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Rok 2018 był dla Polski rokiem wyjątkowym ze względu na świętowanie 
100 lecia niepodległości naszego kraju. Był także bardzo ważnym 
rokiem pod względem zachodzących zmian o charakterze gospodarczo-
społecznym co było szczególnym obiektem rozważań autorów artykułów 
do prezentowanego wydania.

Wydanie rozpoczyna artykuł z dziedzininy inwestycji, w którym Klaudia 
Dobosiewicz porusza ważne kwestie zmian prawnych w zakresie 
działania wskaźników referencyjnych tzw. „benchmarków”. W drugim 
artykule Magdalena Chałat wraz z Zuzanną Chojnacką stawiają za swój 
cel zbadanie zagadnienia czy sukces w piłce nożnej uzależniony jest od 
zasobów finansowych. W tym celu autorki biorą pod lupę przychody klubów 
rozgrywających mecze na przestrzeni lat w najwyższej lidze angielskiej – 
Premier League. 

Jako podstawę jednego z największych kryzysów czasów współczesnych, 
który miał miejsce w 2008 roku można uznać wiele czynników, jako 
jedną ze składowych często przytacza się nadmierne znaczenie sfery 
finansowej w działalności przedsiębiorstw. Zjawisko tak zwanej finansyzacji 
w swoim artykule omawiają Paulina Stasińska oraz Izabela Szczepaniak, 
za podstawę swoich rozważań przyjmują wybrane spółki notowane na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W czwartym artykule studentki 
Wydziału Towaroznawstwa Agnieszka Łosiewska oraz Weronika Marzęta 
przedstawiają nam niezwykle ciekawe ale także aktualne zagadnienie 
barwnikowych ogniw fotowoltaicznych.

Rok 2018 charakteryzował się kilkoma ważnymi zdarzeniami natury 
zarówno politycznej jak i ekonomicznej. Szeroko komentowanym tematem 
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z przyjemnością przedstawiamy ósme wydanie 
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Dominik Kaleta

były ogłoszone plany budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. 
Temat ten analizie poddał Filip Lamański w artykule zatytułowanym 
„CPK zbuduje świadomość społeczną”. Rok ten inwestorzy zapamiętają jako 
rok spółek gamingowych. Szerokie spojrzenie na branżę gier komputerowych 
w swoim artykule przedstawił Jarosław Kamiński. W 2018 roku weszła 
w życie także ustawa zakazująca handlu we wskazane niedziele w danym 
miesiącu. Jednak nie wszystkie firmy podporządkowały się owej ustawie 
znajdując w niej luki, które w swoim artykule identyfikuje oraz opisuje 
Mateusz Cybulski. W ostatnim artykule Karolina Szymkowiak podejmuje 
bardzo ważny społecznie temat kryzysu migracyjnego.

Na sam koniec chciałbym podziękować poprzedniemu redaktorowi 
naczelnemi, Wojciechowi Świdrowi, za włożoną pracę w rozwój Challengera 
oraz wsparcie podczas prac nad ósmym wydaniem. Nieocenioną ilość 
pracy w aktualny wygląd magazynu jako zastępca redaktora naczelnego 
włożyła Klaudia Wartecka, za co także chciałbym serdecznie podziękować. 
W tym roku naszą uczelnie opuścił dr Jakub Sawulski, który był jednym 
z pomysłodawców oraz twórców Challengera a przez długi czas także jego 
opiekunem, za co dziękujemy w imieniu całej Redakcji.
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Zmiany strukturalne pieniężnego rynku 
międzybankowego niezabezpieczonych depozytów 
terminowych oraz wykryte manipulacje wskaźników 
referencyjnych wymusiły działania mające na celu 
regulację sposobu kwotowania i administracji 
obowiązującą w krajach Unii Europejskiej. 
Dotychczasowy brak regulacji pozwalających 
na egzekwowanie kar za niedostosowanie się 
do panujących norm wpłynął na nierzetelność 
i nietransparentność metodyki kalkulacji 
benchmarków, takich jak LIBOR, EURIBOR, czy 
EONIA. Próby skonstruowania alternatywnych 
wskaźników wydają się być najpoważniejszym 
wyzwaniem, który może zaważyć na stabilności 
rynków finansowych w najbliższych latach.

Klaudia
Dobosiewicz
Wydział Informatyki 
i Gospodarki Elektronicznej, 
kierunek Financial Engineering, 
II rok, II stopień

dobosiewicz.klaudia@gmail.com

Studenckie Koło Naukowe 
Inżynierii Finansowej

opiekun naukowy: 
dr Marcin Bartkowiak

Benchmarkowa 
rewolucja  
a rynki finansowe

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmian wprowadzonych 
przez Rozporządzenie UE w sprawie indeksów stosowanych jako 
wskaźniki w instrumentach i umowach finansowych z 8 czerwca 2016 r. 
(inaczej „BMR”), które zaczęło obowiązywać z dniem 1 stycznia 2018 r., 
a także analizę wyzwań zarówno dla administratorów wskaźników 
referencyjnych stóp procentowych, jak i uczestników rynków finansowych.  
Wskaźniki referencyjne (ang. Interbank Offered Rates, IBORs) odgrywają 
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kluczową rolę na rynkach finansowych stanowiąc 
podstawę wyceny instrumentów pochodnych 
opiewających na wartość setek bilionów dolarów 
oraz biliony dolarów w akcjach, obligacjach, 
produktach strukturyzowanych i depozytach [ISDA 
i in. 2018a]. Główną funkcją stawek referencyjnych 
jest wyznaczanie kosztu pieniądza na podstawie 
zawieranych umów i transakcji danego rynku. 
Z punktu widzenia kontrahenta stopa referencyjna 
(stopa procentowa), na której podstawie obliczane 
są odsetki, może być kosztem (np. z tytułu 
zaciągniętej pożyczki) lub przychodem (z tytułu 
depozytu). Określa zatem relację między przyszłą 
a obecną wartością pieniądza. Jeżeli chodzi 
o wartość stopy referencyjnej, to zazwyczaj 
stanowi war tość środkową między stopą 
depozytową a lombardową [NBP 2015]. 

Do najważniejszych wskaźników referencyjnych 
należy LIBOR (ang. London Interbank Offered 
Rate) będący krótkoterminową średnią stopą 
procentową hurtowego niezabezpieczonego 
f inansowania banków panelow ych LIBOR 
w określonym czasie (overnight/spot next, 
1W, 1M, 2M, 3M, 6M, 12M) i zdenominowaną 
w walutach EUR, USD, GBP, CHF oraz JPY [ICE 
2018]. Administratorem stopy LIBOR jest ICE (ang. 
Intercontinental Exchange). Warta zaznaczenia 
jest różnica między stopą LIBOR zdenominowaną 
w euro (tj. Euro LIBOR) a stopą referencyjną 
EURIBOR. EURIBOR (ang.  Euro Interbank 
Offered Rate) administrowany i publikowany 
przez European Money Market Institute (EMMI) 
odnosi się do stopy krótkoterminowej używanej 
na międzybankowym rynku pieniężnym strefy 
euro. Odpowiednikiem EURIBOR w okresie 

overnight jest wskaźnik EONIA, który także 
podlega nadzorowi EMMI. W skali lokalnej na 
przestrzeni lat poszczególne kraje rozwinęły 
swoje wskaźniki mające szerokie zastosowanie 
na krajowych rynkach finansowych. Najbliższym 
przykładem są stawki referencyjne wprowadzone 
na rynku polskim: WIBOR (ang. Warsaw Interbank 
Offered Rate) i WIBID (ang. Warsaw Interbank 
Bid Rate) oraz polski odpowiednik benchmarku 
EONIA – POLONIA.

Według raportu MPG [2014] 80% kontaktów 
powiązanych z LIBOR stanowią instrumenty 
p o c h o d n e  r y n k u  ove r - th e - c o u n te r  o r a z 
r ynku regulowanego. Ponadto o zmienne 
oprocentowanie bazujące na wskaźnikach oparte 
są rozliczenia odsetkowe produktów oferowanych 
przez banki, co szczególnie charakteryzuje polski 
rynek instrumentów dłużnych oraz kredytów. 
Biorąc pod uwagę wartość aktywów bazujących 
na s topach referency jnych (R ysunek 1) , 
potencjalne negatywne skutki wynikające 
z  wp rowadze n ia  re g u lac j i  p owsze c h nie 
egzekwowanych w skal i  Europy mogł yby 
przyczynić się do zachwiania równowagi rynku 
finansowego. Szczególnym zagrożeniem w tej 
kwestii zdaje się być zaprzestanie kwotowania 
LIBOR – w tym przypadku podstawa referencyjna 
instrumentów o wartości blisko 220 bilionów 
dolarów będzie musiała zostać zastąpiona 
roz wiązaniem al te rnat y wnym.  Z  drugie j 
strony problemy wynikające z metody obliczania 
wskaźników oraz brak płynności rynku bazowego 
sprawiają ,  że reformy by ł y  nieuniknione 
i niezbędne.
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Kryzys, manipulacje i zmiana 
struktury rynku

W opracowaniach [BIS 2013, ISDA i in. 2018a, 
Kruszka 2017, MPG 2014] wskazuje się dwie 
główne przyczyny wprowadzenia reformy BMR. 

Pierwsze źródło problemów związanych z ustalaniem 
stawek referencyjnych pojawiło się w czasie 
wielkiego kryzysu finansowego. W tym okresie 
LIBOR zaczął cechować się większą zmiennością 
niż inne wskaźniki (takie jak stopy obligacji 
państ wow ych i  Overnight  Index S wap – 
OIS). W dniu ogłoszenia bankructwa przez 
Lehman Brothers 15 września 2008 r., spread 
LIBOR-OIS wyniósł 360 punktów bazowych 
i wzrastał aż do 2009 r. [Hou i Skeie 2014]. 
Tak i  przyrost  spreadu spowodowany by ł 
p r zede wsz ystk im z wię kszeniem r y z yka 
płynności (po stronie podaży i popytu na rynku 
międzybankowym) oraz ryzyka kredytowego.

W 2012 r. upubliczniono informacje na temat 
kon t rowe r sy jnyc h  p r ak t y k  s tosowanyc h 
przez banki panelowe w procesie „fixingu” 
(tj. ustalania wartości LIBOR na podstawie 
danych dostarczonych przez banki panelowe 
dotyczących wykorzystanych stóp procentowych 
na międzybankow ym r ynku pieniężnym). 
Głównymi motywami wykrytych manipulacji 
było generowanie zysku wobec przyjętych 
pozycji w opierających się o kwotowania LIBOR 
kontraktach, a także zachowanie pozorów dobrej 
kondycji finansowej w czasie kryzysu, która 
sprzyjała wysokiej kapitalizacji [Hou i Skeie 2014]. 
Manipulacje na wskaźnikach referencyjnych 
były trudne do wykrycia, o czym świadczy 
to, że podobne praktyki miały miejsce już od 
1991 r. [Keenan 2012]. Banki, które brały udział 
w manipulacjach (m.in. UBS, Barclays, Royal Bank 
of Scotland, Citybank, HSBC Bank, JPMorgan 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu MPG 2014
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Rysunek 2:  Wartość instrumentów bazujących na poszczególnych wskaźnikach referencyjnych
(w bilionach USD)
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Chase Bank, Rabobank) były zobowiązane do 
zapłacenia przyznanych kar, k tórych suma 
od czerwca 2012 do listopada 2014 wyniosła 
ponad 3,34 mld dolarów [CFTC 2014]. Ten skandal 
obnażył główną wadę w metodyce ustalania 
stawki LIBOR, którą jest brak transparentności 
i subiektywizm oceny eksperckiej banków 
panelowych. Warto zwrócić uwagę, że obiektami 
podobnych manipulacji były inne benchmarki 
(np. CFTC [2018] poinformowało o wykrytych 
manipulacjach przez BNP Paribas na benchmarku 
ISDAFIX w okresie 2007-2012).

Drugą przyczyną wprowadzenia reform przez 
Parlament Europejski był zanik transakcji na 
międzybankowym rynku niezabezpieczonych 
depozytów terminowych. Biorąc za przykład 
r ynek pieniężny stref y  euro (R ysunek 2) 
m o ż n a  z a u w a ż y ć ,  ż e  u d z i a ł  t r a n s a kc j i 
niezabezpieczonych w ogóle przeprowadzonych 
transakcji zdecydowanie się zmniejszył w okresie 
2003-2015. 

Zwiększone ryzyko w czasie kryzysu sprawiło, 
że transakcje niezabezpieczone stały się mniej 
atrakcyjne, a zaczęły przeważać transakcje 
zabezpieczone i opar te na instrumentach 
pochodnych. Kolejną kwestią ( już po 2012 r.) 
było wycofywanie się banków z grup panelowych 
w związku z aferą manipulacyjną. Kruszka [2017] 
nazwał to zjawisko jako „zbiorowy exodus”, 
gdyż w przypadku EURIBORu skutkowało to 
zmniejszeniem się składu z 45 w 2007 r. do 
20 banków zarejestrowanych w 9 państwach 
europejskich. Zatem nie tylko mieliśmy do 
czynienia z zanikiem rynku, ale także znacznym 
zmniejszeniem się grupy reprezentacyjnej.

Reforma BMR – czyli co się zmieni
Reforma BMR ma przede wszystkim na celu 
wymuszenie stworzenia metodyki ustalania 
wskaźników cechujących się reprezentatywnością 
dla opisywanego rynku, odpornością na manipulacje 
oraz transparentnością pozwalającą na pełną 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ECB 2015
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Rysunek 1: Struktura i dynamika obrotu na rynku pieniężnym strefy euro w latach 2003-2015
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kontrolę procesu, co zostało szeroko zdefiniowane 
w art. 12 niniejszej reformy [Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)… 2016]. 
W a ż n ą  r e g u l a c j ą  w p r o w a d z o n ą  p r z e z 
Rozp o r z ą dze n ie  by ł o  s t wo r ze n ie  n owe j 
kategorii podmiotów nadzorowanych (zwanych 
administratorami wskaźników referencyjnych) 
oraz określenie ram ich obowiązków i wymagań 
dotyczących sposobu zarządzania procedurą 
k w o t o w a n i a  s t a w e k .  A d m i n i s t r a t o r z y 
dotychczasowych benchmarków mogą wybrać 
jedną z dwóch dróg: dostosować się do wymogów 
regulacyjnych lub zaprzestać kwotowania 
wskaźników. Reforma BMR od 1 stycznia 2018 r. 
obowiązuje  wsz ystk ich adminis tratorów 
nowych stawek, a w przypadku istniejących 
benchmarków, mają oni 2 lata na zmianę 
metodyki nieodpowiadającej wymogom, co 
zostanie zweryfikowane w procesie rejestracji 
przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych (ESMA). Okres do 1 stycznia 
2020 r.  stanowi okres przejściow y, k tór y 
został zdefiniowany w art. 51 Rozporządzenia. 
Według niego: „Po dniu 1 stycznia 2020 r. żadne 
instrumenty finansowe, umowy finansowe ani 
pomiary wyników funduszu inwestycyjnego 
n ie  mogą dodać odniesienia  do tak iego 
<niespełniającego wymogów> istniejącego 
wskaźnika referencyjnego” [Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)… 2016].

W obliczu wykr y tych manipulacji  częścią 
Rozporządzenia jest opis sposobu zgłaszania 
naruszeń, kodeks postępowania w sprawie 
pozyskiwania danych wejściowych oraz nadzór 
nad podmiotami przekazującymi dane (art. 14, 
15, 16). Ma to na celu zapewnienie rzetelności 
wskaźników poprzez wprowadzenie odpowiednich 
rozwiązań, a także posiadanie zewnętrznej 
jednostki sprawującej nadzór nad ich wdrażaniem i 

sku te cznośc ią .  Na jbardz ie j  k luczow y mi 
wyzwaniami stojącymi przed administratorami 
benchmarków są te zawarte w art. 11, 12 i 13 
d o t y c z ą c e  d a n y c h  w e j ś c i o w y c h  o r a z 
metody obliczania stawek referencyjnych. 
W art. 11, ust. 1 jednym z wymogów danych 
wejściow ych jest  ich w ystarczalność do 
dokładnego i wiarygodnego odzwierciedlenia 
r y n k u ,  a  p o n a d to  m e to d a  w y z n a c z a n ia 
wskaźników według art. 12 Rozporządzenia 
powinna uwzglę dniać cz ynnik i  r ynkowe , 
takie jak płynność, rozmiar, przejrzystość 
transakcji, koncentracja i dynamika rynku, aby 
odpowiednio oddać realia będące celem pomiaru 
stawki referencyjnej. Zmiany strukturalne 
pieniężnego rynku międzybankowego sprawiły, 
że wymogi te są niemożliwe do spełnienia 
d la  wię kszo ś c i  wska źn ików bazu ją cyc h 
na r ynku transakcj i  niezabezpieczonych. 
Wymusza to zmianę danych wejściowych, 
podmiotów przekazujących dane lub metody, 
a w przypadku braku możliwości zmiany, skutkiem 
jest zaprzestanie opracowywania wskaźnika 
przez administratora.

Przykładem procesu dostosowywania się do 
regulacji są zmiany w administracji i metody 
kalkulacji wskaźnika referencyjnego LIBOR. 
Po przejęciu obowiązku administracji stawki 
przez ICE w 2014 r., rozpoczęto tworzenie 
nowej metodyki, która w rzeczywistości jedynie 
ustrukturyzowała dotychczasową. Obliczanie 
wskaźnika L IBOR ma opierać s ię  o  tzw. 
„Waterfall Methodology” na podstawie danych 
dostarczanych przez 20 banków panelowych 
i składać się z trzech poziomów. Pierwszy 
(bazujący na transakcjach) wskazuje, że jeżeli 
jest taka możliwość, war tość sugerowana 
oprocentowania powinna stanowić średnia 
ważona transakcji na rynku pieniężnym zawarta 
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przez bank, przy czym najwyższą wagę powinna 
mieć stopa transakcji jak najbliżej godziny 
11:00 czasu londyńskiego. Drugi poziom (jeżeli 
dostarczenie danych w oparciu o poziom pierwszy 
jest niemożliwe z powodu braku transakcji) 
powinien wynikać z historycznych danych 
transakcyjnych z odpowiednio dobraną wagą 
i liniowo interpolowanych. Natomiast jeżeli żaden 
z tych poziomów nie może zostać wykonany, 
wówczas ocena wartości sugerowanej stopy 
procentowej zależy od oceny eksperckiej według 
procedur wewnętrznych banku. W późniejszym 
etapie, dane dostarczone przez banki panelowe 
dla każdego rodzaju wskaźnika tworzą ranking, 
z którego wykluczany jest dolny i górny kwartyl, 
t j .  w przypadku 20 banków panelow ych , 
5 najwyższych i 5 najniższych wartości jest 
wykluczanych, a na podstawie 10 pozostałych 
liczona jest średnia stanowiąca wskaźnik 
LIBOR [ICE 2018]. Metoda „Waterfall” ma zostać 
wprowadzona w 2019 r.. Problemem jest jednak to, 
że wszystkie 20 banków panelowych zobowiązało 
się do udziału w kwotowaniach jedynie do końca 

2021 r.. Andrew Balley (CEO, Financial Conduct 
Authority) w lipcu 2017 r. stwierdził: „Przetrwanie 
LIBORu na bieżących podstawach nie może 
być gwarantowane” [FCA 2017], a rok później 
potwierdził to podkreślając wagę przejścia na 
wskaźniki alternatywne jako czynnik oddziałujący 
na stabilność rynku finansowego [FCA 2018].

Trudne do spełnienia wymogi reformy BMR 
zagrażają  n ie  t y lko wskaźnikowi  L IBOR . 
Administrator EONIA w lutym 2018 ogłosił, że 
nie może on spełnić wymogów regulacyjnych, 
stąd też zaprzestano prac nad jego reformą. 
W kwestii EURIBOR, EMMI pracuje nad nową 
hybrydową metodyką, która docelowo do 2020 r. 
powinna być dostosowana do BMR. Ryzyko nie 
ominie także polskich benchmarków WIBOR 
i WIBID, których obecna metodyka jest nie do 
przyjęcia ze względu na brak płynności rynku 
bazowego. Opracowaniem wskaźników zajęło się 
GPW Benchmark S.A., który to podmiot będzie 
ubiegał się o rejestrację przez ESMA w okresie 
przejściowym do 1 stycznia 2020 r..

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów konferencyjnych EFC, Instytut Rynku Finansowego 2018 (niepublikowane)

Proces przejścia

Wartość
wskaźnika

Dzień zmiany

Ryzyko klauzuli MAC

Rysunek 3: Wariant rewolucyjny w okresie przejściowym wskaźnika referencyjnego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów konferencyjnych EFC, Instytut Rynku Finansowego 2018 (niepublikowane)
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Rysunek 4: Wariant ewolucyjny w okresie przejściowym wskaźnika referencyjnego

Ewolucja czy rewolucja?
Drastyczna zmiana definicji i metodyki ustalania 
wskaźnika, a także zastąpienie go benchmarkiem 
alternatywnym, może wiązać się z wieloma 
rodzajami ryzyka, jednak przede wszystkim 
zagrożenie stanowi ryzyko prawne wynikające 
z przerwania ciągłości umów, co umożliwia 
między innymi klauzula MAC (ang. material 
adverse change). Klauzula MAC najczęściej jest 
wykorzystywana podczas negocjacji fuzji i przejęć, 
jednak jej zastosowanie jest także możliwe 
w transakcjach finansowania inwestycji. MAC 
zapewnia prawną ochronę przed negatywnymi 
i znaczącymi zmianami w umowie lub przedmiocie 
transakcji pomiędzy stronami, zatem w obliczu 
„rewolucyjnych” zmian wynikających z reformy 
BMR ryzyko wykonania klauzuli leży po obu 
stronach transakcji w zależności od uwarunkowań.

W czasie Europejskiego Kongresu Finansowego 
w czerwcu 2018 r., Instytut Rynku Finansowego 
[2018] podczas debaty zaprezentował dwa 
możliwe scenariusze przejścia dotychczasowych 

w s k a ź n i k ó w  r e f e r e n c y j n y c h  n a  s t o p y 
alternatywne. Pierwszy pesymistyczny scenariusz 
(Rysunek 3) przedstawia sytuację, w której 
w dniu implementacji alternatywnego rozwiązania 
następuje skokowa zmiana poziomu i zmienności, 
co może dać pretekst do skorzystania z klauzuli 
MAC. Rozwiązanie umów bazujących na danej 
stopie referencyjnej będzie skutkowało dużymi 
stratami zarówno banków i instytucji finansowych, 
jak i konsumentów, co w dłuższej perspektywie 
prawdopodobnie doprowadzi do zachwiania 
stabilności sektora.

Drugi scenariusz (Rysunek 4) zakłada drogę 
ewolucyjną, czyli płynne przejście, które zapewni 
względną ciągłość wartości kwotowań i umów. 
Jednym z polecanych rozwiązań jest równoległa 
publ ikac ja  dwóch wskaźników (zarówno 
dotychczasowego, jak i alternatywnego), co 
pozwoli na przeniesienie wolumenu na nową 
stopę referencyjną oraz stabilizację poziomu 
stawek. Pozostała różnica między notowaniami 
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Rysunek 5: Alternatywne benchmarki dążące do zapewnienia stabilizacji 
w okresie przesciowym

Źródło: ISDA i in. 2018a
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zapewni możliwość zawierania transakcji na 
instrumentach pochodnych na różnicę między 
wskaźnikami [Instytut Rynku Finansowego 2018]. 

W 2017 r.  rozpoczął się okres tworzenia , 
modyfikacji metodyki oraz definicji alternatywnych 
indeksów mających docelowo zastąpić te, które 
z powodów prawnych nie mogą być uwzględnione 
w kwotowaniach od 1 stycznia 2020 r.. Aktualne 
potencjalne rozwiązania przedstawia Rysunek 5.

W i ę k s z o ś ć  j u ż  o p r a c o w y w a n y c h  l u b 
wprowadzanych rozwiązań (takich stawek 
jak SOFR lub SARON) ustalana jest w oparciu 
o dane overnight, stąd też zastąpienie LIBORu 
jest uwarunkowane wytworzeniem struktury 
terminowej  wskaźników al ternat y wnych. 
W przypadku powyższych indeksów, rynek 
transakcji niezabezpieczonych nie jest już 
punktem odniesienia ,  a brane pod uwagę 
są transakcje zabezpieczone lub repo (ang. 
repurchase agreement) w zależności od stopnia 
płynności rynku bazowego.
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Duża świadomość, mało akcji

Według badań przeprowadzonych przez EY LLP 
na potrzeby raportu ISDA [2018b], w którym brało 
udział 150 uczestników z największych banków, 
instytucji finansowych i korporacji, wykazano 
dużą świadomość i zrozumienie w kontekście 
prac dostosowania się do wymogów BMR. 87% 
respondentów śledzi pracę nad wskaźnikami i zna 
własną ekspozycję na ryzyko. Widoczne są także 
początkowe rozmowy w zakresie dostosowania 
do zmian na r ynku:  76% pr zeprowadzi ło 
wewnętrzne dyskusje na ten temat, a 78% wie, 
że do 2022 r. rozpocznie handel oparty o nowe 
stawki referencyjne.

Jeżeli chodzi o działania skutkujące w przyjęciu 
alternatywnych rozwiązań, to jedynie 11% 
r e s p o n d e n tów  p r ze z n a c z y ł o  b u d że t  n a 
jakiekolwiek kroki, a 12% stworzyło wstępny 
plan projektu. Jedna czwarta uczestników 
badania przyznała, że nie zainicjowała żadnego 
programu wspierającego zmianę na nowe stopy 
referencyjne, a jako przyczyny małego zakresu 
podjętych działań, podjęli następujące kwestie:

• Nieprzejrzysty ogląd własnej ekspozycji na stopy 
IBOR i jej rozwój w dłuższym terminie.

• Brak lub niewystarczająca ilość produktów 
bazujących na wskaźnikach alternatywnych (tj. 
instrumentów pochodnych, instrumentów rynku 
pieniężnego, kontraktów terminowych typu FRA 
oraz różnych typów opcji).

• Ryzyko bazy w kontraktach terminowych 
opartych o IBOR w okresie przejścia.

• Brak jasnych deklaracji dotyczących przyszłości 
dotychczasowych wskaźników referencyjnych 
oraz zabezpieczenia prawnego w przypadku 
zawieranych umów [ISDA i in. 2018b].

• Podjęcie odpowiednich działań jest konieczne 
i w tak krótkim czasie będzie stanowić duże 
wyzwanie dla podmiotów z sektora finansowego

Podsumowanie

Brak regulacji w obrębie ustalania wskaźników 
referency jnych doprowadzi ł  do sy tuacj i , 
w której benchmarki przestały być postrzegane 
jako  w ł aśc iwe s tawk i  wolne  od  r y z y ka . 
Spowodowana manipulacjami i  zanik iem 
transakcji niezabezpieczonych na pieniężnym 
r y n k u  m i ę d z y b a n k o w y m  k o n i e c z n o ś ć 
wprowadzenia reformy BMR generuje szereg 
wyzwań dla administratorów, inwestorów 
oraz konsumentów. Wymogi Rozporządzenia 
UE w sprawie indeksów stosowanych jako 
ws ka ź n i k i  w  i ns t r u m e n tac h  i  u m owac h 
finansowych, jednoznacznie nakazują zwiększenie 
reprezentatywności wskaźników referencyjnych, 
co dla niepłynnego międzybankowego rynku 
transakcji niezabezpieczonych jest wymogiem 
trudnym do spełnienia. Nie tylko konieczna 
jest zmiana rynku bazowego oraz danych 
wejściowych, ale także zaimplementowanie 
systemów nadzoru nad dostarczanymi danymi, 
by móc zapewnić wiarygodność wyliczanych 
stawek. W dodatku okres przejściowy trwający 
do 1 stycznia 2020 r., pozwalający na rejestrację 
admin is t ra torów i  wskaźników,  nak ł ada 
dodatkową presję na znalezienie rozwiązań 
zapewniających ewolucyjny proces zmiany 
w przypadku zaprzestania kwotowań kluczowych 
s t awe k  r e fe r e n c y j n y c h .  R e ko m e n d a c j e 
wskaźników alternatywnych i zaawansowane 
prace nad zapobieganiem potencjalnych 
negatywnych skutków wprowadzenia reformy 
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BMR, dają szansę na udane dostosowanie 
się do reformy. Należy jednak zwrócić uwagę, 
że stabilność rynku finansowego nie zależy 
jedynie od odpowiednich organów nadzorczych 
i administratorów, ale od wszystkich uczestników. 
W interesie każdego podmiotu posiadającego 
ekspozycję opierającą się o zagrożone stawki 
referencyjne, jest zabezpieczyć konsumentów 
oraz inwestorów przed ryzykiem regulacyjnym.  
Aby to zapewnić konieczne jest opracowanie 
wewn ę tr zne go p lanu  poz wala ją c e go na 
dostosowanie się do potencjalnych zmian na rynku.

Czy rynek finansowy podoła dostosowaniom się 
do regulacji? Wszystko wskazuje na to, że tak, 
jednak wciąż istnieją wątpliwości w kontekście 
rozwiązań prawnych mających zapewnić ciągłość 
w umowach oraz ostatecznych decyzji, co do 
dalszych kwotowań wskaźników referencyjnych po 
1 stycznia 2020 r.. Nie należy zatem bagatelizować 
ryzyka, że sektor finansowy i konsumenci nie 
zdążą dostosować się do nowych rozwiązań.
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Efektywność 
finansowa klubów 
piłkarskich 
w Premier League 

Powszechnie uważa się, że głównymi składowymi sukcesu są talent i ciężka 
praca. Jest to widoczne szczególnie w świecie sportu, gdzie predyspozycje 
i zacięcie w dążeniu do celu mają ogromny wpływ na wyniki osiągane 
przez zawodników. Nie zawsze jednak osiągnięcie sukcesu możliwe jest 
bez odpowiednich zasobów pieniężnych. Najczęściej to właśnie czynniki 
finansowe warunkują rozwój kariery i pozytywne wyniki sportowe. Sport 
i pieniądze są ze sobą mocno powiązane. Koszty treningów, startów 
w rywalizacjach na wysokim poziomie, zakup odpowiedniego sprzętu to 
tylko niektóre z koniecznych wydatków, które warunkują rozwój kariery. 
W sportach zespołowych koszty w dużej mierze skupiają się wokół 
utrzymania i zakontraktowania kadry o wysokiej klasie. Kwoty przeznaczane 
na transfery oraz wynagrodzenia dla zawodników rosną z roku na rok.  

Sportem, który przyciąga ogromną uwagę, jak i olbrzymie sumy pieniędzy, 
jest piłka nożna. Przychody najbardziej znaczących lig piłkarskich nieustannie 
rosną. Rynek piłki nożnej na naszym kontynencie wart jest już około 25,5 mld 
euro [Deloitte 2018], co stanowi ponad 18% PKB Polski w 2017 r. Najwyższe 
przychody generuje „wielka piątka", czyli Premier League, Bundesliga, La Liga, 
Serie A i Ligue 1. Najlepszymi wynikami może pochwalić się Premier League, 
czyli liga angielska. W sezonie 2016/17 Premiership uzyskała największą 
część środków dystrybuowanych przez UEFA – kwota ta sięgnęła 300 mln  
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euro, co stanowiło ponad 50% więcej niż uzyskana 
przez francuską Ligue 1 [Deloitte 2018]. 

Nie zawsze jednak wysokie zasoby finansowe 
i d ą  w  p a r z e  z  w y n i k a m i ,  k tó r e  b y ł y b y 
w stanie zadowolić piłkarzy, władze klubu, 
a co najważniejsze kibiców. Jak swój ogromny 
potencjał jest w stanie wykorzystać najbardziej 
przychodowa liga europejska? Odpowiedzią 
na to py tanie jest wynik przeprowadzonej 
anal izy efek ty wności  f inansowej k lubów 
piłkarskich w Premier League poprzez badanie 
zależności ilości przychodów oraz wypłacanych 
wynagrodzeń od wyników osiąganych przez 
zespoły. W celu dokonania analizy efektywności 
finansowej posłużyły przede wszystkim raporty 
publikowane przed Deloitte, UEFA oraz same 
kluby piłkarskie. Ocenie zostały poddane sezony 
od 2012/13 do 2016/17, wynika to z dostępności 

raportów i jakości danych w nich zawartych. 

Premier League 

English Premier League, zwana także Premiership, 
to klasa znajdująca się na szczycie hierarchii 
męskich l igow ych rozgr y wek pi łkarskich 
w Anglii. Została utworzona w 1992 r. i od tego 
czasu zarządzana jest przez FA Premier League 
[Premier League 2018]. W ramach ligi rywalizuje 
między sobą 20 najlepszych klubów piłkarskich 
z Anglii.2 Rozgrywki toczą się od sierpnia do maja. 
Zwycięzca zostaje Mistrzem Anglii, natomiast 
3 najsłabsze zespoły relegowane są do II ligi 
angielskiej, czyli League Championship.  

Premier League ma strukturę korporacyjną. 
Każdy z dwudziestu klubów wchodzących 
w jej skład ma rolę akcjonariusza - posiada część 
udziałów spółki i głos w sprawach dotyczących 
jej funkcjonowania. Kluby decydują o zmianach 

2 Ze względów historycznych oraz praktycznych w Premiership 
pojawiają się również dwa walijskie zespoły - Cardiff City i Swansea 
City [Premier League, 2018]

Tabela 1: 12 klubów rywalizujących podczas wszystkich analizowanych sezonów (2012/13 - 2016/17) 

Źródło: ISDA i in. 2018a
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zasad, kontraktach oraz wybierają prezesów 

i dyrektorów. Od 1999 r. na czele organizacji 

stoją Sir Dave Richards i Richard Scudamore. 

Innym udziałowcem Premier League jest 

piłkarska federacja angielska, czyli Football 

Association. W przeciwieństwie do klubów 

nie angażuje się ona w podstawowe sprawy 

związane z funkcjonowaniem spółki, ale posiada 

prawo weta. 

W sezonach od 2012/13 do 2016/17 w Premiership 

wystąpiło 28 różnych klubów, natomiast tylko  

12 z nich rywalizowało w każdym z nich (Rysunek 1).

Angielska liga w liczbach

Według raportu Deloitte [2018] w sezonie 2016/17 

Premier League wygenerowała 4,5 miliarda euro 

przychodów, co stanowi wzrost o 25% względem 

poprzedniego. Jest to najlepszy wynik na 

światowym rynku piłkarskim. Przeciętny przychód 

klubu w lidze angielskiej w tamtym sezonie 

wyniósł 228 milionów funtów, co oznacza, że 

względem sezonu 2010/11 podwoił się. 

Wpływy do budżetu klubów możemy 

podzielić na trzy główne kategorie:

• transmisje (np. sprzedaż praw telewizyjnych),

• komercyjne (np. reklamy, sponsoring),

• dzień meczu (np. sprzedaż biletów, karnetów).

Zdecydowana większość przychodów Premier 

League stanowią wpływy z tytułu transmisji. Na 

rynku krajowym, jak i międzynarodowym, popyt na 

prawa telewizyjne Premier League jest olbrzymi. 

Wcześniej wspomniany wzrost przychodów 

ligi o 25% związany jest głównie z trzema 

dzień meczu (mln £) transmisje (mln £) komercyjne (mln £)

Rysunek 1: 12 klubów rywalizujących podczas wszystkich analizowanych
sezonów (2012/13 - 2016/17) 

Źródło: ISDA i in. 2018a
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nowymi umowami dotyczącymi sprzedaży praw 

telewizyjnych. Oznacza to, że zakwalifikowanie 

się do Premiership przyniosło klubom wpływy 

finansowe większe niż kiedykolwiek. Kwota 

z tytułu transmisji wzrosła w sezonie 2016/17 

w stosunku do poprzedniego o 46%, co daje kwotę 

2,4 miliarda funtów. W przeliczeniu na jeden klub 

jest to wzrost przychodów rzędu 38 milionów 

funtów [Deloitte 2018].  

Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie Deloitte 

[2018] przychód związany z działalnością 

komercyjną zwiększył się o 7% w sezonie 2016/17. 

Oznacza to, że wpływy z tego tytułu stanowią 

25% wszystkich przychodów Premier League. 

Przychody związane ze sprzedażą biletów 

i karnetów nieznacznie zmniejszyły się w tym 

sezonie i stanowią 17% wszystkich przychodów. 

Innymi czynnikami, które przyczyniły się do 
wzrostów są m.in. powrót Tottenhamu do 
UEFA Champions League, czy rozbudowanie 
trybuny przez Liverpool. Sezon 2016/17 okazał 
się bardzo owocny w sferze finansowej dla 
wszystkich z dwudziestu klubów walczących 
w Premier League. Każdy z nich ustanowił swój 
rekord przychodów. Największy wzrost wpływów 
w wysokości 81% (z 105 milionów funtów 
do 234 milionów funtów) ustanowił Leicester City. 
Taki wynik związany jest z zakwalifikowaniem się 
klubu do ćwierćfinałów UEFA Champions League, 
dzięki któremu zyskał on dodatkowe środki 
od UEFA w wysokości 70 milionów funtów 
[Deloitte 2018].  

Zgodnie z raportem opublikowanym przez UEFA 
[2018], Premiership jest ligą, w której zarobki 
są najwyższe. Koszty wynagrodzeń w sezonie 

dzień meczu (mln £) przychody (mln £)

Rysunek 2: 12 klubów rywalizujących podczas wszystkich analizowanych
sezonów (2012/13 - 2016/17) 

Źródło: ISDA i in. 2018a
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Tabela 1: Kluby o najwyższych i najniższych przychodach a ich pozycja 
w Premier League w sezonach 2012/13 - 2016/17

Źródło: Opracowanie własne na podstawie klubowych sprawozdań finansowych oraz raportów Premier League

Sezon 
Klub 
o najwyższych 
przychodach

Pozycja 
w Premier League

Klub 
o najniższych 
przychodach

Pozycja 
w Premier League

2016/17 Manchester United 6 Hull City 18

2015/16 Manchester United 5 Bournemouth 16

2014/15 Manchester United 4 Burnley 19

2013/14 Manchester United 7 Cardiff City 20

2012/14 Arsenal 4 Wigan Athletic 18

2016/17 wyniosły w sumie 3 077 milionów euro 

i względem poprzedniego roku wzrosły o 13%. 

Średnie wynagrodzenie wyniosło 153,9 miliony 

euro. Co warte podkreślenia, całkowity koszt 

wynagrodzeń w Premier League przewyższa 

ponad dwa razy niemiecką Bundesligę, która 

jest na drugiej pozycji w rankingu UEFA [2018] lig 

oferujących najwyższe zarobki w sezonie 2016/17.  

Interesującym jest fakt, iż stosunek wynagrodzeń 

do przychodów Premier League osiąga coraz 

niższe wartości. Wynika to z faktu, iż wzrost 

przychodów ligi jest znacznie szybszy, niż 

wzrost wynagrodzeń. 

Transfery są kolejnym czynnikiem wpływającym 
na kondycję finansową klubów piłkarskich. 
W letnim okienku transferowym 2016/17 aż 80% 
całej kwoty wydatków związanych z zakupem 
zawodników odbyło się w obrębie “wielkiej piątki”. 
Ligą, która w tym okresie z tytułu transferów 
wydała oraz miała największe wpływy do budżetu, 
jest Premiership. Wydatki (1,682 mld euro) 
w przypadku angielskiej ligi znacznie przewyższyły 
przychody (911 mln euro) i ich bilans wyniósł  
– 772 mln euro. Manchester City, Manchester United 
i Chelsea, czyli trzy kluby wchodzące w skład 
Premier League, w rankingu 5 letnim, znajdują się 
w Europie w pierwszej piątce najwięcej wydających 
drużyn na zakup nowych zawodników [UEFA 2018]. 

Rysunek 4: Korelacyjna zależność między wydatkami na wynagrodzenia a punktami zdobytymi
w Premier League w sezonach 2012/13-2016/17

Źródło: : ISDA i in. 2018a
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Mierniki finansowe klubów 
a wynik sportowy

Analizując końcowe rezultaty wszystkich 
drużyn grających w sezonach 2012/13-2016/17 
oraz ich przychody w danym sezonie, można 
dojść do wniosku, iż zależność między nimi 
jest silna i dodatnia, co pokazuje tabela nr 1. 
Korelacja ta w badanych okresach, oscyluje 
wokół 0,8, poza sezonem 2015/16. Pokazuje to, 
że wielkość środków, którymi dysponują kluby 
bezpośrednio związana jest z ich wynikami 
sportowymi osiąganymi w Premier League. 

Mimo si lnej  i  dodatnie j  korelacj i  między 
przychodami (komercy jne ,  dzień meczu , 
transmisje) a zdobytymi punktami, nie zawsze 
drużyny mające do dyspozycji największe kwoty 
mogą pochwalić się najwyższymi rezultatami, 
co przedstawia tabela nr 2. Kluby znajdujące 
się na miejscach od 15 do 20 notują w dużej 
mierze najniższe przychody. Nie jest to jednak 
widoczne u klubów dysponujących najwyższymi 
kwotami, ponieważ nierzadko znajdują się 

Tabela 2: Kluby o najwyższych i najniższych wynagrodzeniach a ich pozycja w Premier League 
w sezonach 2012/13 - 2016/17

Źródło: Opracowanie własne na podstawie klubowych sprawozdań finansowych oraz raportów Premier League

Sezon
Klub wypłacający 
najwyższe 
wynagrodzenia

Pozycja 
w Premier 
League

Klub 
wypłacający 
najniższe 
wynagrodzenia

Pozycja 
w Premier League

2016/17 Manchester City 3 Burnley 16

Hull City 18

2015/16 Manchester United 5 Watford 13

2014/15 Chelsea 1 Burnley 19

2013/14 Manchester United 7 Hull City 16

2012/13 Manchester City 2 Wigan Athletic 18

Rysunek 4: Korelacyjna zależność między wydatkami na wynagrodzenia a punktami zdobytymi
w Premier League w sezonach 2012/13-2016/17

Źródło: : ISDA i in. 2018a

2016/172015/162014/152013/142012/13

0,800,83 0,88

0,43

0,81



CHALLENGER NR 8/201824

one poza pierwszą piątką tabeli.  Na postawie 
Tabeli nr 3 można zaobserwować, że istnieje 
silna korelacja o dodatnim kierunku pomiędzy 
wynagrodzeniami wypłacanymi przez kluby 
w Premiership a punktami zdobywanymi przez 
nie w rozgrywkach. Jej wartość oscyluje wokół 
wartości 0,8. Jedynie sezon 2015/16 wyraźnie 
“odstaje” od reszty analizowanych okresów, 
osiągając war tość 0,43, co jest znacznie 
słabszym wynikiem.  

Podobnie jak w przypadku analizy przychodów, 
wysoka i dodatnia korelacja pomiędzy wysokością 
wynagrodzeń a wynikiem sportowym osiąganym 
w angielskiej lidze, nie zawsze jest gwarancją 
sukcesu w przypadku najbardziej zamożnych 
klubów, co obrazuje Tabela 4.  

C i e kaw y m  p r z y p a d k i e m  j e s t  wc ze ś n i e j 
wspomniany sezon 2015/16, w którym zależność 
między przychodami a punktami zdobytymi przez 
zespoły jest znacznie niższa niż w pozostałych 
okresach. Korelacja między wydatkami z tytułu 
wynagrodzeń i pozycją klubów w lidze również 
wykazuje przeciętną siłę w kierunku słabej. 
Wynika to z faktu, iż najwięcej punktów zdobył 
wówczas “beniaminek” tych rozgrywek. Rezultat 
ten zaskoczył  wszystkich.  Leicester City 
z liczbą 81 punktów zdobył mistrzostwo Anglii, 
pokonując czołowe drużyny z Premier League. 
Zwycięski zespół dysponował w tamtym sezonie 
przychodem 129 mln funtów, co czyniło go 
podobnym w tej kategorii do drużyn znajdujących 
się ostatecznie w środku tabeli. Jego wydatki 
przeznaczone na wynagrodzenia wynosiły 
80 mln funtów, przy czym tylko 5 drużyn 
wypłacało mniej pieniędzy w tym obszarze. Dla 
porównania Chelsea, zajmując w sezonie 2015/16 10 
pozycję z 50 punktami, dysponowało kwotą 335 mln 
funtów przychodu. Jej wypłaty na wynagrodzenia 

były w tym okresie najwyższe wśród wszystkich 
zespołów i osiągnęły aż 224 mln funtów. Według 
raportów UEFA [2018] oraz Deloitte [2018] , 
Premiership jest ligą skupiającą wokół siebie 
największe zasoby pieniężne spośród wszystkich 
l ig europejskich ,  zarówno pod względem 
wysokości wynagrodzeń, jak i przychodów. 
C o  z a s k a k u j ą c e ,  p o d c z a s  w s z y s t k i c h 
analizowanych sezonów najlepszym osiągnięciem 
zespołów z Premier League jest dwukrotna 
kwalifikacja do półfinałów UEFA Ligii Mistrzów 
(sezon 2015/16 - Manchester City, 2013/14 - 
Chelsea). Zdecydowanie lepszymi wynikami może 
pochwalić się La Liga i Bundesliga. W sezonach 
2012/13 - 2016/17 Ligę Mistrzów raz zwyciężył 
klub z l igi niemieckiej ,  a aż czterokrotnie 
wygrywały kluby z ligi hiszpańskiej. Dodatkowo, 
w analizowanych sezonach przynajmniej trzy kluby 
z La Liga i Bundesligi zawsze zajmowały miejsca 
w półfinale. Na niższych poziomach rozgrywek 
było tych klubów znacznie więcej. 

Podsumowanie
Przeprowadzone badania potwierdzają, iż istnieje 
silna i dodatnia zależność pomiędzy wynikami 
sportowymi a wynagrodzeniami oraz przychodami 
klubów w Premier League, co potwierdzają tabele 
nr 1 i 3. Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze 
wyniki sportowe zależą od klubowych budżetów. 
Manchester United w czterech ostatnich 
badanych sezonach (2013/14-2016/17) notował 
najwyższe przychody wśród klubów angielskiej 
ligi. Mimo to, ani razu nie znalazł się on wyżej 
niż na czwartym miejscu tabeli. Zauważyć 
można też ,  że powszechnym zjawisk iem 
jest zajmowanie trzech ostatnich miejsc 
w tabeli przez klub o najniższych przychodach 
niż zajmowanie trzech pierwszych miejsc 
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przez klub o najwyższych przychodach (tabela 
nr 2). Wśród drużyn wypłacających najwyższe 
wynagrodzenia ,  częściej niż w przypadku 
przychodów, w badanych sezonach zajmują 
one pozycje 1-3. Tylko raz, w sezonie 2014/15, 
zdarzyło się, że Mistrz Anglii (Chelsea) wypłacał 
najwyższe wynagrodzenia (tabela nr 4). Sytuacja 
z sezonu 2015/16, kiedy niespodziewanie na 
najwyższym stopniu podium stanął Leicester City, 
dowodzi, iż wysokie przychody oraz wypłacane 
wynagrodzenia nie zawsze są definicją sukcesu. 
Zarówno korelacja między przychodami oraz 
wysokością wynagrodzeń a punktami zdobytymi 
w lidze są dużo słabsze w sezonie 2015/16 niż 
w pozostałych badanych okresach (tabela nr 1 i 3).  

Warto podkreślić, że w pierwszej dziesiątce 
najwyżej wycenianych europejskich klubów 
[Forbes 2018] aż 6 pochodzi z Premier League. 
Nie przekłada się to jednak na wyniki osiągane 
w Lidze Mistrzów - najwyższe miejsca zajmowane 
są przez zespoły z innych lig. Oznacza to, 
że istnieją kluby lepiej wykorzystujące swój 
potencjał finansowy niż zespoły angielskie. 
Świat piłki nożnej niezaprzeczalnie związany 
jest z pieniądzem, jednakże wysokie przychody 
i  w yp ł acane w ynagrodzenia  n ie  zawsze 
gwarantują osiągnięcieproporcjonalnych do nich 
wyników sportowych.
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Pojęcie zjawiska finansyzacji pojawiło się 
w latach 80-tych XX wieku. Szersza dyskusja 
oraz badania na ten temat rozpoczęły się dopiero 
w czasach kryzysu z 2008 r., kiedy to upatrywano 
w finansyzacji jednej z przyczyn załamania rynku. 
Obecnie zjawisko finansyzacji jest dość powszechne 
w skali światowej. W związku z powyższym, celem 
poniższego artykułu jest badanie wpływu tego 
zjawiska na sytuację finansową wybranych spółek 
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. 
Cel pracy zrealizowano poprzez metody definiowania, 
analizę literatury oraz analizę wybranych pozycji 
sprawozdań finansowych. Uzyskane wyniki 
przedstawione w formie tabel oraz dokonano 
ich interpretacji. 
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Istota i przyczyny finansyzacji

Mimo że zjawisko finansyzacji obserwuje się 
stosunkowo od niedawna – początek datuje się 
na lata 80, 90te XX wieku - to wielu ekonomistów 
podejmowało się badania jego istoty oraz wpływu 
na gospodarkę. Jednym z najwcześniejszych 
badań wykorzystanych w poniższym literaturze 
był artykuł autorki Leili E. Davis, która prześledziła 
f ina nsowe zac h owa nia  n ie f ina nsow yc h 
przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych 
w la tach 1971  –  2011.  Badania  wp ł y wu 
finansyzacji w skali całej gospodarki badał 
w 2012 r. Marek Ratajczak. Cztery lata później 
Anna Spoz [2016] podję ła próbę opisania 
f ina nsy zac j i  w  s p osó b  fu n kc jo n owa nia 
i sprawozdawczość przedsiębiorstw.. Zarówno 
w literaturze krajowej jak i zagranicznej można 
zauważyć wiele różnych definicji, które jednak 
często zawierają cechy wspólne. Na ich podstawie 
można uznać, iż finansyzacją najogólniej nazywać 
można wzrost znaczenia sfery f inansowej 
w gospodarce oraz życiu ekonomicznym 
i społecznym, względem sfery realnej. Według 
ekonomii głównego nurtu, sfera finansów winna 
pełnić funkcję wspomagającą i uzupełniającą, 
a coraz częściej zaobserwować można sytuację, 
w której dominuje nad sferą produkcji dóbr 
i usług. W skali mikro zjawisko to obserwuje się, 
gdy wzrasta - a czasem nawet przeważa - udział 
aktywów finansowych w sumie aktywów ogółem. 
Kolejnym symptomem finansyzacji jest wzrost 
udziału przychodów i kosztów finansowych 
w sumie przychodów lub kosztów ogółem 
[Remlein 2015]. Następny przejaw powyższego 
zjawiska może być widoczny w dominacji narzędzi 
finansowych sterowania w zarządzaniu spółkami 
– szczególnie korporacyjnymi, czy we wzroście 

udziału rynkowych papierów wartościowych – 
zwłaszcza akcji – wśród aktywów finansowych 
[Kamela -Sowińska 2017 ;  Ratajczak 2012; 
Ratajczak 2014].

Według P. Marszałka [2012] finansyzacja ma 
wiele przyczyn, które na każdym szczeblu - czy 
to przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowego 
lub zjawisk makroekonomicznych, wzajemnie 
na siebie wpływają. Wskazuje takie przykłady 
jak: pojawienie się nowych instrumentów 
finansowych (instrumenty pochodne, produkty 
strukturyzowane),  pojawienie się nowych 
typów pośredników finansowych, deregulacja 
działalności finansowej oraz gwałtowny wzrost 
płynności rynków finansowych [Marszałek 2012]. 
Do rozwoju zjawiska finansyzacji przyczynił się 
także postęp technologiczny, a w największym 
s topniu  In te rne t  po ł ączony  z  ideą  ł adu 
korporacyjnego. Ład korporacyjny to nic innego 
jak zindywidualizowane zasady zarządzania 
i nadzoru nad organizacją oraz relacje między 
akcjonariuszami a zarządzającymi [Kamela-
Sowińska 2017]

Powyższy schemat przedstawia jakie główne typy 
instrumentów finansowych istnieją  na danym 
segmencie rynku finansowego. Zilustrowano 
również rodzaje instrumentów finansowych. 
Podział ten jest niezwykle ważny przy szacowaniu 
ryzyka z danej inwestycji oraz przy prognozowaniu 
możliwych do osiągnięcia w przyszłości zysków 
z alokacji kapitału.

Na szczeblu przedsiębiorstw finansyzacja 
przejawia się poprzez rozdzielenie własności od 
funkcji zarządzania oraz zmiana perspektywy 
zarządzania z stakeholder perspective do 
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Rysunek 5: Rodzaje instrumentów finansowych

Źródło: Interaktywny roczny raport Grupy GPW 2016
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shareholder perspective [Ratajczak 2012]. 
Skutkuje to rosnącą presją osiągania wysokich 
stóp zwrotu w krótkim czasie, przy jednoczesnym 
zepchnięciu na dalszy plan długoterminowego 
b u d owa n ia  wa r to ś c i  p r ze d s i ę b i o r s t wa . 
Chęć osiągania ponadprzeciętnych zysków 
w krótkim czasie sprawia, że zarządy firm chętniej 
inwestują w instrumenty finansowe [Kamela-
Sowińska 2017]. 

Metody wyceny inwestycji 
finansowych

Finansyzacja jest  stale rozwijającym się 
zjawiskiem, które składnia przedsiębiorców do 
inwestowania zgromadzonego kapitału w różne 

typy instrumentów finansowych.  Niemniej, 
chcąc przestawić temat również od strony 
rachunkowej, w dalszej części artykułu opisano 
wybrane metody wyceny inwestycji finansowych. 

Znając pojęcie finansyzacji, jakie są jej przyczyny 

oraz kierunek zmian analizowanego zjawiska, 

warto zwrócić uwagę na sposób prezentacji 

inwestycji finansowych w rocznym sprawozdaniu 

finansowym jednostki.

Według Ustawy o rachunkowości  [Dz.U. 1994 
Nr 121 poz. 591] inwestycje to aktywa, które 
jednostka nabyła w celu osiągnięcia z nich 
w pr z yszł ośc i  kor z yśc i  ekonomicznych. 
Zmienia jące s ię  warunk i  r ynkowe mogą 
spowodować zwiększenie lub zmniejszenie 
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war tośc i  inwes t yc j i   w  czas ie  bądź  te ż 
spowodować wystąpienie w przedsiębiorstwie 
dodatkowego przychodu w formie dywidend 
czy odsetek. Ze względu na kryterium czasu 
inwestycje dziel i  się na krótkoterminowe 
i długoterminowe. Podział ten ma istotne 
znaczenie przy sporządzaniu bilansu, który 
w rzetelny i jasny sposób prezentuje sytuacje 
finansową i majątkową przedsiębiorstwa [Ustawa 
z dnia 29 września 1994 r.; Antczak 2014].

Zgodnie z literą polskiego prawa inwestycje 
dzieli się na: nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne, aktywa finansowe: krótko- 
i długoterminowe oraz pozostałe inwestycje. Na 
dzień bilansowy powyższe aktywa można wycenić 
na cztery różne sposoby, a mianowicie  według:

• ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości, 

• wartości godziwej, 

• skorygowanej ceny nabycia, 

• metody praw własności.

Ostatnią z metod można wykorzystać tylko przy 

szacowaniu wartości inwestycji długoterminowych 

oraz jednakowo dla wszystkich jednostek 

podporządkowanych. Natomiast stosując 

skorygowaną cenę nabycia należy pamiętać 

o określeniu terminu wymagalności danej 

wierzytelności. Dodatkowo, warto zwrócić uwagę, że 

inwestycje krótkoterminowe dla których nie istnieje 

rynek aktywny wycenia się w inny sposób określonej 

wartości godziwej, wskazanej we właściwym 

rozporządzeniu Ministra Finansów. Rynek aktywny 

rozumiany jest jako handel ciągły, regularny i gdzie 

ceny są jawne oraz istnieje duża konkurencyjność 

[Ustawa z dnia 29 września 1994 r., art. 35; Antczak 

2014; Dyduch, Sierpińska, Wilimowska 2013]. 

Jednym z rodzajów inwestycji  są ak tywa 
f i n a n s o w e ,  w  p o d z i a l e  n a  i n w e s t y c j e 
w  jednostkach powiązanych i pozostałych, wśród 
których można wyróżnić: 

• udziały lub akcje, 

• inne papiery wartościowe, 

• udzielone pożyczki,

• inne aktywa finansowe. 

Wzrost lub spadek wartości krótkoterminowych 
aktywów finansowych powoduje odpowiednio 
p o w s t a n i e  p r z y c h o d ó w  l u b  k o s z t ó w 
finansowych. W przeciwieństwie do inwestycji 
długoterminowych, skutki przeszacowania 
inwestycji krótkoterminowych nie są ujmowane 
w pozycji  kapitału z ak tualizacji  w yceny. 
Dodatkowo, spółka ma prawo wyboru, czy 
inwestycje krótkoterminowe będzie wyceniać 
według cen rynkowych, czy też zgodnie  z zasadą 
ostrożności. W takiej sytuacji jednostka powinna 
ująć odpowiedni  zapis w swojej  pol i t yce 
rachunkowości  [Kamela - Sowińska 2017 ; 
Mączyńska 2011]. 

W dalszej części artykułu szerzej opisano wybrane 
metody wyceny. 

Inwestycje zaliczane do udziałów i akcji oznaczają, 
że  dana spó ł ka posiada zaangażowanie 
w kapitale własnym innej spółki. Natomiast 
inne papiery wartościowe odnoszą się raczej 
do zakupu dłużnych papierów wartościowych, 
które przedsiębiorstwo nabyło w celu dalszej 
ich odsprzedaży lub uzyskania z nich pożytków 
w innej formie. Mogą to być instrumenty 
finansowe ze wskazaną kwotą i terminem wykupu, 
np. obligacje, listy zastawne czy bony skarbowe. 



Kapitał z aktualizacji wyceny

Przychody finasowe/koszty finansowe

Cena nabycia

CHALLENGER NR 8/201830

Natomiast udzielone pożyczki rozumiane są 
jako forma wsparcia, w myśl k tórej ,  jeden 
podmiot udziela finansowej pomocy drugiemu 
podmiotowi na określoną kwotę, czas i z pewnym 
oprocentowaniem [Kamela-Sowińska 2017; 
Antczak 2014].

Chcąc wycenić udziały w innych jednostkach 
oraz inne długoterminowe aktywa finansowe 
przedsiębiorstwo może skorzystać z dwóch 
metod wyceny: wartości godziwej oraz ceny 
nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości. Poniżej przedstawiono schemat, 
który w syntetyczny sposób  prezentuje, jak 

powinno ujmować się w księgach rachunkowych 

skutki przeszacowania inwestycji według wartości 

godziwej [Antczak 2014; Helin 2014].

Aby zobrazować funkcjonowanie schematu 
w y c e n y  d ł u g o t e r m i n o w y c h  i n w e s t y c j i 
finansowych, rozważony zostanie następujący 
przykład. Cena nabycia udziału w spółce 
kształtowała się na poziomie 100 zł. Spółka 

dokonała wyceny inwestycji ,  ustalając że 
war tość jednego udzia łu w ynosi  jedynie 
80 zł. Wobec tego jednostka powinna w swoich 
księgach rachunkowych ująć taką operacje 
poprzez zmniejszenie war tości inwestycji ,  
w korespondencji z kontem kosztów finansowych 
(ze względu na spadek wartości). Na kolejny dzień 
bilansowy spółka ponownie określiła wartość 
inwestycji stwierdzając, że w obliczu zmian 
rynkowych ich wartość wzrosła do 120 zł. W takiej 
sytuacji jednostka powinna powstałą różnice 
pomiędzy ceną nabycia a wartością inwestycji po 
pierwszym przeszacowaniu (równą 20 zł) odnieść 
na konto przychodów finansowych. Natomiast 
kolejne 20 zł powinno znaleźć odzwierciedlenie 
na koncie kapitału z aktualizacji wyceny (wielkość 
powyżej ceny nabycia).

Kolejnym rodzajem aktywów finansowych 
są udzielone pożyczki, które można wycenić 
stosując metodę: skorygowanej ceny nabycia 
oraz kwoty wymagającej zapłaty. Skorygowaną 
cenę nabycia oblicza się poprzez umniejszenie 

Rysunek 5: Szacowanie inwestycji według wartości godziwej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 
Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, art. 35 ust. 4
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ceny nabycia (war tości ujętej w księgach 
rachunkowych) o spłaty w wartości nominalnej. 
Następnie, skorygowaną o skumulowaną kwotę 
zdyskontowanej różnicy między war tością 
początkowa składnika i jego wartością w terminie 
wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej 
stopy procentowej, pomniejsza się o odpisy 
aktualizujące wartość inwestycji.  W przypadku 
stosowania drugiej metody wyceny, kwotę 
wymagającą zapłaty wylicza się poprzez odjęcie 
od wartości początkowej aktywa wielkości 
dokonanych spłat i ewentualnych umorzeń, 
a następnie dodanie do tej różnicy kwoty odsetek 
i kar. Na przykład, jeżeli na koniec czerwca 
20XX r. spółka A udziela pożyczki spółce 
B  w  k w o c i e   10 0 0  z ł  n a  o k r e s  1  r o k u 
o oprocentowaniu 20%, to na koniec roku 
obrotowego 20XX r., kwota wymagająca zapłaty 
wyniesie 1100 zł (1000 zł+1/2(0,2*1000)). Tak 
obliczoną wartość należy ująć w odpowiedniej 
poz yc j i  b i lansu.  Natomiast  w 20X X+1 r. 
spółka B będzie musiała spłacić pożyczkę wraz 
z odsetkami w wysokości 1200zł [Antczak 2014; 
Helin 2014; Kamela-Sowińska 2017].

Niezależnie jednak od regulacji ustawowych, 
z g o d n i e  z  r o z p o r z ą d z e n i e m  M i n i s t r a 
Finansów w sprawie szczegółowych zasad 
uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania 
i sposobu prezentacji instrumentów finansowych 
[Dz .U.  2001 nr  149 poz .  1674 ] ,  n iek tóre  
j e d n o s t k i 2  powinny dokonać następującej 
k w a l i f i k a c j i  a k t y w ó w  f i n a n s o w y c h : 

•  aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,

• aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
wymagalności,

2 Do stosowania Rozporządzenia zobligowane są jednostki 
spełniające dwa z trzech warunków, tj. takie których suma 
bilansowa przekracza 17 mln zł, wartość przychodów przekracza 
34 mln zł lub liczba pracowników przekracza 50.

• pożyczki udzielone i należności własne 
nieprzeznaczone do sprzedaży,

• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 
[Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
12 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych 
zasad uznawania, metod wyceny, zakresu 
ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów 
finansowych, §5 ust.1; Kamela-Sowińska 2017; 
Antczak 2014].

Charakterystyka znaczenia 
aktywów finansowych wybranych 
spółek notowanych na Giełdzie 
Papierów Wartościowych 
w latach 2009, 2012, 2017
Zestawiając ze sobą dane z jednostkowych 
rapor tów sprawozdań finansowych spółek 
notowanych na GPW, w sposób celowy dokonano 
wyboru trzech, które uznano za warte  uwagi 
ze względu na ich pozycję na warszawskiej 
giełdzie oraz stosunkowo duży udział aktywów 
finansowych w sumie bilansowej ogółem:

• PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

• PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowe S.A.,

• KGHM Polska Miedź S.A.

Badanie przeprowadzono w oparciu o dane 
z lat 2009, 2012, 2017. Dobór ten był również 
celowy. Chcąc zobaczyć jak kształ tują się 
wielkości aktywów i pasywów po  kryzysie 
finansowym w 2008 r. wybrano pierwszy okres 
tj. 2009 rok. W celu porównania danych z czasu 
ogólnoświatowego kryzysu finansowego z danymi 
pochodzącymi z okresu po ustabilizowaniu 
się gospodarki wybrano 2012 r. Z kolei 2017 r. 
to okres, za który jednostki opublikowały najbardziej 
aktualne dane. 



CHALLENGER NR 8/201832

Bilans prezentuje strukturę aktywów oraz 
pasywów. W badaniu zjawiska finansyzacji 
kluczowe są te pozycje z bilansu, które prezentują 
u dz ia ł  a k t y wów i  pasy wów z wią za nyc h  
z działalnością finansową w sumie bilansowej. 
Ponadto ważnym kryterium oceny są także 
wyniki z działalności finansowej i ich proporcja do 
wyników z działalności operacyjnej, które znaleźć 
można w rachunku przepływów pieniężnych. 
Wyższy stosunek tych war tości świadczy  
o skłonności przedsiębiorstwa do umniejszania 
roli działalności podstawowej względem operacji 
na instrumentach finansowych. Analizując 
sprawozdanie finansowe należy mieć na uwadze, 
że są pewne pozycje, np. środki pieniężne, które 
niewątpliwie należą do aktywów finansowych, 
ale służą działalności operacyjnej [Remlein 
2008]. Poniżej przedstawiono tabele, w których 
umieszczono poszczególne składniki aktywów 
finansowych. Ze względu na ograniczoną objętość 
artykułu zrezygnowano z analizy przychodów 
i kosztów finansowych, przy czym należy w tym 
miejscu podkreślić, iż dominującymi pozycjami 
z działalności finansowej w rachunku zysków są 

pozycje: odsetek, dywidend, różnic kursowych 
oraz zysku/straty ze zbycia inwestycji

Różnorodność ujmowania aktywów finansowych 
w bilansie powoduje wystąpienie sytuacji, w której 
badający napotyka problem przeprowadzenie 
dokładnej analizy porównawczej. Niemniej jednak, 
po przeprowadzonym badaniu wybranych pozycji 
z bilansu powyższych spółek zauważono, że we 
wszystkich analizowanych latach wielkość sumy 
bilansowej oraz kapitału własnego przyjmuje 
tendencje wzrostową. Jedynie w 2017 r. w PGNiG 
odnotowano spadek sumy bilansowej, a w KGHM 
obniżenie wartości kapitału własnego. 

Na przestrzeni badanych okresów wartość 

posiadanych udziałów i akcji w przedsiębiorstwie 

PGNiG rośnie z roku na rok i stanowi nieco 

mniej niż 20% sumy bilansowej w 2012 r., by 

w 2017 zająć prawie 30% sumy bilansowej. 

Widoczne jest też, że inne aktywa finansowe, 

które w 2012 r. stanowiły jedną z istotniejszych 

pozycji bilansu, w ostatnim roku znacznie straciły 

na znaczeniu. Mimo wzrostowej tendencji 

Tabela 1: Wybrane pozycje ze sprawozdań finansowych spółki PGNiG.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z jednostkowych sprawozdań finansowych spółki PGNiG

Aktywa trwałe 2009 2012 2017

Udziały i akcje 6 219,00 7 263,00 9 800,00

Inne aktywa finansowe 2 417,00 5 780,00 1 553,00

Aktywa obrotowe

Pochodne instrumenty finansowe 18,00 105,00 189,00

Udzielone pożyczki 0,00 0,00 2 042,00

SUMA BILANSOWA 24183,00 36641,00 33447,00

PGE (W mln zł)
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Tabela 3: Wybrane pozycje ze sprawozdań finansowych spółki KGHM.

Tabela 2: Wybrane pozycje ze sprawozdań finansowych spółki PGE.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z jednostkowych sprawozdań finansowych spółki PGE

Aktywa trwałe 2009 2012 2017

Udziały i akcje 19 892,00 23 166,00 32 652,00

Inne papiery wartościowe  1 809,00 0,00 0,00

Udzielone pożyczki 0,00 0,00 928,00

Instrumenty pochodne 0,00 0,00 216,00

Nabyte obligacje, weksle i bony 0,00 3 627,00 10 912,00

Aktywa obrotowe

Udziały lub akcje 0,00 62,00 0,00

Inne papiery wartościowe 881,00 0,00 0,00

Udzielone pożyczki 0,00 0,00 1 614,00

Nabyte obligacje, weksle i bony 0,00  1 032,00 130,00

Instrumenty pochodne 0,00 6,00 54,00

SUMA BILANSOWA 25956,00 30391,00 49631,00

PGE (W mln zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z jednostkowych sprawozdań finansowych spółki PGNiG

Aktywa trwałe 2009 2012 2017

Udziały i akcje 1 925,00 12 523,00 3 013,00

Inwestycje w jednostki 
stowarzyszone 1 160,00 33,00 0,00

Udziały w funduszu inwestycyjnym 
AIG 8,00 0,00 0,00

Udzielone pożyczki 64,00 30,00 499,00

Instrumenty pochodne 58,00 742,00 109,00

Aktywa obrotowe

Udzielone pożyczki 12,00 14,00 9,00

Instrumenty pochodne 263,00 381,00 195,00

SUMA BILANSOWA 13953,00 28177,00 30947,00

KGHM (W mln zł)
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wartości pochodnych instrumentów finansowych, 
stanowią one zaledwie niewielką część sumy 
bilansowej. Natomiast w spółce PGE obserwuje 
się, że udziały i akcje wraz z nabytymi obligacjami, 
wekslami oraz bonami  w każdym badanym roku 
stanowią ponad 3/4 sumy bilansowej. Pozostałe 
papier y war tościowe, udzielone pożyczki 
czy instrumenty pochodne mają znaczenie 
marginalne. KGHM należy do grupy spółek 
notowanych na warszawskiej giełdzie cechujących 
się największą płynnością. Co ciekawe w 2012 r. 
pozycja udziałów i akcji wzrosła w porównaniu 
z 2009 ponad pięciokrotnie i stanowiła aż 
44,44% sumy bilansowej, tak aby w 2017 r. 
spaść do poziomu 9,74% sumy bilansowej. 
Podobną tendencję zaobserwować można także 
w przypadku instrumentów pochodnych zarówno 
tych będących elementem aktywów trwałych jak 
i aktywów obrotowych.

Wszystkie badane jednostki z roku na rok 

rozszerzają liczbę pozycji w bilansie, które 

dotyczą aktywów finansowych. W związku 

z powyższym można stwierdzić, że działalność 

finansowa odgrywa znaczącą rolę w badanych 

spółkach. Zauważalna tendencja wzrostowa 

udziału aktywów finansowych w sumie bilansowej 

ogółem zdaje się potwierdzać istotność zjawiska 

finansyzacji w działalności przedsiębiorstw. 

Co więcej, zauważyć można iż spółki chętniej 

zakupują udzia łowe oraz d łużne papier y 

war tościowe tak ie  jak  akc je  i  ob l igac je , 

jednocześnie  pr z ypisu jąc ins trumentom 

pochodnym bardzo ograniczoną rolę. Może 

to w ynikać z  niechęci  do podejmowania 

nadmiernego ryzyka związanego z tego typu 

instrumentami.  Dostr zeżono również ,  iż 

dominującym rodzajem aktywów finansowych są 
te o charakterze długoterminowym. Zmieniająca 
się struktura aktywów świadczy o dywersyfikacji 
portfela inwestycyjnego. Zarządzający spółkami 
są coraz bardziej świadomi zmieniającego się 
trendu na rynku i skłaniają się ku inwestowania 
zgromadzonych środków pieniężnych w różne 
rodzaje instrumentów finansowych, w celu 
osiągnięcia w przyszłości jeszcze wyższych 
zysków. Jednakże ze względu na relatywnie 
bezpieczny charakter inwestycji w udziały i akcje, 
we wszystkich analizowanych latach, spółki 
odnotowały najwyższe wartości z tego tytułu. 

Podsumowanie

Zjawisko finansyzacji rozprzestrzenia się, co 

zauważamy poprzez wzrost liczby przedsiębiorstw 

niefinansowych korzystających z aktywów 

finansowych. Innymi słowy, finansyzacja oznacza 

wzrost znaczenia sfery finansowej w gospodarce 

oraz ż yciu ekonomicznym i  spo łecznym, 

względem sfery realnej. Zjawisko to stale 

ewoluuje i podlega badaniom ekonomistów. 

Po przeprowadzonej analizie wybranych pozycji 

sprawozdań finansowych spółek notowanych na 

GPW, zauważono przyrost aktywów finansowych 

w ogólnej strukturze aktywów. Najbardziej 

s tab i lny m i  p ro p o rc jo na lny m w zros te m 

wartości wyżej wymienionej pozycji bilansowej 

charakteryzują się PGE oraz PGNiG. Wzrost 

ten świadczy o tym, iż przedsiębiorcy mają 

świadomość inwestowania w różne instrumenty 

finansowe, jak np. udziały, akcje, obligacje, 
instrumenty pochodne i inne papiery wartościowe, 
które niosą za sobą szanse wystąpienia korzyści 
ekonomicznych w przyszłości.  Co więcej , 
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działalność finansowa zyskuje coraz większe 
znaczenie w działalności przedsiębiorstw kosztem 
działalności operacyjnej. W każdej badanej spółce 
aktywa finansowe stanowiły w 2017 roku ponad 
30% sumy bilansowej. Niemniej jednak, nie można 
stwierdzić, iż instrumenty finansowe stanowią 
jedynie zabezpieczenie - są także źródłem 
dodatkowych przychodów. 
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W ostatnich latach coraz większą popularność 
zyskują ogniwa fotowoltaiczne trzeciej generacji, 
do której należą ogniwa: organiczne, perowskitowe 
i barwnikowe. Spośród wymienionych ogniw 
trzeciej generacji, najnowszy stan wiedzy wskazuje 
na dynamiczny rozwój w ostatnich latach ogniw 
barwnikowych ze względu na ich dużo wyższą 
estetykę oraz mniejszy spadek efektywności 
w niekorzystnych  warunkach  nasłonecznia. Bazują 
one na odwracalnym procesie fotochemicznym, 
w którym absorbentem jest barwnik. Celem 
artykułu jest omówienie rozwoju i zasady działania 
barwnikowego ogniwa słonecznego. Ponadto 
scharakteryzowano barwniki stosowane do 
produkcji tego rodzaju ogniw i przedstawiono 
ich zastosowanie w technologii BIPV.  Agnieszka  
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Barwnikowe 
ogniwa 
fotowoltaiczne 

Barwnikowe ogniwa fotwoltaiczne (ang. dye sensitized solar cells, 

DSSCs) zawdzięczają swoją nazwę barwnikowi, który pełni funkcję 

absorbującą światło. Pierwsze próby wykonania barwnikowych ogniw nie 

dały zadowalających sprawności w przekształcaniu energii słonecznej 

w elektryczną. Dopiero w 1991 roku szwajcarski chemik Michael Grätzel 
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wraz ze współpracownikami opracowali nisko-
kosztowe ogniwo barwnikowe, co stanowiło 
przełom w dotychczasowych badaniach [O’Regan 
i Grätzel 1991]. Pierwsze ogniwa barwnikowe 
osiągnęły sprawność około 7%. W kolejnych 
latach poprawiono ich wydajność [Shalini 
i in. 2015]. W 2011 roku podniesiono sprawność 
barwnikowych ogniw do poziomu 11,4% przy 
użyciu półprzewodzącej, nanostrukturalnej 
e lek trody [Shalini  i  in.  2015].  Następnie , 
dz i ę k i  z as to s owa n i u  m e zo p o r owa t yc h , 
półprzewodzących elektrod wydajność ogniw 
osiągnęła 13% [Shalini i in. 2015]. Obecnie trwają 
intensywne prace badawcze nad rozwojem 
technologii DSSC, w tym poszukiwania nowych 
(tańszych i mniej toksycznych) zamienników dla 
nieorganicznych i metaloorganicznych barwników, 
które stanowią „serce” urządzenia DSSC, w celu 
zwiększenia sprawności konwersji fotowoltaicznej 
tych ogniw. 

Budowa i zasada działania DSSC

Ogniwa DSSC zbudowane są najczęściej 
z dwóch szklanych pły tek, wykonanych ze 
szkła TCO (ang. Transparent Conductig Oxide), 
pokry tych cienką, przezroczystą warstwą 
tlenku cyny z domieszką fluoru (FTO, SnO2:F), 
która umożliwia światłu przejście przez nią 
oraz transport elektronów. Jedna z płytek, 
posiadająca mezoporowatą warstwę materiału 
półprzewodnikowego, pełni funkcję fotoanody 
w ogniwie. Grubość mezoporowatej warstwy 
pó łprzewodnikowej  nie  przekracza k i lku 
nanometrów i tworzona jest zazwyczaj z ditlenku 
tytanu (TiO2) lub tlenku cynku (ZnO) [Cenian i in. 
2015]. Na warstwie tlenkowej zaabsorbowana 
jest monocząsteczkowa powłoka molekuł 
barwnika, której przeznaczeniem jest absorpcja 
światła słonecznego. Pozostałą przestrzeń 
znajdującą się między elektrodami wypełnia 
elektrolit. Jego zadaniem jest odzyskiwanie 
oraz regeneracja barwnika w czasie trwania 
procesów przetwarzania światła słonecznego 
w energię elektryczną. Rolę elektrolitu pełni para 
redoksowa z bezwodnym rozpuszczalnikiem. 
Najpopularniejszą parą, stosowaną w ogniwach 
DSSC jest para trójjodek/jodek (I3-/I-). Katodą 
w ogniwie jest druga szklana płytka, pokryta 
dodatkowo powłoką katalizatora (najczęściej 
stosowanym katalizatorem jest platyna). 
Wzmacnia ona reakc ję  regenerac j i  par y 
redoksowej oraz zbiera elektrony będące 
w obiegu zewnętrznym [Błaszczyk 2018]. 
Przykładowy schemat budowy barwnikowego 
ogniwa fotowoltaicznego przedstawia rysunek 1.

Z asad a  dz ia ł a n ia  ba r w n i kow yc h  o g n i w 
fotowoltaicznych przypomina, zachodzący 
u roślin, proces naturalnej fotosyntezy (rysunek 2). 

Rysunek 1: Schemat budowy barwnikowego 
ogniwa fotowoltaicznego

Źródło: Klein i in. 2014
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Kwant promieniowania słonecznego padającego 

na ogniwo zostaje zaabsorbowany przez 

cząsteczki barwnika. Wzbudzone molekuły 

wstrzykują elektrony do pasma przewodnictwa 

mezoporowatej warstwy półprzewodnikowej 

fotoanody. Wstrzyknięte elektrony przemieszczają 

s i ę  p r ze z  p o w ł o kę  p ó ł p r ze w o d n i k a  d o 

zewnętrznego obwodu ogniwa, aby dotrzeć 

do katody. Następnie zostają przeniesione do 

elektrolitu, gdzie cząsteczka barwnika zostaje 

zregenerowana i tym samym powraca do stanu 

podstawowego (sprzed wzbudzenia). Dzieje się 

tak na skutek otrzymania elektronu od jonu I-. 

Podczas tej reakcji jon I- zostaje utleniony do jonu 

I3-. Na koniec w katodzie ma miejsce regeneracja 

jonu I- oraz migracja elektronu przez zewnętrzny 

obwód, co dopełnia cały proces działania  

[Shalini i in. 2015].

Rodzaje barwników DSSC

Dobór odpowiedniego barwnika jest istotnym 

czynnikiem, który w dużym stopniu odpowiada 

za w ydajność ogniwa. Absorpcja światła 

w ogniwach DSSC następuje w warstwie 

półprzewodnika (najczęściej na powierzchni 

ditlenku tytanu), na którego powierzchni jest 

zaadsorbowany barwnik. Zastosowanie barwnika 

w budowie ogniwa pełni funkcję sensybilizatora. 

Odpowiada on za zwiększenie zakresu absorpcji 

promieniowania słonecznego przez oświetlaną 

elek trodę. Jako substancje sensybil izujące 

wykorzystuje się zarówno barwniki nieorganiczne, 

metaloorganiczne, jak i organiczne. Za najbardziej 

wydajne barwniki wykorzystywane w DSSC uważa 

się te, które są oparte na kompleksach rutenu 

(np. cis-diizotiocyjanian bis(2,2’-bipirydylo-4,4’-

dikarbonylo), rutenu (II), osmu, miedzi, irydu, żelaza 

a także porfiryny i ftalocyjaniany. Inną grupę 

barwników stanowią te, oparte na organicznych 

barwnikach bez udziału metalu. Zalicza się do 

Rysunek 2: Schemat obrazujący zasadę działania ogniwa DSSCsezonach 2012/13 - 2016/17

Źródło: Klein i in. 2014

Objaśnienia:So/S* - stan 
podstawowy/wzbudzony 
barwnika; S+ - stan 
molekułu barwnika bez 
elektronu; TiO2 - warstwa 
z ditlenku tytantu; hv - 
promieniowanie słoneczne
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Rysunek 3:  Klasyfikacja naturalnych barwników pochodzenia roślinnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Shalini i in. 2015

nich m.in.: barwniki kumarynowe, indolinowe, 

tetrahydrochinolinowe, tr iar yloamionowe, 

heteroantracenowe, kabazolowe. Ze względu 

na ich dużą toksyczność i relatywnie wysoki 

kosz t  p rodukc j i  p róbu je  s ię  je  zas tą p ić 

naturalnymi barwnikami, które  otrzymywane 

są przede wszystkim przez ekstrakcję surowców 

roślinnych, takich jak liście, kwiaty, korzenie, 

czy owoce.  Wyizolowane preparaty barwiące 

można podzielić w zależności od struktury na 

chlorofile, flawonoidy, antocyjany oraz karotenoidy 

(Rysunek 3) [Shalini i in. 2015; Suriati Suhaimi i in. 

2015; Siedliska i Zdyb 2016; Zdyb i Krawczyk 2016].

Do zalet, jakimi charakteryzuje się stosowanie 

b a r w n i k ó w  p o c h o d z e n i a  n a t u r a l n e g o 

w barwnikowych ogniwach fotowoltaicznych 

zalicza się przede wszystkim dużą dostępność 

i różnorodność. Sensybilizowane barwnikami 

pochodzenia naturalnego ogniwa są przyjazne 

dla środowiska i bardziej opłacalne w porównaniu 
do stosowanych syntetycznych cząsteczek 
chemicznych. Ponadto, wykorzystanie naturalnych 
barwników w budowie DSSC, nadaje ogniwom 
funkcję estetyczną. W zależności od wyboru 
barwnika możliwa jest kontrola barwy ogniwa, 
natomiast wielkość cząstek półprzewodnika, 
z którego wykonana jest fotoelektroda wpływa 
na przezroczystość ogniwa. Do niewątpliwych 

zalet należy wysoka transparentność, możliwość 
doboru barw i mały spadek mocy ze względu na 
niekorzystny kąt padania promieni, co znajduje 
zastosowanie w technologii BIPV (ang. Building 
Inegrated Photovoltaics), stanowiąc realizację idei 
budownictwa ekologicznego. Systemy BIPV, poza 
podstawową ich funkcją jaką jest przetwarzanie 
bezpośredniej lub rozproszonej energii słonecznej 
na prąd elektryczny, charakteryzują się głównie 



CHALLENGER NR 8/201840

możliwością wkomponowania w budynek. 
Ponadto, można je stosować jako materiały 
budowlane i elementy architektoniczne (fasady, 
balustrady czy zadaszenia) [Siuzdak i in. 2014].

Podsumowanie
Coraz większe potrzeby energetyczne świata 
oraz aktualne trendy ekologiczne są przyczyną 
poszukiwania nowych, bardziej efektywnych 
i  tan ich  sposobów w y t war zania  e ne rg i i 
elektrycznej, stąd wynika wzrost zainteresowania 

w ostatnich latach barwnikowymi ogniwami 
s ł o n e c z n y m i .  G ł ó w n y m  k o m p o n e n t e m 
takiego ogniwa, który odpowiada za absorbcję 
promieniowania słonecznego padającego na 
jego powierzchnię, jest półprzewodząca warstwa 
nanocząstek TiO2 z zaadsorbowanym na niej 
barwnikiem. Można przypuszczać, że ogniwa 
fotowoltaiczne sensybilizowane barwnikami, 
szczególnie pochodzenia naturalnego, zarówno 

z ekonomicznego jak i ekologicznego punktu 

widzenia będą znacząco wpływać na światowy 

rynek energetyczny.
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Centralny Port Komunikacyjny. Jedna z głównych 
inwestycji prowadzonych przez rząd Prawa 
i Sprawiedliwości, która spotyka się z dużym 
entuzjazmem ze strony popleczników, ale też i ostrą 
krytyką pochodzącą ze strony adwersarzy tego 
pomysłu. Przeciwnicy budowy portu, przedstawiają 
tę inwestycje jako przejaw gigantomanii rządu, która 
nie ma nic wspólnego z rozwojem gospodarczym. 
Czy aby na pewno tak jest? 
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Centralny Port 
Komunikacyjny 
zbuduje 
świadomość 
społeczna

Budowa CPK od samego początku stała się kontrowersyjnym tematem, który 

od dłuższego czasu skupia zainteresowanie nie tylko branżowych mediów, 

ale i też opiniotwórczych dzienników, w wyniku czego poglądy na ten temat 

dostają się do mainstreamu. To z kolei sprawia, że dyskusje w tej kwestii 

podejmują osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy o rynku lotniczym, 

które często nie rozumieją jak istotnym ogniwem dla gospodarki jest 

transport powietrzny. Ponadto przekaz w mediach jest okrojony, a rządzący 
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też nie starają się by był on jasny i zrozumiały. 
Główny problem polega braku planu działania, 
w myśl którego chcą postępować planiści. Nie 
znane są źródła finansowania, brak jest też 
jednolitej strategii rozwoju rynku lotniczego 
w Polsce. To sprawia,  że tworzy się szereg 
nieporozumień, a pomysł budowy portu lotniczego 
nie ma szerokiego poparcia. Sytuację dodatkowo 
pogarszają rywalizujące między sobą partie, które 
upolityczniają problem i zamiast zostawić kwestię 
budowy CPK specjalistom, sprawiają, że staje 
się ona przedmiotem ogólnonarodowej debaty, 
która niewiele ma wspólnego z obiektywizmem 
i chłodnymi kalkulacjami. W związku z tym, 
celem artykułu będzie zlikwidowanie problemów 
komunikacyjnych powstałych na linii rząd – 
społeczeństwo i przedstawienie analizy, która 
zobiektywizuje kwestie budowy CPK.

Historia kołem się toczy

Pomysł budowy dużego lotniska dla Warszawy, 
wbrew temu co wiele osób myśli ,  nie jest 
pomysłem obecnie rządzącej partii. Idea budowy 
Centralnego Portu Lotniczego narodziła się już 
w latach 70. XX wieku, w głowie Bogusława 
Jankowskiego, który jako ekspert z dziedziny 
transportu, a także fan lotnictwa zauważył, 
że takie lotnisko będzie wcześniej lub później 
potrzebne. Co ciekawe, jako najlepszą lokalizację 
wskazał miejsce, które jest obecnie rozpatrywane 
przez rząd, czyli okolice Baranowa, pomiędzy 
Warszawą a Łodzią. Jankowski, lotnisko planował 
połączyć koleją dużych prędkości, która miałaby 
ułatwiać dostanie się do portu. Wszystko to 
argumentował tym, że ówczesne Okęcie znajduje 
się zbyt blisko miasta, a dynamicznie rozwijający 
się Ursynów i rosnąca liczba mieszkańców 

stolicy, sprawiały, że funkcjonowanie ciągle 
rozwijającego się lotniska może być samo w sobie 
problematyczne, a dla warszawiaków uciążliwe.  
Ostatecznie pomysł na wiele lat trafił do szuflady, 
gdyż jak wspomniał sam autor, w okresie 
pogłębiającego się kryzysu gospodarczego 
zrealizowanie go było w zasadzie niemożliwe 
m.in. ze względów finansowych. 

Temat wrócił blisko trzy dekady później za 
rządów Leszka Millera, kiedy to został powołany 
międzyresortowy zespół mający na celu ustalić 
najlepszą lokalizację pod przyszłe lotnisko. 
Spośród takich lokalizacji jak Babsk koło 
Skierniewic, Nowe Miasto nad Pilicą, Radom, 
Sochaczew, Wołomin, Mszczonów i Modlin, 
rząd wybrał dwie ostatnie, jako potencjalne 
miejsce budow y por tu.  Mszczonów miał 
dużo lepsze atuty niż Modlin, który był słabo 
skomunikowany, a także boryka się (trwa to po 
dziś dzień) z problemami środowiskowymi, które 
istotnie ograniczają jego rozwój. Główną zaletą 
tej lokalizacji była dostępność powierzchni pod 
zabudowę oraz sąsiedztwo gruntów odrolnionych, 
co miało ułatwić cały proces realizowania 
inwestycji. Dużo lepiej wypadł Mszczonów, który 
jest oddalony zaledwie o 20 km od wspomnianego 
wcześniej Baranowa. Do zalet Mszczonowa  
zaliczono korzystne położenie między dwoma 
dużymi aglomeracjami – Warszawą i Łodzią  - 
oraz korzystne połączenie z siecią kolejową oraz 
drogową [Urząd Lotnictwa Cywilnego 2007]. 

W  20 0 5  r.  U r z ą d  L o t n i c t wa  C y w i l n e g o 
z l e c i ł  k o n s o r c j u m  I N E C O - S E N E R  – 
w którym uczestniczył również zespół naukowców 
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
– wykonanie analizy wpływu Centralnego 
Lotniska (bo tak wtedy nazywano ten projekt) 
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na rozwój kraju. Ekspertyzie towarzyszyło wiele 
nieścisłości, a wnioski były dla zleceniodawców 
nieprzekonywujące. To sprawiło, że projekt 
budowy dużego lotniska po raz kolejny spoczął 
w szufladzie. 

Szybko jednak wznowiono debatę nad słusznością 
realizacji projektu. Już następny rząd w latach 
2006-2007, pod przywództwem Jarosława 
Kaczyńskiego, rozważał zasadność budowy 
lotniska. Prawo i Sprawiedliwość nie zdążyło 
jednak projektem się zająć, gdyż nastąpiło 
rozwiązanie Sejmu VI kadencji. 

Następcy z koalicji PO – PSL, którzy rządzili 
w  la tac h  20 07  –  2015 ,  p r ze j ę l i  p o mys ł 
budowy CPK. Zlecili firmie PwC wykonanie 
ekspertyzy dotyczącej zasadności budowy 
por tu. Z dokumentu wynikało, że budowa 
nowego lotniska jest konieczna ze względu 
na wyczerpującą się przepustowość Lotniska 
Chopina. Inicjatorem zlecenia analizy był 
ówczesny minister infrastruk tur y,  Cezar y 
Grabarczyk, który był wielki entuzjastą budowy 
dużego portu przesiadkowego. Koszty budowy 
lotniska w ramach par tnerstwa publiczno-
pr y watnego oszacowano na nieco ponad 
3 miliardy euro.

W międzyczasie, po wyborach w 2011 r., doszło do 
zmian personalnych wewnątrz koalicji. Następca 
ministra Grabarczyka, Sławomir Nowak, nie 
był już tak zapalonym zwolennikiem tego typu 
inwestycji zwłaszcza, że władze mocno rozwijały 
porty regionalne budując na Mazowszu m.in. 
Modlin oraz Radom [Instytut Sobieskiego, 2018]. 
To sprawiło, że ewentualne prace na realizacją 
inwestycji zostały odroczone do 2025 r.

Powrót do przeszłości

W 2015 r.  wybor y parlamentarne wygrało 
Prawo i Sprawiedliwość, które bardzo szybko 
powróciło do pomysłu budowy dużego lotniska 
dla Polski. Początkowo była to idea Centralnego 
Portu Lotniczego. Niedługo później została 
jednak przemianowana na Centralny Por t 
Komunikacyjny, w którego skład wchodziłoby 
lotnisko wraz z komponentem kolejowym. 
Projekt hubu przesiadkowego stał się kluczową 
inwestycją władz, porównywaną przez nich do 
budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego 
w dwudziestoleciu międzywojennym.

Z założeń rządu wynika, że lotnisko ma powstać 
pomiędzy Warszawą a Łodzią, około 35 km od 
stolicy. Przyszły port ma zostać pobudowany na 
wyznaczonym przez rząd obszarze obejmującym 
ponad 66 km kwadratowych. Obszar ten będzie 
zlokalizowany na terenie trzech gmin: Baranów, 
Teresin i Wiskitki. Co ciekawe każda z gmin 
położona jest na terenie innego powiatu. Pewnym 
jest, że poza wyznaczonym terenem lotnisko 
nie powstanie. Całkowita powierzchnia portu 
ma wynosić 30 km kwadratowych co sprawi, 
że będzie on blisko czterokrotnie większy niż 
Lotnisko Chopina w Warszawie. W tym planie 
można dostrzec wiele podobieństw z planem 
Bogusława Jankowskiego sprzed 40 lat. Nie jest 
to więc koncepcja autorska rządu PiS, a raczej 
adaptacja do dzisiejszych potrzeb pomysłu, który 
narodził się w głowach planistów wiele lat temu 
i na przestrzeni kolejnych lat ewoluował.
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Statystycznie potrzebny

CPK początkowo ma obsługiwać 45 milionów 
pasażerów, a nie jak się często zakładają 
media i politycy – 100 mln. Ta druga liczba to 
maksymalna przepustowość do jakiej lotnisko 
może zostać przystosowane w przyszłości. 
Jest to też jedna z nieścisłości w dużej mierze 
wywołująca chaotyczną i zażartą dyskusję, 
w której słychać zarzuty o gigantomanii władz 
i wyrzucaniu w błoto publicznych pieniędzy. 
Należy pamiętać, że CPK ma zacząć funkcjonować 
za dekadę – w 2027 r., a do tego czasu ruch 
pasażerski w naszym kraju, zgodnie z prognozami, 
będzie regularnie wzrastał. Dla przykładu można 
podać statystyki z ostatniej dekady, kiedy 
to w 2007 r. Lotnisko Chopina obsługiwało 
9,2 mln mieszkańców. W 2017 r. było to już 
15,75 mln, a należy pamiętać, że w międzyczasie 
mia ł  mie jsce k r y z ys gospodarcz y,  k tór y 
zahamował rozwój światowego lotnictwa. 
Dla jeszcze bardziej jaskrawego przykładu można 
wspomnieć, że w 2015 r., stołeczne lotnisko 
obsłużyło 11,2 mln pasażerów, co oznacza, że 
na przestrzeni dwóch następnych lat, zwiększył 
liczbę obsłużonych podróżnych o 40 proc. 

Do końca 2018 r., Lotnisko Chopina obsłuży około 
18 mln pasażerów. Warto przy tym wspomnieć, 
że maksymalna przepustowość terminali wynosi 
około 22 mln podróżnych. Może się więc okazać, 
że popularne Okęcie zacznie mieć problemy 
z przepustowością jeszcze przed 2020 rokiem. 
To oznacza niezbędną przebudowę, która tylko 
odroczy problem zapychania się portu. 

Ale dlaczego nie Chopin?

W tym miejscu wiele osób z pewnością zadaje 
sobie pytanie: po co budować nowe lotnisko 
skoro można rozbudować Lotnisko Chopina lub 
wykorzystać istniejące lotniska w Modlinie, albo 
Radomiu. Odpowiedź na to pytanie brzmi: nie 
można. Żeby wszystko było jasne należy zacząć 
od początku. Dlaczego nie można rozbudować 
Lotniska Chopina? Rozbudowa Lotniska Chopina 
jest problematyczna ze względu na ekspansywny 
rozrost Warszaw y oraz b łędy pope łnione 
kilkanaście lat temu przy planowaniu sieci dróg 
wokół stolicy. To sprawiło, że lotnisko zostało 
zamknięte w ringu drogowym, który ograniczył 
bardzo mocno jego rozbudowę. Kolejna istotna 
rzecz hamująca rozwój stołecznego portu, 
to szereg norm środowiskowych związanych 
z jego funkcjonowaniem. Pierwszym lepszym 
przykładem może być core night (znany bardziej 
jako „curfew”), czyli tzw. cisza nocna, która weszła 
w życie kilka miesięcy temu. Wprowadziła ona 
absolutny zakaz lotów pomiędzy 23:30 a 5:30, 
w celu poprawy jakości życia ludzi mieszkających 
niedaleko lotniska. To sprawiło, że port, który miał 
problemy z przepustowością, w tej chwili ma je 
jeszcze większe.

Władze lotniska najwięcej problemów mają 
ze strefą non-schengen. Jej przepustowość 
to +/- 1400 osób. Oznacza to, że jednorazowo 
jest ona w stanie obsłużyć 4 – 5 samolotów 
szerokokadłubowych takich jak np. Boeing 787 
Dreamliner. Już w tej chwili w popołudniowym 
szczycie nakłada się na siebie obsługa siedmiu 
takich samolotów, a PLL LOT kupuje kolejne 
maszyny, które będą musiały zostać sprawnie 
odprawione. Port lotniczy zapowiedział inwestycje 
w nową strefę non-schengen, która będzie 
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po przeciwnej stronie tej, która już istnieje. 
To obrazuje problem z przestrzenią na stołecznym 
lotnisku, gdzie „upycha” się kolejne inwestycje 
tam, gdzie jest miejsce, a nie tam gdzie byłoby 
to najkorzystniejsze. To z kolei sprawia, że czas 
przesiadki się wydłuża, co utrudnia sprawne 
funkcjonowanie liniom lotniczym [Leman 2017]. 

Nie da się też ukryć, że taka sytuacja ogranicza 
rozwój LOT-u, który ostatnimi czasy zwiększa 
ilość obsłużonych pasażerów, a co za tym idzie 
generuje na lotnisku coraz większy ruch, który 
sprawia, że port ma coraz większe problemy ze 
sprawną obsługą podróżnych. Kilka miesięcy 
temu władze Lotniska Chopina odmówiły liniom 
Emirates obsługi największego pasażerskiego 
samolotu  na  świec ie  –  A i rbusa A380 – 
argumentując to tym, że nie ma na niego po prostu 
miejsca, gdyż potrzebowałby on dwa stanowiska, 
a w kolejce do odprawy czekałoby jednorazowo 
blisko 600 osób. Zważywszy na to, że samolot 
przylatuje w szczycie ruchu na lotnisku , 
a na płycie stoi cztery godziny, to jeszcze bardziej 
zapchałoby to strefę non-schengen. To wszystko 
sprawia, że wszelkiego rodzaju inwestycje na 
Lotnisku Chopina są konieczne, ale nie rozwiążą 
problemu związanego z brakiem miejsca. Jest to 
tylko chwilowe rozwiązanie, które odracza 
problemy w czasie.

To może duoport?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, dlaczego nie 
można stworzyć duoportu, w skład którego 
wchodziło by popularne Okęcie oraz któreś 
z lotnisk w Radomiu lub Modlinie. Odpowiedź 
jest bardzo prosta. Blisko 30 proc. pasażerów na 
Lotnisku Chopina to pasażerowie tranzytowi (ta 
liczba z roku na rok rośnie), którzy przylatują do 

Warszawy, gdzie kontynuują swoją podróż innym 
samolotem. Ponadto PLL LOT sam kreuje się na 
przewoźnika transferowego, który zwozi swoich 
pasażerów w jedno miejsce, po czym przesiadają 
się oni do innych jego samolotów. Taką praktykę 
prowadzi wiele linii lotniczych. 

Należy sobie w tym miejscu wyobrazić sytuację, 
w której funkcjonują dwa lotniska jako duoport. 
Świetnym przykładem obrazującym problem 
takiego funkcjonowania może być wspomniana 
p r ze s i a d k a .  P a s a ż e r ow i e  c h c ą c  l e c i e ć 
z Bukaresztu do Nowego Jorku mają przesiadkę 
w Warszawie. Nie jest to nic nadzwyczajnego, 
w przypadku gdy lądują i kontynuują swoją podróż 
z tego samego lotniska. Co jednak w sytuacji 
gdy samolot z Bukaresztu wyląduje w Modlinie 
lub Radomiu, a lot do Nowego Jorku będzie 
z Lotniska Chopina? 

Rozwiązanie zakładające funkcjonowanie dwóch 

lotnisk, w zasadzie zatrzyma rozwój PLL LOT, który 

z założenia ma być linią transferową jak Lufthansa, 

KLM, czy też British Airways. Przesiadka, która 

wymaga podróży z jednego lotniska na drugie 

sama w sobie jest problematyczna. Jednak, gdy 

te lotniska dzieli kilkadziesiąt kilometrów, a podróż 

trwa często ponad godzinę, to w zasadzie lotnisko 

całkowicie traci charakter hubu przesiadkowego, 

a LOT de facto przestaje się rozwijać. 

Modlin lub Radom jako  
nowe CPK?

W opinii publicznej pojawiają się również głosy 
o tym, że zamiast budować CPK należałoby 
zaadaptować jedno z istniejących lotnisk 
w Modlinie lub Radomiu. Niestety jest to 
kompletnie nieopłacalne. 
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Lotnisko w Modlinie od planowanego CPK różni 
się w zasadzie wszystkim. Do bycia hubem 
przesiadkowym konieczne jest wybudowanie go 
od nowa. Modlińskie lotnisko ma za krótką drogę 
startową, brak dróg kołowania, a płyta postojowa 
jest zby t mała. Ponadto terminal nie jest 
w żaden sposób przystosowany do obsługi ruchu 
tranzytowego, co sprawia, że najprawdopodobniej 
nadaje się on do zburzenia. Wnioski są więc 
proste. Lotnisko w Modlinie aby stać się CPK musi 
zostać wybudowane od nowa, czyli w zasadzie nie 
poczynione zostaną żadne oszczędności. 

Poza tym z logistycznego punktu widzenia, 

położenie Modlina jest nieodpowiednie – z dala 

od głównych szlaków transportowych, za to blisko 

doliny Wisły i Narwi, co w przypadku rozbudowy, 

może być znacznym utrudnieniem ze względu na 

liczne siedliska ptaków występujące w okolicy. 

Dodatkowo w porcie operuje Ryanair, który ze 

względu na bardzo korzystną ofertę cenową ma 

w zasadzie monopol na loty, co również mocno 

komplikuje sytuację tego lotniska.

Lotnisko w Radomiu natomiast oprócz tego, że 
również nie jest przystosowane do bycia hubem 
przesiadkowym, co wiąże się z olbrzymimi 
inwestycjami ,  to jeszcze dodatkowo jest 
oddalone od Warszaw y o ponad 100 km. 
A to właśnie odległość od stolicy jest bardzo 
często podnoszonym argumentem przeciwko 
CPK w Baranowie, które ma się znajdować 
35 km od Warszawy. 

Oddalenie obu miast – Modlina i Radomia 
– od głównych osi transportowych Polski , 
które krzyżują się w centrum kraju oraz brak 
przystosowania do bycia nowym CPK sprawiłoby, 
że uczynienie któregoś z lotnisk nowym Portem 

Centralnym niosłoby za sobą równie duże koszty 
co budowa od podstaw, a lokalizacja byłaby 
mimo wszystko wyraźnie gorsza. Obydwa porty 
na chwile obecną mogą jedynie spełniać rolę 
odciążającą Lotnisko Chopina, przejmując część 
lotów linii niskokosztowych lub czarterowych.

Konsekwencje gospodarcze

Jako jeden z argumentów przeciwko CPK 
podawane są znaczne koszty budowy portu, 
które wynoszą 35 mld złotych. Kwota ta może 
wydawać się istotna i obciążająca budżet. Należy 
mieć jednak na uwadze, że koszty te zostaną 
rozłożone na dziesięć lat i być może część z nich 
pokryje zagraniczny inwestor. Oznacza to, że 
średnioroczny koszt budowy Centralnego Portu 
Komunikacyjnego nie powinien przekroczyć 
3,5 mld złotych. Dla porównania, roczny koszt 
programu Rodzina 500+ wynosi 25 mld złotych, 
a więc obciążenia nie są tak duże jakby się mogło 
wydawać, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę 
możliwość stania się istotnym punktem na 
logistycznej mapie świata. Co innego, jeśli koszty 
wybudowania CPK (w kwotę tę nie są wliczane 
koszty budowy infrastruktury kolejowej w reszcie 
kraju) okażą się znacznie wyższe, wówczas należy 
rozważać zasadność realizowania inwestycji. 
Jeśli zamiast 35 mld, obciążenia dla budżetu 
wzrosną do 70 mld, co w przypadku publicznych 
inwestycji jest możliwe, to należy jeszcze raz 
poważnie się zastanowić na realizacją tego 
przedsięwzięcia. Rozważań nie ułatwiają jednak 
enigmatyczne deklaracje rządzących oraz brak 
jasnego planu działania z ich strony. Osoby 
decyzyjne podają liczby, które nie są poparte 
rzetelnymi argumentami, co jeszcze bardziej 
powoduje, że cała inwestycja jest źle odbierana. 
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Za tą inwestycją powinny iść chłodne kalkulacje 
oparte o szczegółowe analizy, które przedstawią 
społeczeństwu realną strategię działania i koszty 
jakie są z tym związane. Zamiast tego, liczby 
które znamy nie do końca wydają się pochodzić 
z kompetentnych analiz, co sprawia, że budowa 
CPK nie ma poparcia społecznego.

Mówiąc o korzyściach gospodarczych, koniecznym 
jest by wspomnieć o szansie rozwoju dla Polski 
i regionu. Pewnym jest, że realizacja tak dużej 
inwestycji , pobudzi regionalną gospodarkę 
Mazowsza. Jest to bardzo istotny czynnik z punktu 
widzenia makroekonomicznego, ponieważ 
województwo mazowieckie poza Warszawą, ma 
słabe wskaźniki gospodarcze od PKB per capita 
zaczynając, a na bezrobociu kończąc. Dlatego 
budowa dużego hubu przesiadkowego może 
okazać się dla regionu bardzo ważna inwestycją, 
ponieważ przyczyni się do stworzenia pośrednio 
i bezpośrednio tysięcy miejsc pracy. 

By dowiedzieć się jakie to będą wielkości, 
należałoby policzyć na ilu obsłużonych pasażerów 
przypada jeden etat. Do wyliczenia wskaźnika 
posłużą: roczna ilość obsłużonych pasażerów 
podzielona przez liczbę osób zatrudnionych 
na lotnisku. Aby uzyskać możliwie najbardziej 
obiektywne informacje, należy pod uwagę 
wziąć dane z lotnisk o strukturze podobnej do 
CPK. Odpowiednimi kandydatami wydają się 
być Changi Airport w Singapurze, Dubai Airport, 
Port Lotniczy w Monachium oraz Port lotniczy 
we Frankfurcie. Porównanie danych z czterech 
wymienionych por tów lotniczych, pozwoli 

uzyskać przybliżoną liczbę miejsc pracy, które 
może stworzyć obecność CPK. W uzyskaniu 
odpowiedzi pomocny będzie wzór widoczny 
powyżej.W Singapurze w 2017 r. przez lotnisko 
przewinęło się 59,4 mln pasażerów, którzy 
zostali obsłużeni przez 50 tysięcy pracowników 
lotniska. Oznacza to, że w Singapurze jeden etat 
przypada na 1188 pasażerów (Changi Airport, 
2018). W Dubaju natomiast zatrudnionych jest 
90 tys. osób, którzy odpowiadają za obsługę 
70,4 mln podróżnych (dane za 2014 r.)(Dubai 
Airport, 2016). To daje jedno miejsce pracy na 
782 obsłużonych pasażerów. W Munich Airport 
w 2017 r. na 44,6 mln podróżnych przypadało 
35 tys. pracowników lotniska (Munich Airport, 
2018). Oznacza to, że jedno stanowisko to 1274 
przyjętych przez port lotniczy pasażerów. Z kolei 
na lotnisku we Frankfurcie te same statystyki 
wynoszą odpowiednio 64,5 mln pasażerów 
i 81 tys. zatrudnionych, co daje 796 pasażerów na 
jedno miejsce pracy (Frankfurt Airport, 2018).

Średnia dla czterech omawianych lotnisk wynosi 
1010 pasażerów na jedno miejsce pracy. Przy 
założeniu, że CPK w momencie oddania będzie 
obsługiwać 30 mln pasażerów, czyli znacznie 
poniżej progu maksymalnej przepustowości, to 
okaże się, że potencjalne zatrudnienie wyniesie 
na lotnisku około 30 tys. osób. W przypadku 
maksymalnego wykorzystania przepustowości 
byłoby to już około 44 tys. pracowników.  
Podobne wnioski, co do liczby etatów w stosunku 
do liczby obsłużonych pasażerów przedstawia 
d r  S o n i a  H u d e r e k- G l a p s k a  w  p r a c y  p t . 
„Wpływ portu lotniczego na rozwój gospodarki 
regionu” (Huderek-Glapska, 2011). 

liczba obsłużonych pasażerów w ciągu roku 

liczba osób zatrudnionych na lotnisku 

ilośc pasażerów przypadających 
na jedno miejsce pracy
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Ponadto szacuje się, że nawet drugie tyle 
miejsc pracy jest generowane pośrednio, 
czyli w łańcuchu dostaw, oznacza to więc, że 
początkowo CPK może wygenerować około 50 
– 60 tys. nowych etatów. Odpowiedzialne za to 
mogłoby być tzw. Airport City. Lotniska starają 
się dywersyfikować źródła swoich przychodów 
i bardzo często rozwijają pozalotniskową 
działalność, k tóra nierzadko prowadzi do 
stworzenia wspomnianego Airport City. Obecnie 
jest to powszechny trend w światowym lotnictwie, 
który pomaga zwiększyć przychody portów. 
Tak też może się stać w przypadku CPK, które 
będąc usytuowanym w samym centrum naszego 
kraju, pomiędzy dwoma dużymi miastami, może 
wywołać impuls rozwojowy dla tej części Polski 
[Czernicki, Skoczny, 2011]. 

Mówiąc o kwestiach ekonomicznych, koniecznym 
jest wspomnienie o bezpośrednich korzyściach 
finansowych pochodzących z zysków portu 
lotniczego. Huby przesiadkowe są najbardziej 
dochodow ymi lotniskami co oznacza ,  że 
same na siebie zarabiają. CPK w początkowej 
fazie działalności, z uwzględnieniem zaplecza 
gospodarczego będzie lotniskiem podobnym 
do portu w Wiedniu, czy też Helsinkach. Oba 
porty w 2017 r. odnotowały odpowiednio 127 
i 38 mln euro zysku netto (Vienna Airport, 
Finavia, 2018). Oznacza to, że CPK, również ma 
szanse stać się dochodowym przedsięwzięciem, 
które oprócz stworzenia dobrego otoczenia 
makroekonomicznego przyniesie dodatkowe 
wpływy do budżetu. 

Rysunek 1: Prognozy ruchu lotniczego do 2036 roku wg IATA
wyrażone w miliardach pasażerów
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Tutaj należy też wspomnieć o argumentach 
przeciwników, którzy twierdzą, że jeśli inwestycja 
w ogóle się spłaci to nastąpi to za wiele lat. 
Bardzo ważnym jest, by nie patrzeć na budowę 
CPK tylko w kategoriach twardej gotówki. Taki port 
lotniczy oprócz tego, że przynosi zyski, to ponadto 
generuje tysiące miejsc pracy, napędza krajową 
gospodarkę, a także jest ważny ze strategicznego 
punktu widzenia. Ponadto zdaniem Instytutu 
Sobieskiego jest silna korelacja pomiędzy liczbą 
obsłużonych pasażerów a współczynnikiem 
g lobalnego us iec iowienia  b iznesowego. 
Z ich raportu dot. CPK wynika, że Warszawa ma 
bardzo dobrą pozycję w rankingu usieciowienia 
(lub jak kto woli zglobalizowania) w stosunku 
do liczby obsłużonych pasażerów co sprawia, 
że łatwo może tę pozycję stracić. Autorzy 
dostrzegają, że budowa CPK nie gwarantuje 

awansu cywilizacyjnego, ale z kolei brak tej 
inwestycji w zasadzie zapewnia zmarginalizowanie 
Polski oraz Warszawy, a co za tym idzie spowalnia 
rozwój gospodarczy kraju (Instytut Sobieskiego, 
2017).

Wschodni potencjał
Przy analizowaniu zasadności budowy CPK 
konieczne jest spojrzenie na kwestie demograficzne 
i  ekonomiczne regionu Europy Środkowej 
i Wschodniej. Przede wszystkim w tej części 
Europy nie ma ani jednego lotniska, które na chwilę 
obecną spełniałoby funkcję hubu przesiadkowego. 
Mieszkańcy regionu chcąc skorzystać z większości 
kierunków transkontynetalnych, zmuszeni są do 
latania z Frankfurtu, Monachium, Amsterdamu, czy 
nawet Wiednia. 

Rysunek 2: Pasażerowie w ruchu lotniczym, 2016 (liczba pasażerów na mieszkańca)
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Oznacza to, że takie lotnisko może okazać się 
potrzebne m.in. ze względu na zapychanie się 
portów w Europie Zachodniej. Potwierdzają 
to również s łowa dyrek tora generalnego 
IATA Aleksandra de Juniaca, który stwierdził, 
że infrastruk tura lotniskowa nie  nadąża 
z rozwojem za szybko rosnącym ruchem 
lotniczym, a 2/3 lotnisk w Europie ma problem 
z należytym skoordynowaniem slotów (Urbaniak, 
2017).  Ponadto IATA szacuje, że liczba pasażerów 
przewiezionych na świecie w ciągu najbliższych 
18 lat podwoi się (TVN24BiS, 2018). Z kolei 
prognozy dla Polski są jeszcze lepsze. Urząd 
Lotn ic t wa C y wi lnego szacu je ,  że  l iczba 
obsłużonych w naszym kraju pasażerów wzrośnie 
z 40 mln w 2017 r. do 94 mln w roku 2035. 
Oznacza to, że ruch lotniczy w Polsce będzie 
rósł szybciej niż na świecie [Urząd Lotnictwa 
Cywilnego, 2017]. 

W krajach tzw. Nowej Unii (nie licząc Słowenii, 
Malty i Cypru) oraz na Białorusi i Ukrainie mieszka 
blisko 160 milionów ludzi, co w połączeniu 
z szybko bogacącymi się obywatelami tych krajów 
sprawia, że jest to rynek bardzo perspektywiczny. 
Potwierdzają to również dane Eurostatu z 2016 r. 
Według tejże instytucji badawczej w większości 
krajów tzw. Nowej Unii współczynnik pasażerów 
ruchu lotniczego w stosunku do mieszkańców 
kraju, jest niższy niż 1.35. Ponadto dla dwóch 
największych krajów regionu – Polski i Rumunii 
– wynosi on odpowiednio 0,85 i 0,77. Warto 
zauważyć, że najwyższe współczynniki są na 
Islandii, Malcie, Cyprze oraz w Irlandii, jednak ze 
względu, że są to kraje wyspiarskie, to zawyżają 
one statystyki ,  w związku z tym zostaną 
pominięte w rozważaniach. Poza nimi najwyższy 
współczynnik podróży na jednego mieszkańca 
kraju jest w Norwegii – ponad siedem – oraz 
w Szwajcarii – ponad sześć. 

Średnia dla całej UE wynosi 1,9 i jest istotnie 
zaniżana przez Europę Środkową i Wschodnią. 
Gdyby jednak przyjąć, że ten region Europy będzie 
dalej bogacił się w dobrym tempie, na co wskazują 
wszelki dane instytucji międzynarodowych, to 
poziom dwóch podróży na mieszkańca jest jak 
najbardziej realny. Przy tym założeniu, w tej 
części Europy w perspektywie najbliższych 
kilkunastu lat, może zostać obsłużonych blisko 
300 mln pasażerów. 

Tak znaczny wzrost liczby pasażerów będzie 
musiał  zostać obsłużony przez nowe lub 
rozbudowane lotniska, które są coraz bardziej 
potrzebne. Firma CAPA zajmująca się analizami 
rynku lotniczego ogłosiła, że obecnie na świecie 
na budowy i rozbudowy lotnisk wydaje się 
w sumie 1,1 bln dolarów. Co ciekawe większość 
tych inwestycji ma miejsce w Azji oraz Ameryce 
Północnej. W przypadku Europy inwestycje nie są 
tak spektakularne, a przecież w ciągu najbliższych 
dwóch dekad ruch lotniczy na świecie ma się 
podwoić, co odczuje również Europa. Urośnie 
też wspomniana Europa Środkowo – Wschodnia, 
gdzie oprócz lotniska w Stambule, jedyną większą 
inwestycją ma być CPK, które początkowo 
ma mieć przepustowość 45 mln pasażerów, 
a więc znacznie mniej niż spodziewane wzrosty. 
To z kolei oznacza, że CPK jak najbardziej ma 
szanse znaleźć miejsce dla siebie.  

Przewoźnik potrzebny od zaraz

By całe przedsięwzięcie się udało ważne 
jest spełnienie jednego warunku: lotnisko 
powinno być istotnym hubem dla przewoźnika, 
który by na nim operował. Najpewniejszym 
kandydatem wydaje się być PLL LOT. Nie jest 
to jednak konieczność. W przypadku udziału 
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w inwestycji zagranicznego podmiotu, głównym 
przewoźnikiem może być jedna z zagranicznych 
linii lotniczych. W związku z tym pod uwagę 
można brać chińskie l inie lotnicze,  k tóre 
inwestując w budowę portu mogłyby chcieć 
stworzyć w Polsce swój europejski hub. Bez 
dominującego przewoźnika inwestycja może się 
nie udać. Z punktu widzenia rynku lotniczego jest 
to najprawdopodobniej największe ryzyko. Jeśli 
chodzi o PLL LOT, to przyjął on bardzo agresywną 
strategię, która w warunkach dobrej koniunktury 
przynosi korzyści, lecz w okresie spowolnienia 
gospodarczego może okazać się problematyczna. 
Od 2015 r. LOT rozwija się bardzo dynamicznie, 
podwaja obroty oraz liczbę przewiezionych 
pasażerów, sukcesywnie realizując strategię. 
To jednak ma swoją cenę. Tak szybki rozwój 
sprawia, że polski przewoźnik musi zmierzyć się 
z zmaksymalizowanym do granic możliwości 
wykorzystaniem floty, a także radzić sobie 
z opóźnieniami wywołanymi jej niedoborami. Na 
tę chwilę sytuacja wygląda stosunkowo dobrze, 
a perspektywy są pozytywne. Pytanie, czy 
pozytywne perspektywy obecnie, aby na pewno 
będą adekwatne do stanu faktycznego za dziesięć 
lat. W przypadku niepowodzenia rozwoju LOT, 
idea Centralnego Portu Komunikacyjnego może 
okazać nietrafioną. Problem w tym, że gdy to 
niepowodzenie nadejdzie, prace nad inwestycją 
mogą być na tyle zaawansowane, że na odwrót 
będzie za późno. 

Podsumowanie

Centralny Port Komunikacyjny jest potrzebny pod 
wieloma względami i pod wieloma względami 
może przynieść dla polskiej gospodarki korzyści. 
Wybrany we wrześniu na Prezesa spółki celowej 
odpowiedzialnej za budowę CPK – dr Jacek 
Bartosiak – jest specjalistą z dziedziny geopolityki 
i geostrategii, co wyraźnie pokazuje, że jest to 
inwestycja nie tylko ważna z punktu widzenia 
gospodarczego, ale i również geopolitycznego. 
Położenie Polski w centrum Europy na zbiegu 
szlaków północ – południe, wschód – zachód 
jasno wskazuje, że Polska jest ważnym miejscem 
dla europejskiej logistyki, a rządzący zamierzają 
to wykorzystać. Nie będzie to więc tylko hub 
przesiadkowy, ale również ważny ośrodek 
o strategicznym znaczeniu dla kraju, w którym 
również będzie rozwijany ruch cargo. Inwestycja 
pomimo tego, że dla wielu kontrowersyjna, jest 
gospodarczo potrzebna. Trzeba jednak dążyć 
do przedstawienia analiz i strategii rozwoju 
rynku, które w sposób jednoznaczny wyjaśnią na 
czym chce się opierać rząd realizując tak dużą 
inwestycję. Społeczeństwo najważniejszą rzeczą, 
której powinno się domagać to transparentność 
przedsięwzięcia. Zamiast dyskutować nad 
zasadno ś c ią  inwes t yc j i ,  na le ż a ł o by  s i ę 
upomnieć o jasno sprecyzowany plan działania. 
O b e c n i e  d o  p r ze d s i ę w z i ę ć  z w i ą z a nyc h 
z inwestycją wybierane są firmy z pominięciem 
publicznych przetargów, co jest działaniem, 
na które świadome społeczeństwo nie może 
pozwolić, dlatego to w jakiej formie i przy jakich 
kosztach zostanie zbudowane CPK, zdecyduje 
świadomość społeczna.
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Gry komputerowe (stosowane w pracy pojęcie 
„gry komputerowe” obejmuje oprócz gier stricte 
komputerowych, także gry wideo i gry mobilne) to 
najprężniej rozwijająca się branża zaliczona do tzw. 
sektorów kreatywnych. Na przestrzeni zaledwie 
kilkudziesięciu lat przemysł gamingowy rozwinął 
się niewyobrażalnie, a biorąc pod uwagę fakt, iż 
ludzie coraz częściej rozrywki poszukują w świecie 
wirtualnym, to zgodzić się można, że perspektywy 
dla branży gier są znakomite. Swoistym fenomenem 
branży gamingowej staje się e-sport, którego 
popularność wydaje się nie być dostatecznie 
doceniana w świecie realnym.

Jarosław Kamiński
Wydział Zarządzania, 
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absolwent
jaroslaw.kaminski92@gmail.com

1) Stowarzyszenie Polish 
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Dynamiczny 
rozwój branży gier 
komputerowych 

Branża gier komputerowych, mimo ogromnego potencjału, wydaje się, 
że wciąż nie jest powszechnie znana i doceniana w Polsce. W artykule 
udowodniono rosnące znaczenie branży, na co wskazują zarówno 
statystyki rynkowe, jak i zachowania nabywców oraz sympatyków branży. 
Celem artykułu jest wskazanie aktualnych i przyszłych trendów w rozwoju 
branży gier komputerowych. W pierwszej części wskazano najważniejsze 
wydarzenia mające miejsce w rozwoju tej branży w ostatnich kilkudziesięciu 
latach. Autor korzystając z dostępnych źródeł wyodrębnił kilkanaście 
gier, które można nazwać przełomowymi. Następnie uwagę zwrócono na 
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wartość rynku gamingowego oraz potencjał jego 
wzrostu. Przedstawiono także najważniejsze 
przedsiębiorstwa w Polsce reprezentujące 
omawianą branżę. W końcowej części artykułu 
opisano jeden z najważniejszych trendów 
w branży gier komputerowych  – e-sport, który 
zdaniem autora będzie jednym z istotniejszych 
czynników przyczyniających się do dalszego 
rozwoju całej branży.

Branża gier komputerowych 
jako część sektora kreatywnego
Przemysł kreatywny przyjmuje różne nazwy 
w poszczególnych państwach. I tak na przykład 
w Stanach Zjednoczonych nazywa się go 
p r ze mys ł e m  i nfo r mac y j ny m ,  na to mias t 
w Niemczech odpowiednikiem jest pojęcie 
Kulturwirstchaft, oznaczające w tłumaczeniu 
gospodarkę kultury. Z kolei w Holandii stosowana 
nazwa odnosi się do praw autorskich i brzmi 
copyright industries. 

Jedna z bardziej znanych definicji sektora 
kreatywnego, opracowana na konferencji 
w Montrealu [1982], określa go jako „działalność 
w zakresie produkcji, reprodukcji, magazynowania 
i dystrybucji na dużą skalę dóbr i usług kultury” 
[Design Thinking 2014]. Zgodnie z podejściem 
przyjętym w Polsce do sektora kreatywnego 
zalicza się przedsiębiorstwa, które kreują, 
produkują, dystrybuują oraz rozpowszechniają 
kreatywne dobra oraz usługi [Agencja Rozwoju 
Regionalnego [MARR] , 2011, s. 26]. Jedną 
z kluczowych i najszybciej rozwijających się 
branż w sektorze kreatywnym jest „gamedev” 
[video game development]. Według typologii 
ekspertów z zespołu KEA European Affais, gry 
komputerowe obok filmu, video, telewizji i radia 
stanowią część przemysłu kulturalnego będącego 

jednym z czterech obszarów sektora kreatywnego 
[KEA European Affairs [KEA] , 2006, s. 3]. 
W raporcie pt. „Perspectives from the Global 
Entertainment and Media Outlook 2017–2021” 
podkreślono, że rynek gier, obok treści wideo 
w Internecie, reklamy internetowej i usług dostępu 
do Internetu, jest głównym czynnikiem wzrostu 
całego rynku mediów i rozrywki. PwC prognozuje 
skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) 
w latach 2017-2021 na poziomie 2,7%, przy 
minusowym analogicznym wskaźniku dla takich 
sektorów jak: muzyka, kino, telewizja czy książki 
[PwC, 2017, s. 16].

Historia branży 
„gamedev” w pigułce

Stworzona w 1947 r. symulacja wystrzeliwania 
p o c i s k ó w  w i d o c z n a  n a  w y ś w i e t l a c z u 
kineskopowym to jeszcze nie gra wideo, ale – jak 
pisze Piotr Mańkowski [2010, s. 11] – „zapowiedź 
narodzin przemysłu wir tualnej rozr ywki”. 
Pierwszą komputerową grą była adaptacja prostej 
zabawy w kółko i krzyżyk na komputerze EDSAC 
w 1952 r.  J e d n a k  m ia n o  p i e r ws ze j  g r y 
komputerowej przypisuje się znacznie częściej 
grze Spacewar, która generowała obraz zgodny 
z klasycznym „sygnałem wideo” [Mańkowski, 
2010, s. 11].

W tym czasie powstaje także Tennis for Two – gra 
autorstwa Williama A. Hiningothama. Pod koniec 
lat 60. XX wieku Nolan Bushnell wyprodukował 
1,5 tys. pierwszych na świecie automatów do gry 
Computer Space. Bardzo istotnym wydarzeniem 
by ł o  s t wo r ze n i e  p r ze z  „ N o s t r a d a m u s a 
multimediów” pierwszej na świecie konsoli. 
Noszący ten przydomek przedstawiciel firmy 
Sanders Associates – Ralph Baer wyprodukował 



CHALLENGER NR 8/201856

Tabela 1: Ważne gry w historii gier wideo

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Stuart, 2017, Sawicki, 2014 i Mańkowski, 2010

Nazwa gry Nazwa 
twórcy/ firmy

Rok 
wydania Opis

Tennis for Two W.A. 
Higinbotham 1959 Pierwsza gra na świecie na oscyloskopie.

Spacewar Steven Rusell 
(DEC) 1962 Pierwsza gra z klasycznym sygnałem wideo.

„Brązowe pudełko”
Ralp Baer 
(Sanders 
Associates)

1969 Pierwsza w historii programowalna jednostka do gier wideo 
– prototyp konsoli.

Automat Computer Space
Nolan Bushnell 
(Nutting 
Associates)

1971 Zapoczątkowanie cyfrowego świata w kulturze masowej.

Collosal Cave Adventure Crowther & 
Dragons 1976 Pierwsza gra przygodowa.

Space Ivaders Taito 1978 Pierwsza „zręcznościówka”.

Adventure Atari VCS 1979 Pierwsza fabularna gra wyprodukowana tylko na konsolę.

Zork Infocom 1980 Jedna z pierwszych i najbardziej znanych gier tekstowych 
na komputery stacjonarne.

Defender Williams 
Electroncs 1981 Pierwsza w świecie gra z płynnym przesuwem ekranu.

Donkey Kong Nintendo 1981 Pierwsza gra posiadająca tło fabularne. 

Pac-man Namco 1982 Na wstępie po raz pierwszy pojawia się krótka historia 
wprowadzająca.

I, Robot Atari 1984 Zapoczątkowała tworzenie gier trójwymiarowych 
z wypełnionymi wielokątami.

Knight Lore Ultimate Play 
the Game 1984 Pojawia się izometryczny sposób przedstawienia akcji.

Tetris Alexey 
Pajitnov 1985 

Gra będąca dodawana do sprzedaży przenośnej konsoli 
Game Boya. Efektem Tetris psychologowie nazywają 
dopasowywanie rzeczy w realnym świecie do kształtów 
z tej właśnie gry.

Stonkers Imagine 
Software 1983 Pierwsza strategia czasu rzeczywistego [RTS – real time 

strategy].

Manic Mansion Lucasfilm 
Games 1987 

Uznawana przez wielu za najbardziej rewolucyjną grę 
lat 80. z atrakcyjną, nieliniową i niespotykaną wcześniej 
fabułą.

Doom Id Software 1993 Dodanie opcji gry w sieci – interaktywność.

Fallout Interplay 1997
Jedna z najlepszych gier RPG pokazująca, że można 
tworzyć scenariusze dla dorosłych bez konieczności 
sięgania po szokujące rzeczy.

Sims Electronic Arts 2000 Pierwsza tak popularna gra ukazująca zainteresowanie 
tzw. turystów w świecie gier – 50 mln kopii.

GTA San Andreas DMA Design 2003

Symulator jazdy samochodem, motorem, rowerem, 
pływania łodzią itd. z wielkim sukcesem. Jest to gra, 
która poprzez sceny erotyczne miała spory z instytucją 
cenzurującą, przez co sprzedaż była ograniczana.

World of Warcraft Blizzard 2004 Najbardziej rozbudowana gra sieciowa. W 2014 r. liczba 
kont wyniosła 100 mln. 
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w 1969 r. Brązowe Pudełko. Prototyp konsoli 
umożliwiał rozgrywki piłki nożnej, siatkówki, 
a później strzelania do poruszających się 
obiektów pistoletem świetlnym. Rynek automatów 
zaczyna szybko rosnąć pod koniec lat 70. W 1979 r. 
powstaje prekursorska gra sportowa Basketball 
oraz pierwsza fabularna gra wyprodukowana 
tylko na konsolę – Adventure [Mańkowski,  
2010, s. 54-56].

Rynek permanentnie się rozwija ł ,  jednak 
w 1983 r. na chwilę tempo wzrostu mocno 
w yhamowało.  By ło to przede wszystk im 
konsekwencją problemów lidera na rynku, czyli 
firmy Atari. Rezultatem tego zdarzenia było 
zapoczątkowanie ery gier przeznaczonych 
dla komputerów, dzięki czemu gra nie była już 
tylko synonimem gry zręcznościowej. Pierwszą 
komputerową adaptacją RPG (role-playing game 
– gra fabularna) był Akalabeth stworzony w 1979 r. 
z myślą o komputerze Apple II [Kluska, 2008, 
s. 38]. 

Początek lat 90. to czas rewolucji dotyczącej 
zewnętrznych nośników pamięci. Zamiast 
dyskietek o pojemności 1,4 4 MB zaczęto 
stosować płyty z pamięcią 600 MB. Miało to 
istotny wpływ przede wszystkim na efekty 
graficzne gier. Ten okres to także wzmożona 
popularność rozgr y wek nacechowanych 
dużą przemocą. 

Na przełomie wieków, na rynku konsoli pojawia 
się przedsiębiorstwo Sony ze swoim flagowym 
produktem Play Station. Od tamtego momentu aż 
do dziś, na tym rynku widoczna jest rywalizacja 
trzech gigantów – Sony, Microsoft i Nintendo. 
W tabeli  nr  1 przedstawiono zestawienie 
na jważnie jsz ych g ie r  w h is tor i i  roz woju  
branży gier.

Ostanie lata wskazują, że gry to rozrywka już nie 
tylko dla maniaków świata wirtualnego, ale coraz 
częściej – posługując się analogią do drogowego 
sformułowania „niedzielni kierowcy” – także dla 
„weekendowych graczy”. Potwierdzeniem tego 
jest niezwykle duża popularność konsoli Wii 
(Nintendo) oferująca proste gry zręcznościowe.

Tabela 2: Prognoza wartości globalnego rynku gier

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mobile Revenues Account…, 2018

wartość (mld $) udział w całości wzrost (r/r)

Mobilne na smartfony 56,4 41% +29%

na tablety 13,9 10% +13,1%

Komputer 
(PC) gry pudełkowe 4,3 3% -13,9%

gry online (przeglądarkowe) 28,6 21% +4,5%

Konsole 34,6 25% +4,1%
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Rynek gier komputerowych

Według prognoz najnowszego raportu firmy 
Newzoo z kwietnia tego roku, wartość rynku gier 
w 2018 r. wyniesie prawie 138 miliardów dolarów 
[Mobile Revenues Account…, 2018]. Dominujący 
udział  (51% rynku) będą miały gry mobilne, 
co oznacza wzrost o 9 punktów procentowych 
[p.p.]  w stosunku do roku poprzedniego. 
Szczegółowe dane pokazano w tabeli 2.

Generalnie rynek gier rozwija się z roku na 
roku i według prognoz będzie on rósł przez co 
najmniej następne kilka lat (zob. wykres 1). Jeśli 
przewidywania okażą się trafne,  w okresie 2012-
2021, nastąpi wzrost wartości rynku o 255%, 
czyli z wartości 70,6 mld USD do 180,1 mld UDS. 
Ta k i e  z w i ę ksze n ie  j e s t  rów n owa ż n e  ze 
skumulowanym rocznym wskaźnikiem wzrostu 
(CAPG – Compound Annual Growth Rate) na 
imponującym poziome 11%. 

Biorąc pod uwagę geograficzny przekrój rynku 
zauważyć można, że zdecydowanym liderem 
jest Azja, z 52% całkowitych przychodów rynku. 
Następnym regionem jest Ameryka Północna 
odpowiadająca za 23% udział w rynku. Z kolei 

Europa wraz z Afryką Środkowo-Wschodnią 
reprezentują udział rynkowy wynoszący 21%. 
Wartość rynku gier komputerowych w 2018 r. 
ma osiągnąć 140 mld dolarów.  Za ten wyniki 
odpowiadają g łównie dwa kraje  – Chiny 
i USA. W tabeli nr 3. zaprezentowano dziesięć 
największych rynków gier. 

Rynek gamingowy jest atrakcyjny dla inwestorów 
zarówno na świecie, jak i w samej Polsce. Według 
raportu Forbesa z lipca 2018 r., polski rynek 
producentów gier wart jest 26,2 mld zł. [Kowalik 
i Kanraszewski, 2018, s. 7-8]. Polscy twórcy gier 
są znani i  cenieni na całym globie, a najbardziej 
rozpoznawalnymi polskimi firmami są: 

• CD Projekt – producent serii Wiedźmin, 
która sprzedała się w 33 mln egzemplarzy 
[CD Action, 2018]. 

• People Can Fly – pierwsza polska wytwórnia, 
która odniosła  międzynarodowy rozgłos 
dzięki grze Painkiller. Przedsiębiorstwo będąc 
częścią bardzo dużego przedsiębiorstwa 
Epic Games, brało udział w pracach nad 
grą Fornite - globalnym hicie z przełomu  
2017 i 2018 roku. 

Tabela 3: Dziesięć największych rynków gier w 2018 r. (prognoza)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Top 100 Countries…, 2018 i International Monetary Fund, 2018

Kraj Obroty [mld $] Udział 
w PKB Pozycja Kraj Obroty [mld $] Udział 

w PKB 

1 Chiny 37,95 0,32% 6 Wielka Brytania 4,45 0,17%

2 USA 30,41 0,16% 7 Francja 3,13 0,12%

3 Japonia 19,23 0,39% 8 Kanada 2,3 0,14%

4 Korea Płd. 5,65 0,37% 9 Hiszpania 2,03 0,11%

5 Niemcy 4,69 0,13% 10 Włochy 2,02 0,10%
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• Techland – gra tej f irmy - Dead Island 
rozeszła się w 11-milionowym nakładzie, 
a nowatorski trailer na YouTube ma ponad 
16 mln wyświetleń.

Wymienione wyżej przedsiębiorstwa to firmy 
typu AAA, czyli – zapożyczając z nomenklatury 
świata finansowego – największe i najbardziej 
stabilne podmioty na rynku. W Polsce działa 
także bardzo wiele małych firm, które zaliczyć 
można do tzw. twórców indie, czyli do małych 
studiów tworzących niezależne gry komputerowe 
(independent). Istnieją także podmioty pośrednie, 
które notowane są na warszawskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych, są to: Playway (PLW), 
Atifex Mundi (ART), Ten Square Games (TEN), CD 
Projekt (CDR), CI Games (CIG), T-Bull (TBL) Vivd 
Games (VVD), 11 bit studios (11B). Na wykresie 
nr 2 przedstawiono zmiany wartości rynkowej. 
Zgodnie z wykresem 2, najgorzej radzą sobie na 
rynku kapitałowym spółki Atifex Mundi i CI Games, 

których wartość w ciągu roku spadła bardziej niż 
indeks WIG20 (11%). Z kolei wzrost cen zauważyć 
można w spółkach: CD Projekt, 11 bit studios 
i Playway.

Atrakcyjność branży gier komputerowych 
w Polsce zdecydowanie wzrasta wskutek 
dostrzeżenia jej potencjału w zakresie rozwoju 
i  szansy na ekspansję  mię dz ynarodową 
przez insty tucje rządowe. Niejednokrotnie 
w mediach pojawiały się informacje, że branża 
gier komputerowych będzie wspierana przez 
rządzących. Warto tu chociażby przytoczyć słowa 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosława 
Gowina, który stwierdził: „jeśli Polska może stać 
się w jakiejś dziedzinie liderem w Europie, to będą 
to gry wideo” [Programuj.gov, 2018]. Rzeczywiście, 
relatywnie łatwo można znaleźć programy 
wspomagające producentów gier, chociażby 
GameINN nadzorowany przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju.  

Rysunek 1: Wartość rynku gier na świecie w latach 2012-2021

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie Mobile Revenues Account…, 2018
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E-sport jako kluczowy 
trend w branży
J e d n y m  z  s z y b c i e j  r o z w i j a j ą c y c h  s i ę 
trendów w branży gier komputerowych jest 
wzrastająca popularność e - spor tu ,  czy l i 
sportu elektronicznego. Zgodnie z definicją 
słownika Cambridge Dictionary [2018], e-sport 
j e s t  „ c z y n n o ś c i ą  p o l e g a j ą c ą  n a  g r a n i u 
w gry komputerowe przeciwko innym rywalom 
w Internecie, często oglądane przez innych 
oraz dla zarobku”. Tego typu rozgrywki są coraz 
bardziej popularne na całym świecie, a ich 
wzrastającą popularność można dostrzec od 
przynajmniej kilka ostatnich lat. Ważną datą, 
zwłaszcza dla sceptyków tej dyscypliny sportu, 
był sierpień 2011 r., kiedy to w niemieckiej Kolonii 
odbyły się mistrzostwa gry Dota 2, w których 
nagrodą dla zwycięskiej drużyny był milion 
dolarów (pula nagród to 1,6 mln USD) [Free to Play, 
2014]. Zgodnie z raportem SuperData Research 

wartość rynku sportu elektronicznego wynosi 
1,5 mld dolarów, a do 2020 r. wzrośnie o 26% 
[Esports Market Report, 2017].

Najbardziej znane w świecie e-sportu gry to: 
Counter Strike Global Offensive [Valve] – taktyczna 
gra FPS (first person shooter – pierwszoosobowa 
gra polegająca na strzelaniu do innych) oraz 
League of Legends [Riot Games] – gra MOBA 
(multiplayer online battle arena – strategiczna 
gra czasu rzeczywistego z ograniczoną liczbą  
graczy), a także World of Tanks (Wargaming), 
FIFA (EA Sports) oraz gry Heroes of The Storm, 
StarCraft II i Overwatch (Blizzard) [Krakowski Park 
Technologiczny, 2017, s. 30]. Czynnikiem mającym 
wpływ na rozwój sportu elektronicznego jest 
rosnąca liczba oglądających ten rodzaj rozrywki. 
Podstawowymi kanałami są Twitch, a także, 
chociaż w mniejszej skali – YouTube.

Rysunek 2: Wartość kursu akcji spółek z branży „gry” w okresie 09.11.2017-09.11.2018 

Źródło: Stooq.pl.
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Zdecydowanie centrum rozwoju e-sportu są Chiny, 
w których Główna Administracja Sportu traktuje 
go jako pełnoprawny sport [Free to 

Play, 2014]. Warto nadmienić, że szacunkowa 
liczba „uprawiających” sport w Internecie wynosi 
250 mln osób. Potencjał ten zdaje się widzieć 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski, rozważający 
dodanie wirtualnych rozgrywek jako sportu 
pokazowego podczas Igrzysk Olimpijskich 
w Paryżu w 2024 r. [Stus, 2017].

Jednym z l iderów popularności  e -spor tu 
jest także Korea Południowa, w której to już 
w 1999 r.  zaczęto w telewizji  pokazy wać 
w i r t u a l n e  r ozg r y w k i .  O b e c n i e ,  r ów n i e ż 
w Polsce zauważalna jest zmiana postrzegania 
e - spor tu .  Pr z y k ł adowo te lewiz ja  Po lsat 
dostrzegając potencjał tkwiący w tej branży 
(w 2018 liczba widzów e-sportu w Polsce to 
850 tys.) przymierza się do wprowadzenia 
stacji telewizyjnej Polsat Games [Pallus, 2017].  
E-sport zaczyna współpracować ze sportem 
tradycyjnym. Jak podaje komentator sportu 
w sieci, Paul Chaloner, istnieje 196 drużyn 
sportowych zaangażowanych w e-sport, z czego 

150 są to kluby piłki nożnej. Wspomnieć można 
chociażby o takich zespołach jak rodzima Legia 
Warszawa czy Ajax Amsterdam lub Paris Saint-
Germain. Coraz częściej zauważyć można 
zainteresowanie tą branżą „dużego biznesu”. 
W 2017 r. Mercedes-Benz rozpoczął kooperację 
z ESL [Electronic Spor ts League] i  został 
sponsorem rozgrywek tejże ligi w Hamburgu. 
Oprócz tego wymienić można sponsoring ze 
strony Jack & Jones czy też Gillete.

Podsumowanie
Branża gier komputerowych jest stosunkowo 
młodą „przedstawicielką” sektora kreatywnego. 
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu była to prymitywna 
rozrywka umilająca pobyt gości w amerykańskich 
pubach. Dziś sytuacja zmieniła się diametralnie. 
B r a n ż a  g a m i n g owa  d o ś w ia d c z a  t r e n d u 
wzrostowego w przeciwieństwie do wielu 
innyc h obszarów z wiązanyc h z  ku l tu r ą . 
Potencjał „gamedevu” coraz częściej zauważają 
przedsiębiorcy oraz decydenci wielu państw. 
W Polsce globalny sukces Wiedźmina sprawił, że 
o rosnącej sile dotąd nierozpoznawalnej szeroko 
branży komputerowej dowiedziała się szersza 
opinia publiczna. Analizując dane historyczne 
i prognozy można stwierdzić, że „gamedev” 
to rynek niewątpliwie z wielkim potencjałem. 
Niezwykle silnym trendem wspierającym rozwój 
tej branży jest e-sport, przyciągający już nie tylko 
graczy, ale także widzów z całego świata. Analiza 
trendów wskazuje jednoznacznie na dalszy szybki 
rozwój całej branży.

Game Hours watched

League od Legends 274,7 mln

Counter Strike: Global Offensive 232,9 mln

Dota 2 217,9 mln

Hearthstone 76,9 mln

Overwatch 25,5 mln

Tabela 4: Najbardziej oglądane gry e-sportowe 
na portalu Twitch w 2017 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Newzoo, 2018.
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Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu 
handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre 
inne dni2 to jeden z najczęściej poruszanych 
i kontrowersyjnych tematów w tym roku. Jest ona 
przez wiele osób krytykowana, ale znaleźć można 
również jej zwolenników. W obecnym kształcie 
jest ona jednak wielce niedokładna, co najdobitniej 
udowodniły działania sklepów Biedronka oraz 
sieci sklepów Żabka. Czy zatem niniejsza ustawa 
powinna wejść w życie? Czy rzeczywiście zyskalina 
niej pracownicy, dla których została wprowadzona 
przez rząd? Na te oraz inne nasuwające się pytania 
odpowiada w dalszej części niniejszy artykuł. 

2 Pełna treść ustawy znajduje się w Dzienniku Ustaw z dnia 5 lutego 2018 r
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Rysunek 1: Możliwość handlu w niedzielę w krajach UE (stan na 2017 r.)

Źródło: Trzeciakowski 2017, s. 2
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Polska na tle innych państw UE pod 
względem stopnia liberalizacji handlu
Omawianie tematu zakazu handlu w Polsce warto 
rozpocząć od porównania Polski z pozostałymi 
państwami należącymi do UE by lepiej zrozumieć, 
jak zaskakująca może być ta ustawa w kontekście 
działań pozostałych krajów wspólnoty. Ustawa 
o zakazie handlu uchwalona przez Sejm na 
początku 2018 roku to przykład podążania 
drogą przeciwną do państw Unii Europejskiej, 
w których obecnie panuje trend liberalizacji 

przepisów o zakazie handlu.  Aż 19 z 28 państw 
członkowskich UE nie stosuje ograniczeń handlu 
w niedzielę, co prezentuje rysunek 1.  W 2009 r. 
8 krajów należących do UE zniosło lub znacznie 
zliberalizowało przepisy dotyczące zakazu handlu. 
Polska wraz z wprowadzeniem niniejszej ustawy 
zbliżyła się znacząco do najbardziej restrykcyjnych 
w tej kwestii państw i regionów, czyli Austrii, 
Niemiec oraz Walii.

Rysunek 2: Wyłączenia z ustawy o zakazie handlu

Źródło: Michalski 2018



67

Luki w ustawie a działania 
sklepów sieci Biedronka oraz Żabka
Obecnie ustawa o zakazie handlu zawiera 
katalog 32 wyjątków, które nie są objęte tą 
ustawą. Są to przede wszystkim piekarnie, 
cukiernie, apteki, lodziarnie, stacje benzynowe, 
kwiaciarnie, sklepy z prasą, placówki pocztowe 
oraz sklepy „dworcowe” (dokładny wykaz prezentuje 
rysunek 2). 

Państwowa Inspekcja Pracy w ciągu zaledwie 
5 miesięcy od momentu wejśc ia  ustaw y 
przeprowadziła 8,3 tys. kontroli  placówek 
handlowych. W siedmiu procentach przypadków 
sklepy były otwarte wbrew prawu [gazetalubuska.
pl 2018]. Niemniej, nie dowodzi to skuteczności 
ustawy, ponieważ zawiera ona, jak wspomniano, 
wiele luk. Jeśli przeanalizuje się dokładniej 
działania kilku największych sieci sklepów, takich 
jak Biedronka, czy Żabka to zdecydowanie nie 
można mówić o respektowaniu prawa, lecz o jego 
obchodzeniu. Poniżej scharakteryzowane zostały 
główne luki w ustawie. 

Bezwarunkowe wprowadzenie do ustaw y 
kategorii „placówki pocztowe” spowodowało, że 
mogą one być czynne w niedziele bez ograniczeń. 
W momencie konstruowania ustawy nie wzięto 
jednak pod uwagę, że placówki pocztowe to 
obecnie nie tylko punkty Poczty Polskiej, ale 
również punkty należące do spółki Żabka Polska2, 
która kilka lat wcześniej podpisała umowę z DHL 
oraz Pocztą Polską, dzięki czemu można odbierać 
i wysyłać przesyłki w jej sklepach. Na gruncie 
obecnie funkcjonującej ustawy nie ma możliwości 
zmiany tej sytuacji. Doprowadziło to niejako do 
nierównej konkurencji i może nakłonić kolejne sieci 
do podobnych działań i przekształcania swoich 
sklepów w placówki pocztowe jeśli ustawa nie 
zostanie znowelizowana.

2 Luka dotyczy zarówno sklepów Żabka jak i supermarketów Freshmarket.

Sklepy na terenie dworców to kolejna  najczęściej 
wymieniana luka prawna. Intencją ustawodawcy 
było najprawdopodobniej wyłączenie spod 
reżimu ustawowego kawiarni, piekarni czy małych 
sklepów, które znajdują się na każdym większym 
dworcu. Jednak w rzeczywistości na terenie 
dworców działają nie tylko takie sklepy. Dobrym 
przykładem jest sklep Biedronka znajdujący się 
na Dworcu Głównym w Poznaniu. 

Następna luka wiąże się z wydłużonym czasem 
pracy. Ustawa zakazuje jedynie handlu w niedziele, 
ale nie reguluje godzin nocnych w sobotę oraz 
poniedziałek, co doprowadza do sytuacji, w której 
pracownik może zostać zmuszony do pracy od 
północy z niedzieli na poniedziałek. Nie jest to 
praktyka powszechna, lecz znów za przykład 
posłużyć tu może Biedronka, a także niektóre 
hipermarkety Tesco [Michalski 2018]. Działania 
tego typu powodują, że pracownicy, zamiast 
spędzić czas z rodziną, co było jednym z celów 
wprowadzenia tej ustawy, odsypiają późne godziny 
wieczorne spędzone w pracy lub przygotowują się 
do zmiany nocnej  z niedzieli na poniedziałek.

Zapisy dotyczące „przeważającej działalności”  
to jeszcze jeden przykład niedopatrzenia w ustawie. 
Zapis ten przewiduje, że w niedziele niehandlowe 
prowadzić działalność mogą przykładowo 
kwiaciarnie, w których przeważająca działalność 
polega na sprzedaży kwiatów. Ponadto, krótko 
po wejściu ustawy w życie można było usłyszeć 
o sklepach z galerią obrazów, które przyjmowały 
nazwę galerii sztuki i kultury [gazetalubuska.pl 2018].
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Wyłączenie z ustawy stacji benzynowych to luka, 
do opisania której najlepszym przykładem jest 
PKN Orlen. Stacje należące do tego koncernu 
już teraz sprzedają nie tylko paliwo, ale również 
takie produkty jak masło, a w jego strategii 
można znaleźć zapis mówiący o zamiarze 
rozszerzenia asortymentu o sprzęt AGD oraz 
zakresu działalności o hurtownie spożywcze. 
Spółka odrzuca jednak oskarżenia o omijanie 
ustawy argumentując, że strategia została 
opracowana na długo przed wejściem ustawy 
[businessinsider.com.pl 2018].

Showroomy to z kolei nie tyle przykład luki 
w ustawie, co ewentualnego sposobu na jej 
wykorzystanie. Choć jest to na razie tylko pomysł 
to warto o nim wspomnieć, gdyż niedługo może 
on zostać wprowadzony w życie. Showroom 
to typ sklepu, w którym klient będzie mógł 
jedynie obejrzeć dany produkt, a zapłaty dokona 
w aplikacji, ponieważ ustawa reguluje jedynie 
zapłatę środkiem pieniężnym. Zakup poprzez 
aplikację de facto będzie przykładem sprzedaży 

internetowej, która nie jest objęta zakazem. 
Jedyny problem stanowi tutaj kwestia odebrania 
towaru. O takim rozwiązaniu jako pierwszy 
informował media prezes sieci Top Secret – 
Grzegorz Lipnicki [Skrzat 2018]. 

P ie r wsze pó ł  roku od momentu wejśc ia 
ustawy pokazało, że można ją obejść na wiele 
sposobów. Wzmiankowane przykłady nawiązują 
do najczęściej wymienianych praktyk, które 
stoją w sprzeczności z intencją ustawodawcy. 
Można oczekiwać, że jeśli ustawa nie zostanie 
poprawiona, wraz z upływem czasu takich 
p r z y k ł a d ów  m oże  by ć  w i ę c e j .  P ow y że j 
w ymienione luki  udowadniają ,  że ustawa 
w obecnym kształcie zawiera wiele niedociągnięć, 
które należy zlikwidować i powinny być one 
punktem odniesienia dla Rządu w momencie prac 
nad nowelizacją ustawy.

Źródło: GUS 2018

Rysunek 3: Struktura wydatków cudzoziemców na terenie Polski (II kwartał 2018 r.)
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Wady ustawy 
z perspektywy ekonomistów

Rząd argumentował potrzebę wprowadzenia 
ustawy między innymi wykorzystywaniem kobiet 
oraz przemęczeniem pracowników. Ponadto pracę 
w niedziele uznano za działanie utrudniające 
godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz 
przyczynę zmęczenia i przewlekłego stresu. 
Wpływ na ustawodawcę miały również względy 
religijne. Warto dokonać oceny wprowadzonej 
ustawy pod kątem jej wad wskazywanych między 
innymi przez ekonomistów zrzeszonych w Forum 
Odpowiedzialnego Rozwoju (Trzeciakowski 2017). 
Poniżej wymieniono najczęściej wskazywane 
przez nich wady ustawy o zakazie handlu.

Pierwsza z nich to wyższe koszty ponoszone 
przez konsumentów, którzy w niehandlową 
niedzielę są zmuszeni do zakupów w jednym, 
czy kilku drogich sklepach zlokalizowanych na 
osiedlu. Nie będą oni mogli zrobić zakupów 
w sklepach wielkoformatowych, mimo że oferują 
one większy asor tyment oraz niższe ceny. 
Ponadto konsumenci nie mogą robić zakupów 
w dni, w które jest to dla nich najwygodniejsze. 
Mają oni mniejszy wybór, co do czasu robienia 
zakupów. Rosną tym samym koszty alternatywne 
oraz trudniejsze staje się pogodzenie obowiązków 
zawodowych z życiem rodzinnym, o które przecież 
tak zabiegał rząd wprowadzając ustawę.

Nie da się ukryć, że sobota oraz niedziela to dni, 
kiedy zdecydowana większość Polaków robi 
zakupy, ponieważ są to dla nich zwykle dni wolne 
od pracy. Odebranie jednego z tych dni ogranicza 
tę grupę Polaków i zmusza do szukania czasu na 
zakupy w tygodniu bądź w sobotę, co dodatkowo 
obciąża kadrę pracującą w handlu zamiast 
jej pomóc. 

Ograniczenie konkurencji w postaci sklepów 
o większej produktywności to kolejna wada 
ustaw y,  k tóra  s t wor z y  pres ję  na w zrost 
cen. Jak pokazują badania przeprowadzone 
w Niemczech, Szwecji oraz Holandii, zakaz handlu 
w niedzielę powodował właśnie podniesienie cen 
[Trzeciakowski 2017].

Ustawa ma również negatywny wpływ na 
wynagrodzenia i zatrudnienie. Ogólnie rzecz 
biorąc, pracownicy większych sklepów mogą 
pochwalić się wyższymi zarobkami. Ponadto 
krótszy czas pracy w tygodniu doprowadza do 
redukcji zatrudnienia, tak jak to miało miejsce 
w Holandi i ,  Niemczech cz y Kanadzie  po 
wprowadzeniu regulacji dotyczących handlu.

Ko le jna  wada to  ogran icze nie  p r zewagi 
konkurencyjnej. Ustawa w obecnej formie nie tylko 
hamuje konkurencję oraz skuteczniejsze modele 
biznesowe, jakimi są sklepy wielkopowierzchniowe 
oraz wielkie sieci handlowe, ale wręcz doprowadza 
do ograniczenia przewagi konkurencyjnej na rzecz 
sklepów m.in. sklepów Żabka czy Freshmarket 
oraz tworzy szansę dla małych przedsiębiorców 
i lokalnych sklepów. 

Wprowadzenie ustawy zmniejszy także wpływy 
do budżetu państwa z tytułu podatku VAT. Mowa 
tu jednak nie tylko o przychodach, które generują 
Polacy, ale również sąsiednie nacje, jak Niemcy, 
Ukraińcy czy chociażby Czesi. Poniższy rysunek 
prezentuje wydatki cudzoziemców w Polsce 
w II kwartale 2018 r.

Wydatk i  w yszczególnionych na w ykresie 
cudzoziemców w II kwartale 2018 r. wyniosły 
11,5 mld zł, z czego niemal połowę przychodów 
wykreowali Niemcy. Ustawa wprowadziła także 
nowe regulacje dotyczące 13 dni świątecznych 
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dotychczas ustawowo wolnych od handlu. Wraz 
z wejściem ustawy w te święta otwarte mogą być 
punkty wyłączone z zakazu handlu, co oznacza, 
że wielu pracowników może być zmuszonych do 
pracy jeśli pracodawca sobie tego zażyczy. 

Liczne problemy z interpretacją zapisów to 
jeszcze jedna wada wprowadzonej ustawy. 
Przykładowo artykuł 3 ustawy stanowi, że przez 
handel należy „rozumieć proces sprzedaży 
polegający na wymianie towaru lub wyroby na 
środki pieniężne” [Ustawa z dnia 10 stycznia 
2018 r.]. Pytania, jakie się tu nasuwają to czym 
się różni proces sprzedaży od sprzedaży, czy 
możliwa jest zapłata bonem oraz czy jednorazowa 
sprzedaż to już proces sprzedaży. 

Na wprowadzeniu ustawy tracą nie tylko sklepy 
odzieżowe oraz spożywcze, ale również kina 
i restauracje, które notują znaczący spadek 
liczby klientów. Weekend to dla nich okres 
osiągania największych przychodów. Choć kina 
oraz kawiarnie i restauracje mogą prowadzić 
działalność w niedzielę to mimo to dużo straciły 
na zakazie handlu gdyż zdecydowana większość 
klientów przychodzi do galerii ze względu na 
sklepy odzieżowe i obuwnicze, a do restauracji 
wchodzi przy okazji. Według badań od początku 
roku do 20 maja galer ie handlowe miał y 
o 3 miliony mniej klientów niż w analogicznym 
okresie w roku poprzednim [Janik 2018]. 
Najmocniej ten odpływ odczuły właśnie kina 
i restauracje. W ich przypadku spadek obrotów 
wyniósł blisko 20% [Miączyński 2018].

Wejście ustawy zwiększa także prawdopodobieństwo 
u p a d ł o ś c i  c zę ś c i  p u n k tów  h a n d l ow yc h 
znajdujących się na granicy rentowności. 
Na zakazie tracą również wynajmujący, których 
przychód to czynsz pobierany od obrotu. 

Ostatnia grupa, w którą uderza ustawa to studenci 
pracujący na utrzymanie i opłacenie nauki. Zakaz 
handlu w niedzielę odbiera im często nawet 
12 godzin, przez które mogliby zarabiać.

Wszystkie powyższe wady jasno wskazują, 
że należałoby się ponownie pochylić nad ustawą 
w obecnym kształcie oraz racjonalnością 
jej wprowadzenia. 

Opinie ekonomistów, socjologów 
oraz przedsiębiorców na 
temat ustawy
Opinie ekonomistów, przedsiębiorców oraz 
socjologów w kwestii ustawy o zakazie handlu 
są bardzo podzielone. Odnosząc się do opinii 
socjologów można przytoczyć słowa J. Szalachy-
Jarmużek, która uważa, że ustawę o zakazie 
handlu można określić jako „element doganiania 
standardów zachodnich, gdzie od lat istnieje zakaz 
handlu w niedzielę” [Szafrańska 2017]. Jej zdaniem 
ustawa ta jest elastyczna oraz prospołeczna, 
a także podnosi problematykę kobiecą. Ponadto 
według tej autorki, do ograniczenia zatrudnienia 
oraz spadku obrotów w handlu nie dojdzie, 
ponieważ nawyki konsumentów z czasem się 
zmienią i przyzwyczają się oni do zakupów 
w trakcie tygodnia.

Przeciwnego zdania są ekonomiści  oraz 
przedstawiciele Business Centre Club według 
k tór ych zakaz handlu bardzo negatywnie 
odbije się na gospodarce Polski, spowoduje 
znaczny spadek obrotów sieci handlowych oraz 
przyczyni się do wzrostu bezrobocia. Według 
ich prognoz opublikowanych tuż przed wejściem 
ustawy spadek obrotów ma wynieść 5 procent, 
zatrudnienie może stracić 36 tys. osób, a spadek 
dochodów budżetu państwa ma sięgnąć 1,8 mld 
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zł rocznie [Szafrańska 2017]. Przedstawiciele 
f i rmy doradczej PwC podkreślają z kolei , 
że Polska jest wyjątkiem, gdyż w Europie panuje 
trend liberalizacji  przepisów dotyczących 
handlu, o którym wspomniano więcej w pierwszej 
części artykułu. Wielu przedsiębiorców wbrew 
pozorom nie obawia się jednak zakazu handlu. 
Przykładowo, Szymon Piduch – prezes Dino 
Polska jeszcze w 2017 r. zauważył, że niedziela jest 
najsłabszym dniem handlowym w tygodniu dla 
Dino. Prezes Jeronimo Martins także podkreślił, 
że niedziela nie jest kluczowym dniem handlu dla 
sieci. Podobny ton miała wypowiedź Dariusza 
Miłka – prezesa CCC S.A., który w jednym 
z wywiadów zauważył, że dzięki ustawie spółka 
zredukuje znaczną część kosztów wynagrodzeń 
przy niewielkim spadku obrotów [Pallus 2018]. 

Opinie pracowników sieci 
handlowych o ustawie

Niebagatelną rolę w dyskusji o niniejszej ustawie 
odgr y wają niewątpliwie pracownicy sieci 
handlowych. Kilka dni przed wejściem ustawy 
pozytywnie tą zmianę oceniła przeszło połowa 
z nich (56 proc.). 

Analizując dokładniej wyniki badań dla platformy 
TakeTask można wyciągnąć wniosek, że zakaz 
handlu spodobał się szczególnie rodzicom. 
69 proc. osób w tej grupie jest zadowolonych 
z wprowadzenia ustawy. Jednak wśród osób 
bezdzietnych jest to tylko 38 proc. Ustawę 
„popierają bardziej mieszkańcy małych i średnich 
miast – 63 proc. kasjerek i kasjerów, podczas 
gdy w dużych aglomeracjach – 11 proc. mniej” 
[Janczewski 2018]. Niemniej 38 proc. obawiała 
się pogorszenia godzin pracy. Mowa tu o pracy 

w soboty wieczorem oraz w poniedziałkowe 
poranki. W tym przypadku ponownie większą 
obawę wykazują rodzice niż osoby bezdzietne. 
Ponadto 46 proc. ankietowanych wyrażała obawę 
przed obniżką zarobków. 

Co bardzo istotne, 43 proc. respondentów 
wolałoby otrzymywać za pracę w niedzielę 
2 ,5- krotnie w yższą stawkę niż mieć tego 
dnia wolne. 

Podsumowanie

Dyskusja dotycząca ustawy o zakazie handlu 
ma wiele wymiarów oraz wiele opinii. Każda ze 
stron ma na swój sposób rację. W tym kontekście 
nasuwa się pytanie, interes czyjej grupy ma 
być przesądzający? Czy ważniejsza jest opinia 
ekonomistów i przyszły stan gospodarki, czy też 
zdanie samych pracowników sieci handlowych, dla 
których ta ustawa została wprowadzona. Niemniej 
jednak nie można pominąć faktu, że ustawa 
zawiera wiele niedociągnięć, luk oraz stwarza 
problemy związane z interpretacją zapisów. Aby 
dokonać kompleksowej oceny ustawy należy 
poczekać przynajmniej jeden rok i porównać go 
z wynikami analogicznego okresu lat poprzednich.

Mając na względzie powyższe wady oraz luki 
ustawy, a także opinie kilku grup należałoby się 
mocno pochylić nad możliwością wycofania 
ustawy oraz podwyższeniem płacy za pracę 
w niedzielę. Obawy i preferencje pracowników 
jasno wskazują, że bardziej od dnia wolnego 
cenią sobie wyższą płacę. Znaczący jest fakt, 
że na Węgrzech, do których polski rząd często 
nawiązuje w swoich działaniach, zakaz handlu 
utrzymał się jedynie przez rok. 
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Napływ uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki był 
w ostatnim czasie jednym z tematów dominujących 
w polskiej i zagranicznej debacie publicznej. Zdaniem 
sceptyków  obecność uchodźców ma wpływ 
destrukcyjny dla struktury etnicznej i religijnej 
państw Unii Europejskiej oraz gospodarki, systemu 
zabezpieczenia społecznego, a także bezpieczeństwa 
i porządku publicznego. Entuzjaści natomiast we 
wzroście liczby uchodźców upatrują szans na 
polepszenie sytuacji demograficznej, zasilenie 
gospodarki wykwalifikowaną kadrą oraz wzbogacenie 
kultury. Celem artykułu jest przedstawienie genezy 
kryzysu migracyjnego,  ustalenie definicji uchodźcy 
i imigranta oraz rozgraniczenia tych pojęć. Następnie 
scharakteryzowanie działań jakie podjęły państwa Unii 
Europejskiej wobec kryzysu oraz wskazanie stanowisk 
opowiadających się za przyjęciem uchodźców oraz tych 
niepopierających przyjęcia uchodźców do swojego kraju.
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Uchodźca czy imigrant? Podstawowe definicje

Pojęcia uchodźcy i imigranta są często, zwłaszcza w języku potocznym, 
używane jako synonimy,  ale nie mają identycznego znaczenia. Szersza 
debata nad różnicami pomiędzy tymi dwoma pojęciami rozpoczęła 
się w 2015 r., głównie za sprawą  mediów, w których określenia te były  
stosowane zamiennie. W kontekście migracji używane są także pojęcia 
takie jak: migrant, emigrant, repatriant czy reemigrant. W badaniach 
przeprowadzonych przez K. Torkington’a oraz F. P. Ribeiro (2018) zwrócono 
uwagę na częstość pojawiania się doniesień prasowych związanych 
z migracją. Badania polegały na śledzeniu nagłówków gazet i monitorowaniu 
częstości  użycia słów: „migrant”, „emigrant”, „imigrant” czy „uchodźca”. 
Co istotne, jak wykazano, każde ze słów jest nacechowane emocjonalnie 
i jest inaczej odbierane w społeczeństwie [Torkington, Ribeiro, 2018]. 
W powszechnym odbiorze słowa „migrant” i „emigrant” są odbierane 
neutralnie, natomiast określenia „imigrant” i „uchodźca” odbierane 
były raczej negatywnie. Badania dowiodły, że w nagłówkach w 2014 r. 
pojawiały się te najbardziej nacechowane wyrazy, czyli imigrant, emigrant 
i uchodźca, a najbardziej neutralny - migrant, występował bardzo rzadko. 
Wraz z nasileniem kryzysu migracyjnego w 2015 r. zaczęto, szczególnie 
w mediach, zastanawiać się nad różnicami pomiędzy tymi pojęciami oraz 
niewłaściwym ich stosowaniem [Torkington, Ribeiro, 2018].

Kim w takim razie są uchodźcy i jak odróżnić uchodźcę od imigranta, 
emigranta czy repatrianta? W naukowej terminologii migrantem określa się 
każdą osobę, która zmienia miejsce zamieszkania zarówno w granicach 
danego państwa, jak i międzynarodowo, niezależnie od: statusu prawnego 
danej osoby, dobrowolności lub/czy przymusu  migracji, przyczyn ruchu 
lub długości [Key Migration Terms, 2011]. Jest to zatem pojęcie najszersze, 
w ramach którego możemy wyróżnić specyficzne formy migracji. 
Emigrantami są osoby, które  wyjeżdżają za granicę w celu osiedlenia się 
(zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy [Główny Urząd Statystyczny, 
2018], z kolei imigrantami nazywane są osoby, które przybywają do danego 
państwa ze swojej ojczyzny. Repatriantem jest osoba – uchodźca, jeniec 
wojenny lub zatrzymany, który znalazł się poza granicami kraju wskutek 
przesiedleń czy zmian granic, i który ma prawo do powrotu do kraju jego 
obywatelstwa. Podobną kategorią jest reemigrant, jest to osoba, która 
wraca do ojczyzny z emigracji [Key Migration Terms, 2011]. Pojęcie uchodźcy 
zdefiniowane jest  w Konwencji Genewskiej z 1951 r., oznacza osobę, która 
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z obawy przed prześladowaniem z powodu 
swojej rasy, religii, narodowości, przynależności 
do określonej grupy społecznej lub z powodu 
przekonań politycznych przebywa poza granicami 
państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub 
nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony 
tego państwa, albo która nie ma żadnego 
obywatelstwa i znajdując się na skutek podobnych 
zdarzeń, poza państwem swojego dawnego 
stałego zamieszkania, nie może lub nie chce 
z powodu tych obaw powrócić do tego państwa 
[Konwencja dotycząca statusu uchodźców 
z dnia 28 lipca 1951 r.].  W związku z szerokim 
zakresem, jaki obejmuje każde z pojęć można 
dokonać podziału migracji  ze względu na 
następujące kryteria: czas trwania migracji, 
obszar, na którym ma miejsce przemieszczanie się 
ludności, przyczyny zmiany miejsca zamieszkania 
oraz sposób organizacji i przebiegu migracji. Ze 
względu na czas trwania migracji wyróżnia się 
migracje stałe, czyli takie na czas nieokreślony, 
migracje czasowe, inaczej sezonowe, czyli 
zmiany miejsca zamieszkania np. tylko na czas 

studiów oraz migracje wahadłowe, które polegają 
na codziennej zmianie miejsca położenia np. 
podróż z pracy i do pracy. Podział ze względu 
na obszar obejmuje migracje wewnętrzne, czyli 
takie, które przybiegają w granicach danego 
kraju. Przykładem są migracje ze wsi do miast, 
bądź odwrotnie, a także migracje z miasta do 
miasta lub ze wsi do wsi. Drugim rodzajem są 
migracje zewnętrzne, czyli migracje poza granice 
kraju. Właśnie do kategorii migracji zewnętrznych 
wpisują się powyżej zdefiniowane pojęcia 
imigracji, emigracji, reemigracji czy repatriacji. 
Jeśli chodzi o przyczyny migracji ludności, to 
wyróżnia się migracje z powodów: zarobkowych, 
rodzinnych, edukacyjnych, politycznych, religijnych, 
osadniczych, czy narodowościowych. Ze względu 
na sposób organizacji i przebiegu wyróżniamy 
migracje: indywidualne, grupowe, planowe, 
żywiołowe, legalne, nielegalne, dobrowolne, 
oraz przymusowe [Migracje ludności, Materiały 
dydaktyczne Zakładu Demografii i Gerontologii 
Społecznej UŁ, 2018].

Rysunek 1: Osoby ubiegające się o azyl w Europie w latach 2008-2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Asylum and �rst time asylum applicants - annual aggregated data (rounded), Eurostat, 2018
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Geneza problemu 
i przyczyny migracji

Migracje są zjawiskiem znanym od wieków. Można 
wymienić w historii kilka znaczących ruchów 
ludności, którymi były m.in.: wędrówka ludów 
na przełomie IV i V wieku, kolonizacja niemiecka 
zapoczątkowana w XII wieku w południowo-
wschodnim basenie Morza Bałtyckiego, odkrycia 
geograficzne i kolonizacja terenów Nowego 
Świata, rozwój terytorialny Stanów Zjednoczonych 
w XVIII i XIX wieku, czy wydarzenia spowodowane 
przez trwającą II wojnę światową. Współcześnie 
migracje nasiliły się w 2015 r. (rysunek 1). Szacuje 
się, że jest to największy ruch migracyjny od 
czasów II wojny światowej. Jest on kontynuacją 
wydarzeń zwanych „Arabską wiosną”, podczas 
których doszło do rozpadu państw (np.: Libii), 
obalenia władzy w takich krajach jak Jemen czy 
Jordania, a także wojen (m in. w Syrii i Libii). 

Skutkiem tego były liczne ucieczki ludności do 
krajów ościennych, a nawet Europy, których 
skala w 2015 r. stała się masowa. [Fuada, Linka, 
2016, s. 7], a liczba osób starających się o azyl 
w 2015 r. wzrosła ponad dwukrotnie w stosunku 
do roku poprzedniego.

Główną przyczyną migracji ludności są konflikty 
na Bliskim Wschodzie – głównie te wewnątrz 
krajów, np. wojny domowe w Syrii, Libii czy 
Jemenie, a także konflikt w Afganistanie. Wojna 
domowa spowodowała: zapaść gospodarczą 
(zamknięcie szlaków handlowych, zamknięcie 
zakładów przemysłowych, spadek wartości 
walut względem dolara), głód ze względu na 
wzrost cen żywności i leków, a także w wielu 
przypadkach brak możliwości zaspokojenia 
podstawowych potrzeb bytowych [Wilk, 2016]. 

Rysunek 2: Osoby ubiegające się o azyl w państwach UE według obywatelstwa w 2015 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Asylum in the EU Member States Record number of over 1.2 million �rst time asylum 
seekers registered in 2015 Syrians, Afghans and Iraqis: top citizenships, Eurostat, 2016]].
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Syria, prócz konfliktów politycznych, których 
podstawą jest chęć transformacji systemowej 
z systemu socjalistycznego na wzór sowiecki 
na system demokrat yczny,  k raj  w latach 
2006-2010 został dotknięty tzw. Wielką Suszą 
– największą od 40 lat w tamtym regionie. 
W związku z powyższymi wydarzeniami tysiące 
obywateli Syrii szuka schronienia u sąsiadujących 
krajów tj: Turcja, Liban, Jordania, Irak i Egipt, 
a także w Europie. Uzyskanie statusu uchodźcy 
wymaga jednak spełnienia szeregu warunków. 
G ł ównym warunk iem jes t  w ykazanie ,  że 
p r ze ś la d owa n ia  z  p owo d u  r as y,  r e l i g i i , 
narodowości, przynależności do określonej grupy 
społecznej lub z powodu przekonań politycznych 
są realne. Obawa o zdrowie i życie nie jest 
przesłanką do przyznanaia statusu uchodźcy, 
jednak zła sy tuacja w kraju pochodzenia 
cudzoziemcy może już być podstawą do nadania 
statusu. [Wilk, 2016].

Ucieczki do Europy są motywowane wieloma 
cz ynnikami.  Uchodźcy nie  zak ładają już 
powrotu do domu, ponieważ nie widzą szans 
na zmianę sy tuacji  w ich ojczyznach. Po 
osiedleniu się w miejscu docelowym starają się 
ściągnąć jak największą część swojej rodziny 
z kraju pogrążonego w biedzie i wojnie. Kolejnym 
czynnikiem jest brak nadziei na otrzymanie prawa 
do stałego pobytu w krajach sąsiadujących tj: 
Jordania czy Turcja. Liczba uchodźców jaka 
już dotarła do tych krajów powoduje niechęć 
wśród obywateli do przyjmowania kolejnych 
osób, przeludnienie oraz problemy ekonomiczne 
w krajach sąsiadujących z ojczyznami uchodźców. 
Władze krajów ościennych, do których uciekli 
obywatele krajów dotkniętych m. in. wojną, 
zmuszają uchodźców do wyjazdu z ich krajów 

lub powrót do Syrii. Następnym czynnikiem 
powodującym emigrację z krajów jest brak 
dostatecznej pomocy humanitarnej. Co prawda 
organizacje  międz ynarodowe organizują 
pomoc humanitarną dla państw dotkniętych 
problemami w tamtym regionie, jednak pomoc 
ta nie dociera wszędzie. Innymi czynnikami, 
jakie motywują do opuszczenia swojej ojczyzny 
przez uchodźców jest brak pracy, powszechne 
bezrobocie jakie panuje szczególnie na terenach 
dotkniętych Wielką Suszą, oraz niskie płace. 
Zapaść gospodarcza i społeczna doprowadziła 
również do upadku systemu edukacji i oświaty 
w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, 
co spowodowało niemożliwość kształcenia dzieci 
i zabezpieczenia potencjału rozwojowego kraju 
[Wilk, 2016].

Co takiego przyciąga uchodźców z Bliskiego 
Wschodu do państw europejskich? Jest to na 
pewno łatwość dostania się do UE (Grecji czy 
Włoch) oraz stabilność polityczna i przestrzeganie  
praw człowieka w tych krajach. Szczególnie ważne 
dla  uchodźców jest zapewnienie zaspokojenia 
podstawowych potrzeb, a także perspektywa 
osiedlenia się  oraz przyjazdu kolejnych członków 
rodziny,  podjęcia pracy oraz możliwość edukacji 
dzieci [Wilk, 2016]. Scenariusz dalszych losów 
uchodźców jest jednak silnie uzależniony od 
rozwiązań przyjętych w krajach przyjmujących.
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Działania państw członkowskich 
Unii Europejskiej

Jednym z pierwszych impulsów do podjęcia 
skoordynowanych działań na szczeblu UE 
by ł y  w ypadk i  z  udzia ł em uchodźców na 
Morzu Śródziemnym, m. in. zatonięcie łodzi 
z uchodźcami z Afryki i Bliskiego Wschodu 
u wybrzeży Libii. Po tym wydarzeniu zwołano 
szczyt Rady Europejskiej, na którym wezwano 
Komisję Europejską do przedstawienia strategii 
migracyjnej, co miało miejsce w maju 2015 r. 
Wyznaczono środki natychmiastowe, które 
należy podjąć, by zapobiec dalszym wypadkom 
z udziałem uchodźców oraz opanować sytuację 
na południu Europy. W dokumencie zostały 
wskazane takie działania ,  jak :  ratowanie 

migrantow na morzu, zwalczanie przemytu ludzi 

oraz uruchomienie pomocy finansowej dla państw 

członkowskich, których systemy azylowe zostały 

najbardziej obciążone. Innymi rozwiązaniami 

są dwa systemy monitorowania ruchu ludności: 

(1) europejski system informacji o podróży oraz 
zezwoleń na podróż, który ma pomóc stwierdzić 
czy cudzoziemcy nie posiadający obowiązku 
wizowego mogą stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa,  (2) unijny system wjazdu/
wyjazdu, ma służyć do monitorowania sytuacji 
w ruchu bezwizowym [Szymańska, 2017]. 

Zgodnie z Konwencją wyznaczającą państwo 
odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl 
złożonych w jednym z Państw Członkowskich 
Wspólnot Europejskich, odpowiedzialne za 
przyjmowanie wniosków o azyl jest państwo, 
do k tórego uchodźca t raf i ł  w p ie r wsze j 
kolejności [Konwencja wyznaczająca państwo 
odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl 
złożonych w jednym z Państw Członkowskich 
Wspólnoty Europejskiej sporządzona w Dublinie 
dnia 15 czerwca 1990 r]. W praktyce oznaczało 
to, że uchodźcy przybywający do Europy od 

Rysunek 3: Kierunki migracji uchodźców z krajów Bliskiego Wschodu w 2015 r.

Źródło: First instance decisions on applications by citizenship, age and sex Quarterly data (rounded), Eurostat, 2018
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południa i południowego-wschodu powinni 

pozostać i starać się o azyl we Włoszech i Grecji.  

Liczba uchodźców, k tórzy chcieli uzyskać 

schronienie w tych krajach zmusiła ich władze do 

wystosowania apelu do państw Unii Europejskiej 

o wsparcie w przyjmowaniu obywateli z innych 

państw [Premier Cipras: Grecja nie jest w stanie 

poradzić sobie z napływem imigrantów, 2015]. 

Komisja Europejska wydała dwie decyzje 

o relokacji łącznie 160 tys. uchodźców z Grecji, 

Włoch i Węgier do innych krajów Unii, a działania 

te wsparła Kanclerz Niemiec [Solidarność 

Europejska: System relokacji uchodźców,  b.d.]. 

Zgodnie z danymi z Centrum Nauk Ekonomicznych 

w Monachium oraz danymi Eurostatu (rysunek 3), 

największa ilość uchodźców ubiegała się o azyl 

w 2015 r. w Niemczech, Szwecji, Francji, Włoszech, 

Austrii oraz Wielkiej Brytanii. [Asylum applicants in 

the EU – an overview, 2016].

W ramach wprowadzania zmian wspólnego 

europejskiego systemu azylowego w 2011 r. 

została przyjęta dyrektywa, w której zawarte 

są normy k wal i f ikowania cudzoziemcow 

jako uprawnionych do korzystania z ochrony 

międzynarodowej ,  przyznawania statusu 

uchodźcy i ochrony uzupełniającej. Reformę 

wspólnego europejskiego systemu azylowego 

kontynuowano w 2013 r. poprzez przyjęcie 

trzech dokumentów: rozporządzenia w sprawie 

kryteriów i mechanizmów ustalania państwa 

członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie 

wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej 

złożonego w jednym z państw członkowskich 

UE (rozporządzenie Dublin III), które określało, 

które z państw powinno rozpatrywać wnioski 

azylowe. Kolejne dwa dokumenty, czyli dyrektywa 

w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania 
ochrony międzynarodowej oraz  dyrektywa 
dotycząca norm przyjmowania wnioskodawców 
ubiegających się o ochronę, przewidywały 
gwarancje przestrzegania praw osób starających 
się o ochronę. Dodatkowo wspólny europejski 
system azylowy utworzył Europejski Urzędu 
Wsparcia w Dziedzinie Azylu. Urząd miał udzielać 
wsparcia państwom, ktorych systemy azylowe 
zostały obciążone największą liczbą osób 
starających się o azyl [Szymańska, 2017].

Dodatkowo, 18 marca 2016 r. zostało podpisane 
porozumienie pomiędzy Unią Europejską , 
a Turcją, które miało na celu rozwiązanie kryzysu 
migracyjnego. W wyniku tego porozumienia każdy 
nowy migrant o  nieuregulowanym statusie, który  
przedostanie się z Turcji na greckie wyspy od 
20 marca 2016 r. zostanie odesłany do Turcji. 
Każde odesłanie Syryjczyka z wysp greckich 
do Turcji  spowoduje jednak przesiedlenie 
innego Syryjczyka z Turcji do UE. Państwo 
tureckie będzie odpowiedzialne za zapobieganie 
powstawania nowych szlaków morskich czy 
lądowych nielegalnych migracji. Porozumienie 
zakładało również liberalizację prawa wizowego, 
udoskonalenie unii celnej, przekazanie przez 
UE 3 mld euro w ramach Instrumentu Pomocy 
dla Uchodźców w Turcji  oraz współpracę 
UE i Turcji w celu poprawy sytuacji w Syrii. 
Ten akt przyczynił się do ograniczenia migracji 
ludności w kierunku Europy, co przedstawiono 
na rysunku 1. [Oświadczenie UE–Turcja (18 marca 
2016), 2016]. 

Kontrowersje wzbudziła reforma zarządzania 
strefą Schengen. Zostały wprowadzone nowe 
mechanizmy oceny i monitorowania stosowania 
dorobku prawnego Schengen w państwach 
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członkowskich, dodatkowo zaszły zmiany 
w kodeksie granicznym Schengen. Zmiany 
te dały możliwość przywracania kontroli na 
granicach wewnątrz strefy, jeżeli jedno z państw 
nie jest w stanie ochronić zewnętrznej granicy 
i naraża poprzez to bezpieczeństwo całej strefy. 
Propozycja przekazania Komisji Europejskiej 
prawa do decydowania o czasowym przywracaniu 
granic została odrzucona przez państwa 
członkowskie, które broniły swoich uprawnień 
w tej kwestii [Szymańska, 2017].

Wdrażanie unijnej strategii napotkało liczne 
bariery m. in. brak zgody państw członkowskich 
co do kierunku działań antykr yzysowych, 
co w dalszym postępowaniu wymuszało na 
poszczególnych państwach działanie na własną 
rękę, czasami wbrew interesom partnerów. 
Głównym czynnikiem do podjęcia jakichkolwiek 
działań było osłabienie gospodarcze państw 
z południa Europy. Kolejnym czynnikiem, który był 
następstwem masowego napływu ludności, była 
kwestia bezpieczeństwa Unii, przede wszystkim 
obawy związane ze zwiększeniem ryzyka działań 
terrorystycznych ze strony Państwa Islamskiego 
[Szymańska, 2017].

Europa podzielona
W związku z różnymi opiniami na temat 
przyjmowania uchodźców czy imigrantów 
państwa Unii Europejskiej podzieliły się na 
dwa obozy: na tych będących „za” przyjęciem 
uchodźców, udzieleniem im niezbędnej pomocy 
i wsparcia oraz na tych będących „przeciw” 
przyjmowaniu cudzoziemców.

Najbardziej zaangażowanym krajem w pomoc 
uchodźcom i imigrantom są Niemcy. W 2015 r. 
przyjęły ponad 2 miliony osób. Początkowo 

obywatele Niemiec bardzo chętnie pomagali 
imigrantom, niestety w późniejszym czasie 
p o jawi ł y  s i ę  p ro b le my z  zar z ą dzan ie m , 
organizacją i ograniczeniem kryzysu. Niemcom 
przyświecała idea bezwarunkowej pomocy 
za wszelką cenę, jednak rozmiar zjawiska 
przerósł oczekiwania władz i obywateli Niemiec. 
Długotrwałe przyjmowanie potrzebujących 
z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej pogłębiło 
kryzys migracyjny i wywołało pogłębienie 
nastrojów antyimigracyjnych. Kanclerz Niemiec 
była wielokrotnie kry tykowana za politykę 
otwartych drzwi zarówno przez obywateli w kraju, 
jak i poza granicami. W związku z rosnącymi 
trudnościami związanymi z kryzysem jaki 
dotknął Europę, kanclerz Niemiec nawoływała 
do wspólnego ogólnonarodowego rozwiązania 
sy tuac j i  i  do  so l idar nośc i  z  pa ńs t wami 
przyjmującymi cudzoziemców, proponując 
relokację uchodźców, którą to propozycję poparły 
Włochy, Grecja i Francja, czyli kraje, do których 
trafiła największa liczba uchodźców. Większość 
państw zaakceptowała propozycję przyjęcia 
uchodźców według zaproponowanego przez 
Komisję Europejską podziału, jednak realizacja 
całego przedsięwzięcia okazała się trudniejsza ze 
względu na różną politykę migracyjną i odmienne 
warunki socjalne w każdym z państw. Dodatkowo 
opór państw Europy środkowo-wschodniej położył 
kres idei relokacji jako ogólnounijnego rozwiązania 
kryzysu humanitarnego [Dhal, Dziudzik, 2015].

Warto również podkreślić, że dla krajów, które dziś 
w największym zakresie przyjmują uchodźców, 
migracja jest znanym zjawiskiem, ponieważ 
w historii tych krajów miały miejsce masowe 
napływy ludności. W Niemczech w latach 
50. i 60. odnotowano wzrost gospodarczy, 
w trakcie którego pojawił się deficyt pracowników . 
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W 1961 r. Niemcy podpisały z Turcją umowę 
o naborze pracowników, tzw. „gastarbeiterów”. 
D o  N ie mie c  p r z y by ł y  t ys i ą c e  tu re c k ic h 
obywateli , k tórzy potem sprowadzili swoje 
rodziny.  B y ł  to  jeden z  k i lku  masow ych 
n a p ł y w ó w  l u d n o ś c i  d o  N i e m i e c . 
[Od gastarbeiterów do niemieckich obywateli 
– historia tureckiej imigracji, 2012]. Podobnych 
p rob le mów doświadcza ł a  w t y m czas ie 
Francja,  dlatego przyjęła masową emigrację 
z Algierii i innych swoich kolonii [Stanukowicz, 
2015]. W przypadku Szwecji,  do 1930 r. był to 
kraj emigracji,  którego obywatele wyjeżdżali 
w poszukiwaniu lepszych warunków życia. 
Od 1930 r. sy tuacja się odmieniła. Europę 
dotknął kryzys ekonomiczny, a Szwecja stała się 
kierunkiem migracji ludności. W latach 30. do 
Szwecji zaczęli z terenów Niemiec przybywać 
Ż y d z i  w  p o s z u k i w a n i u  s c h r o n i e n i a , 
a systematyczne łagodzenie prawa dotyczącego 
uchodźców i imigrantów,  stosunkowa łatwość 

otrzymania azylu i obywatelstwa szwedzkiego 
było i nadal jest, obok bardzo rozwiniętego 
systemu socjalnego, zachętą dla cudzoziemców 
przybywających do Szwecji  [Kłonczyński , 
2014]. Państwa położone w Europie Środkowo-
Wschodniej przyjmują głównie postawę niechętną 
wobec migrantów z Bliskiego Wschodu. Takie 
zachowanie podyktowane jest zarówno sytuacją 
ekonomiczną, która nie pozwala na objęcie 
nowoprzybyłych opieką socjalną w takim 
stopniu, jaki zaoferować im mogą bogatsze 
kraje zachodniej Europy. Przyczyn społecznego 
sceptycyzmu można upatrywać też w  dość 
jednolitej strukturze narodowościowej (w Polsce 
mniejszości narodowe i etniczne to zaledwie 
0,74%, a na Słowacji ok. 1,46%) i  brakiem 
wcześniejszych doświadczeń w przyjmowaniu 
imigrantów na masową skalę (rysunek 4 i 5). 
Ze w zg l ę d u  na  n iż sz y  p oz io m do c ho d u 
narodowego i mniej rozwinięty system wsparcia 
migrantów, państwa te były zwykle pomijane 

Rysunek 3: Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce (spis powszechny 2011 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, MSWiA
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jako cele migracji  zarobkowej ,  co więcej , 
same są znacznie częściej opuszczane przez 
swoich obywateli poszukujących lepszych 
warunków bytowych. Wśród krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej, Węgry w największym 
stopniu doświadczyły  problemu uchodźców, 
gdyż stały się krajem tranzytowym na szlaku 
prowadzącym do Niemiec. Węgry zostały nawet 
oskarżone o odwrócenie się od wartości Unii 
Europejskiej, po tym jak zapowiedziały i rozpoczęły 
budowę ogrodzenia choniącego granice kraju 
przed napływem imigrantów, utworzyły patrole 
graniczne ,  przy ję ł y poprawkę do Ustaw y 
o azylu, zgodnie z którą  przekroczenie granicy 
państwa węgerskiego bez pozwolenia, stanowi 
naruszenie prawa, które jest zagrożone karą do 
trzech lat pozbawienia wolności. Na Słowacji 
nieprzyjmowanie imigrantów zostało uzasadnione 
koniecznością zagwarantowania bezpieczeństwa 
państwa i obywateli przed islamizacją. Podobnego 
zdania były władze Republiki Czeskiej. Rząd 
Rzeczypospolitej  Polskiej sprzeciwiał się 

odgórnemu narzucaniu liczby imigrantów jaki 
ma przyjąć każdy z krajów [Potyrała, 2015]. 
Warto podkreślić, że działania zmierzające do 
ograniczenia napływu uchodźców podejmowane 
były również przez kraje Europy Zachodniej, choć 
nie przybierały one radykalnych form odmowy 
przyjęcia. Władze austriackie przywróciły kontrole 
na granicach swojego państwa, podobnie na 
granicy z Austrią uczynili Słoweńcy. Grecja 
i Włochy, które jako pierwsze zostały dotknięte 
kryzysem,  zwiększyły intensywność patroli 
nad brzegiem Morza Śródziemnego. W Danii 
podjęto restrykcyjne działania. Konfiskowano 
mienie uchodźców, nawet to mające wartość 
sentymentalną.  Mienie to pokr y wa koszt 
zakwaterowania i wyżywienia przybyszów. W Danii 
również proces łączenia rodzin uchodźczych jest 
nieco dłuższy niż w innych państwach, które 
przyjmują uchodźców. Celem jest ograniczenie 
liczby przybywających cudzoziemców i składania 
wniosków o azyl w Danii. Działania te zostały 
potępione przez ONZ. W Szwecji podejście do 

Rysunek 5: Mniejszości narodowe i etniczne na Słowacji (spis powszechny 2011 r.
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Argumenty „za” 
przyjmowaniem uchodźców

• Konieczność wypełniania postanowień 
międzynarodowych np.: 
Konwencji dot. uchodźców z 1951 r.

• Idea solidarności międzynarodowej. 
Solidarność dotyczy ponoszenia wspólnej 
odpowiedzialności, opartej na zasadach 
rowności i sprawiedliwości społecznej.

• Koncepcja moralności i etycznego działania 
w stosunkach międzynarodowych.

• Wzbogacenie kulturowe Europy. Dorastanie 
młodych obywateli w wielokulturowym 
społeczeństwie zmniejsza ryzyko 
wystąpienia nacjonalizmów oraz 
przestępstw na tle rasisowskim.

• Poprawa sytuacji demograficznej 
w państwach przyjmujących uchodźców; 
zwiększenie przyrostu naturalnego.

• Uchodźcy często posiadają cenne 
umiejętności np. doświadczenie 
w handlu detalicznym

• Wzrost społeczeństwa generuje wzrost 
popytu oraz podaży, rośnie produkcja 
i ma to wpływ na PKB, powstają nowe 
miejsca pracy.

Argumenty „przeciw” 
przyjmowaniu uchodźców

• Zagrożenie bezpieczeństwa obywateli 
państw europejskich.

• Wizja przywrócenia wzmożonych 
kontroli granicznych, szczególnie 
granic zewnętrznych.

• Automatyczny mechanizm rozdziału 
imigrantów między państwa członkowskie, 
narusza zagwarantowaną w prawie 
międzynarodowym swobodę wyboru 
państwa, w ktorym osoba zainteresowana 
złoży wniosek o azyl.

• Możliwość wewnętrznych napięć, 
spowodowana obecnością cudzoziemców, 
często odmiennych kulturowo 
i cywilizacyjnie od społeczności 
państw goszczących.

• Destabilizacja spowodowana niedosatkiem 
wody, żywności, arykułów medycznych 
ze względu na przyjęcie uchodźów.

• Postrzeganie uchodźców jako „obcych” 
konkurujących o miejsca pracy, żywność 
czy opiekę medyczną.

• Powstanie dzielnic „no go zone” 
oraz dzielnic biedy

• Nadwyrężanie budżetów na wydatki 
socjalne dla uchodżców
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przyjmowania uchodźców jest bardziej liberalne, 
jednak także tam od 2015 r., pojawiły się wśród 
obywateli nastroje antyimigracyjne. Liczba 
osób chcących udzielić pomocy imigrantom 
w 2016 r. w stosunku do takich samych badań 
przeprowadzonych w 2015 r. spadła. Obawy 
szwedzkich obywateli związane z panującą 
poli tyką migracyjną w ich kraju w ynikają 
z nadużyć systemu pomocy społecznej oraz 
wzrostem  przestępczości. Obecnie w Szwecji 
prawo do łączenia rodzin jest ograniczone, 
a na granicach zostały przywrócone kontrole 
[Dhal, Dziudzik, 2015].

W tabeli 1 zestawiono   argumenty  podnoszone 
przez przeciwników i zwolenników napływu 
uchodźców. Warto jednak podkreślić, że oprócz 
potwierdzonych zjawisk, są to również opinie 
wskazujące na obawy, bądź nadzieje, na nową 
rzeczywistość obywateli Unii Europejskiej.

Podsumowanie

W  o p r a c owa n i u  p r ze d s t aw i o n a  zo s t a ł a 
geneza problemu kryzysu migracyjnego, ze 
wskazaniem na trudną sytuację obywateli państw 
dotkniętych brakiem stabilności politycznej 
i ekonomicznej, co stanowi jeden z motywów 
migracji.  Rozgraniczenie znaczenia pojęć 
związanych z migracjami ludności stanowi ważną 
część pracy, która pozwala na identyfikację 
i  właściwą k lasy f ikację ruchów ludności 
oraz stanowi podstawę do oceny zaistniałej 
sytuacji. Wyjaśnienie pojęć pomaga w lepszym 
zrozumieniu problemu i motywów, jakie kierują 
migrującymi do opuszczenia własnej ojczyzny, są 
to m. in. poszukiwanie bezpieczeństwa, pokoju, 
poszanowania praw człowieka, znalezienie pracy 

i lepszych warunków do życia. Przedstawienie 
s y t u a c j i  s p o ł e c z n o  –  e k o n o m i c z n e j 
w państwach dotkniętych niepokojem, a także 
sytuacji państw, które przyjęły przybyszów 
pomaga w zidentyfikowaniu przyczyn oraz 
rozpoznaniu motywów wyboru kierunku migracji. 
W opracowaniu zostały także przedstawione 
obawy jakie pojawiają się w związku z napływem 
ludności z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej 
do Europy oraz korzyści jakie mogą z tej sytuacji 
płynąć. Współczesny kryzys migracyjny jest 
wyzwaniem dla krajów europejskich, które muszą 
zmierzyć się ze znacznym napływem ludności 
wymagającej silnego wsparcia socjalnego. Obawy 
dotyczące zaburzenia poczucia bezpieczeństwa, 
p o w s t a w a n i a  w e w n ę t r z n y c h  n a p i ę ć , 
obciążania systemów socjalnych w krajach 
przyjmujących stały się elementem dyskusji 
publicznej i konieczności szerszych badań 
nad ekonomicznymi i społecznymi skutkami 
kryzysu migracyjnego. Kraje, stowarzyszenia, 
fundacje czy nawet pojedyńcze osoby udzielające 
pomocy uchodźcom i wspierające bezpośrednio 
działania prowadzące do poprawy sytuacji, 
w krajach dotkniętych wojnami i problemami 
społeczno – ekonomicznymi, widzą korzyści 
w postaci przyjęcia uchodźców tj:  wzrost 
demograficzny, rozwój kultury czy napływ 
często dobrze wykwalifikowanej kadry. Ponadto 
pomoc w zaistniałej sytuacji jest podyktowana 
wypełnianiem postanowień międzynarodowych 
(Konwencja Genewska). Analiza intensywności 
ruchów migracyjnych wskazuje też, że działania 
podjęte przez państwa członkowskie Unii 
Europejskiej przyczyniły się do złagodzenia 
kryzysu. Nie oznacza to jednak zakończenia 
kryzysu, a jedynie wyhamowanie jego pierwszej 
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fazy. W kolejnych okresach konieczne jest 
stworzenie w ramach  UE systemu pomocy 
uchodźcom, pozwalającego na ich asymilację 
i zmniejszenie obciążeń socjalnych krajów 
przyjmujących, a także pogłębiona dyskusja 
nad warunkami ustanawiania i  wdrażania 
instrumentów solidarnej polityki migracyjnej 
w ramach Wspólnoty.






