z której strony jest obrabiany, przy czym musi zapewnić miejsce  
na wybiegi i dobiegi narzędzi obróbkowych,

4. obrabiać kilka powierzchni na raz w tym samym czasie, ograniczyć liczbę 
przejść do minimum, stosując narzędzia zespołowe,

5. zastosowanie głowic narzędziowych dostępnych w handlu obniży cenę obra-
biarki i uprości konstrukcję, jeśli jest taka możliwość,

6.  odpowiedni system dozowania chłodziwa i jego rekuperacji, odprowadza-
nia wiórów, 

7. system kontrolowania i kompensacji wymiarów obróbczych, (system zde-
rzaków, czujniki indukcyjne), diagnostyka zużycia narzędzi (układy optycz-
ne, laserowe, itp.) 

8. łatwy dostęp do smarowania elementów ruchomych, lub system smarowa-
nia, wynika to z długich okresów pracy obrabiarki i kosztownych jej przesto-
jów; niepracująca maszyna nie zarabia.

Przykładowy widok obrabiarki zespołowej przedstawia rysunek 10, a przedmio-
ty na niej obrabiane rysunek 11.

Rysunek 10. Przykładowa obrabiarka zespołowa typu LKP

Źródło: Aleksander Łukomski, Polskie obrabiarki specjalne, http://www.konstruk-
cjeinzynierskie.pl/redakcja/83-wybor-redakcji-2013/1131-polskie-obrabiarki-
-specjalne-cz-1?showall=&start=1, 28.12.2018 [3].
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Rysunek 11. Przedmioty obrabiane na obrabiarka zespołowej typu LKP

Źródło: Aleksander Łukomski, Polskie obrabiarki specjalne, http://www.konstrukje-
inzynierskie.pl/redakcja/83-wybor-redakcji-2013/1131-polskie-obrabiarki-specjalne 
-cz-1?showall=&start=1, 28.12.2018 [3]. 

4.5. Proponowane rozwiązanie obrabiarki zespołowej
Powyżej przedstawione informacje 

pozwoliły na dobranie optymalnych 
rozwiązań konstrukcyjnych i tech-
nologicznych pod względem ergono-
mii obróbki przedmiotu (rys. KMK 
0.00.05). Umożliwiło to spełnianie 
postawionych w punkcie 3.3 wyma-
gań. Połączenie poszczególnych po-
dzespołów stosowanych w układach 
zabiegów opisanych w 3.4.4., pozwala  
na schematyczne przedstawienie pro-
ponowanej obrabiarki. Widok ogólny 
tej obrabiarki przedstawiono na rysun-
ku nr 12.

Głowica rewolwerowa (rys. 12, 
pozycja 3) wykonuje ruch obrotowy. 
Znajdują się w niej dwie jednostki 
wytaczarskie nr 4a i 4b, wyposażone 
w zespołowe wytaczadła do obrób-
ki zgrubnej i dokładniej otworu oraz 
dwie jednostki wiertarskie (nr 2 i 3). 

Pierwsza posiada dwa zespołowe narzędzia typu wiertło połączone z gwintowni-
kiem, druga posiada dwa wiertła z pogłębiaczami walcowymi.

 Suport (rys. 12, pozycja 2) przemieszcza się wzdłuż osi pionowej działania na-
rzędzi skrawających, odpowiada za ich ruchy posuwowe.

Skrzynka napędowa jednostek wytaczarskich nr 1a i 1b, (rys. 12, pozycja 5) wy-
konuje obrót w zakresie od 0 do 90 stopni, oraz zapewnia ruch posuwowy wzdłuż 

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 12. Model 3D obrabiarki 
zespołowej obrabiającej korpus, który 
przedstawiony jest na rysunku nr 2. dla 

produkcji masowej
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osi działania jednostki obrabiającej przedmiot, wyposażona jest w dwa wytaczadła 
zespołowe, pierwsze do obróbki zgrubnej drugie do wykańczającej.

 Skrzynka napędowa jednostki wiertarskiej nr 5 (rys. 12, pozycja 6) wykonuje 
tylko ruch posuwowy wzdłuż osi działania zespołu narzędzi wiertło, gwintownik, 
pogłębiacz.

Uchwyt przedmiotu (rys. 12, pozycja 4) – to typ uchwytu szczękowego, którego 
budowę i działanie opisano w punkcie 4.2.

4.6. Ogólne porównanie procesów technologicznych produkcji 
        seryjnej i masowej

Podstawową różnicą porównywanych procesów (ich przebieg jest widoczny 
w kartach technologicznych) jest, inna liczba operacji (10 dla produkcji seryjnej, 
a 4w produkcji masowej) oraz zabiegów w poszczególnych operacjach (operacja 
nr 20 w procesie dla produkcji masowej koncentruje w sobie aż 8 zabiegów, któ-
re w procesie dla produkcji seryjnej stanowią kolejne operacje wymagające zmiany 
stanowiska obróbczego. Koszty związane obsługą i wyposażaniem obrabiarek kon-
wencjonalnych oraz logistyka związana z przenoszeniem przedmiotu obrabianego  
na kolejne obrabiarki niekorzystnie wpływa na wydajność produkcji i jej opłacal-
ność w produkcjach seryjnych i masowych.

5. Podsumowanie
Korzystając z różnych źródeł przedstawiono w artykule informacje na temat bu-

dowy i zastosowania obrabiarek zespołowych. Wskazano ich wady i zalety. Umożli-
wiło to dobranie optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych pod 
względem ergonomii obróbki przedmiotu (nr rysunku KMK 0.00.05).

Opracowany proces technologiczny rozważanej część klasy korpus zawarty w ar-
tykule uwzględnia wiele wymagań konstrukcyjno-technologicznych postawionych 
w punkcie 4.3.

Zaproponowane założenia konstrukcyjne do obrabiarki zespołowej przed-
stawionej w punkcie 4.5 spełniają wymagania nr 2, 3, 4, 5 zawarte w punkcie 4.3.  
Pozostałe wymagania postawione obrabiarce zespołowej mogą stanowić zagadnie-
nia do dalszych, bardziej szczegółowych rozważań „stricte” związanych z ostatecz-
nymi projektami konstrukcyjnymi. 

Koncentracja zabiegów na obrabiarce zespołowej, a co za tym idzie zastąpienie 
kilku obrabiarek jedną generuje spore oszczędności wynikające z poboru energii, 
kosztów obsługi i konserwacji. Obróbka kilku powierzchni jednocześnie skraca czas 
obróbki do wymaganego minimum, poprzez zastosowanie głowic wielonarzędzio-
wych i narzędzi zespołowych pracujących w tym samym czasie. 
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Choć wysoka cena obrabiarki przedstawionej w niniejszej pracy (można szaco-
wać ją w granicach od 500 tys. do 700 tys. zł) to przy założeniach wielkości produkcji 
w opracowanym procesie (produkcja masowa – 100 tys. sztuk), koszt obróbki jed-
nego przedmiotu wynosi tylko 7 zł. Szacunkowo – obrabiarka spłaci się po około 
roku pracy.
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PROCES OBRÓBKI PRZEDMIOTU  
KLASY KORPUS W LINII OBRÓBKOWEJ  

ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH TEJ LINII
Process of machining a workpiece body in machine production line 

and construction assumptions of this line

Streszczenie:
W artykule został opracowany proces obróbki przedmiotu klasy korpus w linii 

obróbkowej. Na potrzeby tego procesu wykonano: schemat uchwytu obróbkowego 
z odpowiednim ustaleniem i zamocowaniem przedmiotu, opracowano wymaganą 
dokumentację technologiczną oraz opracowano założenia konstrukcyjne linii ob-
róbkowej, a także obliczono wydajność tej linii. 
Słowa kluczowe: linia obróbkowa, założenia konstrukcyjne, dokumentacja techno-
logiczna

Abstract: 
The paper presents the machining of a body-class object in a machining line. For 

the purposes of this paper the following were prepared: schematics for a machining 
clamp with an appro-priate setting and fitting the object, required technical docu-
mentation was prepared and the construction guidelines for the machining line 
were specified, including an estimation of the efficiency of the line itself.
Keywords: machining line, construction guidelines, technical documentation

1. Wstęp
Produkcja wielkoseryjna oraz masowa charakteryzują się wytwarzaniem dużej 

liczby jednego typu wyrobów, elementów lub części (powyżej 50 000 szt.) o budowie 
identycznej lub bardzo zbliżonej konstrukcyjnie do siebie. Wytwarzane produkty 
są powtarzalne, identyczne, co gwarantuje wysoką ich  jakość. Produkcja masowa 
jest procesem stałym wykorzystującym wysoko wyspecjalizowane stanowiska pro-
dukcyjne gwarantujące wysoką niezawodność systemu. Produkt w czasie trwania 
procesu produkcji powinien znajdować się w ruchu, być ciągle poddawany obrób-
ce oraz przemieszczać się pomiędzy odpowiednimi stanowiskami produkcyjnymi. 
Taki typ produkcji daje możliwość zatrudnienia mniej wykwalifikowanej kadry 
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pracowników produkcji, gdyż odpowiadają tylko za dokładanie narzędzi do maga-
zynów narzędziowych oraz mocowanie przedmiotu w ergonomicznych uchwytach 
obróbkowych. Ten wariant cechuje się wysoką ciągłością pracy, ponieważ stanowi-
ska obróbkowe umiejscowione są najczęściej jedno za drugim. W linii przedmioty 
przemieszczają się za pośrednictwem taśmociągu lub po prowadnicach, co zmniej-
sza czas potrzebny na przetransportowanie przedmiotu do kolejnego stanowiska. 
Ciągłe wykonywanie tych samych operacji daje możliwość udoskonalania linii pro-
dukcyjnej.

Istnieją pewne wady produkcji wielkoseryjnej i masowej:
• brak możliwości przestawienia maszyn na inny produkt lub czynność z tym 

związana jest skomplikowana i w większości przypadków mało opłacalna,
•  ograniczona liczba rodzajów wytwarzanych produktów,
• niska elastyczność, zmienność produkcji, gdyż linia obróbkowa jest opraco-

wana tylko do produkcji określonych produktów lub elementów, ponieważ 
jej modyfikacja wiąże się z dodatkowymi kosztami modyfikacyjnymi linii.

2. Linie obróbkowe
Linie obróbkowe znajdują 

swoje zastosowanie w pro-
dukcji wielkoseryjnej i maso-
wej. Są one kosztowne, ale ten 
koszt podzielony przez dużą 
liczbę sztuk jest zwykle dużo 
mniejszy niż w innych typach 
produkcji. Każda linia składa 
się z wielu stanowisk do któ-
rych można zaliczyć:
• stanowiska obróbkowe (ro-

bocze),
• stanowiska załadowcze i wy- 

ładowcze,
• stanowiska buforowe, kom-

pensacyjne (lecz nie za-
wsze).
Linie obróbkowe najczę-

ściej budowane są jako:
• segmentowe z magazynami 

kompensacyjnymi (rys. 1), 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Honczaren-
ko J., Elastyczna automatyzacja wytwarzania: obrabiar-
ki i systemy obróbkowe, WNT, Warszawa 2000.

Rysunek 1. Linia obróbkowa segmentowa
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• liniowo-kołowe z centralną stacją załadunkowo-rozładunkową (rys. 2),

Rysunek 2. Linia obróbkowa liniowo-kołowa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Honczarenko J., Elastyczna automatyzacja 
wytwarzania: obrabiarki i systemy obróbkowe, WNT, Warszawa 2000.

• jednorzędowe z wydzielonymi stacjami załadunku i rozładunku (rys. 3).

Rysunek 3. Linia obróbkowa jednorzędowa

Źródło: Honczarenko J., Elastyczna automatyzacja wytwarzania: obrabiarki i systemy 
obróbkowe, WNT, Warszawa 2000.

Przedmioty wykonywane na liniach obróbkowych muszą należeć do grona ele-
mentów technologicznie podobnych lub być wszystkie jednakowe. Linie zbudowa-
ne są z jednostek obróbczych frezarskich, wytaczarskich i wiertarskich. Jednostki 
te czasem są wyposażone w więcej niż jedno wrzeciono, takie jednostki nazywają 
się wielowrzecionowymi. Zastosowanie jednostek wielowrzecionowych daje moż-
liwość jednoczesnego np. wiercenia, wytaczania kilku otworów lub frezowania kil-
ku powierzchni wspólnie. Jednostki wyposażone są często w oprawki narzędzio-
we, które umożliwiają szybką wymianę narzędzia po jego stępieniu. Przedmiotami 
poddawanymi obróbce na takich liniach są najczęściej półfabrykaty lub półwyroby 
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wykonane ze stopów aluminium lub żeliw. Użycie takich materiałów związane jest 
z ich dobrą skrawalnością i technologicznością.

Przedmioty obrabiane na linii obróbkowej mocowane są najczęściej ręcznie lub 
przy pomocy chwytaków w uchwycie. Zastosowanie odpowiedniego uchwytu daje 
możliwość przeprowadzenia w nim wszystkich operacji bez potrzeby przemoco-
wywania przedmiotu obrabianego. Uchwyt z zamocowanym w nim przedmiotem 
przesuwa się skokowo od jednostki obróbczej do następnej jednostki. 

Istotnym elementem obróbki w linii jest to, aby linia miała zachowany takt linii – 
czyli, aby wszystkie czynności na poszczególnych stanowiskach (jednostkach) trwa-
ły przybliżony czas, co daje płynną prace linii oraz eliminuje nadmierny przestój 
przedmiotu na określonym stanowisku. O wielkości taktu linii decyduje najdłuższy 
czas wykonywania zabiegów na poszczególnych stanowiskach. Według tego reszta 
czasów powinna być dostosowana, czyli powinny być wydłużone czasy niektórych 
operacji. Jeśli czas którejś operacji jest zdecydowanie dłuższy od pozostałych, to wy-
konuje się ją na dwóch jednakowych stanowiskach.

Na końcu linii przedmiot wyjmowany jest z uchwytu obróbkowego, który wędruje 
po niej na początek, aby móc być powtórnie wykorzystanym do obróbki kolejnego 
przedmiotu. Wyjęty z uchwytu przedmiot może zostać poddany kontroli technicznej 
oraz zostać umyty np. w myjce ultradźwiękowej i ewentualnie zakonserwowany. Przy-
kładową linie obróbkową przedstawia rys. 4. Linia ta składa się z taśmociągu, po któ-
rym przemieszcza się przedmiot na palecie obróbkowej. Obróbka przedmiotu w więk-
szości odbywa się poprzez ustawione naprzeciw siebie maszyny, co wpływa korzystnie 
na czas produkcji. Przedmiot jest „penetrowany” przez narzędzia obustronnie.

3. Przebieg procesu obróbkowego przedmiotu klasy korpus  
    w linii obróbkowej
3.1. Wstęp do procesu i rysunek obrabianego korpusu

Założono, że obrabiany korpus (rys. 6) jest w postaci półwyrobu jako odlew ko-
kilowy wykonany ze stopu aluminium AK9, posiadającego następujące właściwości 
Rm = 193 MPa oraz twardość HB = 68.

Korpus, który trafi na linię, został wstępnie obrobiony przez wykonawcę poprzez 
usunięcie wypływek oraz wypiaskowanie.

3.2. Schemat uchwytu obróbkowego specjalnego
Zastosowany w procesie uchwyt specjalny dostosowany jest do przyjętego korpu-

su i jego zadaniem jest ustalenie położenia korpusu w kierunkach mających wpływ 
na wynik obróbki oraz zamocowanie korpusu w celu zapewnienia mu niezmien-
nego położenia w czasie obróbki, a także ustalenie położenie narzędzia względem 
przedmiotu.
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Schemat ustalenia korpusu w uchwycie obróbkowym przedstawia rysunek 7. 
Ustalenie odbiera 6 stopni swobody. Uchwyt specjalny przedstawiony jest w postaci 
schematycznej na rys. 7. Budowa uchwytu jest wspornikową konstrukcją płytową, 
spawaną. Obrabiany korpus oparty jest na sześciu kołkach ustalających oraz zamo-
cowany przy pomocy dwóch śrub dociskowych zakończonych talerzykami o więk-
szej powierzchni gwarantującym większą powierzchnię dociskową, co zapobiega 
odkształceniu przedmiotu przez końcówki śrub. Zaproponowany uchwyt składa się 
z następujących części:

• podpór punktowych (6 sztuk),
• zespołu tulejek do wykonania otworu Ø8H7 (1 sztuka),
• tulejka pod otwór Ø11 (1 sztuka),
• śrub mocujących M10 z kołnierzem (2 sztuki),
• korpusu uchwytu,
• tulejek pod otwór Ø5 (gwint M6) (4 sztuki).

Rysunek 5. Przykładowa linia obróbkowa do obróbki korpusu zaworu

Źródło: Feld M. Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części 
maszyn. WNT, Warszawa 2018.
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Rysunek 6. Rysunek obrabianego korpusu

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 7. Schemat ustalenia korpusu w uchwycie obróbkowym
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Źródło: Opracowanie własne.

3.3. Karta technologiczna

PWSZ WŁOCŁAWEK

KARTA 
TECHNOLOGICZNA Nr. rys. PW.00.00.01

Nazwa części: Korpus

Opracował:
Dominik Mazurek

Data:
10.01.19

Półwyrób
Produkcja masowa

(szt. 100 000)Odlew  
kokilowy

Pozycja Treść operacji: Stanowisko

10 Frezowanie wg instrukcji nr 1 Jednostki frezarskie

20 Wytaczać zgrubnie wg instrukcji nr 2 Jednostka wytaczarska

30 Wytaczać dokładnie wg instrukcji nr 3 Jednostka wytaczarska

40 Wiercenie wg instrukcji nr 4 Jednostka wiertarska

50 Frezowanie wg instrukcji nr 5 Jednostka frezarska

60 Wiercenie wg instrukcji nr 6 Jednostka wiertarska

70 Kontrola techniczna ostateczna wg instrukcji 
nr 10 K.T.
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3.4. Instrukcje obróbkowe
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3.5. Karta kontroli technicznej

PWSZ Włocławek
Instrukcja kontroli technicznej nr 7 Nr rys. DM 00.01

Nazwa części: Korpus Nr. operacji: 70

Opracował:
Dominik Mazurek

Data:
10.01.19

Przeprowadzić kontrolę 
ostateczną

Produkcja masowa
(szt. 100 000)

Dokonać pomiarów wg rysunku wykonawczego

Pomoce

Lp. Czynność % 
sprawdz. Nazwa Cecha Wielkość Ilość

1 Sprawdzić wymiar 90 1 Suwmiarka MAUa 150 1

2 Sprawdzić wymiar 38 1 Suwmiarka MAUa 150 1

3 Sprawdzić wymiar 60 1 Suwmiarka MAUa 150 1

4 Sprawdzić wymiar 105 1 Suwmiarka MAUa 150 1

5 Sprawdzić wymiar 57 1 Suwmiarka MAUa 150 1

6 Sprawdzić wymiar 44 1 Suwmiarka MAUa 150 1

8 Sprawdzić wymiar 13 1 Suwmiarka MAUa 150 1

9 Sprawdzić średnice 
Ø50H7 1

Sprawdzian 
tłoczkowy 

Ø50H7
MSCa Ø50H7 1

10 Sprawdzić średnice 
Ø35H7, Ø40 1

Sprawdzian 
tłoczkowy 

Ø35H7,Ø40
MSCa Ø50H7, 

Ø40 1

11 Sprawdzić głębokość 5,6 1 Suwmiarka MAUa 150 1

12 Sprawdzić gwint M6 1 Sprawdzian do 
gwintów MSBg M6 4

13 Sprawdzić średnice 
Ø8H7, Ø11 1

Sprawdzian 
tłoczkowy 
Ø8H7,Ø11

MSCa Ø8H7, 
Ø11 1

14
Sprawdzić gładkość 

powierzchni otworów 
Ø50H7, Ø35H7

1 profilometr T-1000 200 1
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3.5. Karta normowania czasu obróbki

  ZAKŁAD MECHANIKI I BUDOWY  
  MASZYN PWSZ WŁOCŁAWEK    Karta normowania czasu obróbki   Nazwa części: Korpus   Symbol: DM 00.01

  Rodzaj materiału: AK9   Półfabrykat: Odlew kokilowy   Liczba szt. 
  w serii ns:

100 
000 tpz [min]= 25

  N
r Z

abiegu

  Treść zabiegu

  Narzędzia skrawające    Narzędzia 
   pomiarowe

Wymiary obrabianych 
powierzchni   Warunki obróbki

   C
zas głów

ny tg [m
in]

 Czas pomocniczy 
 tp [min]

N
azw

a

Sym
bol

W
ym

iary 

N
azw

a

Sym
bol

Średnica D
 [m

m
]

D
ługość l [m

m
]

Szerokość B [m
m

]

D
obieg i w

ybieg [m
m

]

D
ł. O

bliczeniow
a L [m

m
]

N
addatek [m

m
]

G
łębokość skraw

ania a
p  [m

m
]

Liczba przejść i

Prędkość skrw
ania Vc [m

/
m

in] 

Posuw
 f [m

m
/obr] 

Liczba obrotów
 n [obr/m

in] 

Przem
ocow

anie

Zw
iązany z zab.

Zm
iana w

ar. obr.

Pom
iar

1 Mocowanie przedmiotu - - - - - - - - - - - - - - - - 0,3 - - -
2.1

Frezować na wymiar 90
Frez walcowo-czołowy R245-100Q32-12H 100 Suwmiarka MAUa 100 130 80 25 155 3 3 1 94 500 300 0,31 - 0,15 - -

2.2 Frez walcowo-czołowy RA245-80R25-12H 80 Suwmiarka MAUa 80 110 60 25 135 3 3 1 101 500 400 0,27 - 0,11 - -
3.1 Wytaczać ∅48 przelotowo Wytaczak E08K-SCLCR/L 06-R 125 Suwmiarka MAUa 48 60 - 2 62 7 5 1 45,3 0,7 300 0,3 - 0,22 - -

3.3 Wytaczać ∅33 przelotowo Wytaczak E08K-SCLCR/L 06-R 125 Suwmiarka MAUa 33 60 - 2 62 7 5 1 31,1 0,7 300 0,3 - 0,18 - -

4.1 Wytaczać ∅50H7 przelotowo fazować 
krawędz 2x45°

Wytaczak z ostrzem 
do fazowania A20S-SDXCR 11-R 125 Sprawdzian 

tłoczkowy MSCa 50 60 - 2 62 2 2 1 71 0,45 450 0,31 - 0,15 - -

4.2 Wytaczać ∅35H7 przelotowo, również 
wytoczyć ∅40 na 5,6 Wytaczak C5-SDUCR-17090-11 125 Sprawdzian 

tłoczkowy MSCa 35 60 - 2 62 2 2 1 50 0,45 450 0,31 - 0,13 - -

5.1 Wiercić ∅11 przelotowo Wiertło 860.1-1100-088A1 
-NM H10F 11 Suwmiarka MAUa 11 50 - 5,3 55,3 11 - 1 17,3 0,36 500 0,31 - 0,2 - -

5.2 Wiercić ∅8H7 przelotowo Wiertło 860.1-0800-064A1-
NM H10F 8 Sprawdzian 

tłoczkowy MSCa 8 60 - 4,4 64,4 8 - 1 18,9 0,3 750 0,29 - 0,2 - -

6 Frezować na wymiar 44 głębokość 20 Zespół frezów 
tarczowych N331.32C-080S27CM 80x6 Suwmiarka MAUa 80 20 3 43 65 3 3 1 20,1 200 80 0,32 - 0,15 - -

7.
Wiercić dwa otwory ∅5 głębokość 20  
(2 razy)

Wiertło ze skorygowa-
nym ścinem

860.1-0500-040A1-
NM H10F 5 Suwmiarka MAUa 5 20 - 2 22 6 - 2 22 0,25 1400 0,13 - 0,05 - -

Gwintować dwa otwory M6 na głębokość 
15 (2 razy)

Gwintownik 
maszynowy E315M6 6 Sprawdzian  

do gwintów MSBg 6 15 - 3,7 18,7 1 - 2 24,5 0,2 1300 0,15 - 0,05 - -

8 Odmocować przedmiot - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,3 - - 0,6

  Opracował:

  Dominik Mazurek

  Sprawdził:

  Józef Kaczmarek

Zatwierdził:

Józef Kaczmarek

Razem: 1,83 2,17

Czas uzupełniający: tu=10%∑(tg+tp) = 0,68
Czas kalkulowany: tk = 4,68025
Czas wykonania serii: tserii = 7800,4 

[min] 
[min]

[h]
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  ZAKŁAD MECHANIKI I BUDOWY  
  MASZYN PWSZ WŁOCŁAWEK    Karta normowania czasu obróbki   Nazwa części: Korpus   Symbol: DM 00.01

  Rodzaj materiału: AK9   Półfabrykat: Odlew kokilowy   Liczba szt. 
  w serii ns:

100 
000 tpz [min]= 25

  N
r Z

abiegu

  Treść zabiegu

  Narzędzia skrawające    Narzędzia 
   pomiarowe

Wymiary obrabianych 
powierzchni   Warunki obróbki

   C
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ny tg [m
in]

 Czas pomocniczy 
 tp [min]
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azw
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Średnica D
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D
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m
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D
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ybieg [m
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]

D
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bliczeniow
a L [m

m
]

N
addatek [m

m
]
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łębokość skraw
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p  [m

m
]

Liczba przejść i

Prędkość skrw
ania Vc [m

/
m

in] 

Posuw
 f [m

m
/obr] 

Liczba obrotów
 n [obr/m

in] 

Przem
ocow

anie

Zw
iązany z zab.

Zm
iana w

ar. obr.

Pom
iar

1 Mocowanie przedmiotu - - - - - - - - - - - - - - - - 0,3 - - -
2.1

Frezować na wymiar 90
Frez walcowo-czołowy R245-100Q32-12H 100 Suwmiarka MAUa 100 130 80 25 155 3 3 1 94 500 300 0,31 - 0,15 - -

2.2 Frez walcowo-czołowy RA245-80R25-12H 80 Suwmiarka MAUa 80 110 60 25 135 3 3 1 101 500 400 0,27 - 0,11 - -
3.1 Wytaczać ∅48 przelotowo Wytaczak E08K-SCLCR/L 06-R 125 Suwmiarka MAUa 48 60 - 2 62 7 5 1 45,3 0,7 300 0,3 - 0,22 - -

3.3 Wytaczać ∅33 przelotowo Wytaczak E08K-SCLCR/L 06-R 125 Suwmiarka MAUa 33 60 - 2 62 7 5 1 31,1 0,7 300 0,3 - 0,18 - -

4.1 Wytaczać ∅50H7 przelotowo fazować 
krawędz 2x45°

Wytaczak z ostrzem 
do fazowania A20S-SDXCR 11-R 125 Sprawdzian 

tłoczkowy MSCa 50 60 - 2 62 2 2 1 71 0,45 450 0,31 - 0,15 - -

4.2 Wytaczać ∅35H7 przelotowo, również 
wytoczyć ∅40 na 5,6 Wytaczak C5-SDUCR-17090-11 125 Sprawdzian 

tłoczkowy MSCa 35 60 - 2 62 2 2 1 50 0,45 450 0,31 - 0,13 - -

5.1 Wiercić ∅11 przelotowo Wiertło 860.1-1100-088A1 
-NM H10F 11 Suwmiarka MAUa 11 50 - 5,3 55,3 11 - 1 17,3 0,36 500 0,31 - 0,2 - -

5.2 Wiercić ∅8H7 przelotowo Wiertło 860.1-0800-064A1-
NM H10F 8 Sprawdzian 

tłoczkowy MSCa 8 60 - 4,4 64,4 8 - 1 18,9 0,3 750 0,29 - 0,2 - -

6 Frezować na wymiar 44 głębokość 20 Zespół frezów 
tarczowych N331.32C-080S27CM 80x6 Suwmiarka MAUa 80 20 3 43 65 3 3 1 20,1 200 80 0,32 - 0,15 - -

7.
Wiercić dwa otwory ∅5 głębokość 20  
(2 razy)

Wiertło ze skorygowa-
nym ścinem

860.1-0500-040A1-
NM H10F 5 Suwmiarka MAUa 5 20 - 2 22 6 - 2 22 0,25 1400 0,13 - 0,05 - -

Gwintować dwa otwory M6 na głębokość 
15 (2 razy)

Gwintownik 
maszynowy E315M6 6 Sprawdzian  

do gwintów MSBg 6 15 - 3,7 18,7 1 - 2 24,5 0,2 1300 0,15 - 0,05 - -

8 Odmocować przedmiot - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,3 - - 0,6

  Opracował:

  Dominik Mazurek

  Sprawdził:

  Józef Kaczmarek

Zatwierdził:

Józef Kaczmarek

Razem: 1,83 2,17

Czas uzupełniający: tu=10%∑(tg+tp) = 0,68
Czas kalkulowany: tk = 4,68025
Czas wykonania serii: tserii = 7800,4 

[min] 
[min]

[h]
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3.6. Przykładowe obliczenia czasów operacji
a) Operacja: 40; zabieg 5.1; treść zabiegu: wiercić Ø11 przelotowo; narzędzie: 

wiertło 860.1-1100-088A1-NM H10F (według Sandvik CoroPlus ToolGuide). Pa-
rametry skrawania użyte w poniższych wzorach np. prędkość, zostały podstawione 
z karty normowania czasu obróbki, która została opracowana na podstawie parame-
trów z Sandvik CoroPlus ToolGuide oraz książki Romualda Wołka pt. „Normowa-
nie czasu pracy na obrabiarkach do obróbki skrawaniem”.

Określenie prędkości obrotowej wrzeciona obrabiarki:

gdzie:
v – prędkość skrawanie [m/min]
D – średnica wiertła [mm]

Obliczenie czasu głównego:

gdzie:
L – długość obliczeniowa [mm]
i – liczba przejść
n – liczba obrotów [obr/min]
p – posuw [mm/obr] 

b) czasy dla całego procesu

Obliczenie czasu uzupełniającego, który zależy od rodzaju produkcji oraz syste-
mu obsługi stanowisk i waha się wu przedziale 10 ÷ 25 % czasu wykonania:

gdzie:
tgcał – czas główny całkowity [min]
tp – czas pomocniczy [min]



179

Proces obróbki przedmiotu klasy korpus w linii obróbkowej oraz założeń konstrukcyjnych tej linii  

Czas pomocniczy z powyższego wzoru nr 3 wynoszący 2,17 min składa się 
z sumy wszystkich czynności pomocniczych dla danych zabiegów, w którego skład 
wchodzą przemocowanie przedmiotu w uchwycie, czasy związane z zabiegiem, 
zmiany wartości obróbkowych oraz czas potrzebny na wykonanie niezbędnych po-
miarów zawartych w karcie kontroli technicznej. 

Obliczenie czasu kalkulowanego potrzebnego na wykonanie wszystkich po-
trzebnych zabiegów oraz czynności do wykonania przedmiotu:

gdzie:
tw – czas wykonania [min] 
tu – czas uzupełniający [min]
tpz – czas przygotowawczo-zakończeniowy [min] 
(wynosi tpz = 25 – przyjmujemy z książki pt. „Normowanie czasu pracy na obra-

biarkach do obróbki skrawaniem”)
ns – liczba sztuk

Obliczenie czasu wykonania serii:

Czas obróbki serii przyjętego przedmiotu w zaproponowanej linii obróbkowej 
wyniesie 7800 h co daje 325 dni nieprzerwanej pracy linii obróbkowej, czyli ok jeden 
rok pracy nad dana seria produktu.

4. Założenia konstrukcyjne linii obróbkowej
4.1. Wykaz obrabiarek w linii

Proponowana linia będzie wyposażona w sześć stacji, na których będzie pozycjo-
nowany przedmiot. Poszczególne stacje będą wyposażone w jednostki obróbkowe 
wg tabeli 3.
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Tabela 3. Wykaz zaproponowanych jednostek obróbkowych

Nr 
stacji Wyposażenie stacji

1. Dwie jednostki frezarskie poziome ustawione naprzeciw siebie – prędkości 
obrotowe 300 i 400 obr/min oraz posuw 500 mm/min

2. Jednostka wytaczarska dwuwrzecionowa – prędkości obrotowe wrzecion 
300 obr/min oraz posuw 0,7 mm/obr

3. Jednostka wytaczarska o dwóch wrzecionach – prędkości obrotowe 450 
obr/min oraz posuw 0,45 mm/obr

4. Jednostka wiertarska dwuwrzecionowa – prędkości obrotowe wrzecion 500 
i 700 obr/min oraz posuwie 0,3 i 0,36 mm/obr

5. Jednostka frezarka pionowa – prędkość obrotowa 80 obr/min oraz posuw 
200 mm/min

6. Jednostka wiertarska dwuwrzecionowa – prędkości obrotowe wrzecion 
1300 i 1400 obr/min oraz posuwy 0,2 i 0,25 mm/obr

Źródło: Opracowanie własne

4.2. Paleta transportowa i system mocowania
Zakłada się, że w proponowanej linii obróbkowej zastosowane będą palety 

transportowe, aby zautomatyzować produkcję. Palety są odpowiedzialne za  usta-
lenie uchwytu obróbkowego, a tym samym i przedmiotu. Również do  ich zadań 
należy transport między jednostkami. Charakterystyczną cechą palety jest wyelimi-
nowanie czasu przemocowywania przedmiotu na kolejnych jednostkach obróbko-
wych. Raz zamocowany przedmiot wędruje przez wszystkie jednostki obróbkowe,  
aż do końca linii, gdzie zostaje odmocowany i umieszczony na polu odkładczym 
przedmiotów gotowych. 

Paleta powinna być wyposażona w element pozycjonujący ją na linii obróbkowej 
podczas zatrzymania się na danej stacji roboczej. Zaproponowano dwa trzpienie, 
które po dojechaniu palety do miejsca obróbki, wsuwają się od dołu palety w wy-
konane w niej dwa gniazda odpowiedzialne za pozycjonowanie. Gniazda i trzpie-
nie powinny być wykonane z odpowiednim pasowaniem, aby zachować dokład-
ność wszystkich wykonywanych wymiarów. Taki system nazywa się mocowaniem 
z punktem zerowym. Dodatkowym elementem trzymającym paletę będzie zastoso-
wanie przyssawek podciśnieniowych trzymających paletę od spodu.

4.3. System transportu przedmiotu
W proponowanej linii obróbkowej korpus będzie umieszczony w uchwycie ob-

róbkowym, który następnie jest przytwierdzony do palety obróbkowej poruszającej 
się po szynach na torowisku. System transportu na szynach gwarantuje dużą do-
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kładność podczas transportu oraz dużą sztywność podczas obróbki na jednostce ob-
róbkowej. Zastosowanie palety obróbkowej poruszającej się szynowych umożliwia 
większe obciążenie podczas obróbki niż w przypadku zastosowania innym rodza-
jów systemów prowadzących palety obróbkowe. Wózek może poruszać się w linii 
prostej oraz po łukach (rys. 9). Propozycją takiego rozwiązania może być zastoso-
wanie wózków firmy Igus przedstawionych na rysunku nr 10.

Elementem odpowiedzialnym za nadanie ruchu palety może być przenośnik 
łańcuchowy (rys. 9). Przenośnik taki musi być wyposażony w  system napinania 
łańcucha w przypadku jego rozciągania się w czasie pracy oraz mechanizm napę-
dowy w którego skład wchodzą: silnik oraz koła zębate przenoszące napęd z silnika  
na łańcuch. Propozycją łańcucha dla przenośnika jest łańcuch typu PG, który daje 
możliwość pracy na zakrętach linii obróbkowej.

Rysunek 9. Przebieg trasy przenośnika typu PG i wózek firmy Igus z giętą prowadnicą

Źródło: Honczarenko J., Elastyczna automatyzacja wytwarzania: obrabiarki i systemy 
obróbkowe, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000.
Źródło: http://www.tworzywa.org/img/art/2016_10/70478/original/0_upload_c345eebb67.
jpg.

4.4. Urządzenie do odprowadzania wiórów
W wyniku wysoce wydajnego skrawania na liniach obróbkowych powstaje duża 

ilość wiórów. Dlatego też, proponowana linia wyposażona będzie w urządzenia ma-
jące na celu odbiór wiórów przy każdej jednostce obróbkowej. Dobór tego urzą-
dzenia zależy od rodzaju wiórów powstałych w trakcie obróbki danego materiału. 
W przypadku stopu aluminium AK9 powstają wióry długie oraz skłębione. Do tego 
rodzaju wiórów idealnym rozwiązaniem jest zgrzebłowy przenośnik wiórów, ina-
czej nazywany żerdziowym lub harpunowym. Budowa jego oparta jest na rynnie 
w której znajdują się zaczepy skierowanie odwrotnie do żerdzi chwytającej. Żerdź 
wykonuje ruchy posuwisto zwrotne, a wióry zaczepiane są o kolejne zaczepy prze-
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suwając się w stronę kontenera zbiorczego na wióry. Zaletą takiego rozwiązania 
jest wysoka wydajność przy niskich kosztach eksploatacji. Rysunek 11. przedstawia 
budowę omawianego rozwiązania. Tego typu przenośnik proponuje się zastosować 
w rozważanej w pracy linii obróbkowej.

Rysunek 11. Zgrzebłowy przenośnik do wiórów

Źródło: Kwapisz L., Przenośniki i podajniki obrabiarkowe, Wydawnictwo Naukowo-Tech-
niczne, Warszawa 1986.

4.5. Schemat proponowanej linii obróbkowej
Proponowaną linię obróbkową uwzględniającą wszystkie powyżej wymienione 

elementy przedstawia rysunek 12.

Rysunek 12. Schemat zaproponowanej linii obróbkowej

Źródło: Opracowanie własne.



183

Proces obróbki przedmiotu klasy korpus w linii obróbkowej oraz założeń konstrukcyjnych tej linii  

5. Podsumowanie i wnioski
W niniejszej pracy został sporządzony proces obróbki przedmiotu klasy korpus 

w linii obróbkowej oraz zostały opracowane założenia konstrukcyjne linii obróbko-
wej.

Wykonano schematy ustalenia i uchwytu obróbkowego, w którym przedmiot 
będzie obrabiany od zamocowania, aż do wyjęcia go z uchwytu.

Sporządzono kartę technologiczną oraz instrukcje obróbkowe. W instrukcjach 
tych pokazany jest schematycznie ruch jednostek roboczych oraz dobrane zostały 
narzędzia jakimi będzie wykonywana obróbka. Istotnym elementem było wykona-
nie karty normowania czasu obróbki. Czasy w niej dobrane są do siebie zbliżone, 
aby zachować takt linii dzięki odpowiednio dobranym parametrom skrawania.

Opracowane założenia konstrukcyjne są następujące:
• jednostki o odpowiednich parametrach,
• odpowiedni system prowadzenia oraz transportu palety, na której przed-

miot będzie obrabiany przez cały czas pozostawania na linii obróbkowej, 
• przyjęcie urządzenia do odprowadzania wiórów odpowiedniego dla wió-

rów jakie powstają przy obróbce stopu aluminium – zgrzebłowy przeno-
śnik wiórów będzie odpowiedni w linii obróbkowej dzięki niskim kosztom 
eksploatacji oraz możliwości transportu wiórów skłębionych.

Sporządzono schemat linii obróbkowej przedstawiający rozkład jednostek ob-
róbkowych, pól odkładczych oraz strefy przemocowywania przedmiotu. W sche-
macie zawarte są również szacunkowe wymiary opracowywanej linii obróbkowej.

Sporządzenie projektu docelowego oraz budowa linii obróbkowej jest kosztow-
ne, dlatego wykorzystać ją można do produkcji wielkoseryjnej i masowej. Linia 
umożliwia produkcję z wysoką wydajnością (13 szt/godz) ze względu na możliwość 
pominięcia przemocowywania przedmiotu przy kolejnych jednostkach obróbczych 
i koncentrację zabiegów w niektórych operacjach np. operacja numer 6 wiercenie 
i gwintowanie z użyciem głowicy zmieniającej narzędzie.
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PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW  
STANOWISKA DO MONTAŻU MANOMETRÓW
Project of selected part of the station for mounting manometers

Streszczenie:
W artykule przedstawiony jest projekt wybranych elementów stanowiska  

do montażu manometrów. W ramach projektu przygotowana została konstrukcja 
uchwytu specjalnego do mocowania oprawy manometru podczas operacji zgrzewa-
nia oporowego kątowników montażowych. 

Do łączenia ze sobą materiałów wykorzystano metodę zwaną zgrzewaniem opo-
rowym. Konstrukcja została zaprojektowana tak, aby móc wykonywać operację zgrze-
wania dla dwóch różniących się od siebie opraw manometru. Wszystkie elementy 
konstrukcji zostały tak dobrane pod względem kształtów i wymiarów, aby można było 
ją zastosować na wybranym do tego celu stanowisku zgrzewania oporowego.

Wykonane obliczenia związane z wartościami błędów ustalenia oprawy mano-
metru dla trzech wariantów pozycji kołków świadczą o poprawności zastosowa-
nych ustaleń.

Wszystkie elementy zaprojektowanego uchwytu zostały przedstawione w formie 
modelu 3D. Rysunki wykonawcze przygotowanej konstrukcji wraz z rysunkiem zło-
żeniowym uchwytu specjalnego do operacji zgrzewania oporowego zostały dostar-
czone firmie „WIKA Polska”. 

Na podstawie przygotowanych rysunków firma „WIKA Polska” wykonała urządze-
nie, które obecnie jest skutecznie wykorzystywane w oddziale firmy we Włocławku. 
Słowa kluczowe: manometr, oprawa, kątownik, zgrzewanie elektryczne, oporowe

Abstract: 
This paper presents a project of select elements of a manometer assembly 

workstand. As part of a project a design of a special clamp was created. The said 
clamp is meant for securing the manometer frame in the course of resistance wel-
ding of assembly angle bars. 

For combining materials the resistance welding method was used. The construc-
tion was made in such a way as to enable welding of two separate manometer fra-
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mes. All elements of the construction were selected based on appropriate shape and 
size for the purpose of using it in a resistance welding workstation of choice.

Calculations of error values of selecting manometer frames for 3 variants of peg 
positions testify to the correctness of applied solutions. 

All elements of the clamp design were presented in a 3d model form. Executive 
drawings of the construction, including the general assembly drawing of the clamp 
design for resistance welding were submitted to WIKA Poland company.

Based on these drawings WIKA Poland built a device which is effectively used  
in the company branch in Włocławek.
Keywords: manometer, frame, angle bar, electical welding, resistance welding

1. Wstęp teoretyczny
1.1. Zgrzewanie jako metoda łączenia elementów

Zgrzewanie jest to proces, który polega na trwałym łączeniu ze sobą przedmio-
tów bez wykorzystywania żadnego spoiwa. Zdecydowana większość sposobów łą-
czenia ze sobą atomów elementów zgrzewanych, polega na podwyższeniu tempera-
tury powierzchni stykających się ze sobą i dociśnięciu ich do siebie.

Do podwyższenia temperatury powierzchni zgrzewanych wykorzystywana jest 
głównie energia elektryczna (tabela 1), energia drgań oraz energia mechaniczna. 

W zależności od wybranej metody podwyższenia temperatury powierzch-
ni łączonych ze sobą elementów, w  miejscu styku tych powierzchni temperatura 
kształtuje się w  większości przypadków na poziomie temperatury plastyczności, 
a w niektórych przypadkach jest powyżej temperatury topnienia (np. zgrzewanie 
indukcyjne). W celu zapewnienia optymalnego połączenia powierzchnie zgrzewane 
należy uprzednio poddać oczyszczaniu.

Tabela 1. 
Podział zgrzewania wg. źródła ciepła

Metody zgrzewania

Źródło ciepła energia 
elektryczna

energia 
mechaniczna energia drgań

1. elektryczne 
oporowe wybuchowe ultradźwiękowe

2. łuku wirującego tarciowe

3. indukcyjne zgniotowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sobolewski J.,(red.), Sobieszczanski J., Kapin-
ski S., Techniki wytwarzania. Technologie bezwiórowe Warszawa 2012 [1].
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1.2. Zgrzewanie oporowe (energią eklektyczną) – podstawowe informacje
Wzrost temperatury powierzchni zgrzewanych powstaje w wyniku zmiany 

oporności w miejscu, w którym w obwód elektryczny włączone zostają elementy 
zgrzewane. Ilość ciepła Q jakie zostaje wydzielone podczas zgrzewania można obli-
czyć według prawa Joule’a-Lenza:

        (1)

gdzie:
I – natężenie prądu [A],
R – oporność elektryczna [Ω],
t – czas przepływu prądu [s].

Oporność elektryczna podczas zgrzewania oporowego zależy od jakości/stanu 
powierzchni łączonych oraz materiału, z którego zostały przygotowane. Dlatego 
zmiana oporności uzależniona jest od powierzchni, którymi stykają się łączone ele-
menty. Pozostałe parametry jak natężenie prądu, czas przepływu prądu, czy siła na-
cisku zostawiają większe pole do ustalania warunków zgrzewania oporowego.

Zgrzewanie energią elektryczną można podzielić w sposób pokazany na rysun-
ku1.

Rysunek 1. Zgrzewanie energią elektryczną – metody

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sobolewski J.,(red.), Sobieszczanski J., Kapin-
ski S., Techniki wytwarzania. Technologie bezwiórowe Warszawa 2012 [1].

1.2.1. Zgrzewanie oporowe punktowe
Do zgrzania kątowników montażowych do oprawy manometru wykorzystana 

została metoda zgrzewania oporowego punktowego. Zgrzewanie to polega na miej-
scowym łączeniu ze sobą niewielkich powierzchni i najczęściej stosowane jest przy 
zgrzewaniu blach. Schemat zgrzewania oporowego punktowego przedstawia rysu-
nek 2.
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Rysunek 2. Schemat zgrzewania punktowego.

Źródło: Sobieszczański J., Spajanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 
Warszawa 2004 [2].

Łączone elementy znajdują się pomiędzy dwiema elektrodami, które pełnią za-
równo funkcje dociskową jak i doprowadzają do łączonych elementów prąd elek-
tryczny. Proces zgrzewania obrazuje rysunek 3.

Rysunek 3. Zgrzewanie energią elektryczną – metody

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sobolewski J.,(red.), Sobieszczanski J., Kapin-
ski S., Techniki wytwarzania. Technologie bezwiórowe Warszawa 2012 [1].

Z uwagi na to, że elektrody wykonane są ze stopu miedzi i dobrze odprowadzają 
ciepło to najwyższa temperatura (przekraczająca temperaturę topnienia) występuje 
w miejscu styku łączonych materiałów. Jest to też miejsce powstawania jądra mate-
riału, który został stopiony pod wpływem przepływu prądu. Utrzymanie nacisku po 
wyłączeniu prądu umożliwia dalsze odprowadzanie ciepła przez miedziane elektro-
dy. 

Zarówno natężenie prądu jak i czas jego przepływu przez łączone części zależy 
od grubości i materiału z jakiego zostały przygotowane łączone elementy. Natężenie 
prądu zazwyczaj nie przekracza kilkudziesięciu kA, a czas przepływu prądu docho-
dzi, w niektórych przypadkach, do dziesiętnych sekundy.
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1.3. Cel pracy oraz założenia konstrukcyjne
Celem projektu jest przygotowanie wybranych elementów stanowiska do mon-

tażu manometrów – w tym przypadku zgrzewania oporowego punktowego kątow-
ników montażowych do oprawy manometru. W celu przygotowania stanowiska 
do operacji zgrzewania powstała potrzeba zaprojektowania uchwytu specjalnego 
przystosowanego do wybranych opraw manometrów oraz danego rodzaju kątow-
nika montażowego. Uchwyt specjalny składa się z korpusu, do którego mocowany 
jest zespół elektrody dolnej, zespół kołków pozycjonujących oraz zespół elektrody 
górnej bezpośrednio mocowany do zgrzewarki oporowej. Dodatkowo konstrukcja 
jest dostosowana do wykonywania operacji dla dwóch różniących się między sobą 
opraw manometru. Całość spełnia założenia zgrzewania oporowego punktowego.

Prace konstrukcyjne zawierają następujące zagadnienia:
• zaprojektowanie korpusu uchwytu specjalnego,
• zaprojektowanie zespołu elektrody dolnej,
• dobór odpowiedniego materiału elektrody dolnej,
• zaprojektowanie zespołu elektrody górnej,
• dobór odpowiedniego materiału elektrody górnej,
• zaprojektowanie zespołu kołków pozycjonujących,
• dobór odpowiedniego docisku mocującego oprawę w korpusie uchwytu.

Projekt wybranych elementów do montażu manometrów stanowi odpowiedź 
na potrzebę trwałego połączenia kątowników montażowych z oprawą manometru 
w dwóch wersjach (oprawa wersja A i wersja B). Dodatkowo konstrukcja jest przy-
stosowana do możliwości wykorzystania uchwytu specjalnego na innych stanowi-
skach zgrzewania oporowego.

2. Dokumentacja techniczna i technologiczna zgrzewanych  
    elementów

Rysunek 4. przedstawia zestaw montażowy składający się z oprawy manome-
tru i 3 szt. kątowników montażowych oraz prezentuje również modele oprawy już  
po operacji zgrzewania oporowego.

Schemat procesu zgrzewania oporowego zawarty jest w dokumentach techno-
logicznych.

Cały proces odbywa się w 3 operacjach. Podczas pierwszej operacji łączony jest 
pierwszy kątownik do oprawy manometru, która jest ustalona na dwóch kołkach 
pozycjonujących i otworach wykonanych w oprawach (⌀ 3,0±0,1 mm dla oprawy 
A i ⌀ 3,6+0,5 mm dla oprawy B).

Kątowniki umieszczane są w kieszeni przystosowanej do ich wymiarów, znaj-
dującej się w górnej elektrodzie. Kątowniki utrzymywane są w wymaganej pozycji 
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przez podciśnienie za pomocą dwóch małych kanałków ⌀ 1.2 zasysających powie-
trze.

Rysunek 4. Oprawa manometru przed i po zgrzaniu kątowników montażowych

Źródło: Opracowanie własne.

Po operacji zgrzania pierwszego kątownika następuje wycofanie kołków po-
zycjonujących poprzez odkręcenie kostki bazującej. W kolejnej operacji oprawa 
manometru ze zgrzanym pierwszym kątownikiem zostaje obrócona o 120° zgod-
nie z ruchem wskazówki zegara i ustalona na kołku umieszczonym bezpośrednio 
w korpusie uchwytu i otworze wykonanym w kątowniku ⌀ 4.

W trzeciej operacji następuje ponowne obrócenie oprawy manometru o 120°. 
Oprawa manometru ponownie jest ustalona na dwóch kołkach umieszczonych bez-
pośrednio w korpusie i otworach wykonanych w kątownikach.

W instrukcjach obróbki pozycje elektrody dolnej (stała) oznaczono zielonym 
kolorem, natomiast elektrodę górną (dociskową) oznaczono niebieskim kolorem.

3. Opis i charakterystyka projektowanych elementów
Wszystkie prace związane z projektowaniem uchwytu specjalnego na potrze-

by zgrzewania oporowego zostały przygotowane w programie „SolidWorks 2017” 
(licencja udostępniona w firmie „WIKA Polska” w dziale Projektowania maszyn 
i urządzeń).
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Uchwyt specjalny do zgrzewania kątowników montażowych manometru z jego 
oprawą składa się z niżej wymienionych elementów:

Korpus:
• podstawa,
• ściana nośna uchwytu,
• płytka pozycjonująca,
• żebro ściany nośnej,
• adapter mocowania docisku DESTACO – dolny,
• adapter mocowania docisku DESTACO – górny.

Zespół elektrody dolnej i górnej:
• gniazdo elektrody dolnej,
• elektroda dolna,
• elektroda górna,
• płytka boczna elektrody górnej.

Zespół kołków pozycjonujących:
• kostka pozycjonująca kołki (wersja A i B),
• kołek pozycjonujący oprawę I (wersja A i B),
• kołek pozycjonujący oprawę II.

Elementy izolujące oprawę z korpusem:
• pierścień izolujący,
• tulejka izolująca.

Docisk DESTACO – model 202 UL.

3.1. Korpus
Rysunek 5. Podstawa uchwytu

Źródło: Opracowanie własne.

Podstawa korpusu (rys. 5) uchwytu specjalnego została wykonana ze sta-
li konstrukcyjnej (oznaczanej w firmie WIKA Polska 1.0120), która jest jednym 
z podstawowym materiałów wykorzystywanych w tej firmie na korpusy urządzeń 
i przyrządów. Podstawa została zaprojektowana w taki sposób, aby można było ją 
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spozycjonować na stanowisku zgrzewania oporowego rowkiem wpustowym. Pod-
stawa zawiera również otwory tolerowane oraz otwory gwintowane przeznaczone 
do montażu ściany nośnej urządzenia oraz jego żeber. Podstawa zawiera również 
pogłębienie przeznaczone na płytkę pozycjonującą.

Ściana nośna urządzenia (rys. 6), która jest połączona z podstawą korpusu  
2 śrubami M5 i pozycjonowana dwoma kołkami Ø12m6, została wykonana również 
z materiału 1.0120. Mocowane są na niej podstawowe elementy uchwytu. Najważ-
niejsze z nich to: pierścień oraz tulejki izolujące, zespół elektrody dolnej oraz zespół 
kołków pozycjonujących.

Rysunek 6. Ściana nośna uchwytu

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 7. Płytka pozycjonująca

Źródło: Opracowanie własne.

Płytka pozycjonująca (rys. 7) została wykonana z uwzględnieniem późniejszej 
możliwości wykorzystywania urządzenia na innych stanowiskach zgrzewania opo-
rowego, które różnić się mogą od siebie rozstawem otworów gwintowanych słu-
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żących do mocowania uchwytu na stanowisku. Dzięki zastosowaniu takiej płytki, 
w sytuacji adaptacji uchwytu do innego stanowiska wystarczy przygotować nową 
wersję płytki pozycjonującej odpowiadającej rozstawami otworów nowemu stano-
wisku. Płytka wykonana jest również ze stali 1.0120.

Żebra (rys. 8), w liczbie 2 sztuk, stanowią w uchwycie funkcję podporową ściany 
nośnej i tym samym zapewniają sztywność układu. Do podstawy korpusu i ściany 

nośnej każde żebro przymocowane jest  
4 śrubami M4 (po 2 na płaszczyznę). 
Wykonane są one z materiału 1.0120.

Adaptery mocowania docisku DE-
STACO dolny (rys. 9) i górny (rys. 10), 
stanowią podstawę systemu mocowania 
oprawy manometru po umieszczeniu 
jej na kołkach pozycjonujących oraz 
w gnieździe elektrody dolnej. Adaptery 
wykonano ze stopu aluminium 3.1325 
(PA6 / AW-2017A).

3.2. Zespół elektrody dolnej i górnej
Zespół elektrody dolnej składa się z gniazda elektrody (rys. 11) oraz elektrody 

dolnej (rys. 12). Gniazdo elektrody odpowiedzialne jest za dwie następujące funk-
cje: pozycjonuje elektrodę dolną na ścianie nośnej uchwytu i stanowi część oparcia 
oprawy manometru podczas operacji zgrzewania. 

Do przygotowania gniazda elektrody dolnej wykorzystano mosiądz 2.0402 
(MO58B / CW617N) [8]. Materiał ten charakteryzuje się tym, że ma dobre wła-

Źródło: Opracowanie własne.

Źródło: Opracowanie własne. Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 8. Żebro ściany nośnej

Rysunek 9. Adapter mocowania docisku 
DESTACO – dolny.

Rysunek 10. Adapter mocowania docisku 
DESTACO – górny
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ściwości skrawalne oraz jest dobrze obrabialny plastycznie na gorąco [8]. Z uwagi  
na to, że materiał ten jest wykorzystywany między innymi do produkcji części 
grzewczych, stanowi on dobrą podstawę elektrody oraz dobrze odprowadza ciepło.

Kształt elektrody dolnej odpowiada wycinkowi oprawy manometru tak,  
aby krzywizna elektrody była idealnie spasowana z powierzchnia oprawy manome-
tru. Dodatkowo powierzchnia styku z oprawą manometru jest tak przygotowana, 
aby pokryła się z obrysem kątownika zgrzewanego do oprawy.

Elektroda górna (rys. 13) doprowadza prąd zamykając jego obwód. Stanowi 
ona też cześć transportującą kątownik nad oprawę manometru poprzez kanaliki 
wykorzystywane do uzyskania podciśnienia zasysającego element. W celu odpo-
wiedniego spozycjonowania kątownika w elektrodzie górnej użyto płytek bocznych  
(rys. 14), które dokręcane są do elektrody. Zdecydowano się na taki zabieg z uwagi 
na to, że elementy te są często wymieniane ze względu na ich zużywanie się, bez 
konieczności przygotowania całej elektrody.

Obydwie elektrody oraz płytki boczne zostały wykonane z Elkonite 30W3 (czy-
li tzw. Miedzio-wolframu. Materiał ten produkowany przez firmę Sherbrooke Metal 
stanowi jej znak towarowy wykorzystywany do identyfikacji tej grupy metali stopo-
wych. Elkonite składa się z wolframu, węglików wolframu oraz miedzi. Dzięki tym 
składnikom charakteryzuje się on dobrymi właściwościami wytrzymałościowych oraz 
ogniotrwałością, dobrą przewodnością elektryczną i odprowadzaniem ciepła [4].

Wysoki koszt produktów Elkonite rekompensowany jest przez ich zwiększoną 
trwałość oraz krótszy czas zgrzewania przy użyciu elektrody wykonanej z tego ma-
teriału.

Źródło: Opracowanie własne. Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 11. Gniazdo elektrody  
dolnej.

Rysunek 12. Elektroda  
dolna
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Ponadto, dzięki zastosowaniu elektrody wykonanej z Miedzio-wolframu na-
grzewanie elektrody jest równomierne, zapewnia większą współosiowość elektrod  
co prowadzi bezpośrednio do wyższej jakości powstałej zgrzeiny.

3.3. Zespół kołków pozycjonujących
W celu prawidłowego ustalenia oprawy manometru w uchwycie przygotowa-

no zespół kołków pozycjonujących. Służy on do pozycjonowania oprawy na otwo-
rach w niej wykonanych. Składa się on z kostki pozycjonującej kołki (rys. 15) oraz 
dwóch kołków (rys. 16). Całość mocowana jest do ściany nośnej uchwytu za pomo-
cą dwóch śrub M4 i dwóch kołków Ø4m6. Kostka pozycjonująca wykonana została 
z materiału 1.0120 (S235JRC / QSt 37-2) natomiast kołki wykonano z kołków han-
dlowych [5]. W kołkach wykonane zostało podcięcie/stopień w celu przystosowania  
go do średnicy otworów wykonanych w oprawie. 

Źródło: Opracowanie własne.

Źródło: Opracowanie własne.

Źródło: Opracowanie własne.

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 13. Elektroda  
górna

Rysunek 15. Kostka pozycjonująca  
kołki

Rysunek 14. Płytka boczna elektrody  
górnej

Rysunek 16. Kołek pozycjonujący  
oprawę I
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Z uwagi na wykonywanie operacji 
zgrzewania dla dwóch różniących się 
opraw przygotowano dwa zestawy ze-
społu pozycjonującego oprawę na jej 
otworach.

W przypadku pozycjonowania opra-
wy na otworze wykonanym w kątowni-
ku przygotowano parę kołków Ø4m6 
(rys. 17) wykonanych również z kołków 
handlowych.

W celu prawidłowego zastosowania 
kołków pozycjonujących przygotowano 
obliczenia błędów ustalania dla jednego 
kołka (ustalanie na otworze wykonanym 
w kątowniku) oraz parze kołków (usta-
lanie na otworach wykonanych w opra-
wie). Schemat obliczeń błędów ustalenia 
przedstawia rysunek nr 18.

Z uwagi na proces technologiczny 
zgrzewania kątowników do oprawy wy-
konano obliczenia błędów ustalenia dla 
trzech wariantów. 

Pierwszy wariant dotyczył kołków 
o wymiarze ⌀ 3,5+0,1 i otworach wykonanym w oprawie A o wymiarze ⌀ 3,6+0,05. Ta-
bela 2. przedstawia dane wyjściowe do obliczeń błędów ustalenia.

Tabela 2. Dane wejściowe do obliczeń błędów ustalenia – wariant I

Dane Wartość
D1 3,6+0,05

L1min 0,05
T1 0,01
T1ˊ 0,05
D2 3,5+0,1

L2min 0,05
T2 0,01
T2ˊ 0,05
a 9

Źródło: Opracowanie własne.

Źródło: Opracowanie własne.

Źródło: Dobrzański T., Uchwyty obróbko-
we Poradnik konstruktora, Wydawnictwo 
Naukowo-Techniczne, Warszawa 1981 [7].

Rysunek 17. Kołek pozycjonujący  
oprawę II

Rysunek 18. Schemat obliczeniowy  
błędów ustalenia przedmiotu na:  

A – jednym kołku; B – parze kołków
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Powyższa nierówność świadczy o poprawności zastosowanego ustalenia.
Drugi wariant dotyczył kołków o wymiarze ⌀ 3,0±0,1 i otworach wykonanym 

w oprawie B o wymiarze ⌀ 2,9+0,1. Tabela 3. przedstawia dane wyjściowe do obliczeń 
błędów ustalenia.

Tabela 3. Dane wejściowe do obliczeń błędów ustalenia – wariant II

Dane Wartość

D1 3,0±0,1

L1min 0,05

T1 0,01

T1ˊ 0,05

D2 2,9+0,1

L2min 0,05

T2 0,01

T2ˊ 0,05

a 8

Źródło: Opracowanie własne.
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Powyższa nierówność świadczy o poprawności zastosowanego ustalenia.

Trzeci wariant dotyczył kołków o wymiarze ⌀ 4,0±0,1 i otworach wykonanym 
w kątownikach o wymiarze ⌀ 3,9-0,1. Tabela 4. przedstawia dane wyjściowe do obli-
czeń błędów ustalenia.

Tabela 4. Dane wejściowe do obliczeń błędów ustalenia – wariant III.

Dane Wartość

D1 4,0±0,1

L1min 0,05

T1 0,01

T1ˊ 0,05

D2 3,9-0,1

L2min 0,05

T2 0,01

T2ˊ 0,05

a 65

Źródło: Opracowanie własne.
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Powyższa nierówność świadczy o poprawności zastosowanego ustalenia.

3.4. Elementy izolujące oprawę z korpusem
Konstrukcja uchwytu zawiera również elementy izolujące oprawę manometru 

i  kątownik od powierzchni korpusu. Elementy te zostały wprowadzone do kon-
strukcji po przeprowadzonych testach, które wykazały, że w miejscach styku opra-
wy i kątowników z korpusem uchwytu powstają dodatkowe ślady po zgrzewaniu 
w miejscach niepożądanych wywołane tak zwanym zjawiskiem bocznikowania 
prądu czyli przepłynięcia prądu nie tylko przez zgrzeinę w miejscu styku dwóch 
elektrod. W celu uniknięcia tego zjawiska zaprojektowano pierścień izolujący  
(rys. 19) oraz tulejki izolujące (rys. 20) montowane w ścianie nośnej uchwytu. We-
dług projektu wykonano je z teflonu.

3.5. Docisk
Na podstawie wymiarów oprawy manometru oraz gabarytów korpusu uchwytu 

dobrano odpowiedni docisk spełniający wymagania takie jak: wartość siły docisku, 
długość ramienia dociskającego oraz rozstaw otworów pod śruby. Wybrany został 
produkt firmy DESTACO, która znajduje się w czołówce firmy specjalizujących się 
w technice mocowań manualnych, pneumatycznych oraz elektrycznych. Wybrany 
został model 202 UL (rys. 21).

Źródło: Opracowanie własne. Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 19. Pierścień izolujący Rysunek 20. Tulejka izolująca
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DESTACO 202 UL z uwagi na swoją konstrukcję mimo niewielkich wymiarów 
cechuje się dużą wartością siły docisku wynoszącą 890 N. Wariant UL posiada prze-
dłużone ramie, na którym zamocowana jest śruba dociskowa [6].

Rysunek 21. Docisk handlowy DESACO – model 202 UL

Źródło: Opracowanie własne.

3.6. Model 3D uchwytu specjalnego stanowiska zgrzewania oporowego
Na rysunkach 22 i 23 przedstawiona została wizualizacja 3D całego uchwytu 

w dwóch rzutach izometrycznych (w widoku od przodu i od tyłu).

Rysunek 22. Model 3D uchwytu specjalnego – widok z przodu

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 23. Model 3D uchwytu specjalnego – widok z tyłu

Źródło: Opracowanie własne.

4. Podsumowanie i wnioski
W ramach projektu wybranych elementów stanowiska do montażu manome-

trów przygotowano konstrukcję uchwytu specjalnego. Uchwyt specjalny wykorzy-
stywany jest podczas operacji łączenia kątowników montażowych do oprawy mano-
metru na stanowisku zgrzewania oporowego.

Konstrukcja została zaprojektowana tak, aby móc wykonywać operację zgrze-
wania dla dwóch różniących się od siebie opraw manometru. Wszystkie elementy 
konstrukcji zostały tak dobrane pod względem kształtów i wymiarów, aby można 
było ją zastosować na wybranym do tego celu stanowisku zgrzewania oporowego.

W ramach projektu przygotowano rysunki wykonawcze oprawy manometrów 
oraz kątownika montażowego, które zostały przekazane przez firmę WIKA Polska 
na potrzeby projektu.

Wykonano również obliczenia związane z wartościami błędów ustalenia opra-
wy manometru dla trzech wariantów pozycji kołków. Uzyskane wartości świadczą 
o poprawności zastosowanych ustaleń.

Projekt zawiera również dobór materiałów poszczególnych elementów konstruk-
cji oraz wizualizację 3D w programie „SolidWorks 2017” wszystkich jej elementów 
osobno oraz całej konstrukcji.
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Wszystkie rysunki wykonawcze przygotowanej konstrukcji wraz z rysunkiem 
złożeniowym uchwytu specjalnego do operacji zgrzewania oporowego zostały do-
starczone firmie „WIKA Polska”. 

Na podstawie przygotowanych rysunków firma „WIKA Polska” wykonała urzą-
dzenie, które obecnie jest skutecznie wykorzystywane w oddziale firmy we Wło-
cławku. 
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CYFROWY STRES.  
JAK NOWE MEDIA WPŁYWAJĄ NA NASZ UMYSŁ

Digital stress. How new media influence our mind

Streszczenie: 
Celem artykułu jest zbadanie, jak urządzenia elektroniczne z dostępem do In-

ternetu wpływają na naszą uwagę. Nieustanna wymiana informacji może obciążać 
nasze mózgi, które dopiero przystosowują się do współdziałania z nowymi media-
mi. W artykule poruszony został aspekt cyfrowego stresu w różnych obszarach ta-
kich jak praca, rozrywka, rozwój dzieci. To od nas zależy czy ograniczymy szkodliwy 
wpływ przeciążenia informacyjnego, a także nauczymy się filtrować potrzebne nam 
informacje.
Słowa kluczowe: cyfrowy stres, nowe media, uwaga, mózg, media, sieć

Abstract: 
The aim of the article is to examine how electronic devices with access to the 

Internet affect our attention. The constant exchange of information can burden our 
brains, which are just adapting to the interaction with the new media. The article 
discusses the aspect of digital stress in various areas such as work, entertainment 
and children’s development. It depends on us whether we limit the harmful effect  
of information overload, and also learn to filter the information we need.
Key words: digital stress, new media, attention, brain, media, network

1. Wstęp
Celem artykułu jest zbadanie, jak urządzenia elektroniczne z dostępem do in-

ternetu wpływają na naszą uwagę. Narodziny internetu w kampusie Uniwersytetu 
Kalifornijskiego w Los Angeles odmieniły nas w społeczeństwo sieci. W epoce roz-
woju smartfonów dane cyfrowe otaczają nas z każdej strony. Dzięki ich mobilności 
możemy z nich korzystać bez względu na czas i miejsce. Nieustanna wymiana infor-
macji może obciążać nasze mózgi, które dopiero przystosowują się do współdzia-
łania z nowymi mediami. Naukowcy z całego świata rozpoczęli swoje badania nad 
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wpływem cyfrowego zalewu informacji, który wywołuje stres. Według Thierriego 
Venina z Université de Pau et des Pays de l’Adour w Bordeaux cyfrowy stres dopada 
nas kiedy informacji pochodzących z nowych mediów jest za dużo. Mózg ludzki nie 
jest w stanie przetworzyć takiego natłoku danych. To powoduje silny stres1.

Zakładam, że mój artykuł da następujące odpowiedzi na niżej wymienione py-
tania badawcze:

A. Czy narzędzia cyfrowe ułatwiają pracę?
B. Czy narzędzia cyfrowe mogą prowadzić do wypalenia zawodowego?
C. W jaki sposób technologia cyfrowa wpływa na nasze zachowanie?
D. Czy możliwa jest cyfrowa wielozadaniowość?
E. Jak nowe media wpływają na dzieci?
F. Czy sieć może stać się uzależnieniem?
G. Czy istnieje punkt, w którym nasz mózg staje się niezdolny do przetwarzania 

informacji, które otrzymuje?
A. Czy musimy nauczyć się filtrować, a jeśli tak, to w jaki sposób, czy potrafimy 

się dostosować?
B. Czy jesteśmy jedynymi osobami zaangażowanymi w tę adaptację?
C. Co by było, gdyby to nowoczesne technologie dostosowały się do naszych 

potrzeb?

Cyfrowy stres 
Obecnie dane w postaci cyfrowej otaczają nas ze wszystkich stron dzięki powsta-

niu coraz to mobilniejszych urządzeń. Smartfony i komputery zabiegają o naszą 
uwagę. Nadmiar bodźców bywa rozpraszający. Gdy przeglądamy najświeższe donie-
sienia na stronie ulubionej gazety, poczta informuje nas o nadejściu nowego e-maila. 
Kilka sekund później czytnik RSS powiadamia nas, że jeden z naszych ulubionych 
blogerów właśnie zamieścił nowy post. Chwilę po tym rozlega się dźwięk telefonu 
komórkowego, ponieważ ktoś przysłał nam esemesa. Jednocześnie mruga do nas 
Facebook albo Twitter, zawiadamiając o nowych zdarzeniach2. Skutkiem zalewu 
informacyjnego jest nieustanna wymiana danych wpływająca na nasze życie i za-
chowania. Urządzenia z dostępem do sieci odpowiadają za przeciążenie poznawcze 
(kognitywne) i stres. W naszą stronę z coraz większą częstotliwością i prędkością 
wysyłana jest coraz większa ilość informacji, również w celu przyciągnięcia naszej 
uwagi3. Zbyt duże obciążenie poznawcze prowadzi do odczuwania przez użytkow-
nika zjawiska określanego jako „przeciążenie informacyjne i komunikacyjne”. Jest to 
sytuacja w której osoba ma trudność z podjęciem decyzji lub zrozumieniem oma-

1 T. Venin w filmie dokumentalnym Brain Overload, Francja, 2016, reż. L. Serfaty.
2 N. Carr, Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, Gliwice, 2010, s. 115.
3 J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa, 2010, s. 270.
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wianego zagadnienia, z powodu nadmiernej ilości dostępnych informacji4. Według 
raportu Digital 2019 za który odpowiadają Hootsuite oraz We Are Social, średnio 
spędzamy 25 procent naszego życia w sieci5. Ponad połowa ludzkości korzysta z in-
ternetu6. Wymieniamy 150 miliardów e-maili dziennie. Mieszkańcy krajów rozwi-
niętych spędzają obecnie 5-8 godzin dziennie patrząc na różnego rodzaju ekrany7. 
Ciągłe bycie on-line powoduje silny stres – informacji z sieci jest za dużo, a ludzki 
mózg nie jest w stanie przetworzyć takiego natłoku danych. Thierry Venin z Uni-
versity de Pau et des Pays de l’Adour uważa, że teleinformatyka zwiększyła stres 
w miejscu pracy. Obecnie ludzkość w dwa dni generuje tyle informacji ile zdołała 
wytworzyć przez cały okres poprzedzający epokę cyfrową. Liczba czynników roz-
praszających nas wzrasta od dawna, lecz nigdy dotąd nie istniało medium, które jak 
internet z założenia w takim stopniu dekoncentrowałoby nas, i to tak uporczywie8.

Pracownicy
Thierry Venin z University de Pau et des Pays de l’Adour uważa, że teleinformaty-

ka zwiększyła stres w miejscu pracy – dwunastu procentom Francuzów i Niemców 
grozi wypalenie zawodowe. Powodem jest technologia teleinformatyczna: Dostaje-
my szału kiedy nie możemy spełnić czyichś oczekiwań. Właśnie dlatego technologia 
ma taki wpływ na życie. Z jednej strony pracownicy boją się ponieść porażkę zawo-
dową, z drugiej strony zajmują się pracą przez całą dobę. W domu, w metrze, wszę-
dzie. Gdyby nie nowe technologie, nie byłoby to możliwe. Z każdym dniem staram 
się pracować coraz szybciej. Rocznie we Francji z powodu stresu zawodowego umiera  
od 2,5 do 3,5 tysiąca ludzi. Do tego dochodzą ciężkie przypadki wypalenia zawodowe-
go oraz setki tysięcy zwolnień lekarskich9.

Praca może również nieść ze sobą negatywne i niepożądane skutki. Jeśli jest jej 
zbyt dużo i człowiek nie radzi sobie z wymaganiami pracy to konsekwencją może 
być nadmierne obciążenie pracą, skrajne przeciążenie lub nawet wypalenie zawodo-
we. Każdy z tych przypadków wiąże się ze zbyt intensywnym wykonywaniem pracy, 
a w konsekwencji z fizycznym i psychicznym (zwłaszcza emocjonalnym) wyczerpa-
niem10.

Dopiero zaczynamy dostrzegać efekty cyfrowego stresu oraz analizować jego 
przyczyny. Profesor Gloria Mark – psycholog z University California bada wpływ 

4 http://usability.edu.pl/web-usability/42-2/ (dostęp 27.02.2019 r.).
5 https://antyweb.pl/ile-czasu-spedzamy-w-sieci-digital-2019/ (dostęp 27.02.2019 r.).
6 https://thenextweb.com/contributors/2019/01/30/digital-trends-2019-every-single-stat-you-

need-to-know-about-the-internet/ (dostęp 27.02.2019 r.).
7 J. van Dijk, op.cit., s. 266.
8 N. Carr, op.cit., s. 141.
9 T. Venin w filmie dokumentalnym Brain Overload, Francja, 2016, reż. L. Serfaty.
10 P. Krzywicki, Konteksty rozwoju człowieka, Toruń 2003.
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urządzeń cyfrowych na wzorce behawioralne skupiając się na interakcji ludzi 
i komputerów. W jednym z takich badań celem była ocena wpływu e-maili na pra-
cowników. Gloria Mark obserwowała pracowników i przeprowadzała badania fi-
zjologiczne. Mark wyposażyła personel w urządzenia do pomiaru tętna, które jest 
wskaźnikiem poziomu stresu. Kolejny gadżet odnotowywał liczbę interakcji między 
współpracownikami. Ponadto personel odcięty był od poczty elektronicznej na pięć 
dni. Analizując wyniki zebrane przed i po zablokowaniu e-maili Mark zauważyła 
wzrost liczby bezpośrednich interakcji. Badanie wykazało, że głównym źródłem 
stresu w pracy są e-maile. Okazało się, że e-maile sprawdzane są średnio 77 razy 
na dzień. Najwyższy wynik uzyskał jeden z menedżerów dużej korporacji, który 
sprawdzał pocztę 373 razy dziennie. Jak tłumaczy Mark, im częściej sprawdzamy 
pocztę elektroniczną, tym mniejsza jest nasza efektywność, a na koniec dnia mamy 
też słabe samopoczucie, ponieważ wiemy, że nie udało nam się dokończyć ważnych 
zadań11. Im więcej czasu ludzie poświęcają na e-maile, tym bardziej są zestresowani 
i niżej oceniają swoją produktywność. To uniwersalne spostrzeżenie dotyczy pracowni-
ków na różnych etatach. Nieważne co robimy – czy jesteśmy menadżerem, administra-
torem czy naukowcem – fakty pozostają niezmienne12.

Gloria Mark mierzy także nasz czas uwagi przed komputerem. Zaobserwowała 
drastyczną zmianę: W 2004 roku średni czas uwagi wynosił trzy minuty, w 2012 była 
to już mniej więcej minuta i 15 sekund. Ludzie częściej się rozpraszają. Przeprowa-
dziłam duże badanie ze studentami pokolenia milenijnego. Ci młodzi ludzie dorastali 
w świecie internetu i urządzeń cyfrowych. Ich przedział uwagi przed komputerem jest 
jeszcze krótszy – wynosi 45 sekund. Ludzie mają szybszy niż kiedykolwiek cyfrowy 
dostęp do większej ilości informacji i wypalają się, ponieważ nieustanne przerzucanie 
się na nowe zadania i dzielenie uwagi męczy13. Sieć skupia naszą uwagę tylko po to, 
by ją zaraz rozproszyć, dostarcza w zawrotnym tempie komunikaty i bodźce, które 
z sobą konkurują14.

Menedżerowie
Jak zauważa Venin, teleinformatyka zwiększyła stres w miejscu pracy i stworzy-

ła sytuację paradoksalną. Narzędzia z dziedziny nowych mediów zamiast ułatwiać 
nam pracę komplikują ją. Cindy Felio z University Bordeaux Montaigne ustaliła jak 
używana codziennie technologia cyfrowa odmienia miejsce pracy i czy urządze-
nie cyfrowe stanowią nowe zagrożenie psychospołeczne. Felio rozmawiała z około  

11 https://www.computerworld.pl/news/E-mail-do-lamusa-Co-w-zamian,407097.html (dostęp 
28.02.2019 r.).

12 G. Mark w filmie dokumentalnym Brain Overload, Francja, 2016, reż. L. Serfaty.
13 Ibidem.
14 N. Carr, op. cit., s. 105.
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100 menedżerami i to ich pierwszych dopada cyfrowy stres. Podstawowym zada-
niem menedżera jest realizacja procesu zarządzania, co wymaga przetwarzania 
informacji. Z analizy Felio wynika, że technologia zwiększyła ilość pracy. Zadania 
stały się pilniejsze, a presja większa. Zaoszczędzony czas zostaje natychmiast wypeł-
niony nowymi potrzebami wymagającymi zaspokojenia15. Wszystko przez natych-
miastową łączność. 

Badania przeprowadzone wśród pracowników biurowych, którzy korzystają 
z komputerów, pokazują, że osoby te prawie zawsze przerywają to, co robią w danej 
chwili, aby czytać dopiero co otrzymane e-maile i odpowiadać na nie. 

To pożera czas. Eksperci szacują, że odpisywanie na e-maile zajmuje jedną trze-
cią dnia pracy. Co gorsza praca wdziera się w życie prywatne. Sytuacja jest poważ-
na, ponieważ we Francji poczyniono pewne kroki, aby to ograniczyć. Pierwsze-
go stycznia 2017 roku we Francji weszło w życie „prawo do rozłączenia się”, czyli  
do tego, by pracownicy nie musieli pozostawać dostępni pod e-mailem przez całą 
dobę16. Niepisaną zasadą w tym środowisku jest pozostawanie w stałym kontak-
cie i natychmiastowe odpisywanie na e-maile. W obecnych czasach 24-godzinną 
łączność zapewniają nam smartfony. Jean-Claude Delgenes, przedstawiciel firmy 
Technologia, sugeruje, że nawet 3 miliony Francuzów ma problemy z wypaleniem 
– głównie dlatego, że ich pracodawcy wymuszają stuprocentową dyspozycyjność. 
Delgenes uważa, że kluczowa jest zatem „zmiana nastawienia”. Zmianę nastawienia 
poprzedza w tym wypadku zmiana prawa. Podobny proceder usiłowali wprowadzić 
Niemcy. Według ostatnich szacunków poziom wypalenia wzrósł w ich przypadku 
o 50 procent tylko w ostatnich 12 latach. Z badań Eurostatu wynika zaś, że Niemcy 
wykonują służbowe obowiązki – bezpłatnie i już poza miejscem pracy – dodatkowo 
przez około 3 godziny dziennie17.

Piloci i kontrolerzy lotów
W coraz bardziej zinformatyzowanym społeczeństwie nieustanna presja i dzie-

lenie uwagi stają się normą. Jak długo nasze mózgi wytrzymają takie przeciążenie? 
Właśnie to bada Stephane Buffat z Institut de Recherche Biomédicale des Armées. 
Buffat jest lekarzem wojskowym i specjalistą od aeronautyki. Bada obciążenie ko-
gnitywne pilotów. Innymi słowy – ile wysiłku ich mózgi muszą włożyć, aby wykonać 
niezbędne podczas lotu zadania.

Pojęcie obciążenia kognicyjnego sformułowano w latach trzydziestych, po przemia-
nach w fabrykach. Używano go również do opisu innych dziedzin życia. W aeronau-

15 J. van Dijk, op. cit., s. 269.
16 https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1689308,1,francuzi-nie-musza-juz-odbierac-

sluzbowych-e-maili-po-pracy-czas-na-polske.read (dostęp 27.02.2019 r).
17 Ibidem.
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tyce kwestie bezpieczeństwa są niezwykle istotne. Musimy poprawiać techniki i lepiej 
zrozumieć to co się dzieje w kokpicie. Pierwsze samoloty nie miały urządzeń. Piloci 
polegali na własnych zmysłach. Potem informacji było coraz więcej. Maksymalną licz-
bę zegarów miał Concorde – było ich tyle, że musiano zwiększyć załogę. Postępem 
były ekrany wielofunkcyjne, które przeorganizowały sposób prezentacji danych. Nie 
było ich mniej – były tylko dostarczane inaczej18. Aby badać obciążenie mózgu pilota 
Stephane Buffat mierzy aktywność elektryczną mózgu, tętno oraz obserwuje zacho-
wanie podczas lotu.

W symulacjach widać wyraźnie, że podczas symulowanej awarii pilota zalewa 
fala informacji. Musi wykonać mnóstwo zadań nie popełniając błędu, co jest utrud-
nione, bowiem mózg ma ograniczoną moc obliczeniową. Ilekroć zmieniamy zadanie 
nasz czas reakcji spada i męczymy się. Tak naprawdę nie mamy podzielnej uwagi. 
Dodatkowym zajęciom poświęcamy pobieżną uwagę. Badany pilot sprawia wrażenie, 
że zajmuje się wieloma zadaniami naraz, ale gdyby przyjrzeć się mu bliżej, stale zmie-
nia priorytety, a jego wyniki spadają. Myśli, że świetnie sobie radzi bo podświadomie 
obniża poprzeczkę19.

Po analizie danych okazuje się, że dzielenie uwagi zmniejsza wydajność nawet 
doświadczonego pilota. Wiele osób twierdzi, że ma podzielną uwagę, jednak rzeko-
ma wydajność jest jedynie iluzją.

Dzieci i młodzież
Urządzenia cyfrowe stale zabiegają o naszą uwagę i musimy nauczyć się je igno-

rować lub ograniczać korzystanie z nich. Przy szybko zmieniających się zadaniach 
aktywuje się płat czołowy – jego lewa część u dorosłych i prawa u dzieci. Jako, że płat 
czołowy rozwija się do 20 roku życia, dzieci nie są jeszcze w stanie przełączać się tak 
szybko między zadaniami jak dorośli. Jaki dokładnie wpływ na rozwój mózgu mają 
zmieniające się zadania – badacze dowiedzą się najwcześniej za dziesięć lat, kiedy 
dzieci dorastające w erze smartfonów staną się dorosłymi.

We Francji pierwszy raz zorganizowano warsztaty dotyczące przedziału uwagi. 
To wynik współpracy neurobiologa Jean-Philippe Lachaux z CNRL – Inserm i za-
rządu szkolnictwa Lyonu. Lachaux jest przekonany, że już w dzieciństwie można 
nauczyć się opanować urządzenia cyfrowe.

Program zaczyna się w przedszkolu. Lachaux wyjaśnia w nim dzieciom jak działa 
mózg. Program nazywa się ATOLE „(at” od uwagi i „ole” od szkoły). W programie 
uczącym jak oprzeć się natłokowi cyfrowej zawartości bierze udział 1000 dzieci. Na-
ukowcy zamierzają udowodnić dzieciom, że mogą one zapanować nad swoją uwagą, 

18 S. Buffat w filmie dokumentalnym Brain Overload, Francja 2016, reż. L. Serfaty.
19 Ibidem.



211

Cyfrowy stres. Jak nowe media wpływają na nasz umysł 

co przyniesie korzyści w dorosłym życiu i pracy zawodowej. Jeśli eksperyment się 
powiedzie program trafi do wszystkich francuskich szkół20.

Kluczowy jest nasz czas uwagi, ale komunikacja cyfrowa wciąż go zakłóca. Tre-
nując koncentrację musimy wykonać jakieś zadanie, przebyć drogę od punktu A  
do punktu B. Podczas zadania zachowamy skupienie mimo, że coś będzie próbo-
wało mnie rozpraszać. Mogę się chcieć odezwać do przyjaciół albo przyjdzie mi do 
głowy jakiś pomysł. Jedno i drugie mnie rozproszy. Trzeba się nauczyć opierać takim 
bodźcom.

Do podobnych wniosków dochodzi jeden z pionierów internetu Leonard Klein-
rock z UCLA: Żałuję, że myślenie krytyczne, pomysłowe i kreatywne przepadło. Moim 
zdaniem komputery oraz internet są największym wrogiem myślenia krytycznego. 
Dzisiejsza młodzież używa maszyn, by badała rzeczy, które obserwują. Nie rozumieją, 
na co patrzą, co słyszą, czego się uczą. Liczą, że internet im powie i to rozszyfruje. Wi-
dzą numerki zamiast pomysłów. Nie pojmują konceptów i w tym problem21.

Jean-Philippe Lachaux w swoim programie opracował techniki stabilizujące na-
szą uwagę. Aby wydłużyć swój przedział uwagi dzieci uczą się dzielić swoje zajęcia. 
Sprzątanie dla dziecka to skomplikowane zadanie. Jeśli jednak podzielić je na małe 
misje, jak włożenie lalek do jednego pudełka, samochodzików do drugiego oraz po-
słanie łóżka nie rozprasza ich. Dzieci próbują robić wszystko naraz dlatego się de-
koncentrują. Kiedy podzielimy zadania na szereg mniejszych celów realizowanych 
po kolei pokój zostaje sprzątnięty szybciej.

Jednym z problemów dzieci, a nawet dorosłych jest to, że się rozpraszamy. Stawiamy 
sobie równoczesne cele. Zmuszamy mózg do częstego decydowania co jest ważne, a co 
nie. Wymaga to sporej mocy obliczeniowej zwłaszcza jeśli nie mamy jasno sprecyzowa-
nego celu. Środowisko cyfrowe stale zabiega o naszą uwagę. Zamiast dwóch czy trzech 
ciekawych rzeczy muszę zignorować ich 15 tysięcy. Załóżmy, że jestem w sieci i szukam 
odpowiedzi na pytanie. Nagle widzę reklamę albo odnośnik. Klikam i po chwili zapomi-
nam co miałem zrobić. Kiedy próbujemy dzielić uwagę nasz mózg żongluje olbrzymią 
ilością informacji. Musimy pamiętać co dotyczy zadania pierwszego, drugiego i tak da-
lej. W końcu przeciążamy mózg i kognicja siada. Lepiej jest wyznaczać sobie mini misje, 
które łatwo realizować i z pełnią uwagi spełniać kolejne zadania22.

Inny naukowiec – Thierry Venin również obala mit o podzielności uwagi: Mit, 
że dzieci można nauczyć podzielności uwagi nie został potwierdzony przez badania. 
Wymuszanie podzielności uwagi szkodzi. Mogłoby się wydawać, że dzielenie uwagi 

20 https://www.ddec06.fr/personnes-ressource/2018/01/10/attentifs-a-lecole-le-kit-atole-est-la/ 
(dostęp 01.03.2019 r.).

21 L. Kleinrock w filmie dokumentalnym LO i stało się. Zaduma nad światem w sieci, Stany 
Zjednoczone Ameryki Północnej, 2016, reż. W. Herzog.

22 Ibidem.
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będzie stresowało młode pokolenie mniej, ponieważ młodzież od urodzenia jest przy-
zwyczajona do cyfrowego świata. Co zaskakujące badania wykazały coś odwrotnego. 
Ankieta przeprowadzona wśród 30 000 europejskich pracowników dowiodła, że jeśli 
chodzi o dziedzinę teleinformatyki to młodsze osoby są bardziej zestresowane23.

Naukowcy z Universite de Montreal zaobserwowali, że nastolatki, które mają  
na Facebooku ponad 300 znajomych, posiadają też znacznie wyższy poziom korty-
zolu (hormonu stresu) we krwi niż ich rówieśnicy, którzy mają mniej internetowych 
przyjaciół. Eksperyment został poparty wynikami badania krwi. Badania opisano 
w czasopiśmie „Psychoneuroendocrinology”24.

Cyfrowa wielozadaniowość
Co się dzieje w mózgu kiedy wykonujemy wiele czynności naraz? Jak wpływa  

to na czas naszej uwagi? Zagadnienie to bada neurobiolog Aurelie Bidet-Caulet 
z French Institute of Health and Medical Research. Próbuje ona zrozumieć jak śro-
dowisko wpływa na różne rodzaje naszej uwagi. Badaczka chce zrozumieć, które 
mechanizmy współpracują przy wykonywaniu dwóch czynności. Jej badanie wyka-
zało, że próba wykonywania dwóch czynności prowadzi do konfliktu w mózgu. Przy 
wielozadaniowości (także tej obecnej podczas korzystania z technologii teleinforma-
tycznej) musimy się bardziej koncentrować, co jest wielkim wyzwaniem dla naszego 
mózgu. Często odnosimy wrażenie, iż zmienia się sam sposób pracy mózgu, co po-
woduje problem z koncentracją na kilku czynnościach przez dłużej niż kilka minut.

Do podobnego wniosku dochodzi Nicholas Carr: Od kilku lat mam nieprzyjem-
ne wrażenie, że ktoś (lub coś) majstruje przy moim mózgu, przesuwając obwody neu-
ronalne i przeprogramowując pamięć. Być może mój umysł jeszcze nie błądzi — tak 
przynajmniej mi się zdaje — ale z całą pewnością się zmienia. Nie myślę tak samo, jak 
myślałem kiedyś. Najsilniej to czuję, gdy czytam. Niegdyś z łatwością pogrążałem się 
w lekturze książki albo długiego artykułu. Mój umysł dawał się uwieść zwrotom akcji 
bądź wymianom argumentów — i tak spędzałem całe godziny, przemierzając długie 
bloki tekstu. Obecnie zdarza mi się to dość rzadko. Zaczynam się dekoncentrować po 
stronie albo dwóch. Robię się niespokojny, gubię wątek, rozglądam się za czymś innym 
do zrobienia. Mam ważenie, że za każdym razem muszę na siłę kierować swoją nie-
pokorną uwagę z powrotem na tekst. Pogrążanie się w „głębokiej lekturze”, kiedyś tak 
naturalne, obecnie przypomina walkę25.

Kiedy odbieramy telefon i piszemy e-mail mózg zajmuje się tym naprzemiennie. 
Kiedy piszemy zdanie w e-mailu, nie słyszymy słów rozmówcy. Obie te aktywności 

23 T. Venin w filmie dokumentalnym Brain Overload, Francja, 2016, reż. L. Serfaty.
24 Redakcja PAP, Im więcej znajomych na Facebooku tym większy stres, 2015, https://www.

focus.pl/artykul/im-wiecej-znajomych-na-facebooku-tym-wiekszy-stres (dostęp 16.03.2019).
25 N. Carr, op. cit., s. 214.
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wykorzystują te samą sieć neuronów. Kiedy próbujemy pisać e-mail i rozmawiać przez 
telefon przeciążamy ośrodek mowy i jedna z czynności musi ucierpieć. Mózg dysponuje 
mechanizmami ograniczającymi reakcje na nieistotne dźwięki. Po prostu je wycisza 
i przestają na nie reagować26.

Często pracujemy w głośnym środowisku, wśród dzwonków telefonów i roz-
mów. To tak zwane informacje niepotrzebne. Mechanizmy ograniczające reakcje  
na nieistotne dźwięki są kluczowe, ponieważ dźwięki i obrazy stale bombardują 
nasze mózgi. Wykonywanie dwóch czynności naraz zaburza pracę filtrów i gorzej 
filtrujemy nieistotne bodźce. Badania Bidet-Caulet wykazały, że dzieląc uwagę prze-
stajemy filtrować hałasy zaburzające uwagę.

Reasumując sposób działania naszego mózgu nie koresponduje z wykonywa-
niem kilku zadań jednocześnie. Badania opublikowane w „Psychology Today” mó-
wią jasno – nasz mózg może w danej chwili skupić się tylko na jednej czynności 
i wykonywać ją skutecznie, nawet gdy jedną z nich wykonujemy w dużym stopniu 
automatycznie. Jest tak ze zjawiskiem second screeningu – oglądając serial lub mecz 
na ekranie telewizora i komentując go na Twitterze, nie wykonamy tych czynności 
tak dobrze, jakbyśmy wykonali je osobno. Za każdym razem, gdy rozpoczynamy 
daną czynność, nasz mózg szybciej spala glukozę, przez co szybciej się męczymy, 
a także stajemy się bardziej podatni na stres. W czasie wykonywania kilku zadań 
jednocześnie mózg nie wykonuje jednej czynności w otwartym oknie, a w drugiej 
w tle, tak jak byśmy chcieli, ale „zamyka” jedno okienko, by „uruchomić” kolejne. 
W związku z tym nie można powiedzieć, że multitasking pomaga nam oszczędzić 
czas, bo sporo z niego tracimy, gdy „przełączamy się” z jednej czynności na drugą 
i próbujemy skoncentrować się na nowo, co wydłuża czas pracy nawet o 40 procent. 
Wyniki badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Stanford wskazują natomiast, 
że w dalszej perspektywie ludzie wykonujący kilka czynności naraz są mniej skon-
centrowani nawet na wykonywaniu tylko jednej czynności, co wykluczyło posiada-
nie specjalnego talentu do multitaskingu27.

Cyfrowy detoks
Miliony dorosłych osób chcą w końcu odstawić smartfony i tablety, bo czas, jaki 

poświęcają na patrzenie się na wyświetlacze wymyka się im spod kontroli. W ubie-
głym roku, według danych Ofcom, ponad jedna trzecia brytyjskich dorosłych  
 – 15 milionów ludzi – próbowało formy „cyfrowego detoksu”. W wyjściu z uza-

26 A. Bidet-Caulet w filmie dokumentalnym Brain Overload, Francja 2016, reż. L. Serfaty.
27 M. Ogiński, Multitaskingowi powiedz „nie”. 2016, https://marketingibiznes.pl/biznes/multi- 

tasking/ (dostęp 17.03.2019).
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leżnienia pomaga im coraz więcej nowo powstających firm. Ten problem dotyczy 
zresztą nie tylko Brytyjczyków, to zjawisko ogólnoświatowe. 

Martin Talks założył Digital Detoxing z myślą o pomocy pracownikom, których 
nieustanne śledzenie internetu dosłownie wycieńczało i osłabiało ich kreatywność, 
koncentrację. Na organizowane przez niego i trwające 3-7 dni odosobnienia „bez 
prądu” w wiejskich ustroniach zgłasza się coraz więcej osób. Już na początku se-
sji oddaje się do przechowania wszystkie gadżety. Ale uczestnicy mają do wybo-
ru mnóstwo „zdrowych” zajęć, które mają wypełnić ich „cyfrową” pustkę. Chodzi 
głównie o zwolnienie tempa. Zachęcamy ludzi, by zamiast robić fotki, rysowali. By 
patrzyli na naturę zamiast oglądać ją na wyświetlaczach czy monitorach. Medytowali, 
gotowali i spożywali posiłki bez zwykłego pośpiechu. Nie udajemy, że takie odosobnie-
nie rozwiązuje problemy, ale może ono zachęcić uczestników do zmiany podejścia i po-
kazania, że można żyć bez przyklejonej do dłoni komórki – mówi Talks28. Inna tego 
typu firma Time to Log Off oferuje bardziej egzotyczne miejsca – między innymi  
we Włoszech, na Hawajach. Założyła ją w ubiegłym roku Tanya Goodin. Nagle 
zauważyła, że przez cztery lata nie miała w ręku książki. Zamiast tego marnowała 
czas przy swoich gadżetach. Przyznaje, że technologia cyfrowa dosłownie „rozwaliła  
jej zdolność koncentracji”. Naszymi klientami są wypaleni szefowie z wysokim pozio-
mem stresu. Są always on – zawsze wyczerpani, ale nie mogą się „odłączyć – mówi 
Goodin29. Taka kultura bycia doprowadziła do erozji granic między pracą, a życiem 
rodzinnym. A to oznacza, że nikt już nie „przełącza” się z jednego na drugie i nie 
potrafi odpowiednio odpoczywać od pracy. Konsekwencje są bardzo poważne. 
Podczas jednego z zeszłorocznych treningów organizowanych przez Goodin jed-
na trzecia uczestników przyznała, że zrezygnowała z pracy z przyczyn związanych  
ze stresem.

Martin Talks twierdzi, że obecnie, gdy chodzi o nasze „cyfrowe” nawyki zbliża-
my się do punktu krytycznego. Coraz więcej ludzi chce, choćby przez kilka dni żyć 
zgodnie z normalnym rytmem, bez pośpiechu i gadżetów. Weszliśmy w tę sytuację 
jak somnambulicy bez żadnego namysłu. Teraz musimy więc zadać sobie parę trud-
nych pytań i stawić czoła nieubłaganemu rozwojowi [nowej] technologii. Uwielbiam 
ją, bo poszerzyła nasze możliwości komunikacji i przeżywania życie. Ale jednocześnie 
sprawiła, że stajemy się głęboko zestresowani i przerażeni. Te gadżety konstruuje się 
z myślą o uzależnianiu. Ich używanie ma stymulować wytwarzanie dopaminy i „grać” 
na naszych prymitywnych instynktach jak najszybszego uzyskiwania informacji. 
Smartfon stanowi jak najbardziej realny problem. [Jego] używanie wymyka się spod 

28 R. Bennett, Cyfrowe uzależnienie. Detoks od tabletów i komórek najlepiej wychodzi na wsi, 
2016, https://polskatimes.pl/cyfrowe-uzaleznienie-detoks-od-tabletow-i-komorek-najlepiej-
wychodzi-na-wsi/ar/10510211 (dostęp 10.11.2018).

29 Ibidem.
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naszej kontroli. Naprawdę powinny nosić etykietę z ostrzeżeniem, że są szkodliwe dla 
zdrowia – mówi Talks30.

Tu nasuwa się pytanie: skąd się bierze pragnienie bycia w nieustannym kon-
takcie? Czy sieć potrafi stać się uzależnieniem? Środowisko cyfrowe podobnie jak 
używki aktywuje układ nagrody. W stanie Waszyngton, w lesie niedaleko Seattle, 
powstał ośrodek odwykowy reSTART dla uzależnionych od internetu. Istnieje wiele 
poważnych przypadków. W Korei Południowej był przypadek pary, która miała małe 
dziecko, jednak tak uzależnili się od gry, że zaniedbywali w domu dziecko. Dziecko 
zmarło z głodu i trafili za to do więzienia. Tak uzależnili się od gry, w której, jak  
na ironię, zajmowali się i wychowywali małą dziewczynkę. Gdy to robili, ich wła-
sne dziecko umierało z głodu. Krótko po otwarciu reSTART zadzwoniła do ośrod-
ka macocha. Jej pasierb mieszkał ze swoją babcią. Niedawno przeszedł amputację 
nogi z powodu zakrzepicy, która rozwinęła się przez brak ruchu. Wiele podobnych  
przypadków zdarzyło się w Korei Południowej i Chinach, gdzie ludzie umierają 
przed komputerem, bo grają przez 40, a nawet 60 godzin bez przerwy, zaniedbu-
jąc podstawowe potrzeby fizjologiczne własnego ciała. W Korei Południowej gra-
cze często zakładają pieluchy. Unikają tym samym utraty punktów podczas wizyt 
w toalecie. Granie staje się niebezpieczne, gdy świat wirtualny jest ważniejszy od  
rzeczywistego. Jeśli dojdziemy do punktu, gdzie o grze myśli się częściej niż  
o prawdziwym życiu możemy mówić o uzależnieniu.

Jeśli chcemy przetrwać stres cyfrowego życia musimy przemyśleć sposób używa-
nia komputerów i smartfonów oraz poprawić interakcję ludzi z maszynami. Uczynić 
to mogą właśnie maszyny.

Ulepszaniem technologii informatycznej zajmuje się zespół badawczy Roberta 
Jacoba z Tufts University w Stanach Zjednoczonych. Cel jest ambitny – stworze-
nie komputera, który redukowałby obciążenie umysłowe pracującego człowieka. 
Ów komputer ma wysyłać mniej informacji po wykryciu, że mózg jest zmęczony. 
Innymi słowy miałby on zapanować nad cyfrowym stresem. Komputer nie musi 
czytać nam w myślach, musi tylko znać nasze obciążenie kognicyjne. Specjalne 
oprogramowanie analizuje utlenienie krwi w korze przedczołowej. Im więcej tlenu 
zużywa mózg, tym ciężej pracuje. Komputer dopasowuje ilość wysyłanej informa-
cji do obciążenia umysłu użytkownika. Jacob wymyślił system filtrujący informacje, 
które otrzymujemy na urządzeniach cyfrowych na przykład e-maile w zależności  
od obciążenia umysłowego. Kiedy jesteśmy bardzo zajęci otrzymamy nieliczne 
e-maile. Kiedy będziemy mieli więcej czasu otrzymamy pełnię korespondencji. Jeśli 
badania Jacoba odniosą sukces przeciążenie informacyjne zostanie zredukowane.

30 Ibidem.
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Te urządzenia nas kształują, nie są pasywne w swoich relacjachz ludźmi. Mają na 
nich wpływ, jeśli będziemy się upierać, że technologia cyfrowa jest jak niewinny młotek, 
którym możemy wbić gwóźdź albo zabić sąsiada, w coraz mniejszy sposób będziemy 
w stanie zapanować nad sytuacją – zauważa Venin31. Podobnego zdania jest Mark: 
Żyjemy w epoce tworzenia coraz to nowych technologii. Ludzie nie rozumieją ich i nie 
wiedzą jak z nich korzystać. Musimy projektować technologie, które zwiększają pro-
duktywność i adaptują się do tego jak ludzie myślą, ale nie kosztem naszego zdrowia32.

Ważne jest, abyśmy byli świadomi tego, że technologie do tego stopnia zdominowa-
ły nasze życie, że nie zdążyliśmy się nauczyć należytego obchodzenia się z nimi i za-
pomnieliśmy o tym, czego potrzebuje nasz mózg, aby móc sprawnie funkcjonować33 
mówi Volker Busch – psychiatra i psychoterapeuta z Universität Regensburg. Jego 
zdaniem istnieje wyjście dla każdego z nas. Jedną ze strategii jest robienie wszystkie-
go po kolei. Szczególnie w miejscu pracy jesteśmy przesyceni wieloma bodźcami, 
co w konsekwencji wywołuje u nas ciągły stres i wpływa na zmniejszenie produk-
tywności. Jeśli chcemy pracować wydajnie, dobrze wykonywać to czym się zajmujemy, 
ważne jest, aby wykazać się odpowiednią samodyscypliną i umiejętnością koncentra-
cji, głębokiego zanurzenia się w danym zadaniu, co na dłuższą metę skutkuje mniejszą 
ilością popełnianych błędów i większą efektywnością34. Jednakże, jeśli nawet koncen-
trujemy się na jednej rzeczy, wykonując wszystko po kolei, nie jesteśmy w stanie cał-
kowicie pozbyć się stresu. Nawał pracy, cyfrowe narzędzia powodują, że zapomina-
my często o jednym: o przerwie w pracy. Mniej niż 25 procent ludzi w Niemczech robi 
sobie regularnie przerwy w pracy. Większość osób rezygnuje z robienia sobie przerwy  
ze względu na nawał pracy. Tymczasem regularne przerwy są konieczne. Dlatego nale-
ży je planować i konsekwentnie realizować. Optymalne jest robienie sobie 10-15 minut 
przerwy co dwie godziny35.

Pomóc w walce z cyfrowym stresem mogą momenty «bycia offline». Szcze-
gólnie po pracy ważną rolę odgrywa umiejętność relaksu, stwarzania momentów, 
w których odłączamy cyfrowe kanały informacyjne i przechodzimy w tryb offline. 
Taki tryb tworzy przestrzeń dla relaksu na przykład dla jazdy na rowerze lub regu-
larnego biegania. Takie aktywności redukują poziom stresu – kortyzol. Niemniej 
jednak wcielanie takiego nawyku w życie przychodzi nam z trudnością. Za sprawą 
mediów nasz układ nerwowy zaznaje rozkoszy – albo cierpienia36. Warto zauważyć, 
że korzystanie z komórki uruchamia, wyrzut dopaminy – hormonu nagrody, który 

31 T. Venin w filmie dokumentalnym Brain Overload, Francja 2016, reż. L. Serfaty.
32 G. Mark w filmie dokumentalnym Brain Overload, Francja 2016, reż. L. Serfaty.
33 V. Busch w programie naukowym Xenius: Cyfrowy stres, nasz mózg odurzony informacjami, 

Niemcy 2018, prod. H. Rundfunk.
34 Ibidem.
35 Ibidem.
36 N. Carr, op.cit., s. 15.
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jest przyczyną powstawania owego nawyku po pracy, którego trudno nam się pozbyć.  
U co 20 osoby może przyczynić się nawet do powstawania rodzaju uzależnienia. 
W momentach offline można zadbać o kontakty społeczne, prowadzić osobiste rozmo-
wy. Ciągłe bycie online bywa źródłem stresu – mamy tendencję do porównywania się 
z innymi, z ich wizerunkami w sieci.

Nie da także zrekompensować niczym niedostatecznej ilości snu, bowiem  
to własnie sen przy wszystkich wyzwaniach mózgu, jakie stawia mu praca odgrywa 
ogromną rolę. Tymczasem, jak wykazały badania, w krajach uprzemysłowionych 
ludzie śpią coraz mniej – w ostatnich dwóch dziesięcioleciach ilość snu zmniejszyła 
się o 30 minut. Nie jest to dla nas korzystne, podczas snu bowiem mózg porządkuje 
informacje, zapisuje ważne wydarzenia dnia, usuwa niepotrzebne dane, odnawiając 
niejako mózg. Dostateczna ilość snu jest warunkiem do tego, aby następnego dnia 
poradzić sobie z koncentracją i nadążaniem za cyfrowymi wyzwaniami.

FOMO
Często można usłyszeć zachęty, aby „dzielić się sobą” w Internecie na portalach 

społecznościowych – „udostępniać siebie”. Niektórzy zauważają, że w wielu sytu-
acjach istnieje wręcz psychologiczny przymus intensywnego uczestnictwa w życiu 
cyfrowych społeczności potęgujący stres. Badacze internetu nazywają to zjawisko 
mianem „fear of missing out”, co można przetłumaczyć na język polski jako strach 
przed wypadnięciem z obiegu (głównie towarzyskiego). Wielu użytkowników Fa-
cebooka, Twittera czy innych tego typu portali wykształciło w sobie kompulsywne 
poczucie, że jeżeli przegapią jakąkolwiek informację o tym, co się dzieje w życiu ich 
znajomych, będzie to miało katastrofalne konsekwencje dla ich pozycji towarzyskiej. 
Zignorowanie czyjegoś posta urasta w takim przypadku do bardzo istotnego błę-
du. Rzecz jasna, jest to poczucie wyolbrzymione. Tego typu mechanizm to prosta 
droga do uzależnienia od portali społecznościowych, w przypadku którego pewne 
wzmocnienia (lajki, komentarze) są tylko kolejnymi etapami w kierunku uzależnie-
nia Takie ciągłe śledzenie social mediów jest męczące i psychicznie obciążające37. Jest 
to problem również w Polsce: według badania przeprowadzonego przez naukowców 
z Uniwersytetu Warszawskiego, FOMO odczuwa 16 proc. polskich internautów, 
czyli ponad 4 mln osób. Aż 36 procent osób z wysokim poziomem FOMO przyzna-
ło, że czuje się uzależnionymi od mediów społecznościowych38.

37 J. Kuś, Facebook, Twitter, Instagram. Jak serwisy społecznościowe wpływają na naszą 
psychikę, 2017, https://www.newsweek.pl/styl-zycia/facebook-twitter-instagram-wplyw-
internetu-na-psychike/ztz693y (dostęp 17.03.2019), tekst pochodzi z pierwszego wydania 
„Newsweeka Psychologia Extra”.

38 A. G, Ekspert: Zaczynamy ograniczać korzystanie z mediów społecznościowych, 2018, 
https://www.rmf24.pl/nauka/news-ekspert-zaczynamy-ograniczac-korzystanie-z-mediow-
spolecznos,nId,2681582 (dostęp 17.03.2019).
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Należy zadać sobie w tym miejscu pytanie – kto kim rządzi – media społecz-
nościowe nami czy my nimi? Czy potrafimy wykorzystywać je do własnych celów, 
logować się wyłącznie wtedy, gdy mamy rzeczywistą potrzebę, a nie ze strachu,  
że przeoczymy ciekawą informację, stracimy szansę porozmawiania z kimś czy omi-
nie nas jakieś doznanie? W jaki sposób wymuszają one na nas pewne postawy i za-
chowania? Kiedy zdamy sobie sprawę, że social media to narzędzia i one mają nam 
służyć, a nie my im?39

JOMO
Ludzie powoli odchodzą od mody na bycie aktywnym w mediach społecznościo-

wych; zaczyna się moda wręcz przeciwna: na niekorzystanie z tych serwisów – zauwa-
ża socjolożka zajmująca się tematyką wpływu nowoczesnych technologii na zmiany 
społeczne Helena Chmielewska-Szlajfer z Akademii Leona Koźmińskiego. Mniej 
więcej w połowie poprzedniej dekady – czyli wraz z uruchomieniem Facebooka – zapa-
nowała prawdziwie masowa moda na bycie aktywnym w mediach społecznościowych. 
Teraz jednak zaczynamy od Facebooka bardzo powoli odchodzić40. Socjolożka przy-
pomina badania naukowe, z których wynika, że intensywne użytkowanie mediów 
społecznościowych nie czyni nas szczęśliwszymi: Świadomość tego, że spędzamy za 
dużo czasu w mediach społecznościowych, jest jednak bardzo duża41. Jak podkreśla 
Chmielewska-Szlajfer, w zachowaniach ludzi widać coraz większą świadomość tego 
typu problemów. Firmy technologiczne wprowadzają różnego typu rozwiązania 
mające uświadomić ludziom, jak dużo czasu spędzają w Internecie – na przykład 
licznik pokazujący, ile i jak korzystamy z naszego smartfona. W opozycji do FOMO 
coraz częściej pojawia się skrót JOMO – czyli joy of missing out, radość z niebycia na 
bieżąco. Z kolei wśród rodziców w Dolinie Krzemowej panuje moda na ograniczanie 
dzieciom dostępu do nowych technologii. Jak dodaje, eksperci już od jakiegoś czasu 
zwracają uwagę na to, że nadmierne korzystanie z mediów może mieć wpływ na to, 
jak wchodzimy w relacje z ludźmi w prawdziwym świecie. Media społecznościowe 
w założeniu mają nam pomóc w zaspokojeniu potrzeby kontaktu z innymi ludźmi 
– ale równocześnie wytracamy poprzez nie cały emocjonalny chaos, który może i jest 
znacznie trudniejszy do opanowania, ale też powoduje, że relacje międzyludzkie są tak 
głębokie – dodaje Chmielewska-Szlajfer42. Zaznacza jednak, że źródłem problemów 
nie są same media społecznościowe, tylko ich użytkownicy. Media społecznościowe 

39 M. Ogiński, Social media 2.1, 2016, https://marketingibiznes.pl/social-media/social-
media-2-1/ (dostęp 17.03.2019).

40 A. G, Ekspert: Zaczynamy ograniczać korzystanie z mediów społecznościowych, 2018, 
https://www.rmf24.pl/nauka/news-ekspert-zaczynamy-ograniczac-korzystanie-z-mediow-
spolecznos,nId,2681582 (dostęp 17.03.2019).

41 Ibidem.
42 Ibidem.
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oczywiście dają nam niesamowite możliwości i są prawdziwą rewolucją w stosun-
kach społecznych. Sama technologia to jednak tylko narzędzie – wszystko zależy  
od tego, w jaki sposób ją wykorzystujemy, a robimy to czasem wbrew własnym inte-
resom Badaczka zaznacza, że nie istnieje jeden obiektywny wyznacznik, po przekro-
czeniu którego można powiedzieć, że ktoś ma problem z mediami społecznościowy-
mi. To raczej pytanie o dobrostan psychiczny konkretnej osoby: o to, jak na przykład 
wpisy innych osób na Facebooku wpływają na naszą samoocenę, satysfakcję z życia. 
Jeśli sami odczuwamy, że tracimy kontrolę nad korzystaniem z mediów społeczno-
ściowych – to właśnie wskazuje, że prawdopodobnie powinniśmy je ograniczyć43.

Zakończenie
Proces cyfryzacji będzie dotykał nas częściej i w coraz to szerszych obszarach 

naszego życia. Cyfrowy stres jest pojęciem względnie nowym i naukowcy dopiero 
rozpoczęli swoje badania nad wpływem cyfrowego zalewu informacji, który wywo-
łuje ów stres. Ponadto na cyfrowy stres bardziej podatni od ludzi w średnim wieku 
będą przedstawiciele pokolenia Z, czyli inaczej Post-Millenialsów. Niektóre z pojęć 
wymienionych w pracy takie jak FOMO lub JOMO znane są od dawna, ale roz-
powszechniły się dopiero niedawno. Strach przed wypadnięciem z obiegu stał się 
swoistą chorobą XXI wieku.

A. Narzędzia cyfrowe prowadzą do sytuacji paradoksalnej – ułatwiają pracę, lecz 
ją także przyspieszają powodując tym samym zwiększenie liczby obowiąz-
ków. Zaciera się sfera życia prywatnego i służbowego. To z kolei prowadzi 
do wypalenia zawodowego. Dzięki nowym mediom powstają nowe miejsca 
pracy w zupełnie nowych zawodach, takich jak na przykład projektant wir-
tualnej rzeczywistości. Prawdopodobnie za kilkadziesiąt lat lwia część z nas 
będzie pracować w sektorze IT.

B. Technologia cyfrowa wpływa na nasze zachowanie poprzez skrócenie czasu 
uwagi i zmniejszenie koncentracji. Nowe media odpowiadają za przeciążenie 
poznawcze. Zbyt duże obciążenie poznawcze prowadzi do odczuwania przez 
użytkownika zjawiska przeciążenia – wtedy człowiek ma trudności z dokona-
niem wyboru lub zrozumieniem zagadnienia. Podobnie jak w urządzeniach 
cyfrowych spada jego wydajność.

C. Cyfrowa wielozadaniowość nie jest możliwa – zawsze któraś z czynności wy-
konywanych w Internecie ucierpi. Badania wskazują, że nie dzielimy uwa-
gi na poszczególne zadania, lecz się między nimi przełączamy. Podzielność 
uwagi, także tej cyfrowej jest mitem.

43 Ibidem.
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D. Dla dzieci i młodzieży technologia jest głównym źródłem czerpania wiedzy. 
Dzieci mimo, iż od urodzenia mają kontakt z nowymi mediami są najbardziej 
narażone na oddziaływanie cyfrowego stresu, obniżenie koncentracji oraz 
pogorszenie myślenia.

E. Sieć może stać się uzależnieniem, ponieważ korzystanie z osiągnięć ery cyfro-
wej powoduje wyrzut dopaminy. Dopamina jest hormonem nagrody, który 
jest przyczyną powstawania nawyku sięgania po na przykład smartfona.  
U co 20 osoby może przyczynić się nawet do powstawania rodzaju uzależnienia.

Powoli zbliżamy się do punktu, w którym nasz mózg staje się niezdolny do prze-
twarzania informacji, które otrzymuje. Świadczyć może o tym zjawisko FOMO. 
Cyfrowa powódź zagraża społeczeństwu. To od nas zależy czy ograniczymy szko-
dliwy wpływ przeciążenia informacyjnego i zdołamy się od niej odłączyć, a także 
nauczyć się filtrować potrzebne nam informacje. To nowoczesne technologie muszą 
dostosować się do naszych potrzeb, a nie my do nowych technologii.
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BUDOWANIE MARKI OSOBISTEJ  
W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Creating a personal brand in social media

Streszczenie:
Artykuł ten prezentuje wiedzę na temat budowania marki osobistej w mediach 

społecznościowych. Opierając się na literaturze przedmiotu oraz źródłach interne-
towych, opisuje jak poprawnie budować markę osobistą w internecie. W sposób 
syntetyczny przedstawiam najważniejsze zasady, którymi należy kierować się bu-
dując własną markę w świecie wirtualnym. Praca ma na celu usystematyzowanie 
wiedzy. Kieruje ją przede wszystkim do studentów i absolwentów kierunku Nowe 
media i e-biznes oraz kierunkom pokrewnym.
Słowa kluczowe: marka osobista, portale społecznościowe, internet

Abstract:
This article presents a knowledge focused about building a personal brand  

in social media. Based on the subject literature and online resources, it describes 
how to properly build a personal brand on the internet. In a synthetic way I present  
the most important rules that should be guided by building your own brand in the 
virtual world. The main goal of this work is to systematize knowledge, it is directed 
primarily to students and graduates of New Media and e-business and related.
Keywords: personal branding, social media, internet

Wprowadzenie
Celem artykułu jest usystematyzowanie i przekazanie informacji na temat budo-

wania marki osobistej w mediach społecznościowych. Praca dedykowana jest stu-
dentom i absolwentom kierunków związanych z nowymi mediami i pokrewnymi, 
co zauważalne jest w specjalistycznym języku jakim posługuję się w dalszej części.

Bywa, że osoby uczestniczące w życiu mediów społecznościowych, zapominają 
o podstawowych zasadach jakie mają wpływ na postrzeganie ich na portalach typu 
Facebook.
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Nieświadome kreowanie swojego wizerunku, a później marki, wywołuje chaos, 
szum komunikacyjny. Nowoczesne media zamiast pomóc, na przykład w poszuki-
waniu pracy, szkodzą i zamykają drogę na wstępie rekrutacji. Jedno błędnie udo-
stępnione zdjęcie, nie spójny wizerunek czy brak zbudowanej sieci kontaktów, mogą 
powodować „słabe” postrzeganie naszej osoby, naszej marki.

1. Czym jest marka osobista i media społecznościowe
„Marka osobista”. Podając za Wikipedią, „marka osobista z języka angielskiego 

– Personal branding rozpowszechniony jest szczególnie w anglosaskiej tradycji biz-
nesu i budowania wizerunku (zarządzanie osobą jako marką). Strategia personal 
branding stosowana jest przez osoby publiczne – polityków, dziennikarzy, aktorów, 
sportowców, ludzi nauki, menedżerów. W Stanach Zjednoczonych konsultanci wi-
zerunkowi budujący reputację osób publicznych są nieodłączną częścią ich sukce-
su. W Polsce zadania z zakresu personal branding realizowane są najczęściej przez 
wyspecjalizowane w działaniach na rzecz marketingu politycznego agencje PR.  
Jednak strategia ta dotyczy coraz większej grupy ludzi pracujących w sztuce, me-
diach i branżach związanych z biznesem jak na przykład coaching i mentoring.”1

Następna definicja to: media społecznościowe. Według Wikipedii: „Media spo-
łecznościowe (ang. social media) – określenie odnoszące się do ogólnie pojętego 
korzystania z internetowych i mobilnych technologii, by przekształcić komunikację 
w interaktywny dialog”.

Andreas Kaplan i Michael Haenlein definiują media społecznościowe jako „gru-
pę bazujących na internetowych rozwiązaniach aplikacji, które opierają się na ide-
ologicznych i technologicznych podstawach Web 2.0, i które to umożliwiają two-
rzenie i wymianę wygenerowanych przez użytkowników treści”.

Media społecznościowe to media służące do poszerzania kontaktów społecznych 
w postaci rozbudowanego zestawu narzędzi komunikacyjnych wykraczających 
poza dotychczasową komunikację społeczną. Dzięki wszechobecnej dostępności 
i skalowalności technik komunikacyjnych, media społecznościowe diametralnie 
zmieniły sposób komunikacji zarówno organizacji, społeczności jak i indywidual-
nych użytkowników oraz stały się naturalnym miejscem wymiany informacji.

Technologie mediów społecznościowych przybierają różne formy, między inny-
mi blogów, sieci biznesowych, projektów zespołowych, biznesowych sieci społecz-
nościowych, forów dyskusyjnych, mikroblogów, portali umożliwiających udostęp-
nianie zdjęć, a także recenzowanie produktów/usług, zakładek społecznościowych, 

1 Wikipedia, Personal Branding, 2018, https://pl.wikipedia.org/wiki/Personal_branding, (dostęp 
17.06.2019).
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gier społecznościowych, portali (serwisów) społecznościowych, portali umożliwia-
jących udostępnianie video oraz wirtualnych światów2.

W skrócie budowanie marki osobistej dotyczy: pracy, życia i pieniędzy.
W niniejszym opracowaniu nie przedstawię gotowej recepty na prawidłowe za-

istnienie w cyberprzestrzeni. Pracę traktować należy bardziej jako zbiór uniwersal-
nych zasad, które dopasować można do różnych platform społecznościowych.

1.1 Marka a wizerunek
Publikacje w internecie przeżyją nas wszystkich. Nie bez kozery mówi się,  

że w internecie nic nie ginie, może właśnie dlatego warto publikować rozważnie, 
według konkretnych zasad i z góry ustalonego planu.

Każdy z nas ma już markę, ponieważ zawsze jesteśmy jakoś postrzegani. Nie 
każdy natomiast buduje swoją markę w sposób świadomy.

Kolejna sprawa, różnica między wizerunkiem a marką. Wizerunek to swego ro-
dzaju fasada, to co widać na pierwszy rzut oka Można zbudować wizerunek inte-
lektualisty w mediach społecznościowych. Kilka dobrych zdjęć na tle książek, mel-
dunki z konferencji naukowych i zdjęcie profilowe w obowiązkowych okularach 
z długopisem w ręku powinny budować wizerunek osoby wykształconej. Marka 
osobista to już proces długofalowego budowania JA w social mediach. To suma 
wizerunków, praca u podstaw i silny fundament, a nie tylko piękna fasada.

Wizerunek zbudujemy bez większego planu w przysłowiową „chwilę”, aby po-
siadać markę przez duże M potrzeba czasu, planu, spójności i prawdy.

„Markę trzeba zacząć od podstawowego pytania – kim jestem i jak chcę być 
postrzegany? To naprawdę ważne pytanie dotykające kwestii tożsamości, warto-
ści, idei, którym chcemy być wierni i całego naszego światopoglądu, aspiracji oraz 
marzeń. Chcesz być postrzegany jako kreatywna osoba, która rozwiązuje problemy 
tego świata? Nie wstydź się tego. I pracuj nad tym, by inni też tak Ciebie postrzegali.

Zastanów się też jakie są Twoje najważniejsze kompetencje, które chcesz komu-
nikować i być z nimi kojarzony. Obszary eksperckie to kolejna rzecz, którą trzeba 
dookreślić. Wybierz to w czym naprawdę świetnie się czujesz – ekspert od wszyst-
kiego to ekspert od niczego. Dobrze jest jeśli twoje obszary eksperckie są wyjątko-
we”.3

2 Wikipedia, Media społecznościowe, 2019, https://pl.wikipedia.org/wiki/Media_społecznoś 
ciowe, (dostęp 17.03.2019).

3 Bucki, P., Personal Branding – podstawy tworzenia i zarządzania marką osobistą w sieci, 
2014, http://bucki.pro/personal-branding-podstawy-tworzenia-zarzadzania-marka-osobista-
w-sieci/, (dostęp 15.06.2019).
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2. Plan działania
Aby poprawnie budować swoją markę osobistą na wstępie należy odpowiedzieć 

sobie na zasadnicze pytania: kim jestem? w czym jestem najlepszy? co chcę zako-
munikować światu?

Następnie warto podążać według następującego planu, określającego:
• mocne strony,
• słabe strony,
• cele (prywatne, zawodowe) czyli to co chcemy osiągnąć i określić to w czasie,
• grupę docelową, do której chcemy trafić z naszą osobą,
• kanały komunikacji, w tym przypadku wybór odpowiedniego medium 

społecznościowego,
• język, jakim chcemy się komunikować,
• co chcemy pokazać,
• do czego nam to potrzebne.

2.1. Narzędzia
Narzędzia wykorzystywane do budowania marki osobistej w social mediach.

Aby prawidłowo rozróżniać kanały social media należy dokonać podziału.
Pierwszy typ to portale skierowane do specjalistów, typowo biznesowe. Należą 

do nich GoldenLine i LinkedIn.
Drugi typ to portale do nawiązywania kontaktów ze znajomymi, także kontak-

tów prywatnych, które w dalszym ciągu są w kręgu zainteresowań osób budujących 
markę osobistą. Takimi portalami są Facebook, Twitter czy starszy MySpace.

Trzeci typ to portale przy pomocy, których możemy rozwinąć swoją kreatyw-
ność YouTube, Instagram czy TickTalk.

Największą popularnością cieszy się oczywiście Facebook – słyszy się, że „jeśli 
nie ma Cię na Facebooku, to znaczy, że nie istniejesz”

Według mnie portal ten wyznacza też swego rodzaju trendy a zasady, którymi 
się rządzi, dopasować można do innych platform.

ABC Facebook-a
• Profesjonalne zdjęcie.
• Zapowiedzi działalności czyli krótka wzmianka np. o napisanym tekście 

plus link odsyłający.
• Relacje na żywo i budowanie relacji za pomocą zdjęć.
• Członkowstwo w grupach.
• Komentowanie i udostępnianie, uczestniczenie w życiu innych użytkow-

ników.
• Wypełnienie wszystkich danych, szkoła, praca, zainteresowania itp.
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2.2 Po co to wszystko?
Warto zapanować nad profilami, które się prowadzi i kreować siebie w pozytyw-

nym świetle.
Zadać można sobie pytanie jak powyżej „po co to wszystko”, opowiedz zdaje się 

być oczywista... dla pieniędzy.
Jak wskazują badania Lee Hecht Harrison DBM Polska z 2017 r. „91% rekrute-

rów wewnątrz organizacji i 98% headhunterów przynajmniej raz wykorzystało me-
dia społecznościowe w swojej pracy.”

„Jeżeli chodzi o częstotliwość korzystania z social media do celów służbowych,  
to aż 78% headhunterów deklaruje, że korzysta z nich w codziennej pracy. Nato-
miast w grupie rekruterów wewnętrznych podobną intensywność deklaruje co trze-
ci pytany. W podobny sposób rozkładają się proporcje jeżeli chodzi o wykorzystanie 
social media przy rekrutacjach. Zdecydowanie częściej robią to headhunetrzy niż 
rekruterzy wewnątrz organizacji.”

„Połowa ankietowanych przyznaje również, że weryfikuje treści zamieszczane 
przez kandydata na portalach o charakterze prywatnym np. Facebook, Instagram, 
G+, YouTube. Robią to nieznacznie częściej rekruterzy wewnątrz organizacji, 
co może wiązać się z chęcią sprawdzenia ewentualnego dopasowania do kultury 
organizacyjnej. Headhunterom zaś bardziej zależy na sprawdzeniu kompetencji, 
które zamówił klient. Warto jednak dodać, że z ankiety wynika, że to rekruterzy 
zewnętrzni częściej podają w wątpliwość lub odrzucają kandydaturę osób, które 
sprawdzają np. na Facebooku. Jednym z wyjaśnień może być obawa przed polece-
niem takiego kandydata do pracodawcy4.

Wirtualny świat przenika świat realny, warto zatem prezentować swoją osobę, 
swoją markę w sposób świadomy i zaplanowany. Social media to machina, której 
nie można lekceważyć, pokolenie Y nie zna już świata sprzed ery internetu. No-
woczesne technologie wspomagają już nie tylko naukowców badających leki, ale 
również rekruterów.

Dlaczego rekruterzy weryfikują kandydatów na Facebooku? Powód jest prosty 
jest szybciej i taniej. Wstępna weryfikacja profilu zastępuję pierwszą zapoznawczą 
rozmowę.

Morał z tego jest prosty: będąc na przykład specjalistą w dziennie pisania tek-
stów marketingowych warto prezentować takie umiejętności i taki wizerunek  
na profilach portali społecznościowych. 

4 Gniazdowski, P., Raport media społecznościowe w rekrutacji. Edycja druga, 2017, https://
www.lhhpolska.pl/sites/default/files/blog/LHH%20DBM%20-%20Raport%20Media%20
społecznościowe%20w%20rekrutacji.%20Edycja%20druga.pdf, (dostęp 17.06.2019)
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3. Uniwersalne zasady panujące w mediach społecznościowych.
Po przestudiowaniu książek i artykułów związanych z tematem marki osobistej 

i mediów społecznościowych wnioskuje, iż można wyodrębnić 10 podstawowych 
zasad, którymi należy się kierować podczas budowania marki.

Przyjaciele – Grono znajomych, ważne aby były to osoby nam bliskie, podobne 
do nas.

Jeśli już bierze się udział w karuzeli social mediów, trzeba dać też coś od siebie. 
Wykazywanie zainteresowania interakcją ze znajomymi, prozaiczne laikowanie 
zdjęć, komentowanie postów wróci ze zdwojoną siłą. W chwili kiedy opublikujemy 
interesujący wpis, zasada wzajemności na pewno zadziała.

Jak twierdzą socjologowie i antropologowie: reguła wzajemności jest jedna 
z najbardziej rozpowszechnionych reguł postępowania w znanych nam kulturach 
ludzkich. Wymaga ona od człowieka, by za otrzymane od kogoś dobro odwdzięczył 
się w podobny sposób5.

Fotografia – jedno zdjęcie, tysiąc słów.
1. Wykadruj je od talii w górę.
Zdjęcia profilowe powinny pokazywać twój profil. Fotki całego ciała są zbędne. 

Wypełniają one cenną przestrzeń CV, którą można lepiej wykorzystać, aby wymienić 
swoje kwalifikacje!

2. Ubierz się profesjonalnie.
Oznacza to: brak podkoszulków, żadnych ubrań bez rękawów, t-shirtów (zwłasz-

cza z napisami o niestosownym przekazie lub sloganami) czy kapeluszy i jak naj-
mniej biżuterii. Dobrą praktyczną zasadą jest wybór gładkiej koszuli – z marynarką 
/ żakietem lub bez.

3. Uczesanie i makijaż powinny być neutralne.
Nikt nie prosi tu, abyś z powrotem farbował swoje niebieskie włosy na brąz – 

w końcu jesteś sobą! Może spróbuj jednak zebrać je w tył lub zminimalizować ich 
obecność na zdjęciu, aby nie odciągały uwagi od uśmiechu, który wygra Ci tę pra-
cę! Z makijażem jest podobnie – powinien być utrzymywany na „biurowym” pozio-
mie nie zaś przywodzić na myśl „sobotni wieczór z przyjaciółmi”.

4. Zachowaj neutralność mimiki i gestów.
Oznacza to brak przesadnie wytrzeszczonych oczu, ust ułożonych w dzióbek, 

mrużenia powiek, obecności znaków pokoju lub gestów rodem z gangów ulicznych. 
Patrząc w obiektyw, wyobraź sobie, że wchodzisz właśnie na rozmowę o wymarzo-
ną pracę „twarzą w twarz”. Jaki uśmiech pojawiłby się na twojej twarzy? Uśmiech-
nij się tak i teraz!

5 Cialdini, R.B. Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne: Gdańsk 
2003, s. 63.
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5. Unikaj rekwizytów.
Przypomnij sobie faceta na rowerku trójkołowym i unikaj rekwizytów. Dotyczy 

to również napojów alkoholowych i papierosów (tak, to też już widzieliśmy). Jeśli 
w tle znajduje się roślina doniczkowa lub (stosowny) obraz, jest to całkowicie w po-
rządku! Jeśli nie – Twoje czarujące oblicze na białym tle również wystarczy.

6. Myśl o „zdjęciu do paszportu”, nie „selfie na fejsa”.
Zrób fotografię pod kątem skierowanym na wprost twojej twarzy, ze spojrzeniem 

skupionym o stopień wyżej od soczewki aparatu. Nie rób zdjęć do CV pod dziwacz-
nymi kątami, który zastosowałbyś przy postach na Instagramie. Z filtrem Amaro 
dodałyby one pewnie uroku Twojemu wyglądowi – w CV spowodują jednak tylko 
uniesienie brwi u odbiorcy.

7. Poproś kogoś o pomoc.
Skierowanie do kogoś prośby o włączenie się do sprawy i zrobienie Ci zdjęcia, 

gdy Ty skoncentrujesz się na zachowaniu wyprostowanej pozycji i uśmiechnięciu 
w sposób, który mówi „Zatrudnij mnie!”, może być naprawdę pomocne”6.

Budowanie sieci kontaktów – Warto mieć znajomych, pamiętać jednak należy, 
że tak jak w świecie realnym nie znamy się osobiście z całą uczelnią osobiście, 
tak samo na portalach społecznościowych miejmy w „znajomych” te osoby, które 
faktycznie znamy. Kontakt z innymi, dalszymi znajomymi można mieć poprzez 
grupy czy fora.

Wielu użytkowników przyjęło za pewnik definicję aplikacji Web 2.0, którą za-
proponował Tim O’Reilly – [aplikacja] staje się lepsza, im więcej użytkowników 
z niej korzysta. Rozległa sieć zapewnia nam dostęp i potencjalnie staje się świętym 
Graalem „wpływu”, prawda?

Wielu użytkowników zaczyna się jednak przekonywać, że bardzo dużo kontak-
tów społecznościowych oznacza mniejszą skuteczność niż bardziej ograniczony, ale 
bliższy krąg znajomych. Ogromna liczba znajomych lub obserwatorów w sieci po-
zbawia nas korzyści związanych z bliskością, łatwością wyszukiwania i zaufaniem, 
które lepiej funkcjonują, jeśli mamy mniej kontaktów7.

Posiadanie własnego zdania – Posiadanie własnego zdania, zdaje się być oczy-
wistą oczywistością, pamiętać jednak należy, że przy uzewnętrznianiu naszych my-
śli nie można urazić niczyjej godności itp. dokładnie jak w świecie realnym, kultura 
przede wszystkim. Chcąc być postrzeganym jako specjalista w jakieś dziedzinie, 
publikować powinno się treści zgodne z naszymi umiejętnościami. Bronienie swo-

6 Leńczuk, J., Jak zrobić idealne zdjęcie do CV, 2016, http://stapler.pl/rozwoj-kariery/jak-
zrobic-idealne-zdjecie-do-cv,(dostęp 21.06.2019).

7 Samuel, A., Im więcej znajomych mamy na LinkedIn, tym mniejsza jest jego skuteczność, 
2019, www.hbrp.pl/b/im-wiecej-znajomych-mamy-na-linkedin-tym-mniejsza-jest-jego-
skutecznosc/18RPHO83H, (dostęp 20.06.2019).
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jego zdania w sposób kulturalny i asertywny to umiejętność, która niejednokrotnie 
jest potrzebna w czasie dyskusji na forach. 

Dzielenie się wiedzą – Kluczem do sukcesu jest udostępnianie treści branżo-
wych, jeśli zatem mamy do czynienia z adeptem sztuki dziennikarskiej, dobrze jest 
aby na swoich profilach portali społecznościowych dzielił on się wiedzą potrzebną 
jemu podobnych.

Historie – Opowiadanie historii to jest to! Storytelling to sztuka świadomego 
budowania relacji za pomocą opowieści z życia wziętych i metafor8. Ciekawe histo-
rię na Facebooku, na przykład: krótki przekaz z historii dnia.

Użyteczna wiedza – Prowadząc profil na Facbooku, pisząc bloga czy udzielając 
się na portalu Linkedin, najlepszym sposobem na zaciekawienie czytelników jest 
przekazywanie wiedzy użytecznej, narzędzi, trików i sposobów na łatwiejsze życie. 
Teksty powinny być syntetyczne, a wiedza zweryfikowana, zwłaszcza teraz w do-
bie wszechobecnych fakenewsów.

Uczestnictwo w życiu branżowym – Aby świat wirtualny szedł w parze z tym 
realnym, warto udzielać się w życiu swojej branży. Tak jak w przypadku specja-
listów od Social Mediów organizowane są na przykład: spotkania pod tytułem 
„Czwartki Social media” odbywają się one w wielu miastach i mają za zadanie 
rozwijanie sieci kontaktów w branży, wymianę wiedzy i nabywanie nowych umie-
jętności.

Monitoring – Jeśli budujemy swoją markę na kilku portalach, blogu czy stronie 
www, ciężko jest reagować na wszystkie komentarze. Szukanie wspomnień naszej 
osoby w całej sieci, też nie należy do najłatwiejszych. Jednym z narzędzi pomoc-
nym w badaniu aktywności jest BRAND24. Wpisując tam imię i nazwisko, mamy 
pogląd na to co dzieję się w związku z nami. Szybkie reagowanie i wysoki poziom 
interakcji jest bardzo pozytywnie odczytywany przez praktycznie wszystkich od-
biorców.

Krytyka – Publikując w sieci narażamy się na większą krytykę niż w świecie 
realnym.

Nie można jednak nie reagować, z punku widzenia PR-owego brak reakcji jest 
najgorszą z możliwych opcji. Co zatem robić? Przede wszystkim nie dać się spro-
wokować, używać argumentów merytorycznych, pytać i gasić tak zwany hejt w za-
rodku.

Wszystkie te zasady odpowiednio dostosowane do konkretnego portalu dadzą 
mocny fundament pod solidną markę osobistą.

8 Górska, M., 3 najważniejsze zasady Storytellingu, 2016, https://sprawnymarketing.pl/zasady-
-storytelling,(dostęp 21.06.2019).
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Budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych 

Spójność i prawda naszego wizerunku w sieci w mojej opinii są najważniejsze. 
Jak mawiał Jerzy Lec „Aby być sobą, trzeba być kimś.”
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DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE  
W DOBIE NOWYCH MEDIÓW  

– SZANSE I ZAGROŻENIA
Online journalism in the era of new media – opportunities and threats

Streszczenie: 
Wybór tematu artykułu został podyktowany zmianami, jakie zaszły w dzienni-

karstwie. Rozwój nowych technologii i Internetu przyczynił się do tego, iż jak ni-
gdy dotąd dostęp do informacji stał się powszechny. Musiało to zatem mieć wpływ  
na dziennikarstwo, ponieważ opiera się ono na przekazywaniu informacji. Wielu 
badaczy zaczęło posługiwać się terminem „dziennikarstwo internetowe”. Podjęcie 
tematu ma na celu opisanie dziennikarstwa internetowego, a także skrótowe przed-
stawienie jego wad i zalet.
Słowa kluczowe: dziennikarstwo internetowe, nowe media, dziennikarstwo

Abstract: 
The choice of the topic was the result of changes, which occurred in today’s jo-

urnalism. The development of new technologies and Internet contributed to a situ-
ation, in which access to information is global as never before. Certainly it has had 
a huge impact on journalism, because it generally focuses on spreading informa-
tion. Many researches have started to use a term „online journalism”. The main goal  
of bringing up the subject is to describe online journalism and shortly present its 
pros and cons.
Keywords: online journalism, new media, journalism

Wstęp
Termin „nowe media” pojawił się już w latach 60. XX wieku. Choć na przestrzeni 

lat wielu badaczy próbowało zdefiniować czym są nowe media, to do tej pory nie 
została sformułowana ich jednoznaczna definicja, dlatego wymienia się raczej cechy, 
którymi się one odznaczają. Brytyjski wykładowca i twórca teorii w dziedzinie ko-
munikowania politycznego i komunikowania masowego Denis McQuail wyróżnia 
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następujące cechy, które charakteryzują nowe media: „wzajemne powiązanie, dostęp 
indywidualnych użytkowników, którzy mogą występować zarówno w charakterze 
nadawców, jak i odbiorców, interaktywność, wielość sposobów użycia i otwartość, 
wszechobecność, niedookreśloność przestrzenna i delokalizacja”1. Natomiast we-
dług Lva Manovicha „nowe media to media analogowe skonwertowane do po-
staci cyfrowej, których zasadniczą cechą jest to, iż pozwalają na swobodny dostęp  
do danych”2. Na podstawie przytoczonych cech nowych mediów można zauważyć, 
że występują między nimi pewne wspólne elementy, do których można zaliczyć 
m.in. swobodny dostęp do danych, czy wzajemne powiązania. Według Ewy Nowak 
„nowe media są często intuicyjnie rozumiane jako środki przekazu, które stosują ko-
munikację za pomocą Internetu, w opozycji do starych mediów (np. radia, telewizji, 
prasy)”3. Wielu badaczy opisując zjawiska, jakie dokonywały i cały czas dokonują 
się w obrębie mediów zaczęło posługiwać się terminem konwergencji, który pocho-
dzi z języka łacińskiego (convergere) i oznacza zbieganie/upodabnianie się. Warto 
zaznaczyć, że terminem tym posługiwano się już wcześniej w innych dziedzinach 
nauki, takich jak biologia, fizyka czy ekonomia. W kontekście mediów natomiast 
konwergencja „oznacza zbieganie się rozwiązań i usług informatycznych, elektro-
nicznych, cyfrowych i medialnych w jedną niemal nierozróżnialną całość. Dostępne 
są one wszędzie i zawsze, niezależnie od kanałów transmisyjnych oraz typów termi-
nali użytkownika”4. Internet stał się tym elementem, który „scala” wszystkie nowe 
media siatką niewidzialnych połączeń, doprowadzając do tego, iż są one w pewien 
sposób ze sobą powiązane. Internet jest nośnikiem informacji, które mogą być upo-
wszechniane, odtwarzane, magazynowane i utrwalane w nowych mediach. Nowe 
media są więc swoistym narzędziem, dzięki któremu można w dowolny sposób po-
sługiwać się informacjami dostarczanymi za pośrednictwem sieci internetowej. 

Definicja dziennikarstwa internetowego
Dziennikarstwo jest zawodem wykonywanym przez osoby zajmujące się groma-

dzeniem, segregowaniem, sprawdzaniem i rozpowszechnianiem wiadomości lub 
materiałów rozrywkowych, a także komentowaniem aktualnych wydarzeń5. Rola 
dziennikarzy sprowadza się zatem do przekazywania informacji, niezależnie od tego 
jakim środkiem komunikują się oni ze społeczeństwem. Do momentu, kiedy dostęp 

1 D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2008, s. 57.
2 L. Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006, s. 119–120.
3 E. Nowak, Teoria agenda-setting a nowe media, „Studia medioznawcze” 2016, nr 3(66), s. 12.
4 O kulturze konwergencji słów kilka, B. Jaskowska [w:] Biuletyn EBIB [Dokument 

elektroniczny] / – Nr 1/2008 (92) luty, http://www.ebib.pl/2008/92/a.php?jaskowska [dostęp 
29-05-2019].

5 M. Kunczik, A. Zipfel, Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Warszawa 
2000, s. 68.
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do Internetu nie stał się powszechny, posługiwano się takimi środkami masowej 
komunikacji jak radio, prasa czy telewizja. „Źródłem informacji są dla dziennika-
rzy często wywiady, informacje, zapiski własne i dokumenty, do których docierają 
dzięki informatorom”6. Dziennikarze, aby mogli dotrzeć ze swoimi informacjami  
do odbiorców, muszą posługiwać się środkami społecznego komunikowania, do 
których można zaliczyć m.in. telewizję, radio, prasę czy Internet. W tym miejscu 
warto wspomnieć naukową refleksję nad komunikowaniem masowym amerykań-
skiego komunikologa i socjologa mediów Harolda Laswella, która zawiera się w od-
powiedzi na pytania: „kto mówi, co, do kogo, jakim kanałem i z jakim skutkiem”?7 
W przypadku dziennikarstwa internetowego kanałem, poprzez który dziennikarze 
komunikują się ze społeczeństwem są różnego rodzaju media społecznościowe, ser-
wisy internetowe czy platformy służące do zamieszczania materiałów audiowizual-
nych. Według Leszka Olszańskiego dziennikarstwo internetowe to „sztuka infor-
mowania za pomocą najnowocześniejszego środka i możliwości”8 i wymienia jego 
następujące cechy:

• szybkość reakcji na wydarzenia,
• znacznie dłuższy cykl życia publikacji w Internecie niż na papierze,
• możliwość wprowadzania wielokrotnych modyfikacji i uzupełnień w opu-

blikowanym tekście,
• różnice w makiecie strony internetowej i papierowej gazety,
• możliwość samodzielnego komentowania publikowanych informacji przez 

czytelników, multimedialność, możliwość coraz swobodniejszego budowa-
nia narracji z elementów tekstowych, dźwiękowych, graficznych i animo-
wanych,

• ściśle informacyjny charakter Internetu9.
Pisząc o dziennikarstwie internetowym mamy raczej do czynienia z próbą 

uwzględnienia kanału, poprzez który dziennikarz komunikuje się ze społeczeń-
stwem i wskazania na cechy, które go charakteryzują. Internet definiowany jako ogól-
noświatowy zbiór połączonych ze sobą sieci komputerowych10 jest jakby tylko no-
śnikiem informacji wytwarzanych przez dziennikarzy, zaś narzędziami, które służą 
im do komunikacji ze społeczeństwem są różnego rodzaju media społecznościowe, 

6 K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewska, W. Furman, Gatunki dziennikarskie teoria, praktyka, 
język, Warszawa 2006, s. 13 cyt. za: Zasady i tajniki dziennikarstwa. Podręcznik dla dzienni-
karzy Europy Środkowej i Wschodniej, M.F. Malette (red.), Warszawa 1996, s. 17.

7 W. Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008, s. 109.
8 L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006, s. 3.
9 Ibidem, s. 79.
10 Internet, [hasło w:] Słownik języka polskiego PWN [online], dostępny w Internecie: https://sjp.

pl/Internet [dostęp: 15-06-2019].
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takie jak Facebook i Twitter, serwisy internetowe, elektroniczne formy gazet, blogi, 
czy platformy służące do publikowania materiałów audiowizualnych, np. Youtube. 
Jak słusznie zauważył Leszek Olszański opisując dziennikarstwo internetowe, pole-
ga ono na informowaniu za pomocą najnowocześniejszego środka. Wynika z tego,  
iż dziennikarstwo internetowe cały czas się zmienia i ewoluuje, a spowodowane to 
jest ciągłym rozwojem i przekształcaniem narzędzi, jakimi dziennikarz się posługu-
je. Doskonałym przykładem, jak znaczącą rolę na dziennikarstwo internetowe miał 
rozwój nowych mediów jest Twitter – założony w roku 2006 serwis społecznościowy 
funkcjonujący na zasadzie mikrobloga, który pozwala na zamieszczanie maksymal-
nie 280 znaków oraz udostępnianie treści audiowizualnych, a także hiperłączy do 
różnego rodzaju treści. Alfred Hermind zauważa, iż Twitter służy dziennikarzom 
do przekazywania newsów, odsyłania do witryn internetowych, zbierania new-
sów i szukania źródeł11. Przed dziennikarzami korzystającymi z Twittera otworzy-
ły się zatem całkiem nowe możliwości nie tylko w obrębie zdobywania informacji,  
ale również w obrębie komunikowania się ze społeczeństwem poprzez zamieszcza-
nie w tymże serwisie swoich własnych przemyśleń, czy odwołań do różnego rodzaju 
serwisów i portali, w których znajduje się ich praca. Obrazuje to zatem, że dzienni-
karstwo internetowe cały czas ulega zmianom, czego przykładem jest przytoczony 
wcześniej serwis społecznościowy Twitter. Być może w przyszłości zostanie również 
stworzone inne narzędzie, które będzie pozwalało dziennikarzom tak efektywnie 
prezentować efekty swojej pracy. 

Marek Jeleśniański definiuje dziennikarstwo internetowe jako „przygotowanie 
przekazu dotyczącego wydarzeń i faktów, zgodnego ze specyfikacją Internetu i jego 
rozpowszechnianie za pośrednictwem Internetu do szerokiego grona odbiorców”12. 
Na podstawie tejże definicji można wywnioskować, iż każda osoba, która trudni się 
opisywaniem faktów i udostępniania ich za pomocą Internetu uprawia dziennikar-
stwo internetowe. Jednak czy możemy ich nazwać dziennikarzami? Osoby, które 
zawodowo zajmują się informowaniem, definiując zawód za Słownikiem języka pol-
skiego jako „zajęcie, którego ktoś się wyuczył, wykonywane w celach zarobkowych”13 
można zaliczyć do dziennikarzy profesjonalnych, których prawa i obowiązki zosta-
ły zapisane w Prawie Prasowym – ustawa z 26 stycznia 1984 r. Jest to zbiór zasad 
i norm, którymi powinien się kierować każdy rzetelny i profesjonalny dziennikarz, 
niezależnie poprzez jakie medium udostępnia informacje, a jego zadaniem winna 

11 M. Palczewski, Twitter – ponowoczesne źródło informacji, „Dziennikarstwo i media” 2013,  
nr 3, s. 186.

12 M. Jeleśniański, Definicja dziennikarstwa internetowego, – eredaktor.pl, http://eredaktor.pl/
teoria/definicja-dziennikarstwa-internetowego-final/ [dostęp: 18-05-2019].

13 Zawód [hasło w:] Słownik języka polskiego PWN [online], dostępny w Internecie: https://sjp.
pl/zaw%C3%B3d [dostęp: 28-05-2019].
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być służba społeczeństwu i państwu14. Osoby zajmujące się rozpowszechnianiem in-
formacji za pośrednictwem Internetu, które jednak nie zajmują się tym zawodowo 
można określić jako dziennikarzy nieprofesjonalnych. W tym miejscu warto wspo-
mnieć o jednym z rodzajów dziennikarstwa nieprofesjonalnego – dziennikarstwie 
obywatelskim, nazywanym również społecznym lub oddolnym. „Za tymi różnymi 
nazwami kryje się idea, by informacje dla danej społeczności gromadzili, opraco-
wywali i udostępniali ludzie do tej społeczności należący”15. Choć przykłady takiej 
działalność można było odnotować już wiele lat wstecz, kiedy np. osoby z ruchu So-
lidarność kierując się dobrem społecznym w PRL tworzyły nielegalne broszury i zaj-
mowały się tworzeniem gazet16, to nasilenie się tego zjawiska w dużej mierze związa-
ne jest z rozwojem i rozpowszechnieniem się Internetu, który umożliwia każdemu 
użytkownikowi sieci tworzenie i publikację treści oraz ich masowy kolportaż17.

Dziennikarstwo internetowe – szanse
Internet bez wątpienia odegrał bardzo znaczącą rolę w uprawianiu dziennikar-

stwa. „To najbardziej elastyczne ze znanych mediów, ogromna encyklopedia za-
wierająca niemożliwe do całkowitego ogarnięcia pokłady wiedzy”18. Oprócz tego,  
że pozwala on w krótkim czasie zdobywać informację, to również dzięki niemu 
można pogłębiać wiedzę o otaczającym świecie, co w pracy dziennikarza odgry-
wa bardzo ważną rolę. Obecnie dziennikarz chcąc przeprowadzić z kimś wywiad, 
niezależnie czy będzie to wywiad informacyjny, czy eksponujący jakąś osobę, może 
przygotować się do tegoż wywiadu, czerpiąc powszechnie dostępną wiedzę z różne-
go rodzaju serwisów i encyklopedii internetowych. Wiedza ta jest zazwyczaj dobrze 
usystematyzowana, zaś dostęp do niej nie stwarza większych problemów czasowych 
i technicznych.

Pozytywną cechą dziennikarstwa internetowego jest również obecność niektó-
rych środków masowej komunikacji w Internecie. Jako przykład można podać elek-
troniczne formy czasopism, tzw. e-gazety, które publikowane są regularnie w witry-
nach internetowych poszczególnych redakcji. Zazwyczaj zawierają one identyczny 
tekst i są zamieszczane w takim samym układzie, jak w wydaniach drukowanych, 
jednak nie jest to regułą, ponieważ w niektórych portalach, elektroniczne gazety 
różnią się od drukowanych. Dostęp do elektronicznych form czasopism nie jest 
jednakże darmowy, gdyż internetowe redakcje umożliwiają dostęp do swoich treści  

14 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 1914).
15 W. Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008, s. 154.
16 U. Doliwa, Dziennikarstwo internetowe, czyli jakie?, „Nowe media” 2012, nr 3, s. 82.
17 Ibidem.
18 J. Mikosz, Internet w pracy dziennikarza prasowego, „Acta Universitatis Lodzienis. Folia 

Litteraria Polonica” 2009, nr 12, s. 417.
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po uprzednim uiszczeniu opłaty. Czytelnik może wybrać pomiędzy różnymi for-
mami dostępu do tzw. e-gazet, z których można wyróżnić dostęp do pojedynczego, 
konkretnego wydania gazety lub wydania archiwalnego. Istnieje również możliwość 
prenumerowania elektronicznych form gazet, najczęściej na okres miesiąca, kwarta-
łu, półrocza lub całego roku. Elektroniczne formy gazet są jedną z pozytywnych cech 
dziennikarstwa internetowego, ponieważ charakteryzuje je m.in. szybsze i łatwiej-
sze przeszukiwanie informacji, niższe koszty w porównaniu do tradycyjnych ga-
zet, czy łączenie się podczas lektury z innymi witrynami internetowymi19. Ponadto 
osoba korzystająca z elektronicznego wydania gazety praktycznie bez wychodzenia 
z domu może uzyskać dostęp do wielu informacji, a także w razie jej woli mogą być 
one dostarczane regularnie na różnego rodzaju urządzenia z dostępem do Internetu. 
W e-gazetach istnieje również możliwość wyszukiwania informacji, które są naj-
częściej podzielone tematycznie, natomiast w urządzeniach, na których odtwarzane 
są elektroniczne gazety, można w razie potrzeby pomniejszać lub powiększać tekst 
i elementy wizualne, takie jak obrazki, co w tradycyjnej prasie jest niemożliwe. War-
to w tym miejscu wspomnieć, iż prasa elektroniczna wzbogacana jest czasami o róż-
nego rodzaju graficzne elementy ruchome, takie jak animacje, które bez wątpienia 
podnoszą jej atrakcyjność wizualną. 

Przygotowane przez dziennikarzy teksty w różnego rodzaju serwisach interne-
towych, blogach lub wspomnianych wcześniej e-gazetach mają również jedną waż-
ną zaletę, którą jest możliwość zamieszczania w nich tzw. hiperłączy, czyli odwołań  
do innych tekstów, witryn internetowych lub materiałów audiowizualnych i graficz-
nych. Jak zauważa Leszek Olszański, „w codziennej pracy dziennikarz często musi 
się odwołać do zasobu informacji większego niż możliwy do opisania w jednym 
utworze”20. Jeżeli dziennikarz przygotowując dany tekst chce, aby czytelnik mógł 
uzyskać więcej informacji na dany temat, to nie musi on zamieszczać ich w tekście 
głównym, tylko może posłużyć się wspomnianymi hiperłączami. Takie rozwiązanie 
skraca czas przygotowania tekstu oraz jego długość. Ponadto posługując się hiperłą-
czami dziennikarz może odesłać czytelników do różnego rodzaju witryn, na których 
znajdują się np. badania lub statystyki potwierdzające lub uzupełniające informacje 
zawarte w tekście, a także wielu innych treści, np. audiowizualnych i graficznych, 
które uatrakcyjniają dany tekst. 

Dostęp do Internetu w sposób znaczący ułatwia także dziennikarzom dostęp  
do informacji na całym świecie. Doskonałym przykładem mogą być tutaj gazety  
z różnych krajów w wersji elektronicznej – tzw. e-gazety i zagraniczne serwisy in-
formacyjne, szeroko dostępne w Internecie. Niegdyś, aby dziennikarz zdobył infor-

19 Prasa elektroniczna [w:] Słownik terminologii medialnej, (red.) W. Pisarek, Kraków 2006, 
s. 155. 

20 L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006, s. 85.
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macje o wydarzeniach spoza granic własnego kraju, musiał często z niemałym wy-
siłkiem te informacje zdobywać. Obecnie może on w szybki i łatwy sposób uzyskać 
informację nawet z najdalszych zakątków Ziemi. Stwarza to duże szanse i możliwo-
ści w pracy dziennikarza, ponieważ dostęp do wiedzy spoza granic własnego kraju, 
czy to ekonomicznej, czy politycznej pozwala dziennikarzom specjalizować się i zo-
stać ekspertem w danej dziedzinie. 

Jako jedną z cech dziennikarstwa internetowego Leszek Olszański podaje szyb-
kość reakcji na wydarzenia. Jest to niewątpliwie pozytywna cecha w kontekście tejże 
profesji, ponieważ odbiorcy z reguły oczekują szybkiego komentarza, czy przedsta-
wienia ważnych informacji dziejących się w obrębie ich terytorium lub w całym kra-
ju i na świecie. Potwierdzeniem tych słów może być fragment z książki Journalism 
and New Media autorstwa Johna V. Pavlika:

„Odbiorcy nie zamierzają czekać na wieczorne wiadomości lub jutrzejszą gaze-
tę, aby dowiedzieć się o rozwoju wydarzeń z ostatniej chwili. Chcą wiedzieć teraz 
i oczekują, aby ich informacje były jak najbardziej aktualne i aby mogli je znaleźć 
za pomocą Internetu”21. Dziennikarze mają obecnie możliwość szybkiego przedsta-
wienia ważnych informacji za pośrednictwem Internetu, które są ważne w danym 
momencie i w sposób bezpośredni dotyczą odbiorców22. Profesjonalne redakcje 
bądź indywidualni dziennikarze są w stanie kreować i przygotowywać publikacje 
tak szybko, że często dorównują, bądź nawet przewyższają poziomem media trady-
cyjne23. 

Pozytywną cechą dziennikarstwa internetowego jest również interaktywność – 
„pojęcie określające właściwości różnych mediów związane z umożliwianiem rela-
cji między różnymi elementami aktu komunikacji medialnej”24. Obecnie większość 
mediów z dostępem do Internetu, za pomocą których dziennikarze komunikują się 
ze społeczeństwem umożliwia również odbiorcom komunikowanie się z dziennika-
rzami. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż w czasach kiedy dziennikarze nie używali 
Internetu w komunikacji, odbiorcy również mogli komunikować się z dziennika-
rzami, jednak dzięki urządzeniom z dostępem do Internetu czas owej komunikacji 
znacząco się skrócił. O interaktywności i wpływie Internetu na możliwość komu-

21 Interaktywność [w:] Słownik terminologii medialnej, (red.), W. Pisarek, Kraków 2006, s. 83. 
22 Przedstawiane przez dziennikarzy informacje za pośrednictwem Internetu mogą być ważne 

i aktualne tylko w danym momencie. W tym miejscu jako przykład można podać informację 
o zablokowanej drodze na autostradzie. Jeżeli do kierowcy dotrze taka informacja, to może 
na nią zareagować, np. zmieniając trasę lub zaniechać dalszej podróży. Taka informacja musi 
zostać oczywiście przedstawiona w momencie, kiedy pokrywa się z rzeczywistością, gdyż 
później będzie nieaktualna lub nieważna.

23 P. Mikołajski, Dziennikarstwo internetowe? Tak, ale… http://piotr.mikolajski.net/2009/05/
dziennikarstwo-internetowe-tak-ale [dostęp: 22-05-2019].

24 Interaktywność [w:] Słownik terminologii medialnej, (red.), W. Pisarek, Kraków 2006, s. 83. 
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nikowania się odbiorców z dziennikarzami napisał Tănase Tasenţe w The Impact of 
Online Journalism on Society:

Jednym z nowych odkryć, które pojawiło się wraz z narodzinami dziennikarstwa 
internetowego jest możliwość wysyłania natychmiastowych odpowiedzi od czytelni-
ków do autora, poprzez e-maile lub wiadomości na forum, debatując nad konkretną 
kwestią nie tylko z autorem, lecz także z innymi czytelnikami. Czytelnicy nie muszą 
pisać ręcznie jak za dawnych czasów, iść na pocztę, aby wysłać list na adres autora, 
a następnie czekać na jego odpowiedź. Obecnie wszystko jest natychmiastowe 25. 

Interaktywność odgrywa obecnie coraz większą rolę w pracy dziennikarza inter-
netowego, ponieważ oprócz tego, że może on komunikować się ze swoimi odbiorca-
mi lub oni z nim, to także stwarza ona bardzo użyteczne „narzędzie” podczas prze-
prowadzenia wywiadu internetowego w czasie rzeczywistym. Podczas jego trwania, 
oprócz dziennikarza i osoby udzielającej wywiad, uczestniczyć w nim może mode-
rator, który pełni rolę pośrednika między widzami, a gościem. Internauci biorący 
udział w wywiadzie zadają pytania osobie go udzielającej, a moderator przedstawia 
i porządkuje pytania (np. decyduje o tym, które pytania i w jakiej kolejności się po-
jawią), a także niekiedy sam pyta o coś, a także przekazuje na ekranie jego reakcje 
na odczytywane pytania26. Czasami bywa też tak, iż to sam dziennikarz pełni rolę 
moderatora, zadając pytania internautów osobie go udzielającej. 

Dużą zaletą dziennikarstwa internetowego jest również to, iż poruszane przez 
dziennikarzy tematy koncentrują uwagę społeczną na danym wydarzeniu lub pro-
blemie. Często zdarza się, że w mediach tradycyjnych, tj. telewizji, prasie, radiu, 
zostają podnoszone tematy, które przykuwają uwagę w przestrzeni internetowej. 
Wyznacznikiem tego, iż dany temat wzbudza szczególne zainteresowanie opinii pu-
blicznej może być np. liczba wyświetleń w portalach służących do udostępniania 
filmów, takich jak Youtube, liczba „odwiedzin” w serwisach internetowych lub tzw. 
„hasztagi”, czyli „słowa lub frazy poprzedzone znakiem # (hash), ułatwiające zna-
lezienie i grupowanie elementów (zdjęć, tweetów itp.)”27. Jeżeli w serwisach spo-
łecznościowych takich jak Twitter jakiś temat lub zdarzenie wzbudza szczególne 
zainteresowanie internautów, to najczęściej można to zaobserwować na podstawie 
przytoczonych wcześniej „hasztagów”, które w wielu witrynach i serwisach społecz-
nościowych są wyświetlane na samym początku serwisu lub stronie głównej. 

25 T. Tasenţe, The Impact of Online Journalism on Society, “Buletinul Universitatii Petrol – Gaze 
din Ploiesti” 2010, nr 1A, s. 267. 

26 A. Markowski, Czy znasz polszczyznę? Zagadki językowe, Warszawa 2004, s. 210.
27 Hashtag [hasło w:] Słownik języka polskiego PWN [online], dostępny w Internecie: https://sjp.

pl/hashtag [dostęp: 26-06-2019].
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Małgorzata Mielcarek zauważyła, iż „do Internetu przyciągnęła dziennika-
rzy szybkość transmisji informacji, a także względna łatwość jej aktualizacji bez 
konieczności pisania nowego tekstu”28. Możliwość modyfikacji opublikowanego 
już tekstu cechująca dziennikarstwo internetowe to także jego bardzo duża zale-
ta. Obecnie jeżeli dziennikarz napisze jakiś tekst w serwisie internetowym, blogu,  
czy elektronicznej formie gazety i zauważy, że przedstawione przez niego informa-
cje nie są zgodne z faktami lub po prostu z racji niedopatrzenia popełnił w nim 
błąd np. ortograficzny, gramatyczny, interpunkcyjny, to w zaledwie kilka chwil może  
on owo niedopatrzenie poprawić lub sprostować niesprawdzone wcześniej infor-
macje. Nanoszenie poprawek na istniejący już tekst to bez wątpienia jedna z za-
let dziennikarstwa internetowego, co nie jest możliwe np. w tradycyjnej prasie. Je-
żeli we wspomnianej wcześniej prasie dziennikarz popełni błąd, a korektor tego  
nie zauważy, to jedyną możliwością, aby go zniwelować jest wstrzymanie druku 
i nie powielanie dalszych egzemplarzy. Czasami jednak w gazetach w formie tra-
dycyjnej zdarzają się niewielkie błędy, np. interpunkcyjne i nie jest to powodem  
do wstrzymywanie druku lub kolportowania prasy. Gorsza sytuacja jest wówczas, 
kiedy w tekście zawarte są niesprawdzone czy wręcz nieprawdziwe informacje. Wte-
dy zazwyczaj redakcja zamieszcza odpowiednie sprostowania lub przeproszenia i ty-
czy się to zarówno prasy w formie tradycyjnej jak i elektronicznej, jednak to właśnie 
w tym drugim przypadku łatwiejsze jest zatrzymanie publikowania lub usunięcia 
z elektronicznego tekstu błędów.

Dziennikarstwo internetowe – zagrożenia 
W dziennikarstwie internetowym można zauważyć pewne wady. Jedną z nich jest 

zmiana języka, który według Leszka Olszańskiego „do tej pory używany w znacznie 
bardziej komfortowym dziennym „cyklu produkcyjnym” musiał się dostosować do 
tworzenia informacji na gorąco, często do opisywania wydarzeń podczas ich dziania 
się”29. Duża presja czasu wywierana na dziennikarzy internetowych może prowadzić 
do tego, iż po prostu nie mają oni czasu na konstruowanie estetycznych tekstów bo-
gatych w takie elementy, jak przenośnia czy aluzja. Oczywiście jak w każdym przy-
padku, nie można generalizować, ponieważ zdarzają się dziennikarze Internetowi, 
którzy dbają o kulturę języka, publikując estetyczne, wartościowe teksty, jednak jak 
zauważa wspomniany wcześniej Leszek Olszański „publikowanie w Internecie nie 
sprzyja zachowaniu wierności stylistycznej typowej dla klasycznych gatunków”30. 
Zmiana, która dokonała się w obrębie języka mediów i dziennikarstwa internetowe-

28 M. Mielcarek, Nowe media – nowe dziennikarstwo?, „Refleksje. Pismo naukowe studentów 
i doktorantów WNPiD UAM” 2010, nr 2, s. 12. 

29 L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006, s. 79.
30 Ibidem, s. 80.
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go wiąże się również ze spotęgowaniem jego wyrazistości. „W języku mediów kur-
czy się obszar słownictwa i frazeologii neutralnej stylistycznie i emocjonalnie”31. 
Prowadzi to do tego, iż aby tekst przykuł uwagę czytelników, jego tytuł jest zazwy-
czaj silnie nacechowany emocjonalnie. Wśród wielu dziennikarzy korzystających 
z nowych mediów lub tradycyjnych form przekazu, np. prasy zauważyć można 
tendencję do unikania posługiwania się neutralnymi sformułowaniami, „zwłaszcza 
w tytułach, śródtytułach, zapowiedziach programów, ale także w tekstach informa-
cyjnych nośnikami sensu stają się określenia silnie nacechowane ekspresywnie”32. 
Jest to niewątpliwie niepokojące zjawisko, ponieważ dziennikarze powinni „służyć 
społeczeństwu podając w miarę możliwości obiektywne informacje”33. Używanie 
określeń, które charakteryzują się emocjonalnością są zazwyczaj subiektywną inter-
pretacją rzeczywistości przez dziennikarza i w znaczący sposób odbierają czytelni-
kowi, widzowi czy słuchaczowi możliwość własnego ocenienia danych informacji, 
ponieważ już na samym początku zostały one zaprezentowane przez dziennikarza 
w ukierunkowany sposób. Choć zjawisko spotęgowania wyrazistości języka mediów 
nie jest nowe, to jego oddziaływanie można zauważyć szczególnie w przestrzeni 
internetowej, gdzie dziennikarze muszą zachęcić potencjalnego czytelnika, widza  
czy słuchacza do sprawdzenia informacji przez siebie publikowanych posługując się 
wyrazistym, czy wręcz emocjonalnym językiem.

Szybkość transmisji informacji w Internecie paradoksalnie może również stwa-
rzać pewne zagrożenia. Jak zauważa Tomasz Głogowski „w dziennikarstwie inter-
netowym nie ma bowiem czasu na pogłębioną analizę, potwierdzenie informacji 
w kilku źródłach czy rzetelną weryfikację faktów”34. W czasach, kiedy informacje 
publikowane są z zatrważającą prędkością, każdy dziennikarz stara się jak najszyb-
ciej „wypuścić” informacje w obieg35. Rywalizacja o uwagę odbiorców i chęć ich jak 
najszybszego poinformowania, może czasami prowadzić do opublikowania przez 
dziennikarzy internetowych treści, które mogą być niepotwierdzone czy wręcz nie-
prawdziwe. Ostatnimi czasy popularność zyskał termin fałszywych wiadomości 
(ang. fake news). „Są to przede wszystkim informacje wprowadzające odbiorców 
w błąd albo mające na celu uzyskanie korzyści finansowych lub politycznych”36. In-

31 G. Majkowska, O języku mediów [w:] Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat 
mediów, wyd II Kraków 2000, s. 232.

32 Ibidem.
33 K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie teoria, praktyka, 

język, Warszawa 2006, s. 14.
34 T. Głogowski, Dziennikarstwo wobec nowych mediów – szanse i zagrożenia, „Studia Politicae 

Universitatis Silesiensis” 2015, nr 1, s. 179.
35 Ibidem.
36 M. Drzazga, Cała prawda o „FAKE NEWS”, czyli jak rozpoznać fałszywe wiadomości? – 

legalnewsieci.pl, https://www.legalniewsieci.pl/aktualnosci/cala-prawda-o-fake-news-czyli-
jak-rozpoznac-falszywe-wiadomosci [dostęp: 26.06.2019].
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tencjonalne publikowanie fałszywych wiadomości może zagrażać dziennikarzom 
internetowym, którzy z różnych powodów nie sprawdzili wcześniej informacji pod 
względem wiarygodności i postanowili się do niej odnieść lub ustosunkować. Chęć 
jak najszybszego poinformowania odbiorców nie może prowadzić do tego, iż dzien-
nikarze Internetowi nie sprawdzą wcześniej publikowanych informacji, ponieważ 
rozpowszechnianie nieprawdziwych treści może mieć znaczący wpływ na ich wia-
rygodność czy reputację. W pracy rzetelnych dziennikarzy zasadą powinno być za-
czerpnięcie informacji z wielu źródeł oraz sprawdzenie ich wiarygodności.

Dość niepokojącym zjawiskiem jest także tabloidyzacja przekazu mediów ma-
sowych, według Słownika języka polskiego definiowana jako „upodabnianie się sty-
lem do tabloidów, popularnych gazet zajmujących się plotkami i nieistotnymi sen-
sacjami”37. Dziennikarstwo internetowe rozumiane jako to, w którym to Internet 
stał się narzędziem do komunikowania się z szerokim gronem odbiorców również 
można zauważyć proces tabloidyzacji. Obecnie istnieje wiele portali internetowych, 
na których dziennikarze publikują sensacyjne treści, które najczęściej dotyczą wy-
darzeń z życia tzw. „celebrytów”, skandali z ich udziałem, różnych niesprawdzonych 
informacji lub plotek, czy wielu innych nic nie wnoszących treści. Pomimo tego, iż 
wspomniane wcześniej serwisy cechuje najczęściej niewyszukany, prosty język, to 
cieszą się one dosyć dużą popularnością, ponieważ treści w nich zawarte wywołują 
u odbiorców konkretne emocje, niezależnie od tego czy są one pozytywne czy nega-
tywne. Ponadto „w polskich mediach mamy coraz częściej do czynienia ze świado-
mym przekształceniem informacji w tzw. infotaiment – czyli skrzyżowaniem infor-
macji z rozrywką”38. Oprócz zwykłego publikowania informacji, odbiorcy oczekują  
od dziennikarzy dostarczenia im szeroko pojętej rozrywki. Zjawisko to można za-
uważyć również w przestrzeni internetowej, gdzie konkurujący ze sobą dziennika-
rze za wszelką cenę starają się tworzyć atrakcyjne przekazy, czego rezultatem jest 
często to, iż „(…) celem informacji jest coraz częściej zwrócenie uwagi odbiorcy na 
samą siebie”39. Szybkość tworzenia i publikowania treści w Internecie przyczyniła 
się do tego, iż „informacja stała się produktem, który osoby zarządzające mediami 
starają się sprzedać z jak największym zyskiem”40. Jedna z zalet dziennikarstwa in-
ternetowego, którą jest bardzo szybki czas publikowania informacji, przyczyniła się  
do ich komercjalizacji. Niewątpliwie nie wpływa to pozytywnie na jakość tychże 

37 Tabloidyzacja, [hasło w:] Słownij języka polskiego PWN [online], dostępny w Internecie: 
https://sjp.pl/tabloidyzacja [dostęp: 28-05-2019].

38 G. Majkowska, O języku mediów [w:] Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat 
mediów, wyd. II Kraków 2000, s. 235.

39 Ibidem, s. 234.
40 Tabloidyzacja mediów masowych, – whysocial.pl, https://www.whysosocial.pl/tabloidyzacja-

mediow-masowych/ [dostęp: 29-05-2019].
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informacji, ponieważ skoro stała się ona produktem, to najwięcej zarobią na niej 
osoby, które opublikują ją jako pierwsi. Duża presja czasu i chęć opublikowania in-
formacji jak najszybciej, może prowadzić do tego, iż nie będą one w należyty sposób 
przemyślane i uwzględniające różne punkty widzenia. 

Podsumowanie
Rozwój i rozpowszechnienie Internetu w sposób bardzo znaczący wpłynął  

na dziennikarstwo, czego potwierdzeniem może być fakt, iż wielu badaczy i auto-
rów zaczęło posługiwać się terminem dziennikarstwa internetowego. W związku 
z progresją Internetu powstało wiele możliwości komunikowania się dziennikarzy 
ze społeczeństwem. W kontekście dziennikarstwa internetowego warto również 
wspomnieć o rozwoju nowych mediów rozumianych jako urządzeń z dostępem  
do Internetu, za pomocą których dziennikarze mogą publikować informacje  
do szerokiego grona odbiorców, jak również pozwalają one na zdobywanie informa-
cji przez dziennikarzy. 

Dziennikarstwo internetowe niesie ze sobą wiele korzyści, zarówno dla samych 
dziennikarzy, jak i odbiorców. Powszechny i szybki dostęp do wiedzy i informacji 
w Internecie bez wątpienia ułatwia pracę dziennikarzom, co również pozytywnie 
wpływa na odbiorców, ponieważ oczekują oni szybkiego poinformowania. Ponadto 
mogą oni również komunikować się lub wysyłać reakcje zwrotne na dany komuni-
kat, co związane jest pojęciem interaktywności. Inne pozytywne cechy dziennikar-
stwa internetowego to m.in. obecność niektórych środków masowej komunikacji 
w Internecie (e-gazety), wspomniana szybkość komunikowania, możliwość poru-
szania tematów, które zostaną zauważone przez opinię publiczną. Internet korzyst-
nie wpływa na prace samych dziennikarzy, czego przykładem może być np. możli-
wość zmian w opublikowanym już tekście.

W dziennikarstwie internetowym można jednak zauważyć też pewne wady, 
którymi są zmiana języka, komercjalizacja informacji, tabloidyzacja przekazu,  
czy inne zagrożenia jak np. zjawisko fake news. Jednak rozwój i powszechny dostęp 
do Internetu w dużym stopniu ułatwił pracę dziennikarzom, gdyż stwarza on wiele 
możliwości, takich jak nowe formy komunikacji, możliwość szybkiego reagowania 
na wydarzenia, czy zdobywania informacji, co w pracy dziennikarza jest rzeczą nie-
zwykle ważną. 
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