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Od Rady Naukowej

Przekazujemy w Państwa ręce 165. numer zeszytu „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania 
i Finansów”. Autorzy poruszyli w nim tematy związane m.in. z problematyką służby zdrowia, 
ekonomicznymi losami absolwentów kierunków medycznych czy też ze sprawozdawczością 
narracyjną. Artykuły mają charakter zarówno teoretyczny, jak i empiryczny. Zostały napi-
sane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej Polski.

Liczymy na to, iż kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania i Finansów” będzie 
stanowić ciekawą lekturę dla pracowników naukowych i praktyków życia gospodarczego.

W pierwszym artykule Marek Rocki zaprezentował wyniki badań dotyczących ekono-
micznych losów absolwentów rocznika 2014 kierunków z obszaru nauk medycznych i nauk 
o zdrowiu.

Problematyką publicznej opieki zdrowotnej zajęła się w drugim artykule Iwona Borkow-
ska. Autorka podjęła próbę oceny kondycji tego rodzaju opieki zdrowotnej w Polsce.

Celem artykułu Anny Ruzik-Sierdzińskiej i Janusza Sierdzińskiego jest omówienie eko-
nomicznych kosztów i korzyści z telemedycyny. Autorzy dokonali przeglądu dotychczaso-
wych badań w tym zakresie.

W kolejnym artykule Anna Tworkowska-Baraniuk i Karolina Zapolska, na tle wybra-
nego orzecznictwa, przedstawiły zagadnienie zdrowia i zdrowia publicznego jako przesłanek 
dopuszczających ograniczanie wolności gospodarczej.

Przybliżenie pojęcia świadomości zdrowotnej pacjenta oraz pokazanie, na przykładzie 
analiz dostępnych autorkom opracowania, jaki jest poziom świadomości zdrowotnej wśród 
polskiego społeczeństwa oraz jakie instrumenty mogą być wykorzystywane do zwiększania 
tego poziomu to cel następnego artykułu, autorstwa Ewy Kosycarz i Krystyny Walendowicz.
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W następnym artykule autorzy – Marek Szturo, Joanna Długosz i Karolina Szturo zapre-
zentowali badanie związku pomiędzy publicznym zadłużeniem, ryzykiem niewypłacalności 
oraz rozmiarami szarej strefy gospodarczej jako wyznacznikami poziomu bezpieczeństwa 
finansowego państwa.

Dominika Gadowska-dos Santos w swoim artykule podjęła próbę przedstawienia istoty 
finansjalizacji rynku nieruchomości mieszkaniowych i oszacowania skali tego zjawiska 
w Polsce w latach 2000–2015.

Ocena wpływu regulacji sektorowych na wartości informacyjne sprawozdań opera-
tora wyznaczonego z realizacji powszechnych usług pocztowych to temat artykułu Leszka 
Borowca. Autor dokonał tej oceny z punktu widzenia zarówno regulatora rynku, jak i kon-
sumenta usług pocztowych.

W kolejnym artykule Przemysław Mućko, na podstawie badań naukowych, zajął się 
metodami oceny, miernikami oraz determinantami jakości sprawozdawczości narracyjnej.

W ostatnim artykule Tadeusz Falencikowski omówił wykorzystanie słabych sygnałów, 
foresightu i ciągu zarządzania strategicznego w konfiguracji biznesu przyszłości.

Mamy nadzieję, że artykuły zaprezentowane w niniejszym Zeszycie Naukowym zainspi-
rują Państwa do dalszych badań naukowych i owocnych dyskusji akademickich.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury.

W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz
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Marek Rocki
Kolegium Analiz Ekonomicznych 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Ekonomiczne losy absolwentów kierunków 
z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

rocznika 2014

Streszczenie

Celem opracowania jest wskazanie czynników różnicujących wynagrodzenia absolwentów rocznika 
2014 polskich uczelni prowadzących kierunki w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Wy-
nagrodzenia mogą przy tym być traktowane jako rynkowa wycena absolwentów dokonywana przez 
pracodawców. Wyższe przeciętne wynagrodzenia absolwentów danej uczelni czy danego kierunku 
wskazują na lepsze oceny kompetencji i przygotowania do podjęcia pracy. Z drugiej strony, istniejąca 
od 2011 r. swoboda tworzenia kierunków studiów spowodowała, że w ofercie uczelni pojawiły się kie-
runki międzyobszarowe i międzydziedzinowe. Można sformułować hipotezę, że takie oferty są wyra-
zem poszukiwania innowacyjnych programów studiów odpowiadających potrzebom pracodawców 
(rynku pracy), a zarazem sposobem na wykorzystanie różnorodności kadr naukowo-dydaktycznych 
uczelni, tworzących takie kierunki. Prezentowane analizy wskazują na fałszywość tej hipotezy. Ana-
lizy wskazują także na koniczność zmian w zakładanych efektach kształcenia dla części z analizowa-
nych ofert dydaktycznych.

Słowa kluczowe: edukacja wyższa, rynek pracy, kierunki medyczne
Kody klasyfikacji JEL: H89, I21
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1. Wprowadzenie

O stanie polskiego szkolnictwa wyższego, w tym w zakresie nauk medycznych i nauk 
o zdrowiu, można wnioskować na podstawie wielu różnorodnych źródeł informacji. Ofi-
cjalne dane wskazują na liczbę pracowników, liczbę studentów, jakość kształcenia badaną 
przez Polską Komisję Akredytacyjną przy współpracy z Komisją Akredytacyjną Akade-
mickich Uczelni Medycznych oraz rynkową wycenę absolwentów zawartą w danych ZUS, 
a prezentowaną w raportach generowanych z „Ogólnopolskiego systemu monitorowania 
Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych” (dalej: ELA). Jednocześnie wspo-
mniane wyżej dane mają zróżnicowany charakter: od prostych zbiorów liczb (pracownicy 
ogółem, nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci itp.) dotyczących jednego momentu, 
poprzez zagregowane dane grup absolwentów (na podstawie informacji ZUS) odnoszące się 
w końcu 2017 r. do roku (dla rocznika 2015) lub dwu lat (dla rocznika 2014) od ukończenia 
studiów w relacji do hipotetycznych populacji osób zamieszkujących powiaty, w których 
są płacone składki ZUS absolwentów, aż po dane z szeregu lat w przypadku raportów PKA 
(oceny dokonywane są cyklicznie i systematycznie, a mają „ważność” na czas określony 
w uchwale Prezydium PKA).

Dane zawarte w raportach z Ekonomicznych Losów Absolwentów dają możliwość prze-
prowadzenia analiz wskazujących na przyczyny zróżnicowanej oceny absolwentów na rynku 
pracy1. Celem niniejszego opracowania jest analiza danych o wynagrodzeniach absolwen-
tów rocznika 2014 polskich uczelni prowadzących kierunki w zakresie nauk medycznych, 
nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i wskazanie czynników różnicujących ich 
wynagrodzenia. Wynagrodzenia mogą przy tym być traktowane jako rynkowa wycena absol-
wentów dokonywana przez pracodawców. Wyższe przeciętne wynagrodzenia absolwentów 
danej uczelni czy danego kierunku wskazują także na lepsze oceny kompetencji i przygoto-
wania do podjęcia pracy.

Z drugiej strony istniejąca od 2011 r. swoboda tworzenia kierunków studiów spowo-
dowała, że w ofercie uczelni pojawiły się kierunki międzyobszarowe i międzydziedzinowe. 
Można sformułować hipotezę, że takie oferty są wyrazem poszukiwania innowacyjnych 
programów studiów odpowiadających potrzebom pracodawców (rynku pracy), a zarazem 
sposobem na wykorzystanie różnorodności kadr naukowo-dydaktycznych uczelni, two-
rzących takie kierunki. Prezentowane analizy posłużą do weryfikacji tej hipotezy.

1 Przykładowo dla absolwentów kierunków ekonomicznych: M. Rocki, Ocena dopasowania oferty dydaktycz-
nej kierunków ekonomicznych do potrzeb rynku pracy na podstawie czasu poszukiwania pracy przez absolwentów, 
„Handel Wewnętrzny” 2017, 4 (369), s. 156–168.
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2. Źródła danych i przedmiot analiz

W analizach omawianych w dalszej części artykułu brani są pod uwagę jedynie absol-
wenci jednolitych studiów magisterskich oraz absolwenci studiów II stopnia, gdyż dla I stop-
nia dane ELA wskazują na znaczące zróżnicowanie sytuacji absolwentów2.

Analizie poddani są zarówno absolwenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, 
łącznie. Dane pozwalają jednak na ocenę zróżnicowania losów absolwentów tych dwu try-
bów studiów.

Badana populacja to 16 782 absolwentów studiów drugiego stopnia i studiów jednolitych 
w dziedzinie nauk medycznych, nauk farmaceutycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze 
fizycznej (tak zdefiniowany jest obszar nauk) oraz studiów międzydziedzinowych, których 
nazwy wskazują na związek z wymienionymi wcześniej dziedzinami3.

Podmiotem analiz omawianych w artykule są grupy zarejestrowanych w ZUS absolwen-
tów poszczególnych kierunków studiów prowadzonych przez dany wydział na danej uczelni. 
Przez odrębną jednostkę w tym przypadku rozumieć należy studia prowadzone z wyodręb-
nionym numerem POL-on, co oznacza, że studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone 
przez dany wydział uczelni wyższej mogą być zarejestrowane odrębnie. W dalszej części tekstu 
takie grupy określane będą nazwą kierunku z podaniem nazwy uczelni (uczelni i wydziału) 
lub nazwą jednostki prowadzącej studia (wydziału lub uczelni) oraz trybem studiów. W przy-
padku badanej populacji takich grup jest 263.

Z zasad przyjętych w ELA (związanych z ochroną danych osobowych) wynika dodat-
kowe ograniczenie: baza danych nie pozwala na generowanie raportów o absolwentach kie-
runków, które ukończyło mniej niż 10 absolwentów.

Ważnym ograniczeniem wnioskowania na podstawie ELA jest to, że dane tam zgroma-
dzone nie zawierają informacji o ewentualnej pracy absolwentów przed studiami oraz pod-
czas studiów. Należy też odnotować, że w zbiorach ZUS nie są rejestrowane umowy o dzieło, 
umowy zlecenia, umowy zawierane za granicą Polski, praca bez umowy, dane mogą także 
nie obejmować ubezpieczonych w KRUS.

Należy podkreślić, że dane ZUS nie zawierają informacji o wykonywanym zawodzie. Tak 
więc o ile ELA zawiera dane o bezrobociu, czasie poszukiwania pracy czy wynagrodzeniach, 
o tyle nie wiadomo, czy podjęta praca jest zgodna z profilem ukończonych studiów. Jak się 
jednak wydaje, w przypadku kierunków studiów charakteryzujących się najkrótszym czasem 

2 Przykładowo, spośród absolwentów biotechnologii medycznej na studiach I stopnia Śląskiego Uniwersy-
tetu Medycznego tylko 10,3% zarejestrowało się w ZUS (podjęło pracę), ale nikt spośród tych absolwentów nie 
doświadczył bezrobocia, co najprawdopodobniej oznacza, że podjęli studia II stopnia. Z drugiej strony 100% 
absolwentów pielęgniarstwa na studiach I stopnia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest zarejestrowa-
nych w ZUS i nikt spośród nich nie doświadczył bezrobocia.

3 Należy dodać, że populacja wszystkich absolwentów studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich 
to 154 036 absolwentów (zarejestrowanych w ZUS) studiów II stopnia i JM z 2622 „jednostek”.
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poszukiwania pracy czy najwyższymi wynagrodzeniami można przyjąć, że praca wykonywana 
przez absolwentów jest zgodna z ich wykształceniem. Jednocześnie można zakładać, że w przy-
padku kierunków, których absolwentów charakteryzują najniższe wynagrodzenia i najdłuż-
szy czas poszukiwania pracy występuje niska zgodność wykształcenia z wykonywaną pracą4.

W interpretacji wyników analiz należy mieć na uwadze niejednoznaczność ofert dydak-
tycznych określanych taką samą nazwą. Niejednoznaczność ta jest skutkiem zmian legislacyj-
nych dokonanych w Prawie o Szkolnictwie Wyższym z 2011 r., a także wynikiem postulatów 
zawartych w „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020”. Proponowano 
w niej „odejście od odgórnie ustalanych kierunków studiów i zastąpienie ich programami 
dyplomowymi, które będą samodzielnie projektowane przez uczelnie”5, a w szczególności: 
„Uczelnie posiadają szeroką autonomię. Tworzone przez nie programy nauczania i badań 
uwzględniają potrzeby rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego kraju”6. Skutkiem 
tych zmian jest to, że różne oferty dydaktyczne (zawierające zróżnicowane efekty kształcenia) 
mogą nosić identyczną nazwę, a jednocześnie oferty o identycznych lub zbliżonych efektach 
kształcenia mogą nosić różne nazwy. Obowiązkiem uczelni jest jedynie wskazanie obsza-
rów kształcenia7. W przypadku programu międzyobszarowego uczelnia musi określić dla 
każdego ze wskazanych obszarów procentowy udział liczby punktów ECTS. Dane takie nie 
są jednak uwzględnione w bazie ELA.

Oczywiście swoboda uczelni ograniczana jest – w przypadku części z rozpatrywanych 
kierunków – obowiązującymi standardami kształcenia, określanymi rozporządzeniem 
ministra do spraw nauki i szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw zdrowia. Dotyczą one kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, 
pielęgniarstwa, położnictwa, analityki medycznej / medycyny laboratoryjnej.

Dla weryfikacji sformułowanej wyżej hipotezy o innowacyjności kierunków międzydzie-
dzinowych (międzyobszarowych) w analizach uwzględniono w tym zakresie kierunki studiów 
spoza obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej, a mianowicie:
• pielęgniarstwo oferowane w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk społecznych 

(Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, 104 absolwentów stu-
diów niestacjonarnych) oraz oferowane w ramach studiów międzyobszarowych i mię-
dzydziedzinowych (Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, 33 
absolwentów studiów rozpoczętych przed wejściem w życie omawianych wyżej przepisów),

4 Niskie wynagrodzenia i długi czas poszukiwania pracy oznacza jednocześnie niską ocenę jakości kształce-
nia przez pracodawców lub niedopasowanie zakładanych efektów kształcenia do oczekiwań rynku pracy.

5 Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020, Ernst & Young Business Advisory, Instytut Badań 
nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2010.

6 Ibidem.
7 Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji są to obszary kształcenia w zakresie: 

1) nauk humanistycznych, 2) nauk społecznych, 3) nauk ścisłych, 4) nauk przyrodniczych, 5) nauk technicznych, 
6) nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, 7) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryj-
nych, 8) sztuki. Por. §4, ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. 
w sprawie warunków prowadzenia studiów, Dz.U. z 2016 r., poz. 1596.
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• kosmetologię, studia międzyobszarowe i międzydziedzinowe w Wyższej Szkole Zdrowia, 
Urody i Edukacji w Poznaniu, 86 absolwentów studiów niestacjonarnych,

• zdrowie publiczne, studia międzyobszarowe i międzydziedzinowe (UMK, UJ, Wyższa 
Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Pomorski Uniwersytet Medyczny i Gdań-
ski Uniwersytet Medyczny, łącznie 306 absolwentów),

• dietetykę, studia międzyobszarowe i międzydziedzinowe (SGGW i Uniwersytet Przy-
rodniczy w Poznaniu, łącznie 107 absolwentów).
W przypadku absolwentów kierunku turystyka i rekreacja jako prowadzonego poza obsza-

rem nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej wyodrębniono dwie 
grupy. Pierwsza, uwzględniona w analizach kończyła studia prowadzone przez wydziały, 
których nazwy nawiązują do analizowanego obszaru (nauki o kulturze fizycznej)8. Druga 
– pominięta w analizach – to absolwenci tego kierunku umieszczanego przez uczelnie w zbyt 
odległych od kanonu analizowanego obszarach, by mógł być on uznany za bliski kierunkom 
o tej samie nazwie prowadzonym w tym obszarze9.

W tabelach prezentowanych w dalszej części artykułu wskazywane są dla poszczegól-
nych grup absolwentów: przeciętna liczba miesięcy poszukiwania pracy na umowę o pracę, 
przeciętny odsetek absolwentów, którzy mieli doświadczenie bycia bezrobotnym, przeciętne 
zagrożenie bezrobociem (liczone jako przeciętna liczba miesięcy, w których absolwenci byli 
zarejestrowani jako bezrobotni), przeciętne wynagrodzenie oraz średni odsetek absolwentów, 
którzy mieli doświadczenie samozatrudnienia. Wszystkie dane dotyczą okresu od momentu 
uzyskania dyplomu do 30.09.2015 r.

3. Analizy szczegółowe

Punktem wyjścia jest analiza losów absolwentów studiów sklasyfikowanych w różnych 
dziedzinach nauk oraz jako międzydziedzinowe lub międzyobszarowe. Następnie przed-
stawione zostanie zróżnicowanie losów absolwentów różnych kierunków zagregowanych 
niezależnie od dziedziny nauki. Kolejne analizy dotyczyć będą poszczególnych kierunków 
w podziale na dziedziny nauki.

8 Są to: Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, Wydział Turystyki i Rekreacji 
Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji, Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział 
Turystyki i Promocji Zdrowia GWSH w Katowicach, Wydział Turystyki i Rekreacji ALMAMER Szkoła Wyższa, 
Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie (ale pominięto absolwentów turystyki i rekreacji tejże uczelni 
w przypadku przyporządkowania do dziedziny nauk ekonomicznych). 

9 Pominięte w analizie grupy absolwentów kończyły studia w zakresie turystyki i rekreacji w obszarze nauk 
przyrodniczych w dziedzinie nauk o ziemi (AGH, UMCS, WSG w Bydgoszczy), w obszarze nauk społecznych 
w dziedzinie nauk ekonomicznych (AWF w Warszawie, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie 
Górniczej, Uniwersytet Szczeciński), a także studia międzyobszarowe i międzydziedzinowe (m.in. z Politechniki 
Białostockiej, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, SGGW). 
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3.1. Absolwenci według dziedzin nauki

Analizę zaczynamy od zestawienia losów badanej grupy absolwentów rocznika 2014 
w podziale na obszary nauki, w których sklasyfikowano ich efekty kształcenia (tabela 1).

Tabela 1.  Absolwenci studiów jednolitych magisterskich i studiów II stopnia rocznika 2014 
studiów w dziedzinach sklasyfikowanych w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu 
i o kulturze fizycznej oraz innych obszarach
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1 Farmaceutycznych 1 271 2,01 11,09 3,27 3 205,04 5,82

2 Medycznych 5 420 4,35 13,88 4,46 3 933,12 7,71

3 O kulturze fizycznej 3 081 3,42 31,39 11,99 1 848,89 8,57

4 O zdrowiu 3 908 2,11 20,93 7,60 2 271,90 14,97

5 Międzydziedzinowe 1 544 2,28 23,32 7,93 2 147,93 13,80

6
Obszar i dziedzina nauk 
społecznych

104 6,18 0,00 0,00 3 661,00 9,62

7
Studia międzyobszarowe 
i międzydziedzinowe

1 353 2,79 28,53 11,97 2 048,63 11,46

8

Ogółem badana grupa* 16 782 2,80 18,72 6,86 2 281,29 9,36

Ogółem dla studiów II stopnia 145 031 2,43 25,60 8,80 2 794,12 7,10

Ogółem dla studiów JM 19 554 3,54 22,70 7,20 2 572,87 7,20

* W analizach uwzględniono dodatkowo 101 absolwentów turystyki i rekreacji z AWF w Katowicach, dla których w bazie ELA 
nie ma jednak informacji o wydziale, trybie studiów, obszarze i dziedzinie.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy ELA.

Należy odnotować znaczące zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy absolwentów studiów 
klasyfikowanych w różnych dziedzinach nauki oraz to, że badana grupa absolwentów wypada 
gorzej niż przeciętni absolwenci całego rocznika 2014. Pomijając „egzotyczne” w tym przy-
padku przyporządkowanie do obszaru i dziedziny nauk społecznych (pielęgniarstwo, Wyż-
sza Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej) najlepiej odnaleźli się na rynku 
absolwenci studiujący w zakresie nauk medycznych, a najgorzej w zakresie nauk o kulturze 
fizycznej. W kontekście sformułowanej wyżej hipotezy o potencjalnej innowacyjności stu-
diów międzyobszarowych i międzydziedzinowych należy stwierdzić, że losy absolwentów 
takich studiów nie wskazują na ich pozytywny odbiór na rynku pracy. Oznacza to, że moż-
liwy brak podstaw do przyjęcia tej hipotezy. Stwierdzenie to może być jednak podważone 
przy rozpatrywaniu studiów międzyobszarowych lub międzydziedzinowych dla poszcze-
gólnych kierunków studiów.
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Analiza danych o losach absolwentów wskazuje, że występuje istotne zróżnicowanie 
wewnątrz poszczególnych dziedzin. Ilustracją tego faktu jest tabela 2, zawierająca dezagre-
gację według kierunków studiów dla dziedziny nauk farmaceutycznych (oczywiście kierunki 
te prowadzone są także z przyporządkowaniem do innych dziedzin).

Tabela 2. Zróżnicowanie sytuacji absolwentów kierunków w dziedzinie nauk farmaceutycznych
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1 JM Analityka medyczna 173 4,6 32,95 8,95 2 314,21 1,16

2 JM Farmacja 932 1,4 4,08 0,72 3 695,89 4,72

3 II st Kosmetologia 166 2,8 27,71 11,68 1 377,61 16,87

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy ELA.

Warto tu odnotować, że aż 32,65% absolwentów studiów niestacjonarnych z kosmetolo-
gii z Wydziału Farmaceutycznego UJ podjęło samozatrudnienie. Ich przeciętne wynagro-
dzenie wynosi 1644 zł.

3.2. Porównanie losów absolwentów różnych kierunków studiów

Przejdziemy teraz do analizy losów absolwentów według „nazw” kierunków, niezależnie 
od tego, do jakiej dziedziny lub obszaru dany kierunek został przyporządkowany. Zróżnico-
wanie losów absolwentów analizowanych kierunków zawarto w tabeli 3.

Tabela 3. Zróżnicowanie sytuacji absolwentów analizowanych kierunków studiów
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1 Analityka medyczna 402 4,87 38,06 10,66 2 099,76 2,74

2 Dietetyka 428 3,97 38,79 13,66 1 440,36 22,90

3 Elektroradiologia 53 2,76 22,64 7,42 2 021,82 37,74

4 Farmacja 932 1,39 4,08 0,72 3 695,89 4,72

5 Fizjoterapia 3 645 2,97 29,85 10,66 1 673,14 17,45

6 Kierunek lekarski 3 155 3,73 2,50 0,50 2 532,62 1,17

7 Kierunek lekarsko-dentystyczny 725 3,19 0,28 0,08 2 027,60 2,62
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8 Kosmetologia 539 3,25 29,50 11,49 1 347,29 23,56

9 Pielęgniarstwo 2 146 0,44 3,22 0,83 3 310,73 9,27

10 Położnictwo 464 1,23 12,50 4,30 2 903,28 6,90

11 Sport 73 4,21 16,44 6,59 1 815,24 5,48

12 Turystyka i rekreacja 1 158 3,44 29,88 12,24 1 883,54 6,99

13 Wychowanie fizyczne 2 082 3,15 31,51 12,52 2 020,29 7,11

14 Zdrowie publiczne 980 3,01 31,02 12,99 2 056,42 11,73

15 Ogółem 16 782 2,80 18,72 6,86 2 281,29 9,36

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy ELA.

Warto odnotować, że dane charakteryzujące absolwentów elektrokardiologii (kierunku 
prowadzonego jedynie przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu) wskazują, że ich sytuacja 
na rynku pracy jest gorsza niż przeciętnego absolwenta w badanej grupie.

Dane dotyczące kierunku lekarskiego wskazują na praktycznie jednakowe losy absol-
wentów: minimalny czas poszukiwania pracy na umowę o pracę wynosił 3,3 miesiąca (Uni-
wersytet Medyczny w Łodzi i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), a maksymalny 4 miesiące 
(uniwersytety medyczne w Warszawie i Gdańsku). Najwyższe przeciętne wynagrodzenie 
wynosi 2649 zł (Warszawski Uniwersytet Medyczny), a najniższe 2449 (Śląski Uniwersytet 
Medyczny).

Podobnie mało zróżnicowane są losy absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego. 
Wynagrodzenia wahają się od 1905 zł (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) do 2244 zł (Gdański 
Uniwersytet Medyczny), minimalny czas poszukiwania pracy na umowę o pracę wynosił 
2,1 miesiąca (Collegium Medicum UJ), a maksymalny 3,8 miesiąca (uniwersytety medyczne 
w Gdańsku i Białymstoku). Nietypowe jest jedynie doświadczenie samozatrudnienia absol-
wentów Collegium Medicum UJ, wynoszące 8,96% przy średniej 2,26%.

W dalszej części nie będą analizowane losy absolwentów wymienionych wyżej kierun-
ków, a także kierunków sport, turystyka i rekreacja oraz wychowanie fizyczne.

3.3. Absolwenci poszczególnych kierunków studiów

Wyrazem autonomii uczelni w kreowaniu oferty dydaktycznej jest możliwość przyporząd-
kowania efektów kształcenia kilku dziedzinom (należy ustalić proporcje między nimi, wyra-
żone udziałem punktów ECTS oraz wskazać w minimum kadrowym osoby odpowiadające 
poszczególnym dziedzinom). Jak może się wydawać, oferta studiów międzydziedzinowych 
w danym obszarze jest wyrazem innowacyjności i przekraczania podziałów na dziedziny. 
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Z kolei przyporządkowanie do jednej dziedziny jest zazwyczaj wyrazem dopasowania oferty 
dydaktycznej do minimum kadrowego, a w konsekwencji do koncepcji kształcenia. W tym 
kontekście interesujące jest zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy absolwentów tego samego 
kierunku, ale oferowanego w różnych dziedzinach.

3.3.1. Analityka medyczna

Kierunek analityka medyczna (tabela 4) prowadzony jest jedynie przez uniwersytety 
medyczne. W zakresie nauk o farmacji kierunek ten realizowany jest w Warszawie, Poznaniu, 
Wrocławiu, Lublinie i Łodzi. Przeciętne wynagrodzenia absolwentów tego kierunku każdej 
z wymienionych uczelni są wyższe niż średnia. Z kolei w ramach dziedziny nauk medycz-
nych kierunek ten prowadzą Uniwersytet Jagielloński, Pomorski Uniwersytet Medyczny 
w Szczecinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Śląski Uniwersytet Medyczny. Absol-
wenci analityki medycznej sklasyfikowanej w dziedzinie nauk farmaceutycznych uzyskali 
przeciętne wynagrodzenie 2314,21 zł, natomiast absolwenci tegoż kierunku sklasyfikowanego 
w naukach medycznych 1937,75 zł. Jednocześnie można zaobserwować istotne zróżnicowanie 
samozatrudnienia: absolwenci analityki medycznej „farmaceutycznej” wybrali samozatrud-
nienie maksymalnie w 2,56%, podczas gdy w przypadku analityki medycznej „medycznej” 
aż w 14,29% (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie).

Tabela 4. Zróżnicowanie sytuacji absolwentów analityki medycznej
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1 Nauki o farmacji 173 4,6 32,95 8,95 2 314,21 1,16

2 Nauki medyczne 229 5,08 41,9 11,95 1 937,75 3,93

3 Analityka medyczna ogółem 402 4,87 38,06 10,66 2 099,76 2,74

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy ELA.

Najwyższe przeciętne wynagrodzenie absolwentów analityki medycznej prowadzonej 
w ramach dziedziny nauk medycznych jest niższe niż średnia dla wszystkich absolwentów 
tego kierunku. Oznacza to, że pracodawcy niżej cenią kompetencje uzyskiwane w toku stu-
diów z analityki medycznej prowadzonych w ramach dziedziny nauk medycznych.

3.3.2. Dietetyka

W przypadku dietetyki (tabela 5) studia w dziedzinie nauk medycznych prowadzone 
są przez uniwersytety medyczne w Katowicach i Poznaniu, w dziedzinie nauk o zdrowiu 
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w uniwersytetach medycznych w Gdańsku, Warszawie, Łodzi i Szczecinie, międzydziedzi-
nowe oferowane są przez „klasyczne” uniwersytety (UJ, UMK), natomiast międzyobszarowe 
przez uczelnie „przyrodnicze” (SGGW i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu10). Interesu-
jące, że najwyżej „wycenieni” przez pracodawców są absolwenci SGGW (2185 zł przeciętnego 
wynagrodzenia oraz 3169 zł przeciętnego wynagrodzenia na umowę o pracę, tylko 1,5 mie-
siąca rejestracji jako bezrobotni w okresie od uzyskania dyplomu do 30.09.2015). Należy 
odnotować znaczące zróżnicowanie losów absolwentów tego kierunku: najniższe przeciętne 
wynagrodzenie charakteryzuje absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (obszar nauk 
medycznych i nauk o zdrowiu, studia międzyobszarowe, przeciętne wynagrodzenie 753 zł, 
33,33% samozatrudnionych), co stanowi jedynie 34% średniego wynagrodzenia absolwentów 
tego kierunku z SGGW i 52% średniej dla wszystkich absolwentów tego kierunku. Przeciętny 
czas poszukiwania pracy na umowę o pracę wynosi od 0,8 miesiąca (Warszawski Uniwersy-
tet Medyczny) do 6 miesięcy (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Gdańsku). Doświadczenie 
bezrobocia dotyczy tylko 10% absolwentów SGGW, ale aż 66% absolwentów Śląskiego Uni-
wersytetu Medycznego. Samozatrudnienia doświadczyło tylko 10% absolwentów SGGW, ale 
aż 50% Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Tabela 5. Zróżnicowanie sytuacji absolwentów dietetyki
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1 Nauki medyczne 108 3,87 46,30 18,90 1 397,67 29,63

2 Nauki o zdrowiu 137 4,19 33,58 10,00 1 532,16 19,71

3 Studia międzydziedzinowe 76 4,43 47,37 15,28 1 098,11 25,00

4 Studia międzyobszarowe 107 3,45 31,78 11,89 1 609,02 18,69

5 Dietetyka ogółem 428 3,97 38,79 13,66 1 440,36 22,90

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy ELA.

Ocena losów absolwentów dietetyki z SGGW i Uniwersytetu Przyrodniczego w Pozna-
niu wskazuje na możliwość przyjęcia hipotezy o pozytywnych skutkach innowacyjności.

10 W przypadku SGGW uczelnia deklaruje – zgodnie z raportem po wizytacji PKA z 10–11.12.2015 „w zależ-
ności od stopnia kształcenia” – 84–86% ECTS z obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz 14–16% 
z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Natomiast w Uniwersytecie Przyrodni-
czym w Poznaniu proporcja ta wynosi 65 i 35%. Raporty PKA dostępne są w bazie ocen na www.pka.edu.pl.
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3.3.3. Fizjoterapia

Ocena losów absolwentów fizjoterapii (tabela 6) wskazuje z kolei na brak możliwości przy-
jęcia hipotezy o pozytywnych skutkach innowacyjności: absolwenci studiów międzydziedzi-
nowych (UMK, Śląski Uniwersytet Medyczny, AWF w Poznaniu) mają przeciętnie najniższe 
wynagrodzenia wśród fizjoterapeutów. Co więcej, fizjoterapia jest jednym z kierunków, któ-
rych dotyczy dylemat wyboru pomiędzy ogólnoakademickim a praktycznym profilem kształ-
cenia. Uczelnie, kierując się różnymi przesłankami, podejmują czasami dyskusyjne decyzje11.

Tabela 6. Zróżnicowanie sytuacji absolwentów fizjoterapii
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1 Nauki medyczne 535 2,94 26,36 9,79 1 776,73 21,31

2 Nauki o kulturze fizycznej 766 3,33 31,72 11,39 1 630,77 13,19

3 Nauki o zdrowiu 1 583 2,60 27,42 9,77 1 708,71 17,88

4 Studia międzydziedzinowe 761 3,46 35,48 12,37 1 568,96 18,13

5 Fizjoterapia ogółem 3 645 2,97 29,85 10,66 1 673,14 17,45

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy ELA.

Losy absolwentów fizjoterapii wskazują jednocześnie, że najwyższe przeciętne wynagro-
dzenia charakteryzują absolwentów studiów niestacjonarnych. Najwyższe wynagrodzenie 
dotyczy absolwentów studiów niestacjonarnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
2501 zł (37,04% samozatrudnienia, 0,2 miesiąca poszukiwania pracy na umowę o pracę, 4% 
miało doświadczenie bezrobocia, 0,49% ryzyka bezrobocia), podczas gdy w tym samym uni-
wersytecie absolwenci studiów stacjonarnych otrzymywali wynagrodzenie 1589 zł (25,61% 
samozatrudnienia, 4,8 miesięcy poszukiwania pracy na umowę o pracę, 27% miało doświad-
czenie bezrobocia, 9,55% ryzyka bezrobocia). Ogółem różnice między absolwentami studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych zilustrowano w tabeli 7. Należy tu dodać, że w tej i kolej-
nych tabelach zawierających dane o absolwentach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
suma liczb absolwentów jest mniejsza niż ogólna liczba absolwentów, gdyż klasyfikacja sta-
cjonarne/niestacjonarne nie obejmuje studentów, którzy rozpoczęli studia przed wejściem 
w życie przepisów, będących podstawą gromadzenia danych w systemie POL-on.

11 Cytat z raportu PKA z wizytacji 13–14.03.2015 w UMK Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Byd-
goszczy: „zwraca uwagę pewna niespójność pomiędzy założonym profilem studiów – ogólnoakademickim, a fak-
tycznie realizowaną koncepcją kształcenia, która zakłada przede wszystkim praktyczne przygotowane do wyko-
nywania zawodu fizjoterapeuty”. Por. www.pka.edu.pl.
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Tabela 7. Absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku fizjoterapia

Lp. Tryb studiów

Li
cz

ba
 

ab
so

lw
en

tó
w

Pr
ze

ci
ęt

ny
 c

za
s 

oc
ze

ki
w

an
ia

 
na

 p
ie

rw
sz

ą 
pr

ac
ę 

na
 u

m
ow

ę 
o 

pr
ac

ę 
(w

 m
ie

s.)

%
 a

bs
ol

w
en

tó
w

, 
kt

ór
zy

 
do

św
ia

dc
zy

li 
be

zr
ob

oc
ia

Ry
zy

ko
 

be
zr

ob
oc

ia
 

(w
 %

) 

Pr
ze

ci
ęt

ne
 

w
yn

ag
ro

dz
en

ie
 

(w
 zł

) 

%
 a

bs
ol

w
en

tó
w

, 
kt

ór
zy

 b
yl

i 
sa

m
oz

at
ru

dn
ie

ni

1 Stacjonarne 1 321 5,00 42,47 14,07 1 437,02 15,90

2 Niestacjonarne 2 124 1,70 21,89 8,44 1 806,44 17,89

3 Ogółem 3 645 2,97 29,85 10,66 1 673,14 17,45

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy ELA.

3.3.4. Kosmetologia

W kontekście weryfikowania hipotezy o pozytywnych skutkach prowadzenia studiów 
międzyobszarowych lub międzydziedzinowych na jej potwierdzenie nie wskazują dane 
w tabeli 8, dotyczące absolwentów kosmetologii. Studia międzyobszarowe prowadzi jedy-
nie Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji. Jak wynika z danych, absolwenci tej uczelni 
(86 osób, studia niestacjonarne) nie są wysoko oceniani na rynku: średnie wynagrodzenie 
1307 zł, przeciętnie 3,3 miesiąca poszukiwania pracy, 22% doświadczyło bezrobocia, a jed-
nocześnie 37,21% doświadczyło samozatrudnienia.

Tabela 8. Zróżnicowanie sytuacji absolwentów kosmetologii
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1 Nauki farmaceutyczne 166 2,77 27,71 11,68 1 377,61 16,87

2 Nauki medyczne 105 4,78 36,19 15,76 1 054,10 26,67

3 Nauki o zdrowiu 182 2,76 30,77 11,28 1 507,88 21,43

4 Studia międzyobszarowe 86 3,35 22,09 6,39 1 307,00 37,21

5 Kosmetologia ogółem 539 3,25 29,50 11,49 1 347,29 23,56

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy ELA.

Podobnie jak w przypadku fizjoterapii, wśród absolwentów kosmetologii dominują absol-
wenci studiów niestacjonarnych (ponad 62%). Przeciętne wynagrodzenie po studiach nie-
stacjonarnych wyniosło 1407 zł, podczas gdy po stacjonarnych 1250 zł. W przypadku tego 
kierunku występuje istotne zróżnicowanie samozatrudnienia. W przypadku studiów niesta-
cjonarnych od 10% dla Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (nie ma absolwentów studiów 
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stacjonarnych tej uczelni) do 47,06% dla UMK, a w przypadku studiów stacjonarnych od 
2,70% dla UMK do 10,20% dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego12.

3.3.5. Pielęgniarstwo

W przypadku pielęgniarstwa (tabela 9) losy absolwentów studiów międzydziedzinowych 
wskazują na odrzucenie hipotezy o pozytywnych skutkach innowacyjności, podczas gdy losy 
absolwentów studiów międzydziedzinowych – na jej potwierdzenie. Należy jednak wskazać, 
że studia międzyobszarowe (Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górni-
czej) ukończyło jedynie 33 absolwentów.

Tabela 9. Zróżnicowanie sytuacji absolwentów pielęgniarstwa

Lp. Dziedzina
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1 Nauki medyczne 380 0,49 2,89 0,90 3 536,62 3,95

2 Nauki o zdrowiu 1 060 0,38 3,21 0,88 3 347,34 12,26

3 Nauki społeczne 104 0,06 0,00 0,00 3 468,00 9,62

4 Studia międzydziedzinowe 569 0,06 4,22 0,88 2 977,16 7,56

5 Studia międzyobszarowe 33 0,00 0,00 0,00 4 182,00 3,03

6 Pielęgniarstwo ogółem 2 146 0,44 3,22 0,83 3 310,73 9,27

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy ELA.

Podobnie jak w przypadku kosmetologii i fizjoterapii, absolwentów pielęgniarstwa cha-
rakteryzuje znaczące zróżnicowanie w ocenach pracodawców. Minimalne średnie wyna-
grodzenie wyniosło 1980 zł (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży, studia stacjonarne), podczas gdy maksymalne 4284 zł (Gdański Uniwersytet 
Medyczny, studia niestacjonarne). PWSIiP w Łomży (studia stacjonarne) wypada niety-
powo źle na tle pozostałych uczelni, przy średnim czasie poszukiwania pracy 0,44 miesiąca 
absolwenci tej uczelni szukali pracy przeciętnie przez 3,1 miesiąca, a 29% spośród nich 
doświadczyło bezrobocia (średnia 3,22%). Interesujące, że absolwenci Wyższej Szkoły Pla-
nowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, która jako jedyna prowadziła13 ten kieru-

12 Pomijam tu tych absolwentów studiów w UMK i Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia 
w Warszawie, którzy rozpoczęli studia przed wejściem w życie przepisów regulujących zbieranie danych w sys-
temie POL-on. Łącznie osób tych było 25, a 7 z nich wybrało samozatrudnienie.

13 Dnia 23 października 2014 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej zawiesiło dokonanie oceny progra-
mowej tego kierunku ze względu na informacje rektora o zaprzestaniu spełniania wymagań dotyczących mini-
mum kadrowego dla studiów I i II stopnia. Może to oznaczać, że nietypowe przyporządkowanie pielęgniarstwa 
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nek jako międzyobszarowy oraz jako kierunek w obszarze i dziedzinie nauk społecznych, 
wypadają bardzo dobrze wśród wszystkich absolwentów pielęgniarstwa. Ogólnie, podob-
nie jak w przypadku kosmetologii, lepiej na rynku pracy odnaleźli się absolwenci studiów 
niestacjonarnych, co pokazano w tabeli 10.

Tabela 10. Absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku pielęgniarstwo

Lp. Tryb studiów
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1 Stacjonarne 706 0,94 6,66 1,47 3 024,36 2,83

2 Niestacjonarne 1 161 0,18 1,64 0,54 3 366,03 13,44

3 Ogółem 2 146 0,44 3,22 0,83 3 310,73 9,27

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy ELA.

Przy widocznym zróżnicowaniu absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
występuje także istotne zróżnicowanie wewnątrz tych grup. Wśród absolwentów studiów 
niestacjonarnych najwyższe przeciętne wynagrodzenie uzyskali absolwenci Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego (4284 zł), a minimalne absolwenci Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie (2592 zł). Wśród absolwentów studiów stacjonarnych najwyższe wynagrodzenia 
uzyskali absolwenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (3444 zł), a najniższe wspo-
mniani wyżej absolwenci PWSIiP w Łomży. W pewnej części uczelni występuje także istotne 
zróżnicowanie wynagrodzeń absolwentów danej uczelni w zależności od trybu studiów, co 
zapewne wynika z tego, że studia niestacjonarne wybierają osoby wykonujące ten zawód, 
a stacjonarne – kontynuujące naukę po studiach pierwszego stopnia. Przykładowo absolwenci 
studiów niestacjonarnych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym 4284 zł, a studiów sta-
cjonarnych 2749 zł, odpowiednio PWSIiP w Łomży: 3404 zł i 1980 zł, Pomorski Uniwersytet 
Medyczny 3432 zł i 2888 zł, UJ 3756 zł i 2695 zł, UJK 3191 zł i 2394 zł, Uniwersytet Medyczny 
w Poznaniu 4066 zł i 3189 zł. Co interesujące, nie ma takiej różnicy w przypadku Podhalań-
skiej PWSZ (2848 zł i 2613 zł), Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (3680 zł i 3444 zł), 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (2592 zł i 2416 zł), UMK (2919 zł i 2810 zł) oraz Uni-
wersytetu Rzeszowskiego (3372 zł i 3089 zł).

w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej do obszaru nauk społecznych oraz (inna 
grupa absolwentów) do studiów międzyobszarowych wynikało nie tyle z innowacji, ile z poszukiwania metody 
na legalizację kierunku studiów prowadzonego przy braku minimum kadrowego o składzie typowym dla nauk 
medycznych lub nauk o zdrowiu.
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3.3.6. Położnictwo

Hipoteza o pozytywnych skutkach innowacyjności nie znajduje także potwierdzenia 
w przypadku położnictwa (tabela 11).

Tabela 11. Zróżnicowanie sytuacji absolwentów położnictwa
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1 Nauki medyczne 168 1,20 7,14 2,29 3 150,43 5,36

2 Nauki o zdrowiu 183 1,10 11,48 3,59 2 843,57 7,65

3 Studia międzydziedzinowe 113 1,48 22,12 8,46 2 632,53 7,96

4 Położnictwo ogółem 464 1,23 12,50 4,30 2 903,28 6,90

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy ELA.

Także w przypadku położnictwa sytuacja rynkowa absolwentów studiów stacjonarnych 
jest gorsza od kończących studia niestacjonarne. Przeciętne wynagrodzenia prawie wszystkich 
grup absolwentów studiów stacjonarnych są niższe od średniej. Najwyższe wynagrodzenia 
uzyskali absolwenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (studia niestacjonarne, 3698 zł, 
czas poszukiwania pracy 0,4 miesiąca, 3% doświadczyło bezrobocia), a najniższe Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie (międzydziedzinowe studia stacjonarne, 2168 zł, 2,7 miesiąca, 39%).

3.3.7. Zdrowie publiczne

W przypadku zdrowia publicznego wyniki uzyskane przez absolwentów studiów mię-
dzyobszarowych (tabela 12) w praktyce pokrywają się z przeciętnymi dla wszystkich absol-
wentów tego kierunku.

Tabela 12. Zróżnicowanie sytuacji absolwentów zdrowia publicznego
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1 Nauki medyczne 15 3,20 40,00 29,09 1 718,00 13,33

2 Nauki o zdrowiu 659 3,38 31,11 12,79 2 084,33 10,47

3 Studia międzyobszarowe 306 2,22 30,39 12,63 2 012,88 14,38

4 Zdrowie publiczne ogółem 980 3,01 31,02 12,99 2 056,42 11,73

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy ELA.
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Zdrowie publiczne jest kolejnym kierunkiem, w którym losy ekonomiczne absolwentów 
studiów niestacjonarnych są znacząco lepsze niż studiów stacjonarnych niezależnie od dzie-
dziny, w jakiej prowadzony jest kierunek (tabela 13).

Tabela 13. Zróżnicowanie sytuacji absolwentów zdrowia publicznego według trybu studiów
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1 Stacjonarne 501 4,80 39,92 16,46 1 824,21 18,16

2 Niestacjonarne 391 1,09 21,48 9,16 2 274,47 6,99

3 Zdrowie publiczne ogółem 980 3,01 31,02 12,99 2 056,42 11,73

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z bazy ELA.

4. Podsumowanie

Przeprowadzone wyżej analizy wskazują na konieczność przeglądu zakładanych (ofe-
rowanych) efektów kształcenia. Po pierwsze, istotne zróżnicowanie ekonomicznych losów 
absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych analizowanych kierunków wskazuje 
na potrzebę głębszej analizy powodów tego zjawiska. Jedną z możliwych przyczyn przecięt-
nie wyższych wynagrodzeń jest to, że studia niestacjonarne podejmują osoby już pracujące 
w zawodzie związanym z kierunkiem studiów. Jeśli tak, to konsekwencją powinno być inne 
sformułowanie efektów kształcenia niż dla studiów stacjonarnych. Po drugie, ponieważ 
w ponad 10% grup absolwentów odnotowano ponad 25% samozatrudnienia14, to także ozna-
cza konieczność uwzględnienia tego faktu w efektach kształcenia.

Analizy nie wskazują na potwierdzenie hipotezy mówiącej, że studia międzyobszarowe 
lub międzydziedzinowe dały okazję do takiego ukształtowania efektów kształcenia, który 
odpowiada potrzebom pracodawców. Najprawdopodobniej twórcy ofert dydaktycznych 
nie dość precyzyjnie analizowali potrzeby rynku. Takie problemy ma, niestety, także wiele 
innych obszarów kształcenia15.

14 Por. M. Rocki, Samozatrudnienie absolwentów polskich uczelni rocznika 2014, „e-Mentor” 2017, nr 4 (71), s. 4.
15 Por. np. M. Rocki, Jakość kształcenia a ekonomiczne losy absolwentów. Analiza przypadków, UAM, „Nauka 

i Szkolnictwo Wyższe” 2018.
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Remuneration of Graduates of Medical and Health 
Science Courses Graduated in 2014

Summary

The paper aims to list factors that differentiate remuneration of graduates of medical schools and health 
science courses who completed their education in Poland in 2014. Remuneration can be understood as 
market value of graduates seen through employers’ eyes. Higher average remuneration of graduates of 
a particular school of medicine, medical university or a concrete course are indicative of better evalua-
tion of their competence and readiness to take up a job. On the other hand, the freedom to develop new 
courses granted to universities in 2011, has introduced courses covering a mixture of fields or themes. 
A hypothesis can be formulated that such offers reflect searches for innovative university courses that 
would meet the needs of employers (labour market) and, at the same time, open up the opportunity 
to utilise diverse skills of scientific and teaching staff. Presented analyses show that the hypothesis is 
false. They also suggest changes in learning outcomes assumed for some of the analysed offers.

Keywords: higher education, labour market, medical courses
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Ocena kondycji publicznej opieki zdrowotnej 
w Polsce

Streszczenie

Z wielu źródeł można obecnie usłyszeć informacje o konieczności poprawy funkcjonowania opieki 
zdrowotnej w Polsce. Mówią o tym zarówno osoby korzystające ze świadczeń medycznych – pacjenci, 
jak i środowisko medyczne. Opinie te wydawane są na podstawie własnych doświadczeń bez oparcia 
w analizach i badaniach naukowych. Niniejsze opracowanie zawiera próbę obiektywnej oceny kondycji 
opieki zdrowotnej w Polsce. Zostało przygotowane w świetle oficjalnych danych dotyczących otoczenia 
prawnego i finansowania systemu ochrony zdrowia funkcjonującego w kraju, a także problemów, z ja-
kimi system ten się boryka. Tematyka jest bezkresna i można ją analizować z punktu widzenia wielu 
zróżnicowanych problemów. W pracy przedstawiono najważniejsze aspekty mające kluczowe znaczenie 
w analizie oceny stanu i kondycji opieki zdrowotnej w Polsce. Analiza wykazała konieczność zmiany 
wysokości i struktury nakładów na zdrowie w Polsce oraz zwróciła uwagę na niekorzystną strukturę 
demograficzną osób wykonujących zawody medyczne i na starzenie się społeczeństwa. Wnioski pły-
nące z analizy dotyczą konieczności podjęcia działań, które usprawnią system opieki zdrowotnej, aby 
złagodzić presję na wyższe nakłady finansowe na ten cel.

Słowa kluczowe: wydatki na zdrowie, ubezpieczenia zdrowotne, finansowanie opieki zdrowotnej
Kody klasyfikacji JEL: H75, H510, I130, G220
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1. Wprowadzenie

Problematyka kondycji opieki zdrowotnej w kontekście nadchodzących zmian demo-
graficznych, rodzących bezpośrednie obciążenie dla finansów państwa oraz wpływających 
na zmiany w strukturze tych nakładów stała się uzasadnieniem podjętej tematyki niniej-
szego opracowania. W części teoretycznej omówiono najważniejsze cechy modeli organi-
zacji i finansowania systemów opieki zdrowotnej na świecie. Następnie przeanalizowano 
ramy prawne funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce, omówiono system finansowania 
i strukturę wydatków na zdrowie. W końcowej części pracy zwrócono uwagę na problemy, 
z jakimi boryka się polski system opieki zdrowotnej, w tym omówiono poziom finansowania 
tej opieki w Polsce na tle państw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 
oraz przeanalizowano strukturę demograficzną osób wykonujących zawody medyczne.

2. Modele organizacji i finansowania systemów opieki zdrowotnej

W słowniku Wydawnictwa Naukowego PWN systemem określany jest układ elementów 
mający określoną strukturę i stanowiący logicznie uporządkowaną całość oraz obejmujący 
uporządkowane zasady organizacji elementu będącego jego przedmiotem1. W literaturze 
natomiast spotyka się różne ujęcia terminu system w aspekcie zdrowia. Termin ten wystę-
puje np. jako system zdrowotny, system opieki zdrowotnej, systemem opieki medycznej, sys-
tem służby zdrowia, system ochrony zdrowia itp. Uznaje się jednak, że w tej palecie terminów 
pojęcie systemu zdrowia jest pojęciem najszerszym2.

Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Światową Organizację Zdrowia pojęcie system 
zdrowia obejmuje wszystkie organizacje, nakłady oraz instytucje, których założeniem jest 
wygenerowanie działań ukierunkowanych na poprawę stanu zdrowia3.

Systemy opieki zdrowotnej poszczególnych krajów są zróżnicowane w zależności od 
regionu oraz politycznego, ekonomicznego i historycznego kontekstu, w którym rozwijają 
się i działają. Różnią się także prowadzoną przez państwo polityką zdrowotną, czyli celową 
działalnością ukierunkowaną na problemy zdrowia społeczeństwa, organizację i funkcjo-
nowanie systemu opieki zdrowotnej i jej programów4. Sposób finansowania określa nato-

1 https://sjp.pwn.pl/slowniki/system.html
2 J. Opolski, Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia, t. I, Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycz-

nego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Warszawa 2011, s. 31.
3 Definicja Światowej Organizacji Zdrowia zastosowana w tzw. Karcie z Tallina, „Health Systems for Health 

and Wealth”, World Health Organization, The Tallinn Charter: Health Systems for Health and Wealth, Tallinn: 
WHO, 2008, http://www.euro.who.int/document/E91438.pdf

4 A. Wojtczak, Wykłady Systemy opieki zdrowotnej w świecie. Organizacja i finansowanie, Szkoła Zdrowia 
Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, www.cmkp.edu.pl/wp-content/
uploads/2015/10/A. Wojtczak.pdf, dostęp 21.08.2017.
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miast charakter tego systemu. Można wyróżnić następujące sposoby finansowania opieki 
zdrowotnej:
1) z podatków ogólnych, zasilających budżet państwa,
2) z poboru składki obligatoryjnego ubezpieczenia społecznego, w tym zdrowotnego,
3) z dobrowolnych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych finansowanych bezpośrednio ze 

środków obywateli,
4) z płatności (współpłatności) z kieszeni pacjentów.

O kształcie systemu opieki zdrowotnej decyduje także przyjęta organizacja i wyznawane 
wartości5.

Systemy opieki zdrowotnej na świecie opierają się na modelach budowanych wiele lat temu 
w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) 
i Stanach Zjednoczonych. Prekursorami przyjętych rozwiązań byli kanclerz Niemiec Otto 
von Bismarck, lord William Beveridge w Wielkiej Brytanii oraz komisarz ludowy ds. zdro-
wia w ZSRR Nikołaj Siemaszko. Opisane w niniejszym opracowaniu modele mają jednak 
charakter wzorcowy i nie występują obecnie w czystej postaci. Klasyfikację systemów opieki 
zdrowotnej na świecie przedstawiono w tabeli 1, opisując dominujące sposoby finansowania.

Tabela 1. Klasyfikacja modeli systemów opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie
Model Bismarcka 

(ubezpieczeniowy) 
Model Beveridge’a 

(budżetowy) 

Model Siemaszki 
(scentralizowanej ochrony 

zdrowia) 

Model rynkowy 
(rezydualny) 

Uprawnienia Powszechne Powszechne Powszechne Częściowe

Finansowanie Z obowiązkowych 
ubezpieczeń 
społecznych

Budżetowe 
– z podatków 
ogólnych

Budżetowe – z podatków 
ogólnych

Dobrowolne 
ubezpieczenia 
zdrowotne 
finansowane 
bezpośrednio ze 
środków obywateli

Kontrola Mieszana 
prywatno-publiczna

Publiczna Publiczna Indywidualna

Status Uprawnienia 
społeczne

Świadczenia 
społeczne

Świadczenia społeczne Ryzyko 
ubezpieczeniowe

Państwa, 
w których 
występują 
elementy 
danego modelu

Austria, Niemcy, 
Francja, Szwajcaria, 
Benelux

Wielka Brytania, 
Dania, Irlandia, 
Islandia, Norwegia, 
Szwecja, Finlandia

W większości byłych 
republik dawnego ZSRR 
oraz w krajach europejskich, 
którym po II wojnie 
światowej narzucono 
model Siemaszki; są to 
w większości tzw. nowe 
kraje UE

USA, Izrael

Źródło: opracowanie własne na podstawie Health Care Systems in Liberal Democracies, edited by A. Wall, Routledge, London, 
New York 1996, za: C. Włodarczyk, S. Paździoch, Systemy zdrowotne. Zarys problematyki, Wydawnictwo UJ, Kraków 2001, s. 82.

5 Wartości europejskich systemów zdrowia to równość w dostępie do zdrowia, solidaryzm, godność ludzka 
i prawa pacjenta, wysoka etyka zawodowa; za: A. Wojtczak, Wykłady…, op.cit.
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Omówienie cech charakterystycznych dla każdego prezentowanego w tabeli 1 systemu 
zawarto w dalszej części artykułu.

2.1. Model Bismarcka

Model Bismarcka funkcjonuje od 1883 r. z wieloma modyfikacjami, z których najbardziej 
znane w Niemczech są reformy ukierunkowane na obniżenie kosztów funkcjonowania tego 
systemu6. Główne założenia modelu to istnienie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych 
(zdrowotnych) oraz funduszy ubezpieczeń zdrowotnych (kas chorych, ubezpieczalni spo-
łecznych, towarzystw ubezpieczeniowych). Nadzór nad systemem sprawuje państwo, two-
rząc ramy prawne dla jego funkcjonowania.   

Podstawowym celem systemu jest ochrona społeczeństwa przed niezawinionymi skut-
kami niedających się przewidzieć zdarzeń losowych, które mogłyby przyczynić się do utraty 
dochodów i zagrażać materialnemu bytowi części społeczeństwa7.

W modelu Bismarcka składki na ubezpieczenie zdrowotne uiszczane są zarówno przez 
pracodawcę, jak i pracownika. System obowiązkowego ubezpieczenia dotyczy pracowników 
o niższych dochodach, dla których brak zatrudnienia jest zagrożeniem egzystencji. Gdy osoby 
uzyskują dochody na wysokim poziomie, mogą przystąpić do systemu obowiązkowych ubez-
pieczeń na zasadzie dobrowolności lub zawierać umowy z ubezpieczycielami prywatnymi.

2.2. Model Beveridge’a

Model Beveridge’a (model budżetowy) ukształtował się i funkcjonuje od 1948 r. Jego 
główną cechą jest odpowiedzialność państwa za zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego 
wszystkim obywatelom oraz zapewnienie powszechnego i szerokiego zakresu bezpłatnych 
usług zdrowotnych, niezależnie od statusu materialnego obywateli. Środki finansowe pocho-
dzą ze źródeł publicznych, w przeważającej części z podatków, a ich wysokość ustalana jest 
corocznie przez parlament i uzależniona od różnych dochodów budżetu państwa8.

Model Beveridge’a jest przykładem Narodowej Służby Zdrowia (ang. National Health 
Service, NHS).

6 J. Suchecka, Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwers, Warszawa 2010, s. 47; reforma Bluma 
z 1989 r., Sechofera z 1993 r. oraz reforma zdrowotna z 2007 r. wprowadzająca zasadę objęcia ubezpieczeniem 
zdrowotnym wszystkich osób żyjących na terenie Niemiec.

7 J. Niżnik, W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia, Oficyna Wydawnicza Branta, 
Bydgoszcz 2004, s. 4; za: J. Suchecka, Ekonomia…, op.cit., s. 47.

8 J.  Suchecka, materiały z  wykładów z  przedmiotu Ekonomika zdrowia, Szkoła Główna Handlowa, War-
szawa 2017.
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2.3. Model Siemaszki

Model Siemaszki (scentralizowana ochrona zdrowia) obowiązywał w krajach socjalistycz-
nych po zakończeniu II wojny światowej i funkcjonował do lat 90. XX w. Oparty był na kon-
cepcji Narodowej Służby Zdrowia i zakładał finansowanie instytucji centralnych podległych 
ministrowi zdrowia z budżetu centralnego (rządowego), natomiast budżet terytorialny (czę-
ści budżetu centralnego w gestii regionów) zasilał terenowe placówki służby zdrowia. Model 
zakładał pełną odpowiedzialność państwa i rządu za organizację, własność i finansowanie 
opieki zdrowotnej. Własnością państwa były wszystkie zakłady opieki zdrowotnej, realizu-
jące świadczenia medyczne. Sektor ochrony zdrowia traktowano jako nieprodukcyjny dział 
gospodarki narodowej.

Główną cechą tego modelu był powszechny dostęp do bezpłatnych świadczeń zdrowot-
nych oraz orientacja na działania profilaktyczne.

2.4. Model amerykański

Model rezydualny (rynkowy) pozostawia jednostce swobodę wyboru sposobu dostępu do 
świadczeń medycznych, a sektor ochrony zdrowia traktowany jest jako rynek zbytu, na któ-
rym dominującą rolę odgrywają popyt i podaż. Pacjent w tym modelu jest klientem. Główną 
zasadą systemu jest dominujące finansowanie ochrony zdrowia przez sektor prywatny oparty 
na ubezpieczeniach prywatnych, który traktowany jest na równi z pozostałymi sektorami 
gospodarki narodowej. W modelu rezydualnym występuje również sektor publiczny, jed-
nak obejmuje on osoby, które nie mogą samodzielnie zapewnić sobie dostępu do świadczeń, 
będące w szczególnej sytuacji życiowej (bardzo biedne, starsze, matki wychowujące dzieci, 
osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej).

3.  Główne źródła finansowania opieki zdrowotnej w krajach 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Wszystkie opisane w rozdziale 2 modele systemów opieki zdrowotnej uległy ewolucji. 
Obecnie funkcjonujące systemy opieki zdrowotnej uwzględniają bowiem zarówno finan-
sowanie budżetowe, ubezpieczeniowe, jak i wydatki prywatne. W tabeli 2 przedstawiono 
udział w finansowaniu świadczeń zdrowotnych ze źródeł publicznych i prywatnych w kra-
jach OECD. Materiał przedstawia główne źródła finansowania opieki zdrowotnej oraz ich 
znaczenie dla systemu zdrowia danego kraju. Już na podstawie wstępnej analizy danych 
zawartych w tabeli 2 można wyciągnąć wniosek, że w omawianych krajach nie występuje 
tylko jedno źródło finansowania.
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Tabela 2. Struktura finansowania opieki zdrowotnej w krajach OECD w 2014 r. (w %)

Państwo

Schematy 
sektora instytucji 

rządowych oparte 
na podatkach

Schematy 
obowiązkowych 

ubezpieczeń 
zdrowotnych oparte 

na składkach

Dobrowolne 
programy 

ubezpieczenia 
zdrowotnego

Opłaty 
bezpośrednie 

z gospodarstw 
domowych

Pozostałe

Dania 84,2 – 2,0 13,8 0,3

Szwecja 83,4 – 0,6 15,5 0,9

Wielka Brytania 79,5 0,1 3,6 14,8 3,1

Włochy 75,5 0,3 1,5 22,0 –

Norwegia 74,5 10,8 – 14,4 1,0

Irlandia 69,0 0,3 12,7 15,4 1,4

Hiszpania 65,0 4,8 5,2 24,7 2,6

Portugalia 65,0 1,3 5,4 27,5 1,3

Finlandia 62,2 13,2 2,5 19,1 0,4

Łotwa 59,9 – 0,9 38,9 0,7

Islandia 52,1 29,0 – 17,5 –

Cypr 43,6 0,6 3,8 49,9 0,7

Austria 31,2 44,7 4,9 17,7 2,2

Grecja 28,4 31,3 3,6 35,4 0,3

Szwajcaria 18,6 46,5 7,1 26,7 0,2

Rumunia 14,9 64,4 0,2 19,9 1,4

Liechtenstein 13,9 49,1 12,5 23,6 2,0

Republika Czeska 11,6 71,9 0,2 13,2 –

Belgia 11,4 66,2 4,4 17,8 1,2

Litwa 10,1 57,5 0,8 31,5 1,6

Estonia 10,0 65,6 0,2 22,7 1,6

Węgry 9,4 57,6 2,6 28,4 0,8

Polska 9,2 61,8 4,5 22,9 0,7

Bułgaria 8,8 44,2 0,3 45,8 1,2

Luksemburg 8,5 73,9 5,5 10,7 1,8

Niemcy 6,6 78,0 1,5 13,0 3,0

Holandia 4,8 75,8 5,9 12,3 0,5

Francja 4,1 74,5 13,7 7,0 2,2

Słowacja 4,0 76,2 – 18,0 1,5

Słowenia 3,4 67,6 14,8 13,0 0,8

Chorwacja 2,5 72,7 8,1 16,7 0,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu opublikowanych w styczniu 2017 r. Healthcare expenditure by 
financing scheme, 2014, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Healthcare_expenditure_by_
financing_scheme,_2014_ (%25_of_current_healthcare_expenditure) _YB17-de.png
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Do prezentacji źródeł finansowania przeanalizowano występowanie finansowania budże-
towego, finansowania ubezpieczeniowego oraz ubezpieczeń prywatnych i prywatnych opłat 
pacjentów. Inne źródła finansowania niż wymienione wcześniej zostały ujęte jako „pozostałe”. 
Kraje europejskie cechuje istnienie kilku źródeł finansowania opieki zdrowotnej z przewagą 
finansowania ubezpieczeniowego bądź budżetowego. Prezentowana sytuacja wynika z uwa-
runkowań historycznych.

Dominujące finansowanie z podatków występuje w Danii (84,2%), Szwecji (83,4%), Wiel-
kiej Brytanii (79,5%), we Włoszech (75,5%) oraz Norwegii (74,5%).

Najwyższy udział finansowania ubezpieczeniowego notują natomiast Niemcy (78,0%), 
Słowacja (76,2%), Holandia (75,8%), Francja (74,5%), Luksemburg (73,9%), Chorwacja (72,7%) 
i Czechy (71,9%).

W związku ze wzrostem kosztów działania systemów zdrowotnych ich finansowanie 
staje się podstawowym problemem i priorytetem dla wielu krajów9.

4. Ramy prawne i źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce

W artykule 68 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej10 zagwarantowano wszystkim oby-
watelom prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, niezależnie od ich sytuacji materialnej. Warunki i zakres udzielania 
świadczeń określają ustawy, do których należą między innymi:
• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. nr 112, poz. 654 

ze zmianami),
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 210, poz. 2135 ze zmianami),
• Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 

z 2009 r. nr 52, poz. 417 ze zmianami),
• Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2005 r. nr 167, poz. 1399 
ze zmianami),

• Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 1997 r. 
nr 28, poz. 152 ze zmianami),

• Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2011 r. nr 174, 
poz. 1039 ze zmianami),

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2001 r. nr 126, poz. 138 
ze zmianami).

 9 M. Piotrowicz, D. Cianciara, M. J. Wysocki, Systemy zdrowotne dla zdrowia i dobrobytu – karta z Tallina, 
„Przegląd Epidemiologiczny” 2009, nr 63, s. 321–324.

10 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zmianami.
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System ochrony zdrowia w Polsce oparty jest na modelu ubezpieczeniowym. Zawiera 
jednak w swojej konstrukcji elementy modelu Beveridge’a. Prawie 62% (2014 r.)11 wydatków 
finansowanych jest ze składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Instytucją groma-
dzącą środki w postaci składek wpłacanych przez osoby ubezpieczone i dysponującą zgro-
madzonymi środkami jest Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Ubezpieczenie zdrowotne 
ma charakter powszechny, przy czym występuje jako ubezpieczenie obowiązkowe (forma 
dominująca) lub dobrowolne (forma stwarzająca możliwość wejścia do systemu wszystkim 
osobom nieobjętym ubezpieczeniem obowiązkowym).

Ubezpieczenie zdrowotne oparte jest na zasadach równego traktowania oraz solidarno-
ści społecznej12. Zasada równego traktowania oznacza równy dostęp do świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla wszystkich osób objętych działa-
niem ustawy. Zasada solidarności społecznej oznacza gromadzenie środków w postaci skła-
dek ubezpieczeniowych od wszystkich ubezpieczonych na stałych zasadach i przeznaczenia 
zgromadzonych środków na sfinansowanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, udziela-
nych osobom mającym określone potrzeby zdrowotne, również na stałych zasadach13.

Kolejnym publicznymi źródłami finansowania świadczeń zdrowotnych w Polsce są: 
budżet państwa, finansujący 5,48% (2014 r.) ogółu wydatków na opiekę zdrowotną oraz jed-
nostki samorządowe, finansujące 3,73% ogółu wydatków. Wydatki prywatne stanowią 29% 
(2014 r.) wszystkich wydatków14.

Tabela 3. Źródła finansowania opieki zdrowotnej w Polsce

Źródło finansowania Obszar finansowania

Powszechne ubezpieczenie 
zdrowotne

W zakresie objętym przez kontrakty z NFZ lub umowy w ramach sieci szpitali: 
podstawowa opieka zdrowotna, świadczenia specjalistyczne, świadczenia ambulatoryjne 
i stacjonarne

Budżet państwa Specjalistyczne procedury medyczne, programy polityki zdrowotnej, ratownictwo 
medyczne, publiczna służba krwi, inspekcja sanitarna, część składek ubezpieczenia 
zdrowotnego osób nieuzyskujących dochodów

Jednostki samorządu 
terytorialnego

Organizacja opieki zdrowotnej na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym finansowanie 
inwestycji i dalsze finansowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
generujących stratę

Wydatki prywatne Bezpośrednie zakupy leków i świadczeń zdrowotnych, zakup komercyjnego 
ubezpieczenia zdrowotnego, finansowanie zakładowej służby zdrowia, zakup dla 
pracowników abonamentów w prywatnych placówkach opieki zdrowotnej

Źródło: M. Kowalczyk, Ochrona zdrowia w Polsce w latach 1999–2015, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarzą-
dzanie” 2015, nr 20, s. 139–148.

11 Zdrowie i ochrona zdrowia w 2015 roku, raport, GUS, Warszawa 2017, s. 157.
12 Art. 65 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, Dz.U. z 2004 r. nr 210, poz. 2135 ze zmianami.
13 J. A. Piątkiewicz, Prawo w ochronie zdrowia, Wyd. WSAP, Katowice 2006.
14 Zdrowie i ochrona…, op.cit., s. 157.
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Zgodnie z Narodowym Rachunkiem Zdrowia15 wydatki bieżące na ochronę zdrowia 
w 2015 r. wyniosły 114 142,4 mld zł i były wyższe niż w 2014 r. o około 6,7 mld zł. Nakłady 
te stanowiły 6,34% PKB (6,25% w 2014 r.). Bieżące wydatki publiczne poniesione na zdrowie 
i ochronę zdrowia wynosiły w 2015 r. 79,9 mld zł i stanowiły 4,44% PKB (4,42% w 2014 r.), 
natomiast bieżące wydatki prywatne wyniosły 34,3 mld zł i stanowiły 1,90% PKB (1,83% 
w 2014 r.). Od 2006 r. obserwowany jest stały wzrost wydatków ogółem na zdrowie16.

Całość wydatków na ochronę zdrowia w metodologii przyjętej w publikacjach Narodo-
wego Rachunku Zdrowia opracowywanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) składa 
się z dwóch głównych grup: wydatków publicznych i wydatków prywatnych. Wydatki na zdro-
wie według badań GUS za lata 2014 i 2015 przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Wydatki na zdrowie według badań GUS za lata 2014 i 2015 (w mln zł)

Razem Wydatki publiczne
Bezpośrednie wydatki

gospodarstw domowych
Prywatne ubezpieczenia

zdrowotne i inne

Wydatki na zdrowie 2014 108 737,26 77 208,04 24 850,21 6 679,01

Wydatki na zdrowie 2015 114 142,40 79 886,60 26 533,90 7 721,90

Wydatki na zdrowie 2014 Wydatki na zdrowie 2015Źródło: opracowanie własne na podstawie notatki informacyjnej GUS z 20.11.2017: Narodowy Rachunek Zdrowia 2015.

Największy strumień środków w 2015 r. trafił do szpitali – 35,7% kwoty wydatków bie-
żących na ochronę zdrowia (w tym do szpitali ogólnych – 32,2%). Kolejne pozycje dotyczyły 
placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, do których trafiało 27,3% wydatkowanych środ-
ków, oraz sprzedawców detalicznych i innych dostawców dóbr medycznych – 23,2%, w tym 
głównie aptek – 20,9% kwoty wydatków bieżących na ochronę zdrowia17 (rysunek 2).

15 Notatka informacyjna GUS z 20.11.2017: Narodowy Rachunek Zdrowia 2015, https://stat.gov.pl/obszary-te-
matyczne/zdrowie/zdrowie/narodowy-rachunek-zdrowia-2015,4,8.html.

16 Ibidem.
17 Ibidem.
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Rysunek 2.  Struktura wydatków bieżących na ochronę zdrowia w 2015 r. według dostawców dóbr 
i usług (w %)

Szpitale
– 35,7%

Świadczeniodawcy
ambulatoryjnej 
opieki zdrowotnej 
– 23,7%

Sprzedawcy 
detaliczni i inni 
dostawcy dóbr 
medycznych 
– 23,20%

Pozostałe 
jednostki
w ramach sektorów 
gospodarki
– 4,30%

Świadczeniodawcy
pomocniczych 
usług w ochronie 
zdrowia – 4,6%

Podmioty
koordynujące
administrację
i �nansowanie
ochrony zdrowia
– 2,9%

Stacjonarne
zakłady opieki
długoterminowej
– 1,4%
Zagranica
– 0,5%

Świadczeniodawcy
pro�laktycznych
usług zdrowotnych
– 2,9%

Other; 5%

Źródło: jak pod rys. 1.

Najwyższy udział publicznego źródła finansowania notuje się w lecznictwie szpitalnym 
– w 2014 r.18 wynosił on 95,5%. Udział środków prywatnych na ten cel to 4,5% (w tym opłaty 
bezpośrednie gospodarstw domowych – 1,4%). W kolejnej kategorii: świadczeniodawcy 
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej udział płatnika publicznego to 59,9%, natomiast płatnika 
prywatnego – 40,1%. Na usługi te składają się praktyki lekarskie, praktyki stomatologiczne, 
a także usługi świadczone przez przychodnie i centra opieki ambulatoryjnej. W kategorii 
sprzedawcy detaliczni i dostawcy dóbr medycznych, w której ewidencjonowane są usługi świad-
czone przez apteki (90% ogółu wydatków tej kategorii), udział prywatnego źródła finanso-
wania jest wysoki i wynosi 65,9% (rysunek 3).

Niezależnie od tego, w ramach jakiej formy prawnej działa szpital19, czy jest to samo-
dzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ), czy też inny podmiot leczniczy wyko-
nujący działalność leczniczą, np. świadczenia szpitalne, Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) 

18 Dane dotyczące źródeł finansowania świadczeń dotyczą 2014 r. W raporcie GUS Zdrowie i ochrona zdrowia 
w 2015 roku w rozdziale Ekonomiczne aspekty opieki zdrowotnej są zaprezentowane dane za 2014 r. W notatce 
informacyjnej GUS z 20.11.2017 Narodowy Rachunek Zdrowia 2015 nie zamieszczono tak szczegółowych infor-
macji dotyczących 2015 r.

19 Szpital – zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świad-
czenia szpitalne, art. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. z 2011 r. nr 112, 
poz. 654 ze zmianami.
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jest głównym źródłem finansowania jego bieżącej działalności. Finansuje działalność niemal 
wszystkich szpitali publicznych. Liczba szpitali w Polsce w 2014 r. wyniosła 159120. W okresie 
2007–2014 przybyło 200 nowych szpitali21. Są to niewielkie podmioty nastawione na wysoko 
wyceniane przez NFZ procedury medyczne (rysunek 4).

Rysunek 3.  Struktura wydatków bieżących na ochronę zdrowia w 2014 r. według źródeł 
pochodzenia środków
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Źródło: Zdrowie i ochrona zdrowia w 2015 roku, raport, GUS, Warszawa 2017.

Rysunek 4. Udział NFZ w finansowaniu bieżącej działalności szpitali

96,90%

94,20%

SPZOZ Szpitale przekształcone z SPZOZ
w spółki kapitałowe

Źródło: Sytuacja finansowa szpitali w Polsce, raport, Magellan S. A., Łódź 2014.

Szpitale publiczne nie mają uprawnień do pobierania opłat od płatników prywatnych, co 
wynika z rysunków 3 i 4. Sytuacja taka rodzi istotne konsekwencje w realizacji świadczeń 

20 Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, raport, Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego 
– Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2016, s. 412.

21 Czyli przedsiębiorstw podmiotu leczniczego, w  którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą 
w rodzaju świadczenia szpitalne według Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
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medycznych. Niesatysfakcjonujące świadczeniobiorców finansowanie połączone z brakiem 
możliwości finansowania świadczeń z innych źródeł powoduje niezadowolenie pacjentów 
i kadry medycznej, a w konsekwencji długie kolejki do świadczeń, niewpływające z pewno-
ścią na kondycję zdrowotną osób uprawnionych do korzystania z tych świadczeń.

5.  Zakres świadczeń medycznych przysługujących 
świadczeniobiorcom i finansowanych ze środków publicznych

Szczególnej uwagi wymaga pojęcie zakresu świadczeń, jaki przysługuje pacjentom w ramach 
środków publicznych. Zakres ten określono w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. W art. 15 ust. 2 powyższej ustawy wymieniono 
rodzaje świadczeń gwarantowanych zapewnione świadczeniobiorcy i finansowane ze środ-
ków publicznych. Zgodnie z powyższym postanowieniem świadczeniobiorcy przysługują 
świadczenia gwarantowane z zakresu:

1) podstawowej opieki zdrowotnej;
2) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
3) leczenia szpitalnego;
4) opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;
5) rehabilitacji leczniczej;
6) świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej;
7) leczenia stomatologicznego;
8) lecznictwa uzdrowiskowego;
9) zaopatrzenia w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej oraz ich naprawy, 

o których mowa w ustawie o refundacji;
10) ratownictwa medycznego;
11) opieki paliatywnej i hospicyjnej;
12) świadczeń wysokospecjalistycznych;
13) programów zdrowotnych;
14) leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych dostępnych w aptece na receptę;
15) programów lekowych określonych w przepisach ustawy o refundacji; leków stosowanych 

w chemioterapii określonych w przepisach ustawy o refundacji;
16) leków nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej, sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie określonym w art. 4 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, pod warunkiem, że w stosunku 
do tych leków wydano decyzję o objęciu refundacją na podstawie ustawy o refundacji;

17) ratunkowego dostępu do technologii lekowych;
18) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, sprowadzonych z zagra-

nicy na warunkach i w trybie określonym w art. 29a Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
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o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. 
poz. 65, 1228 i 1579), pod warunkiem, że w stosunku do tych środków wydano decyzję 
o objęciu refundacją na podstawie ustawy o refundacji.
Zgodnie z art. 5 pkt. 35 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych świadczenie gwarantowane to świadczenie opieki zdrowotnej finan-
sowane w całości lub współfinansowane ze środków publicznych na zasadach i w zakresie 
określonych w ustawie. Ustawa nie określa natomiast zasad i warunków wyżej wymienio-
nego współfinansowania, nie określa granicy pomiędzy świadczeniami finansowanymi ze 
środków publicznych a świadczeniami komercyjnymi, nie określa również pojęcia świadczeń 
standardowych i świadczeń ponadstandardowych. Jest to o tyle istotne, że pojęciami takimi 
posługuje się Ministerstwo Zdrowia i nie można ich interpretować w świetle obowiązują-
cego obecnie prawa, w tym też ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych22.

6. Wybrane problemy systemu ochrony zdrowia w Polsce

Polacy są niezadowoleni z funkcjonującej opieki zdrowotnej ze względu na dostępność 
do świadczeń niespełniającą ich potrzeb zdrowotnych:
• zgodnie z badaniami Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) obecnie niespełna 

co czwarty ankietowany (23%) jest zadowolony z funkcjonowania opieki zdrowotnej, 
natomiast trzy czwarte (74%) jest niezadowolonych; do najgorzej ocenianych aspektów 
funkcjonowania opieki zdrowotnej zaliczono dostępność wizyt u specjalistów (8% ocen 
pozytywnych)23;

• zgodnie z badaniami Fundacji Watch Health Care, która monitoruje długość oczekiwa-
nia na świadczenia medyczne, średni czas oczekiwania na świadczenie wynosi ponad 3 
miesiące24.
Kolejki są również do świadczeń szpitalnych, zgodnie z badaniami Organizacji Współ-

pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) na wymianę stawu biodrowego czeka się w Polsce 
386 dni, na operację zaćmy 441 dni, a na wymianę stawu kolanowego – 513 dni25. Na powyż-
sze wyniki mają wpływ niżej omówione elementy.

Poziom nakładów na opiekę zdrowia w Polsce niższy niż w większości krajów europej-
skich. Według raportu Health at a Glance: Europe 2016 Organizacji Współpracy Gospodar-
czej i Rozwoju26 Polska w 2015 r. wydała na ochronę zdrowia 1259 euro rocznie na jednego 

22 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych.
23 Zadowolenie Polaków z  obowiązującego w  Polsce systemu opieki zdrowotnej, Badanie CBOS, komunikat 

z badań nr 113/2016, Warszawa, sierpień 2016.
24 http://www.korektorzdrowia.pl/barometr/raporty, wyniki z 08 2017 r., dostęp 20.08.2017.
25 http://biqdata.wyborcza.pl/raport-oecd-sluzba-zdrowia, dostęp 20.08.2017.
26 Raport Health at a Glance: Europe 2016 – State of Health in the EU Cycle, OECD, Paryż 2016, https://read.

oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-2016_9789264265592-en
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mieszkańca. Najwięcej na zdrowie w 2015 r. wśród krajów Unii Europejskiej wydawano 
w Luksemburgu (6023 euro na mieszkańca)27, na drugim miejscu były Niemcy (4003 euro), 
a na kolejnych pozycjach: Holandia, Szwecja, Irlandia, Austria, Dania i Belgia. Polska zna-
lazła się na 4. miejscu od końca – przed Chorwacją, Bułgaria, Łotwą i Rumunią. W pre-
zentowanym zestawieniu znajdują się także kraje niebędące członkami Unii Europejskiej, 
jak Szwajcaria, gdzie nakłady na zdrowie wynoszą 5354 euro na mieszkańca czy Norwegia 
– z nakładami 4681 euro na mieszkańca. Nakłady państw na ochronę zdrowia zaprezento-
wano w układzie: jednego mieszkańca (per capita) według parytetu siły nabywczej (ang. pur-
chasing power parity, PPP) – rysunek 5.

Rysunek 5.  Wydatki na zdrowie na jednego mieszkańca w wybranych krajach w euro 
według parytetu siły nabywczej w 2015 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu Health at a Glance: Europe 2016 – State of Health in the EU Cycle, OECD, 
Paryż 2016.

Na potrzeby bardziej szczegółowej analizy wydatki całkowite na ochronę zdrowia ana-
lizowanych krajów zaprezentowano na rysunku 6, na podstawie ich udziału w Produkcie 
Krajowym Brutto (PKB) danego kraju. Wykonane porównanie, niestety, nie należy do naj-
bardziej optymistycznych, bowiem udział wydatków na zdrowie w PKB w Polsce jest jednym 
z najniższych w Europie – w 2014 r. udział ten wyniósł zaledwie 6,4%. Wyprzedzamy jedynie 

27 Zgodnie z informacją zawartą w raporcie Health at a Glance…, op.cit.; dane podane dla Luksemburga doty-
czą tylko populacji ubezpieczonych obywateli Luksemburga, która to populacja jest mniejsza niż cała populacja 
tego państwa.
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Litwę (6,2%), Czarnogórę (6,2) i Estonię (6,1). Uzyskane wyniki plasują nasz kraj poniżej śred-
niej dla krajów będących członkami Unii Europejskiej, wynoszącej 10%. Najwyższe wydatki 
na zdrowie ponosi Szwajcaria (11,4%), następnie Szwecja (11,2%), Francja (11,1%), Niemcy 
(11%), Holandia (10,9%) i Dania (10,6%).

Rysunek 6. Udział wydatków na zdrowie w 2014 r. w PKB danego kraju (w %)
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Źródło: jak pod rys. 5.

Starzejące się społeczeństwo. Według danych GUS udział osób powyżej 65. roku życia 
w polskim społeczeństwie do 2030 r. zwiększy się blisko dwukrotnie i osiągnie ponad 23%28. 
Niewątpliwie jest to zjawisko wymagające szczególnej uwagi ze względu na rosnące bez-
pośrednie obciążenie dla finansów państwa, także w sferze zmian w strukturze nakładów 
na opiekę szpitalną. Obecny system nie jest dostosowany do rosnących potrzeb medycznych 
tej grupy społecznej. Osoby starsze, które cierpią z powodu biedy, chorób, spadku wydolności 
i osamotnienia, nie otrzymują odpowiedniego wsparcia. Ich ubóstwo prowadzi do oszczę-
dzania na lekach, co w konsekwencji podwyższa koszty późniejszego leczenia w szpitalu29. 
W związku ze zmianami demograficznymi w przeciągu najbliższych kilkunastu lat zwięk-
szy się zapotrzebowanie na świadczenia szpitalne, z których korzystać będzie starsza część 

28 https://www.zdrowie.abc.com.pl/aktualnosci/starzenie-sie-spoleczenstwa-wyzwaniem-dla-systemu-ochro-
ny-zdrowia,22718.html, dostęp 21.08.2017.

29 B. Samoliński, Sytuacja demograficzna jako uzasadnienie dla bieżącej i przyszłej perspektywy zdrowotnej 
w Polsce, opublikowane w raporcie Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji 
i Koniunktur, Warszawa 2013, http://www.karpeno.pl/pr/wp-content/uploads/2016/02/dodatkowe-ubezpiecze-
nia-zdrowotne-raport-2013.pdf, dostęp 21.08.2017.
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populacji społeczeństwa. Dotyczyć to będzie w szczególności leczenia na oddziałach interni-
stycznych, kardiologicznych i chirurgicznych, a także w zakresie okulistyki (głównie w zakre-
sie usunięcia zaćmy). Jednocześnie w sytuacji zmniejszenia populacji dzieci i młodzieży 
zmniejszy się także zapotrzebowanie na świadczenia szpitalne im dedykowane – pediatrię, 
neonatologię, chirurgię dziecięcą i otolaryngologię. Istotnie zmniejszy się zapotrzebowanie 
na hospitalizacje położniczo-ginekologiczne30. Dlatego niezwykle ważne jest odpowiednie 
zaplanowanie działań, które pozwolą w najbliższych latach na zagwarantowanie odpowied-
niej opieki medycznej.

Niedobór kadry medycznej. Polski system ochrony zdrowia zmaga się z problemem nie-
dostatecznej liczby osób wykonujących zawody medyczne, zarówno lekarzy, jak i pielęgnia-
rek. W naszym kraju przypada zaledwie 2,3 lekarza na 1000 mieszkańców. Unijna średnia 
wynosi 3,5. Największą liczbą lekarzy mogą pochwalić się: Grecja (6,3), Austria (5,1), Portu-
galia (4,4), a także Litwa (4,3)31. Niekorzystne wyniki są również widoczne w zakresie liczby 
pielęgniarek. W tym zakresie nasz kraj nie osiąga średniej unijnej, która wynosi 8,4 pielę-
gniarek na 1000 mieszkańców, a w Polsce jest 5,232.

Brak zastępowalności pokoleniowej wśród osób wykonujących zawody medyczne. 
Znaczna część lekarzy znajduje się w grupie między 45. a 64. rokiem życia (34% lekarzy 
i 35% lekarzy dentystów), niepokojący jest również udział osób w wieku powyżej 65. roku 
życia (21%), jest ich więcej niż lekarzy młodych do 35. roku życia (18%). Sytuacja ta wygląda 
trochę lepiej wśród lekarzy dentystów. Młodych lekarzy dentystów do 35. roku życia pracuje 
o 5% więcej (23%) niż lekarzy dentystów powyżej 65. roku życia (18%). Inaczej natomiast 
wygląda struktura wiekowa wśród pielęgniarek i położnych. Przedstawione dane wskazują, 
że pielęgniarki i położne nie pracują już w wieku powyżej 65. lat, co jest charakterystyczne 
dla zawodu lekarza. Natomiast wiek większości pracujących pielęgniarek (63%) i położnych 
(60%) plasuje się w przedziale 35–54 lata (rysunek 7).

W zawodach medycznych w Polsce występuje również problem braku zastępowalności 
pokoleniowej. Udział lekarzy młodych poniżej 35 lat jest niższy niż lekarzy powyżej 65 lat. 
Dodatkowo warto zwrócić uwagę na specyficzny dla tego zawodu wiek wycofania się z wyko-
nywania zawodu. Według danych Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) tylko 6,22% mężczyzn 
członków Izby w wieku 66–70 lat skończyło aktywność zawodową, pozostali lekarze w tym 
wieku nadal są aktywni. Najwyższy wskaźnik rezygnacji z aktywności notuje się wśród 
mężczyzn w przedziale wiekowym powyżej 71 lat. Wśród kobiet ta sytuacja wygląda trochę 
inaczej, kobiety wycofują się z zawodu wcześniej; między 65. a 71. rokiem życia – 14,06%, 
a w wieku powyżej 71 lat – 50,04%.

30 Raport Narodowego Funduszu Zdrowia, Prognoza korzystania ze świadczeń szpitalnych finansowanych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia w kontekście zmian demograficznych w Polsce, czerwiec 2016, http://www.nfz.gov.pl/
gfx/nfz/userfiles/_public/o_nfz/publikacje/prognoza_korzystania_ze_swiadczen_szpitalnych_finansowanych_
przez_nfz_w_kontekscie_zmian_demograficznych_w_polsce.pdf, dostęp 23.08.2017.

31 Raport Health…, op.cit., s. 159.
32 Ibidem, s. 161.
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Rysunek 7. Struktura wiekowa pracowników opieki zdrowotnej (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, raport, Narodowy Insty-
tut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2016.

Z analizy danych Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) jednoznacznie wynika, że lekarze zde-
cydowanie wydłużają ustawową granicę aktywności zawodowej (rysunek 8).

Rysunek 8.  Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg wieku, płci i tytułu zawodowego 
z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących zawód i niewykonujących 
zawodu

1 952     

13 074     
11 359     

9 586     9 471     

12 294     12 297     
11 285     10 751     

7 974     

18 394     

958     

7 000     
5 735     5 429     

6 349     

8 417     8 689     
7 818     

6 991     

4 260     

9 376     

1 952     

13 035     

11 258     

9 478     9 271     

12 024     12 038     
11 065     

10 220     

6 851     

9 042     

958     

6 984     
5 695     5 373     

6 218     

8 209     8 476     
7 637     

6 819     

3 992     

6 242     

 -

 2 000

 4 000

 6 000

 8 000

 10 000

 12 000

 14 000

 16 000

 18 000

 20 000

do
 2

5

od
 2

6 
do

 3
0

od
 3

1 
do

 3
5

od
 3

6 
do

 4
0

od
 4

1 
do

 4
5

od
 4

6 
do

 5
0

od
 5

1 
do

 5
5

od
 5

6 
do

 6
0

od
 6

1 
do

 6
5

od
 6

6 
do

 7
0

od
 7

1

kobiety – członkowie izby mężczyźni – członkowie izby

kobiety –  wykonujące zawód mężczyźni – wykonujący zawód

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Naczelnej Izby Lekarskiej, stan na 10.10.2017.
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Przedstawiona struktura wiekowa pracowników opieki zdrowotnej wpływa niekorzystnie 
na jakość i dostępność do świadczeń zdrowotnych. Sytuacji nie sprzyja także niezadowala-
jąca dla pracowników tego sektora wysokość wynagrodzeń, a także możliwość migracji do 
krajów wysoko rozwiniętych o wysokich nakładach na ochronę zdrowia.

Organizacja procesu leczenia niezapewniająca oczekiwanego przez pacjentów dostępu 
do świadczeń. Zgodnie z wynikami Najwyższej Izby Kontroli (NIK) z 2015 r. samo zwięk-
szenie nakładów finansowych nie powoduje pełnego zaspokojenia potrzeb pacjentów33. NIK 
stwierdził, iż mimo otrzymania przez jednostki ochrony zdrowia z NFZ dodatkowych środ-
ków finansowych w postępowaniach uzupełniających, które miały na celu poprawę dostępu 
do świadczeń zdrowotnych, cel ten nie został w pełni osiągnięty. Spośród 11 analizowanych 
zakresów świadczeń w lecznictwie szpitalnym tylko w dwóch oddziałach wojewódzkich 
Funduszu zapewniono pacjentom pełny dostęp do świadczeń. Natomiast w ambulatoryjnej 
opiece specjalistycznej spośród dziewięciu analizowanych zakresów dostęp do wszystkich 
świadczeń odnotowano jedynie w czterech oddziałach wojewódzkich NFZ. Na podstawie 
kontroli przeprowadzonej w 2016 r. NIK stwierdził, iż zwiększanie nakładów na świad-
czenia zdrowotne i tworzenie kolejnych programów nie przynosi oczekiwanych efektów: 
kolejki pacjentów do lekarzy nie maleją, nie skraca się też czas oczekiwania na większość 
zabiegów34. Wyniki kontroli wskazują, że podstawą dostępu do świadczeń są nie tylko 
środki finansowe, lecz także odpowiednie zarządzanie placówką. Nie bez znaczenia dla 
efektywnej działalności podmiotu jest rola zarządzania zasobami ludzkimi i czasem pracy 
oraz organizacja procesu udzielania świadczeń. Gdy analizuje się tylko problem kolejek 
do świadczeń, można stwierdzić, że na problem ten oprócz innych czynników (również 
wymienionych powyżej) wpływ ma na pewno brak możliwości skutecznej komunikacji 
pacjenta z placówką. W publicznych placówkach nie ma zjawiska potwierdzania lub też 
odwoływania wizyt przez pacjenta lub placówkę z powodu choroby lub też innych powo-
dów losowych, jak ma to miejsce w placówkach prywatnych, gdzie pacjent otrzymuje dzień 
przed wizytą przypomnienie SMS, ma też możliwość kontaktu z infolinią i przekazania 
informacji o konieczności zmiany daty wizyty.

7. Podsumowanie

Według Komisji Europejskiej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 
polityka państw członkowskich powinna zostać ukierunkowana na zmniejszanie barier 
finansowych w dostępie do opieki zdrowotnej, na ułatwienie dostępu do podstawowej opieki 
zdrowotnej oraz skrócenie nadmiernego czasu oczekiwania, a systemy opieki zdrowotnej 

33 http://www.rp.pl/Zdrowie/311249941-NIK-o-NFZ-programy-i-dodatkowe-pieniadze-nie-skrocily-kolejek-
-do-lekarzy.html#ap-4, dostęp 20.08.2017.

34 http://wsieci.rp.pl/artykul/1298062.html?print=tak&p=0, dostęp 20.08.2017.



Ocena kondycji publicznej opieki zdrowotnej w Polsce 45

muszą być też bardziej stabilne i dostosowane do zmian demograficznych35. Na podstawie 
przygotowanej analizy stwierdzono, że obecne nakłady finansowe na opiekę zdrowotną 
w Polsce są niższe niż średnie wydatki na ten sam cel w krajach europejskich. Niekorzystna 
jest również ich struktura, w której finansowanie świadczeń szpitalnych dokonywane jest 
w głównej mierze ze środków publicznych. Koszty te stanowią natomiast największy udział 
w całkowitych wydatkach na zdrowie. Wyższe nakłady na zdrowie oraz zmiana struktury 
wydatków na lecznictwo szpitalne korzystnie wpłynęłyby na realizację zadań, jakie przed 
polskim systemem stawia OECD.

Jednak nie są to jedyne problemy, z którymi boryka się system ochrony zdrowia w Pol-
sce. Należy zwrócić uwagę na niekorzystną strukturę demograficzną osób wykonujących 
zawody medyczne, starzenie się społeczeństwa wymagającego zmian w strukturze nakładów 
na zdrowie oraz zmian organizacyjnych w zakresie lecznictwa szpitalnego.

Nie bez znaczenia dla obecnej kondycji publicznej opieki zdrowotnej są także uwarun-
kowania historyczne, w tym ukształtowanie po II wojnie światowej organizacji i funkcjo-
nowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce na modelu scentralizowanej ochrony zdrowia 
Siemaszki, który funkcjonował do lat 90. XX w. Oparcie opieki zdrowotnej na finansowaniu 
z budżetu państwa oraz gospodarce centralnej i planowej miało zapewnić wszystkim oby-
watelom powszechny dostęp do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. System ten okazał się 
jednak nieefektywny. Podejmowane reformy po 1989 r. wprowadzają sukcesywnie zmiany 
w organizacji i finansowaniu opieki zdrowotnej, jednak zaszłości z poprzedniego systemu 
istotnie wpływają na problemy, z jakimi publiczna opieka zdrowotna boryka się obecnie.

Analiza zaakcentowała również złożoność problemów, ich wielowarstwowość i koniecz-
ność efektywnego zarządzania procesem udzielania świadczeń zdrowotnych. Niewątpliwie 
niezbędne jest podjęcie działań, które poprawią funkcjonowanie systemu zdrowia, aby zła-
godzić presję na wyższe nakłady finansowe na ten cel.
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Evaluation of Public Health Care Condition in Poland

Summary

There are many voices declaring the necessity to improve the condition of health care in Poland. This 
opinion is heard from the users of medical services, i.e., patients but also from medical circles. It is based 
on individual experiences rather than on scientific analyses and research. This paper seeks to objec-
tively assess the condition of health care in Poland and has been drafted based on official data concern-
ing the legal environment and financing of the health care system in the country as well as problems 
faced by the system. The subject itself is an endless story and it can be examined from very different 
angles. The paper discusses major aspects crucial for the evaluation of health care shape and condi-
tion in Poland. The analysis has demonstrated the need to change the amount and structure of health 
expenditure in Poland and has drawn attention to unfavourable demographic structure in medical 
professions and to the aging society issue. Conclusions from the analysis indicate the need to under-
take measures that would improve the functioning of health care and alleviate pressure on allocating 
higher amounts for this purpose.

Keywords: health expenditure, health insurance, health care financing
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Koszty i korzyści rozwiązań telemedycznych

Streszczenie

Celem artykułu jest omówienie ekonomicznych kosztów i korzyści z telemedycyny na podstawie prze-
glądu dotychczasowych badań.
W krajach rozwiniętych usługi telemedyczne stanowią ważną część usług ochrony zdrowia, w okre-
ślonych wypadkach mogą zastępować tradycyjne metody diagnozowania i leczenia. Dostępność tech-
nologii nie jest już barierą, ograniczeniem pozostały natomiast różne regulacje prawne (lub ich brak) 
oraz finansowanie. W szczególności przy rosnących kosztach systemów ochrony zdrowia (z powodów 
postępu technologicznego w medycynie, zmian demograficznych i innych czynników społeczno-eko-
nomicznych) ważne są porównania kosztów i korzyści z usług telemedycznych. Niewiele jest metodo-
logicznie poprawnych opracowań badających ekonomiczną efektywność wprowadzanych rozwiązań, 
m.in. z następujących powodów:
• brak zaakceptowanej jednolitej metodologii do prowadzenia porównań,
• koncentrowanie się na kosztach, a nie na szeroko pojętych korzyściach ekonomicznych,
• ograniczone możliwości uogólniania wyników z powodu dużej heterogeniczności rozwiązań tele-

medycznych,
• małe próby pacjentów i brak danych dla długiego okresu.
Podsumowując: obszar analiz kosztów i korzyści rozwiązań telemedycznych jest mało zbadany, jed-
nak istniejące wyniki sugerują, że telemedycyna może być efektywna medycznie i opłacalna kosztowo.
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Słowa kluczowe: telemedycyna, analiza koszty–korzyści, koszty technologii
Kody klasyfikacji JEL: I11, I18, O33

1. Wprowadzenie

Udział kosztów ochrony zdrowia w produkcie krajowym brutto krajów rozwiniętych 
rośnie, co z jednej strony jest spowodowane pojawianiem się nowszych, drogich leków i spo-
sobów leczenia kiedyś nieuleczalnych chorób, a z drugiej coraz większym udziałem w popula-
cji starszych osób, które z naturalnych przyczyn częściej korzystają z usług ochrony zdrowia.

Z powodu zmieniającej się struktury demograficznej, określanej w literaturze jako 
starzenie się ludności, prognozuje się, że koszt opieki zdrowotnej w krajach rozwiniętych 
będzie stanowił w niedługim czasie największą część wszystkich wydatków na zabezpie-
czenie społeczne. Raport Ageing Working Group opublikowany przez Komisję Europejską 
w 2015 r. przewiduje, że w 28 krajach Unii Europejskiej wydatki na ochronę zdrowia wzro-
sną jedynie z powodu zmian demograficznych z 6,9% PKB w 2013 r. do 8% PKB w 2060 r., 
zaś w Polsce odpowiednio z 4,2% do 5,6% PKB1. Podobnie Narodowy Fundusz Zdrowia 
szacuje, że jedynie utrzymanie dostępności do świadczeń w publicznym systemie ochrony 
zdrowia przy zachodzących zmianach demograficznych wymaga zwiększania nakładów 
o ok. 500 mln zł co roku2. Drugim ważnym elementem, który przyczynia się do kosztów 
leczenia, jest rozwój technologiczny, czyli nowe, początkowo droższe, ale bardziej skuteczne 
metody leczenia. Dodatkowo okresowo na koszty ochrony zdrowia w niektórych krajach 
mogą wpływać np. czynniki związane z reformą instytucji ochrony zdrowia po stronie płat-
nika albo świadczeniodawców.

Zdrowie stanowi wartość samą w sobie i trudno je rozpatrywać tylko w kontekście 
finansowych kosztów i korzyści. Jednak warto wiedzieć, jakie sposoby leczenia – przy 
danych środkach przeznaczanych na ochronę zdrowia – dają lepszy efekt w postaci lepszego 
stanu zdrowia populacji. Jednym z takich rozwiązań jest telemedycyna. W literaturze jest 
kilka definicji tego pojęcia. J. Martyniak3 podaje, że telemedycyna to „Transfer informacji 
medycznych z wykorzystaniem elektronicznej komunikacji z jednego miejsca na świecie do 
innego, (…) w celu prewencji chorób, utrzymania zdrowia, zapewnienia i monitoringu opieki 
zdrowotnej, edukacji i wsparcia pacjentów oraz osób świadczących opiekę medyczną. To 
zdalna diagnoza, konsultacja i leczenie, które można zastosować synchronicznie (w czasie 
rzeczywistym) lub asynchronicznie”. Z kolei definicja Światowej Organizacji Zdrowia jako 

1 European Union, The 2015 Ageing Report. Economic and Budgetary Projections for the 28 EU Member States 
(2013–2060), 2015.

2 NFZ, Prognoza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
w kontekście zmian demograficznych w Polsce, Warszawa 2015, listopad.

3 J. Martyniak, Podstawy informatyki z elementami telemedycyny, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009, s. 180.
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główną cechę telemedycyny podkreśla „dostarczanie przez specjalistów usług medycznych, 
(…) wykorzystując technologie komunikacyjne do wymiany istotnych informacji dla dia-
gnozy, leczenia, profilaktyki, badań, konsultacji czy wiedzy medycznej w celu polepszenia 
zdrowia pacjenta”4.

Informatyka medyczna poprzez najnowsze rozwiązania z zakresu tzw. m-Zdrowia (ang. 
mobile Health) czy e-Zdrowia (ang. e-Health)5 pozwala na szybki rozwój telemedycyny, która 
skutecznie wspiera tradycyjne systemy ochrony zdrowia. Świadczenie usług medycznych 
na odległość coraz częściej zastępuje bezpośrednie metody leczenia. Szeroki zakres usług 
telemedycznych ułatwiony jest przede wszystkim przez szybki rozwój telefonii komórko-
wej. Czynniki techniczne, technologiczne i bezpieczeństwa danych oraz ich integralności, 
które w przeszłości miały istotny wpływ na tworzenie usług telemedycznych, dzisiaj w coraz 
mniejszym stopniu ograniczają ich rozwój.

Telemedycyna może być sposobem na wolniejsze tempo wzrostu kosztów ochrony zdro-
wia bez utraty efektywności. Aby jednak rekomendować konkretne rozwiązania, należy 
przeprowadzić najpierw ocenę ich kosztów i korzyści. Celem niniejszego opracowania jest 
przegląd analiz kosztów i korzyści z wykorzystania rozwiązań telemedycznych w powszech-
nych systemach ochrony zdrowia. Mimo że pierwsze rozwiązania telemedyczne były wpro-
wadzane w Stanach Zjednoczonych kilkadziesiąt lat temu, a w Polsce od połowy lat 90. 
XX w., to niewiele jest do tej pory opracowań badających ekonomiczną efektywność takich 
rozwiązań, przeprowadzanych według odpowiedniej metodologii i dających możliwe do 
porównania wyniki.

Celem tego opracowania jest szczegółowe omówienie ekonomicznych kosztów i korzyści 
zastosowania telemedycyny, na podstawie systematycznego przeglądu badań.

Artykuł składa się z trzech głównych części. Po niniejszym wprowadzeniu, omówione 
zostały metody porównywania różnych metod leczenia, następnie opisano rodzaje kosztów 
i korzyści rozwiązań telemedycznych wymieniane w literaturze. Potem zaprezentowano 
wyniki badań empirycznych, dotyczących kosztów i korzyści z systemów wprowadzanych 
w różnych krajach. Artykuł kończy podsumowanie i spis przywoływanej literatury.

4 WHO, A Health Telematics Policy in Support of WHO’s Health-For-All Strategy for Global Health Develop-
ment: Report of the WHO Group Consultation on Health Telematics, 11–16 December, Geneva 1997, Geneva 1998.

5 Definicja e-Zdrowia to: „Elektroniczna ochrona zdrowia, oznaczająca elektroniczne przesyłanie, przecho-
wywanie i odzyskiwanie danych w postaci cyfrowej dla celów klinicznych, edukacyjnych i administracyjnych 
– zarówno lokalnie, jak i na odległość”, J. Mitchell, From Telehealth to E-health: The Unstoppable Rise of E-health, 
National Office for the Information Technology, Australia, Canberra 1999. Natomiast m-Zdrowie to podzbiór 
usług e-Zdrowia, obejmujący „usługi świadczeń zdrowotnych i z zakresu zdrowia publicznego dostarczane za 
pomocą urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe, urządzenia zdalnego monitorowania pacjentów, 
itp.”, WHO, mHealth. New Horizons for Health through Mobile Technologies, „Global Observatory for eHealth 
Series” 2011, vol. 3, s. 6.
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2. Metodologia porównywania rozwiązań medycznych

W celu przeprowadzenia ekonomicznej ewaluacji nowych metod leczenia czy rozwiązań 
organizacyjnych wprowadzanych do systemu ochrony zdrowia, najpierw należy określić, 
z czyjej perspektywy będzie przeprowadzana analiza.

Koszty i korzyści mogą być analizowane z różnych punktów widzenia.
• Z perspektywy pacjentów sprawdza się, jakie muszą oni ponieść koszty i jak zmienia się 

stan zdrowia lub jakość życia pacjentów objętych nowym sposobem leczenia. Korzyści 
z telemedycyny to np. mniejsza strata czasu na dojazdy do ośrodków świadczących tra-
dycyjne usługi medyczne. Kosztem może być natomiast zakup urządzeń pozwalających 
na korzystanie z usług świadczonych zdalnie lub odpowiednio szybkiego dostępu do 
Internetu.

• Z perspektywy świadczeniodawcy pokazuje się korzyści i koszty ponoszone w sumie 
przez podmioty świadczące usługi ochrony zdrowia (lekarzy, przychodnie, szpitale), 
w szerszym ujęciu przez płatnika czy budżet centralny i lokalny, w zależności od spo-
sobu finansowania ochrony zdrowia w danym kraju. Korzyści to np. mniejsze wydatki na 
leczenie chorób, którym można zapobiec lub taniej wyleczyć przy zastosowaniu teleme-
dycyny. Trzeba zauważyć, że na etapie wprowadzania systemów telemedycznych często 
to po stronie świadczeniodawców pojawiają się największe ekonomiczne koszty zakupu 
odpowiedniego sprzętu i przeszkolenia personelu medycznego, który ma go obsługiwać.
Analizy ekonomiczne wspierają podejmowanie decyzji o tym, które sposoby leczenia 

powinny być finansowane w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia, czyli jak 
wydawać ograniczone środki przy nieograniczonym popycie na usługi medyczne tak, żeby 
korzyści były możliwie największe. Podstawowymi metodami, badającymi optymalne wyko-
rzystanie środków finansowych w ochronie zdrowia przy wprowadzaniu nowych terapii oraz 
technologii związanych z medycyną i biotechnologią, są6:
• analiza kosztów i korzyści (ang. cost-benefit analysis, CBA),
• analiza kosztów i efektów (skuteczności, ang. cost-effectiveness analysis, CEA),
• analiza koszty–użyteczność (ang. cost-utility analysis, CUA).

Najmniej zaawansowanym typem analizy jest porównanie jedynie kosztów dwóch progra-
mów, przy założeniu, że dają one takie same efekty. O ile analiza kosztów jest dobrym punk-
tem wyjścia, to nie dostarcza informacji o możliwych różnicach w efektach leczenia pacjenta, 
co może powodować, że decydenci nie będą podejmowali optymalnych decyzji co do wyda-
wania środków na ochronę zdrowia, rozszerzania bądź ograniczania różnych programów.

Analiza kosztów i korzyści (CBA) oryginalnie stosowana była przy ocenie opłacalności 
inwestycji. Polega na porównaniu poniesionych kosztów i późniejszego przychodu z inwesty-
cji, wyrażonych w pieniądzu. W medycynie w najprostszej wersji należy zsumować wszystkie 

6 S. Morris, N. Devlin, D. Parkin, Economic Analysis in Health Care, John Wiley & Sons, 2007.
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koszty ponoszone przed dowolny podmiot i korzyści uzyskiwane także przez wszystkich 
uczestników systemu. Koszty wyrażone w pieniądzu są miernikiem wartości wykorzysta-
nych zasobów. Problemem jest, że niektóre koszty (a tym bardziej korzyści) w medycynie 
trudno jest wyrazić w jednostkach pieniężnych lub przypisuje się im subiektywne wartości 
pieniężne. Przykładem może być problem z wartością zwiększenia satysfakcji pacjentów czy 
ich rodzin z usługi medycznej.

Bardziej ogólną odmianą analizy kosztów–korzyści jest analiza kosztów i efektów (CEA). 
Tutaj poniesione koszty są mierzone w pieniądzu, natomiast skutki leczenia w jednostkach 
odpowiednich dla danego programu, procedury medycznej czy choroby. Analizowana jest 
w niej efektywność kliniczna. Efekty mierzone w jednostkach naturalnych (efektach terapeu-
tycznych, liczbie lat zyskanego życia, redukcji ciśnienia krwi mmHg, liczbie dni wolnych od 
objawów itp.) i jednakowo wyrażone dla porównywanych opcji. CEA pokazuje, jakiej różnicy 
w kosztach między porównywanymi technologiami odpowiada różnica wyniku zdrowotnego, 
przez liczenie kosztu na jednostkę uzyskanego efektu określonej interwencji medycznej/tera-
pii (np. ilość pieniędzy za rok uratowanego życia albo za skrócenie pobytu w szpitalu o x dni).

Metodę leczenia można uznać za bardziej efektywną, gdy jest mniej kosztowna niż inne, 
a w równym stopniu skuteczna albo ma taki sam koszt, a jest bardziej skuteczna. Może być 
także bardziej kosztowna niż inne, ale dostarczać dodatkowej korzyści zewnętrznej, która 
usprawiedliwia poniesione koszty.

Jak pokazuje przegląd literatury w kolejnym podrozdziale, większość opracowań dotyczą-
cych telemedycyny skupia się na kosztach jej wprowadzenia, znacznie mniej jest poprawnych 
metodologicznie analiz korzyści. W tych zwykle przeprowadza się analizę kosztów–korzyści, 
która jest przydatna w sytuacji, gdy koszty i rezultaty różnią się znacznie między specjalno-
ściami medycyny. Różnice wynikają z chorób, jakimi zajmuje się dana specjalność, specyficz-
nymi zaleceniami klinicznymi, dostępnym sprzętem i różnymi barierami w wykorzystaniu 
rozwiązań telemedycznych.

3. Rodzaje korzyści i kosztów rozwiązań telemedycznych

Za wykorzystaniem telemedycyny i rozwojem informatycznych systemów e-Zdrowia 
jako części publicznych systemów przemawiają korzyści opisywane przez wielu autorów7, 
jednak zwykle nie są to opinie wsparte poszerzonymi analizami ekonomicznymi kosztów 
i korzyści takich rozwiązań.

7 Zob. np. M. M. Bujnowska-Fedak, P. Kumięga, B. J. Sapilak, Zastosowanie nowoczesnych systemów teleme-
dycznych w opiece nad ludźmi starszymi, „Family Medicine & Primary Care Review” 2013, 15, 3; S. Koch, Home 
Telehealth-current State and Future Trends, „International Journal of Medical Informatics” 2006, 75; C. S. Kruse, 
M. Mileski, J. Moreno, Mobile Health Solutions for the Aging Population: A Systematic Narrative Analysis, „Jour-
nal of Telemedicine and Telecare” 2017, 23 (4); K. A. Stroetmann, T. Jones, A. Dobrev, V. N. Stroetmann, eHealth is 
Worth it. The Economic Benefits of Implemented eHealth Solutions at Ten European Sites, European Commission, 
Luxembourg 2006.
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Wprowadzane w ramach e-Zdrowia rozwiązania teleinformatyczne, dotyczące zarządza-
nia systemem ochrony zdrowia oraz procedur medycznych, pozwalają na budowanie elek-
tronicznych historii chorób pacjentów, transformację struktury logistycznej systemu opieki 
zdrowotnej, metod diagnostyki medycznej i planowania terapii, epidemiologii i szeroko 
pojętych analiz statystycznych oraz nowych metod i form edukacji. Gromadzona w ramach 
tych systemów wiedza wspiera podejmowanie decyzji o leczeniu pacjentów i o zarządzaniu 
ośrodkiem medycznym.

Oprócz zwiększenia skuteczności zarządzania systemem ochrony zdrowia telemedycyna 
przynosi korzyści pacjentom i ich rodzinom przez ułatwienie dostępu do usług opieki zdro-
wotnej oraz polepszenie ich jakości. Mowa tu o wszystkich rozwiązaniach, począwszy np. od 
przenośnych urządzeń monitorujących stan pacjenta, przez zdalną rehabilitację wykorzy-
stującą technologie informacyjno-telekomunikacyjne (ICT), aż po zastosowanie robotów 
w chirurgii oraz badania podstawowe na podstawie wirtualnego modelu fizjologii człowieka.

Jedną z często wymienianych korzyści jest ułatwienie dostępu do specjalistycznych usług 
mieszkańcom miejscowości oddalonych od dużych ośrodków, a także zdalne konsultacje 
mniejszych świadczeniodawców ze specjalistami w dużych szpitalach. Leczenie czy rehabi-
litacja na odległość zmniejszają częstość dojazdów pacjentów bądź personelu medycznego 
do świadczeniodawcy, a nawet skracają czas hospitalizacji, zastępując ją częściowo moni-
torowanym leczeniem w domu. Telemedycyna może być wsparciem także w przypadkach 
nagłych, pozwalając np. na przesłanie do szpitala pierwszych wyników badań pacjentów, do 
których wezwano pogotowie.

W 2012 r. Komisja Europejska opublikowała plan dotyczący e-Zdrowia8, który razem 
z dokumentem roboczym na temat prawnych aspektów telemedycyny stał się częścią Digi-
tal Agenda for Europe. Wymienione w nim cele to m.in.:
• poprawa ogólnej kondycji zdrowotnej społeczeństwa poprzez udostępnianie informacji 

ratujących życie, również w innym kraju, za pośrednictwem narzędzi e-Zdrowia,
• poprawa jakości opieki zdrowotnej i ułatwienie dostępu do niej poprzez uwzględnienie 

e-Zdrowia w polityce zdrowotnej oraz koordynację strategii politycznych, finansowych 
i technicznych krajów UE,

• zadbanie o większą efektywność i łatwość w obsłudze oraz powszechną akceptację narzę-
dzi e-Zdrowia poprzez zaangażowanie pracowników placówek opieki zdrowotnej i pacjen-
tów w opracowywanie strategii w tej dziedzinie, prace nad projektami i ich wdrażanie.
Po stronie wydatków zwraca się uwagę przede wszystkim na początkowe koszty budowy 

systemu telemedycznego i jego implementacji, w tym stworzenie baz danych (przetworzenie 
danych medycznych zbieranych w wersji papierowej na elektroniczne) i przeszkolenie perso-
nelu, mającego korzystać z rozwiązań zdalnie świadczonych usług ochrony zdrowia. Postęp 
informatyki i technologii sprawia, że czynniki, które w przeszłości mogły ograniczać two-
rzenie usług telemedycznych (sprzęt, bezpieczeństwo i integralność danych), dzisiaj w coraz 

8 EC, eHealth Action Plan 2012–2020 – Innovative Healthcare for the 21st Century, COM(2012) 736 final.
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mniejszym stopniu ograniczają ich rozwój9. Na koszty wdrażania i stosowania takich roz-
wiązań mogą mieć także – trudne do oszacowania – opory w korzystaniu z nowych metod 
leczenia po stronie samych pacjentów czy ich opiekunów. W tabeli 1 zaprezentowano zesta-
wienie rodzajów korzyści oraz kosztów, najczęściej wymienianych w literaturze poświęco-
nej telemedycynie.

Tabela 1. Zestawienie kosztów i korzyści rozwiązań telemedycznych

Korzyści Koszty

• Mniejsza liczba hospitalizacji, krótsze hospitalizacje
• Poprawa jakości życia pacjentów, niższe koszty podroży 

do lekarza
• Krótsze kolejki
• Bardziej efektywne wykorzystanie czasu 

wykwalifikowanego personelu medycznego
• Bazy danych dla naukowców
• Niższe koszty leczenia niektórych chorób

• Początkowe koszty implementacji systemów
• Stworzenie baz danych
• Sprzęt i oprogramowanie
• Koszty przeszkolenia personelu
• Telekomunikacja

Źródło: opracowanie własne.

Badając koszty i korzyści wykorzystania telemedycyny, należy wziąć pod uwagę wiele 
wydatków, przede wszystkim początkowych kosztów wprowadzenia systemu oraz możliwych 
korzyści, które łatwiej (jak oszczędności administracyjne) bądź trudniej (np. zaoszczędzony 
przez pacjentów czas) przedstawić w jednostkach pieniężnych. Przy ocenie kosztów i efek-
tów leczenia tradycyjnego w porównaniu do leczenia wspartego telemedycyną powinno się 
badać każde rozwiązanie oddzielnie, porównując ze sobą dwie grupy pacjentów, różniących 
się tylko zastosowaną metodą leczenia. Poniżej przedstawiono empiryczne badania w oma-
wianym obszarze.

4. Badania empiryczne

Niniejszy podrozdział oparty jest na wnioskach z przeglądu literatury dotyczącej ekono-
micznych skutków wprowadzania rozwiązań telemedycznych. Selekcja artykułów odbywała 
się w kilku etapach. Najpierw przeprowadzono poszukiwanie w bazach danych recenzowa-
nych naukowych czasopism medycznych i ekonomicznych (PubMed, IDEAS, EconStor). 
Badano opracowania od 2000 r. do najnowszych dostępnych. Przyjęcie takiej daty począt-
kowej ma uzasadnienie w tym, że w drugiej połowie lat 90. rozpoczęło się zwiększone zain-
teresowanie telemedycyną na świecie, a Światowa Organizacja Zdrowia ustaliła jej definicję, 
przywoływaną powyżej. Dokładnie porównano wyniki kilku metaanaliz, które pozwoliły 
na podsumowanie wyników wcześniejszych badań w ujednolicony metodologicznie sposób.

9 K. Frączkowski, Informatics Systems and Services in Healthcare Based on SOA Technology, „Acta Bio-Optica 
et Informatica Medica” 2010, 1.
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Wyniki początkowego szukania zostały uzupełnione przy wykorzystaniu wyszukiwarek 
internetowych i dostępnych opracowań wydanych jedynie w formie papierowej. Podjęto także 
próbę dotarcia do polskojęzycznej literatury, jednak w sytuacji bardzo niewielu pozycji w tej 
grupie, oparto się przede wszystkim na opracowaniach w języku angielskim.

Od początku XXI w. kilkakrotnie podejmowano próby całościowej oceny literatury poświę-
conej kosztom i korzyściom z telemedycyny. W jednej z pierwszych takich prób P. S. Whitten 
i in.10 przeprowadzili analizę ponad 600 opublikowanych artykułów, poświęconych kosz-
tom i skuteczności rozwiązań telemedycznych. Jednym z głównych wniosków było, że tylko 
mniej niż 4% z tych publikacji opierało się właściwej analizie ekonomicznej. Spowodowało 
to, że na podstawie wszystkich badań nie można było stwierdzić, czy telemedycyna jest efek-
tywną kosztową alternatywą usług ochrony zdrowia świadczonych w tradycyjny sposób. 
Kilka lat później H. Mistry11 na podstawie przeglądu badań wysnuł wnioski, że telemedy-
cyna i teleopieka nie zawsze są efektywne kosztowo w porównaniu do konwencjonalnych 
usług. Z kolei B. Silva, J. Rodrigues, I. de la Torre Díez, M. López-Coronado i K. Saleem12 
na podstawie przeglądu przykładów 36 zastosowań rozwiązań z obszaru m-Zdrowia doszli 
do wniosku, że potrzeba pogłębionych dalszych badań nad wpływem rozwiązań telemedycz-
nych na koszty opieki zdrowotnej.

Problem z udzieleniem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak skuteczne jest wyko-
rzystywanie rozwiązań telemedycznych, wynika m.in. z braku jednolitej metodologii do 
prowadzenia porównań13. Niewiele jest w literaturze analiz z wykorzystaniem randomizo-
wanych prób kontrolnych i badanych, małe są na razie próby pacjentów leczonych zdalnie, 
często brak jest danych dla długiego okresu, co pozwalałoby ocenić skutki nowej metody 
leczenia po latach. Ograniczone są także możliwości uogólniania wyników na inne kraje lub 
dziedziny medycyny, z powodu dużej heterogeniczności rozwiązań telemedycznych i różnic 
między systemami ochrony zdrowia w różnych krajach. Wszystkie wymienione przyczyny 
skutkują tym, że autorzy analiz ekonomicznych częściej koncentrują się na kosztach, a nie 
na korzyściach wprowadzanych systemów i rozwiązań.

Ujednoliconym metodologicznie badaniem porównującym koszty i korzyści z różnych 
programów e-Zdrowia był projekt e-Health Impact finansowany przez Unię Europejską 
i realizowany w latach 2005–200614. Obejmował on dogłębną analizę 10 studiów przypad-
ków w dziewięciu krajach (Belgii, Czechach, Danii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Rumu-
nii, Szwecji, Wielkiej Brytanii). Pokazał, że inwestycje w rozwiązania e-Zdrowia dają zwrot 

10 P. S. Whitten, F. S. Mair, A. Haycox, C. R. May, T. L. Williams, S. Hellmich, Systematic Review of Cost Effec-
tiveness Studies of Telemedicine Interventions, „BMJ: British Medical Journal” 2002, 324 (7351).

11 H. Mistry, Systematic Review of Studies of the Cost-effectiveness of Telemedicine and Telecare. Changes in the 
Economic Evidence Over Twenty Years, „Journal of Telemedicine and Telecare” 2012, 18, 1.

12 B. Silva, J. Rodrigues, I. de la Torre Díez, M. López-Coronado, K. Saleem, Mobile-health: A Review of Cur-
rent State in 2015, „Journal of Biomedical Informatics” 2015, 56.

13 I. Bongiovanni-Delarozière, M. Le Goff-Pronost, Economic Evaluation Methods Applied to Telemedicine: 
From a Literature Review to a Standardized Framework, „European Research in Telemedicine” 2017, 6.

14 K. A. Stroetmann, T. Jones, A. Dobrev, V. N. Stroetmann, eHealth…, op.cit.
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przeciętnie 2:1, przy czym średni okres, po którym zyski przewyższały poniesione koszty, 
to pięć lat.

Z kolei P. Arak i A. Wójcik15 oszacowali pieniężne oszczędności po wprowadzeniu roz-
wiązań e-Zdrowia i m-Zdrowia w relacji do publicznych wydatków na ochronę zdrowia 
w 2014 r. Skupili się głównie na oszczędnościach po wprowadzeniu elektronicznych recept 
i innej elektronicznej dokumentacji medycznej, konsultacji on-line i diagnostyki na odle-
głość, w pełni wykorzystywanych baz danych pacjentów i świadczeniodawców. Szacowane 
zmniejszenie kosztów ochrony zdrowia (ceteris paribus) wyniosłyby od 0,1% PKB w Danii 
(gdzie przed 2014 r. funkcjonowało już większość rozwiązań e-Zdrowia) do 0,75% PKB 
w Austrii, przy 0,35% PKB dla Polski (rysunek 1). Na mniejsze oszczędności wpływał niski 
rozwój Internetu szerokopasmowego czy ogólnie infrastruktury koniecznej do wdrożenia 
rozwiązań telemedycznych.

Rysunek 1. Oszczędności po wprowadzeniu rozwiązań e-Zdrowia i m-Zdrowia

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z P. Arak, A. Wójcik, Transforming eHealth into a Political and Economic 
Advantage, Polityka Insight raport, 2017. Kolejność krajów od największych do najmniejszych wydatków na ochronę zdrowia 
w relacji do PKB.

Na koniec przedstawmy bardziej szczegółowo przykłady dwóch dobrych metodologicz-
nie opracowań, badających skuteczność prostych rozwiązań z zakresu m-Zdrowia. Pierwsze 
z nich16 opisuje skuteczność programu rzucania palenia testowanego na pacjentach w Wiel-
kiej Brytanii. Były to osoby, które deklarowały chęć zaprzestania palenia papierosów. Po 
wylosowaniu próby 5800 palaczy przydzielono 2915 osób palących do grupy badanej i 2885 
do grupy kontrolnej. Osoby z grupy badanej dostawały regularnie SMS-y, motywujące do 

15 P.  Arak, A.  Wójcik, Transforming eHealth into a  Political and Economic Advantage, Polityka Insight 
raport, 2017.

16 C. Free, R. Knight, S. Robertson, R. Whittaker, P. Edwards, W. Zhou i in., Smoking Cessation Support Deli-
vered Via Mobile Phone Text Messaging (txt2stop): A Single-blind, Randomised Trial, „Lancet” 2011, 378.
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zaprzestania palenia papierosów, zaś z grupy kontrolnej SMS-y bez związku z rzucaniem 
palenia. Program motywujących wiadomości tekstowych dwukrotnie zwiększył częstość 
rzucenia palenia papierosów (deklarowanego i sprawdzonego medycznie) po 6 miesiącach 
od rozpoczęcia programu. Efektywność była podobna wśród wszystkich grup, w tym wśród 
osób młodszych i starszych.

W kolejnym badaniu17 zbadano skuteczność przesyłania także przez SMS-y – informacji 
o odpowiednich zasadach leczenia malarii u dzieci. Badaniem zostało objętych 107 ośrodków 
zdrowia w rolniczych regionach Kenii, opiekujących się 2269 dziećmi wymagającymi lecze-
nia w powodu malarii. Badania były prowadzane między marcem 2009 r. a majem 2010 r. 
Ośrodki zdrowia zostały losowo przydzielone do dwóch grup. Pracownicy ochrony zdro-
wia w pierwszej grupie, zajmujący się leczeniem dzieci z malarią, przez 6 miesięcy dostawali 
SMS-y, przypominające o zasadach leczenia i procedurach. W grupie kontrolnej pracownicy 
medyczni nie dostawali żadnych SMS-ów. Pacjenci nie wiedzieli, czy są leczeni w ośrodku 
wybranym do programu czy nie. Okazało się, że uczestnictwo w programie istotnie przyczy-
niło się do lepszej opieki medycznej nad chorymi dziećmi i większej skuteczności leczenia.

5. Podsumowanie

Celem artykułu była próba odpowiedzi na pytanie, czy rozwiązania telemedyczne są efek-
tywne cenowo, czyli zestawienie ich kosztów i korzyści. Skupiono się przy tym na korzyściach 
mierzonych nie tylko w pieniądzu, lecz także w efektach zdrowotnych.

Przegląd literatury pokazał, że w renomowanych czasopismach naukowych można znaleźć 
niewiele prawidłowych metodologicznie analiz kosztów i korzyści w tym obszarze medycyny, 
co może być jedną z przyczyn powolnego wprowadzania systemów e-Zdrowia w niektórych 
krajach (m.in. w Polsce). Decydenci mający wydawać środki publiczne chcą mieć ugrunto-
waną wiedzę o skuteczności finansowanych sposobów leczenia.

Rozwój technologiczny umożliwia wykorzystanie telemedycyny w zapewnieniu dostępu do 
usług ochrony zdrowia bliżej miejsca zamieszkania pacjenta, może też pozytywnie wpływać 
na profilaktykę niektórych chorób. W długim okresie usługi takie bywają tańsze albo porów-
nywalne cenowo do podobnych, ale świadczonych tradycyjnie. Zwrot z inwestycji w systemy 
telemedyczne bywa jednak długi – co najmniej kilkuletni – ze względu na początkowy koszt 
wdrożenia, który zależy od istniejącej infrastruktury technicznej, gęstości występowania pla-
cówek medycznych, struktury demograficznej, dostępu do Internetu czy też nastawienia do 
telemedycyny personelu medycznego, pacjentów i ich rodzin18.

17 D. Zurovac, R. Sudoi, W. S. Akhwale, M. Ndiritu, D. Hamer, A. K. Rowe, The Effect of Mobile Phone Text-mes-
sage Reminders on Kenyan Health Workers’ Adherence to Malaria Treatment Guidelines: A Cluster Randomised 
Trial, „Lancet” 2011, 378.

18 R. Tadeusiewicz, Telemedycyna – nowe wyzwanie współczesnej nauki, „Nauka” 2004, 3.
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Nieliczne istniejące publikacje porównawcze sugerują, że telemedycyna może być efektywna 
medycznie i opłacalna kosztowo, chociaż różnice w systemach ochrony zdrowia utrudniają 
uogólnianie wniosków z jednych krajów na inne. Problemem może być także brak zaakcep-
towanej jednolitej metodologii do prowadzenia porównań.

Podsumowując: efektywność ekonomiczna telemedycyny jest potencjalnie interesującym 
obszarem dla dalszych badań, w tym w Polsce, gdzie na razie takie rozwiązania wykorzy-
stywane są w niewielu obszarach (kardiologia, teleopieka, leczenie słuchu) i w dość ograni-
czonym zakresie.
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Telemedical Solutions: Costs and Benefits

Summary

The paper aims at discussing economic costs and benefits of telemedicine based on the overview of 
the so far conducted studies.
In developed economies telemedical services represent a substantial portion of health care services 
and in some cases may even replace traditional diagnosing and treatment. Nowadays, technology is 
no more a barrier, limitations that are still faced include regulatory framework (or its absence) and fi-
nancing. Especially with increasing costs generated by health care systems (due to technological pro-
gress in medicine, demographic changes and other social and economic factors) it is vital to compare 
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costs and benefits of telemedical services. For reasons stated below, there are very few methodologi-
cally correct studies that would investigate into economic efficiency of adopted solutions:
• absence of an approved uniform methodology for making comparisons,
• focus on costs rather than on broadly interpreted economic benefits,
• limited possibilities to generalise the results caused by high heterogeneity of telemedical solutions,
• small samples of patients and no long-term data.
Summing up, costs and benefits of telemedical solutions are a little researched area, however, the ex-
isting evidence suggests that telemedicine can be effective at medical level and economically efficient.

Keywords: telemedicine, cost-benefit analysis, cost of technology





165/2018
s. 63–77

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Oficyna Wydawnicza SGH

kolegia.sgh.waw.plZESZYT NAUKOWY 165

Anna Tworkowska-Baraniuk
Zastępca notarialny w Białymstoku

Karolina Zapolska
Wydział Prawa 

Uniwersytet w Białymstoku

Zdrowie publiczne jako przesłanka uzasadniająca 
ograniczanie wolności gospodarczej – uwagi 

na tle wybranego orzecznictwa

Streszczenie

Podstawowym celem artykułu jest omówienie zdrowia i zdrowia publicznego jako przesłanek dopusz
czających ograniczanie wolności gospodarczej. Odpowiedzieć bowiem należy na pytanie, jakie są do
puszczalne ograniczenia w tym zakresie. Prezentowany artykuł zawiera w tym zakresie pogłębioną 
analizę, która przeprowadzona została przede wszystkim na podstawie orzecznictwa sądów i trybu
nałów. Dokonany przegląd orzecznictwa pozwala na stwierdzenie, że wolność gospodarcza nie ma 
charakteru absolutnego i istnieje możliwość jej ograniczania. Wyznacznikiem dopuszczalności wpro
wadzenia środków ograniczających w zakresie wolności gospodarczej jest przede wszystkim zawarta 
w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP zasada proporcjonalności. Na jej podstawie ograniczenia w zakresie 
wolności gospodarczej mogą być wprowadzane tylko w zakresie niezbędnym i powinny być trakto
wane w kategoriach wyjątków.

Słowa kluczowe: wolność gospodarcza, zdrowie publiczne, przedsiębiorca, orzecznictwo, źródła ogra
niczeń
Kody klasyfikacji JEL: K2, K320
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1. Wprowadzenie

Ustrój gospodarczy Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie art. 20 Konstytucji Rzeczypo
spolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.1 stanowi społeczna gospodarka rynkowa oparta na wol
ności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy 
partnerów społecznych. Zgodnie z postanowieniami Konstytucji RP jednym z filarów spo
łecznej gospodarki rynkowej jest w związku z tym wolność podejmowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej2. Tym samym konstytucyjna zasada wolności gospodarczej należy 
do podstawowych zasad polskiego porządku prawnego. Wynika z niej domniemanie swo
body w zakresie podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej3.

Warto jednak pamiętać, że wolność gospodarcza nie ma charakteru absolutnego. Art. 22 
Konstytucji RP zezwala na ograniczenie wolności gospodarczej, ale tylko w drodze ustawy 
i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Dodatkowo art. 31 ust. 3 Konstytucji RP 
mówi, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych praw i wolności w państwie 
mogą nastąpić tylko wówczas, gdy są konieczne w celu zapewnienia jego bezpieczeństwa lub 
porządku publicznego, ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, ochrony wła
sności i praw innych osób4. Jednocześnie ograniczenia nie mogą naruszać istoty ogranicza
nych praw i wolności.

Wśród wartości podlegających szczególnej ochronie, która uzasadnia ograniczenie kon
stytucyjnych praw i wolności obywatelskich, wymienione zostało zdrowie. W związku z tym 
ograniczenie wolności obywatelskich, w tym wolności działalności gospodarczej, może nastą
pić, jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia. W doktrynie prawa zauważa się, że przesłanka 
„ochrony zdrowia” może być rozumiana w dwóch aspektach. Po pierwsze jako szeroko rozu
miane zdrowie publiczne, po drugie zaś jako ochrona zdrowia osoby, której to ograniczenie 
dotyczy5. TK podkreśla, że przewidziana w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP „możliwość ogra
niczenia przez ustawodawcę zakresu korzystania z wolności ze względu na ochronę zdrowia 
może się odnosić zarówno do ochrony zdrowia całego społeczeństwa czy poszczególnych 
grup, jak i zdrowia poszczególnych osób”6. Tym samym zarówno „zdrowie”, jak i „zdrowie 
publiczne” może być podstawą do wprowadzenia ograniczeń w zakresie wolności gospodarczej.

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483), dalej jako 
Konstytucja RP.

2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, red. L. Garlicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 
2005, s. 6–7.

3 C. Kosikowski, Wolność gospodarcza w prawie Polskim, PWE, Warszawa 1995, s. 19–21.
4 Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, red. M. Wierzbowski, M. Wyrzykowski, Lexis

Nexis, Warszawa 2005, s. 50.
5 K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w konstytucji RP, Wolters Kluwer 

Polska SA, Kraków 1999, s. 192. Por. L. Garlicki, Przesłanki ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności (na tle 
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), „Państwo i Prawo” 2001, z. 10, s. 16.

6 Wyrok z dnia 9 lipca 2009 r., SK 48/05 OTK ZU nr 7A/09, poz. 121.
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Co więcej – również art. 52 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej7 odwołuje się 
do względów ochrony zdrowia publicznego jako przesłanki umożliwiającej traktatowe ogra
niczenie swobody przedsiębiorczości. Również ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej8, czyli jeden z najistotniejszych aktów prawnych z zakresu działal
ności gospodarczej w polskim porządku prawnym, odwołuje się do „zdrowia ludzkiego” jako 
wartości, którą należy szczególnie chronić przy wykonywaniu działalności gospodarczej9.

Podstawowym celem artykułu jest omówienie zdrowia i zdrowia publicznego jako prze
słanek dopuszczających ograniczanie wolności gospodarczej. Autorki postarają się zna
leźć odpowiedź na pytanie, jakie są dopuszczalne ograniczenia w tym zakresie. Wskazane 
również zostaną najczęstsze wynikające na tym tle problemy. Autorki wspomnianą analizę 
przeprowadzą przede wszystkim na podstawie orzecznictwa sądów w tym zakresie. Mając 
na uwadze obszar poruszanych zagadnień, należy podkreślić, że tekst nie będzie miał kom
pleksowego charakteru. W związku z tym zakres i szczegółowość przeprowadzonej przez 
autorki analizy zostanie ograniczona do najważniejszych i wybranych zagadnień. Uwypu
kla ona jednocześnie podstawowe podejście orzecznictwa i doktryny prawa w tym zakresie.

2. Wolność gospodarcza i możliwość jej ograniczania

Na początku należy zaznaczyć, że wolność gospodarcza jest pojęciem niezwykle obszer
nym i szeroko dyskutowanym w nauce prawa. Zagadnienie to doczekało się dotychczas boga
tej literatury naukowej oraz licznych opracowań. Wolność gospodarcza występuje przy tym 
w literaturze przedmiotu pod szeregiem różnych nazw, m.in. jako wolność konsumentów, 
wolność właścicieli środków produkcji, wolność przedsiębiorczości i konkurencji, wolność 
wyboru i wykonywania zawodu, a także swoboda działalności gospodarczej10.

Wolność gospodarcza, jak już zostało wspomniane, została sformułowana expressis ver-
bis jako podstawa polskiego ustroju gospodarczego11. W literaturze oraz w orzecznictwie 
ugruntowaną tezą jest stwierdzenie, że: „system prawny danego państwa nie kreuje wolności 
gospodarczej ani też nie przyznaje jej przedsiębiorcom”12. Państwo nie konstytuuje swobody 
działalności gospodarczej, lecz zakreśla jej granice. Rola państwa w tym zakresie sprowadza 

 7 Dz.U. UE z 2016 r., C 202, s. 1.
 8 Dz.U. z 2004 r. nr 173, poz. 1807 z późn. zm., dalej jako u.s.d.g.
 9 Art. 18 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2168). Na 

jego podstawie przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywania dzia
łalności gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moral
ności publicznej, a także ochrony środowiska.

10 Prawo gospodarcze…, op.cit., s. 65.
11 K. Kruczalak, Wolność gospodarcza i jej ograniczenia w świetle Konstytucji RP, „Gdańskie Studia Prawni

cze” 1998, t. III, s. 44.
12 Wyrok TK z dnia 29 kwietnia 2003 r., sygn. akt SK 24/02. Por. Wyrok TK z dnia 19 stycznia 2010 r., sygn. 

akt SK 35/08; Dz.U. nr 16, poz. 90.
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się zatem do wyznaczania ram wolności gospodarczej poprzez wskazanie i ustanowienie jej 
ograniczeń13. Jednocześnie na ustawodawcy ciąży obowiązek określenia prawnych gwaran
cji swobody działalności gospodarczej14.

Analizując swobodę działalności gospodarczej, należy wskazać, że jej całościowe rozu
mienie możliwe jest jedynie przy równoczesnym uwzględnieniu art. 20 i 22 ustawy zasad
niczej15. W świetle rozwiązań konstytucyjnych wolność gospodarcza ma bowiem względny 
charakter, wobec czego podlega ograniczeniom w drodze ustawy, jeżeli przemawia za tym 
ważny interes publiczny. W zakresie ważnego interesu publicznego wskazuje się na okre
ślone wartości, mające istotne znaczenie dla państwa i jego obywateli16. Jednocześnie istnieje 
potencjalne ryzyko ich naruszenia działalnością przedsiębiorcy. Zasadą jest przy tym wol
ność podmiotów gospodarczych, zaś istnienie ograniczeń powinno się traktować w katego
rii wyjątków17. Wszelkie wyłączenia od tej zasady lub jej ograniczenia mogą wynikać tylko 
z wyraźnie sprecyzowanego przepisu ustawy lub w niektórych kwestiach z regulacji o cha
rakterze wykonawczym18. Ograniczeń wolności gospodarczej nie można wobec tego domnie
mywać ani rozciągać na sytuacje zbliżone19.

TK w wyroku z dnia 8 kwietnia 1998 r. (sygn. akt K 10/97) stwierdził, że działalność 
gospodarcza może być ograniczana w stopniu większym niż prawa i wolności o charakte
rze osobistym lub politycznym20. Ustawodawca jest ponadto legitymowany do wprowadza
nia ograniczeń w zakresie obrotu gospodarczego, których celem jest reagowanie w sytuacji, 
w której wystąpią „niekorzystne skutki mechanizmów wolnorynkowych, jeżeli skutki te obja
wiają się w sferze, która nie może pozostać obojętna dla państwa ze względu na ochronę 
powszechnie uznawanych wartości”21. Zdaniem TK uzasadnionym jest, by na poczet „waż

13 W. Sokolewicz, Zasady podstawowe polskiej Konstytucji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998, s. 216.
14 C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 

Warszawa 2010, s. 64.
15 Wyrok TK z dnia 10 kwietnia 2001 r. sygn. akt U 7/00, Lex Nr 46872.
16 M. Etel, Ograniczenia wolności gospodarczej w świetle Konstytucji RP (uwagi wprowadzające), w: Czesko-

-polska komparatystyka prawna 2012, praca zbiorowa z międzynarodowej konferencji, red. D. Czudek, M. Koziel, 
Masarykowa Univerzita Pravnicka Fakulta, Brno 2012, s. 24.

17 Zob. szerzej C. Kosikowski, Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia w praktyce stosowania Kon-
stytucji RP, w: Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania Konstytucji, red. C. Kosikow
ski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, s. 39; P. Kubiński, Działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób 
i mienia i jej koncesjonowanie, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2008, s. 71.

18 C. Kulesza, Prawo krzywdzące przedsiębiorców: wybrane aspekty ingerencji państwa w sferę wolności dzia-
łalności gospodarczej, Wydawnicwto Temida 2, Białystok 2004, s. 14.

19 Por. K. Strzyczkowski, Konstytucyjna zasada społecznej gospodarki rynkowej jako podstawa tworzenia i sto-
sowania prawa, w: Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania Konstytucji, red. C. Kosi
kowski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, s. 24.

20 Zob.  szerzej A.  Stępkowski, Zasada proporcjonalności w  europejskiej kulturze prawnej: sądowa kontrola 
władzy dyskrecjonalnej w nowoczesnej Europie, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2010, s. 339; C. Kosikowski, Wol-
ność działalności…, op.cit., s. 53; por. też wyrok TK z dnia 10 kwietnia 2001 r., sygn. akt U 7/00; wyrok TK z dnia 
14 czerwca 2004 r., sygn. akt SK 21/03.

21 Wyrok TK z dnia 9 kwietnia 1998 r., sygn. akt K 10/97.
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nego interesu publicznego” zaliczać m.in. zdrowie i życie ludzkie czy też ochronę zdrowia 
oraz trzeźwości społeczeństwa.

Trybunał jednocześnie wskazał przesłanki sprawdzenia dopuszczalnego zakresu ogra
niczeń korzystania z wolności gospodarczej, zgodnie z którymi będzie ono zasadne, jeżeli: 
„1) wprowadzona regulacja ustawodawcza jest w stanie doprowadzić do zamierzonych przez 
nią skutków (zasada przydatności); 2) regulacja ta jest niezbędna dla ochrony interesu publicz
nego, z którym jest powiązana (zasada konieczności); a ponadto 3) jej efekty pozostają w pro
porcji do ciężarów nakładanych przez nią na obywatela (zasada proporcjonalności w ścisłym 
tego słowa znaczeniu)”22. W związku z powyższym, wprowadzając ograniczenia, ustawodawca 
musi uwzględnić wymóg adekwatności celu i środka służącego jego osiągnięciu, a ustana
wiane w związku z tym dolegliwości muszą być niezbędne23. Co więcej, na podstawie kry
terium konieczności nakaz konstytucyjny sprowadza się do zobligowania prawodawcy do 
stosowania najmniej uciążliwego środka dla osiągnięcia deklarowanego przez siebie celu24.

3.  Zdrowie jako przesłanka ograniczania wolności gospodarczej 
w prawie polskim

Zdrowie również jest wartością chronioną w ustawie zasadniczej. W Konstytucji RP ist
nieje kilka podstaw ochrony zdrowia, przy czym podstawową rolę należy przypisać art. 68. 
Poza tym do obowiązku ochrony zdrowia w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się 
także: art. 30 (ochrona godności), art. 38 (ochrona życia), art. 39 (zakaz poddawania ekspe
rymentom bez dobrowolnie wyrażonej zgody), art. 41 ust. 1 (nietykalność cielesna), art. 40 
(zakaz tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania) 
ustawy zasadniczej.

Nie budzi wątpliwości, że wykonywanie działalności gospodarczej może zagrażać życiu 
i zdrowiu ludzkiemu. W przypadku wystąpienia kolizji tych wartości koniecznością staje się 
ograniczanie wolności gospodarczej. TK uważa przy tym, że „możliwość ograniczenia przez 
ustawodawcę zakresu korzystania z wolności ze względu na ochronę zdrowia może się odno
sić zarówno do ochrony zdrowia całego społeczeństwa czy poszczególnych grup, jak i zdro
wia poszczególnych osób”25. Odnosząc się do zdrowia publicznego jako wartości wchodzącej 
w skład ważnego interesu publicznego TK wskazał, iż chodzi tu przede wszystkim o ochronę 
zdrowia obywateli26. Jednocześnie w zakresie opisywanego pojęcia, jak wskazuje B. Banaszak, 

22 Wyrok TK z dnia 26 marca 2007 r., sygn. akt K 29/06; Por. wyroki TK: z dnia 1 czerwca 1999 r., sygn. akt SK 
20/98, OTK ZU 1999, nr 2, s. 171; Wyrok TK 26 kwietnia 1999 r., sygn. akt K 33/98; z dnia 7 lutego 2001 r., sygn. 
akt K 27/00.

23 Por. wyrok TK z dnia 26 kwietnia 1999 r., sygn. akt K 33/98; z dnia 19 października 2011 r., sygn. akt P 42/10.
24 A. Krasuski, Zakres wolności gospodarczej a obowiązki operatorów świadczących usługi powszechne, „Prze

gląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2003, nr 9, s. 20.
25 Wyrok TK z dnia 9 lipca 2009 r., sygn. akt SK 48/05.
26 Wyrok TK z dnia 10 kwietnia 2001 r., sygn. akt U 7/00, OTK ZU 2001, nr 3, poz. 56.



Anna Tworkowska-Baraniuk, Karolina Zapolska 68

mieści się m.in. ochrona obywateli przed szkodliwym oddziaływaniem określonych czyn
ników27, zapobieganie chorobom poprzez wczesną diagnozę i profilaktykę, kontrola zaka
żeń, zwalczanie chorób poprzez opiekę medyczną czy też promocja zdrowia fizycznego oraz 
psychicznego itd.28. Obowiązki w tym zakresie odnoszące się do działalności gospodarczej 
wynikają przede wszystkim z art. 18 u.s.d.g. zobowiązującego przedsiębiorcę do wykonywa
nia działalności gospodarczej w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzkiemu.

W konsekwencji, jak podkreśla T. Gadkowski, ochrona zdrowia publicznego może w prak
tyce powodować m.in.29: 1) ogólny zakaz prowadzenia działalności gospodarczej określonego 
rodzaju; 2) zakaz adresowany do konkretnej kategorii podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą; 3) wprowadzenie dodatkowych obowiązków na przedsiębiorców. Ograniczenie 
w prawie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na potrzebę 
ochrony zdrowia przez przedsiębiorców może przybierać przy tym postać m.in. obowiązku 
określonego zachowania, reglamentacji działalności gospodarczej (koncesji, zezwolenia lub dzia
łalności regulowanej) lub dotyczyć formy prawnej prowadzenia działalności  gospodarczej itd.

Przepisów prawnych odnoszących się do kwestii ograniczania swobody działalności 
gospodarczej ze względu na ochronę zdrowia jest wiele i to o różnym przedmiocie regula
cji30. W tym zakresie można wymienić m.in. przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy31, prawo energetyczne, prawo budowlane32, prawo wodne, prawo farmaceutyczne33, 
ustawę o dozorze technicznym, prawo lotnicze, ustawę o transporcie drogowym czy ustawę 
o transporcie kolejowym itd. Szereg regulacji związanych z ograniczaniem wolności gospo
darczej ze względu na potrzebę ochrony zdrowia, z żywnością i żywieniem czy też zwal
czaniem chorób zawierają przepisy sanitarne34. W tym zakresie warto wspomnieć o roli 
i kompetencjach, jakie posiada Państwowa Inspekcja Sanitarna, która jest zobowiązana do 
ochrony życia i zdrowia obywateli. W związku z tym w celu realizacji swoich obowiązków 
„może zastosować środki władcze, niejednokrotnie o dużym stopniu uciążliwości dla adresa
tów takich decyzji, począwszy od podmiotów prowadzących niewielki zakład produkcyjno
usługowy, skończywszy na podmiotach gospodarczych zajmujących się obrotem określoną 

27 Wyrok TK z dnia 28 stycznia 2003 r., OTK ZU 2003, nr 1A, poz. 4.
28 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, C. H. Beck, Warszawa 2012, s. 221.
29 T. Gadkowski, Ograniczenia swobody przedsiębiorczości w świetle wybranych orzeczeń Trybunału sprawie-

dliwości Unii Europejskiej, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2015, vol. 3, no. 3, s. 89.
30 Szerzej na ten temat: C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, LexisNexis 

Polska, Warszawa 2009, s. 132–134.
31 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 962).
32 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332, 1529).
33 Przykładem regulacji ograniczającej wolność gospodarczą ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego 

jest ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2211, z 2018 r. poz. 650, 697, 1039), 
która normuje kwestie związane m.in. z wytwarzaniem produktów leczniczych i obrotem nimi. M. Ożóg, System 
handlu produktem leczniczym i produktami pokrewnymi. Problematyka prawna, LexisNexis Polska, Warszawa 
2009, s. 209. Por. M. Szydło, Reglamentacja działalności gospodarczej w prawie farmaceutycznym, „Przegląd Usta
wodawstwa Gospodarczego” 2002, nr 2, s. 16.

34 C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie…, op.cit., s. 133.
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grupą produktów. Wskazać przy tym należy, że działanie organów sanitarnych praktycznie 
zawsze będzie wiązać się z wkroczeniem w pewną sferę wolności obywatela, w tym także 
swobody prowadzenia działalności gospodarczej i z użyciem przymusu państwowego, co 
podyktowane jest właśnie koniecznością ochrony interesu publicznego, w tym ochrony zdro
wia i życia obywateli, co stanowi podstawowy obowiązek Państwa”35.

Przesłanka ochrony zdrowia pojawia się również jako uzasadnienie wprowadzenia nie
których form reglamentacji. Widać to zwłaszcza w zezwoleniach. Jak podkreślił bowiem WSA 
w Bydgoszczy „w drodze zezwolenia dopuszcza się przedsiębiorcę do wykonywania okre
ślonej działalności gospodarczej po uprzednim stwierdzeniu, że przedsiębiorca ten spełnia 
sprecyzowane w odrębnej ustawie warunki prowadzenia tej działalności. Instytucja zezwo
lenia stanowi zatem formę wstępnej kontroli działalności, która może okazać się szkodliwa 
przykładowo dla zdrowia”36. Na przykład uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie 
działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 26 paździer
nika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi37, ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii38 czy Prawie farmaceutycznym.

Natomiast działalnością regulowaną jest np. w przypadku lekarzy, pielęgniarek i denty
stów kształcenie podyplomowe wykonywane przez przedsiębiorcę, indywidualna praktyka 
lekarska, pielęgniarek, położnych, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, pielę
gniarek, położnych, grupowa praktyka lekarska, pielęgniarek, położnych.

4.  Zdrowie jako przesłanka ograniczania wolności gospodarczej 
w Unii Europejskiej

W związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej nastąpiła harmonizacja prawa polskiego 
z ustawodawstwem UE. Procesy dostosowawcze w znacznej mierze odnosiły się do zagadnień 
związanych z prawem gospodarczym. W kontekście niniejszego artykułu szczególna uwaga 
w tym zakresie skupia się na standardach UE w zakresie wolności gospodarczej i możliwo
ści jej ograniczania ze względu na zdrowie.

W prawie unijnym pojęcie wolności gospodarczej pojawia się wyłącznie w Karcie Praw 
Podstawowych. Według art. 16 Karty Praw Podstawowych39 w Unii Europejskiej za wolność 
gospodarczą „uznaje się swobodę prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z prawem 
wspólnotowym oraz ustawami i praktyką krajową”. Cechą charakterystyczną dla prawa 

35 Wyrok WSA w Łodzi z dnia 23 stycznia 2014 r. III SA/Łd 1206/13.
36 Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2008 r. II SA/Bd 453/07.
37 Zob. wyroki TK z: dnia 8 kwietnia 1998 r., sygn. K 10/97, OTK ZU nr 3/1998, poz. 29, z dnia 28 stycznia 

2003 r., sygn. K 2/02, OTK ZU nr 1/A/2003, poz. 4, z dnia 14 czerwca 2004 r., sygn. SK 21/03, OTK ZU nr 6/A/2004, 
poz. 56.

38 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 marca 2007 r. VI SA/Wa 65/07.
39 Karta Praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz.U. WE z 2000 r., C 364/1).
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unijnego jest ujęcie przez nie zasady wolności gospodarczej w sposób pozytywny40, a więc 
odmiennie niż w większości konstytucji państw członkowskich41.

UE swój stosunek do działalności gospodarczej sprowadza do swobody przedsiębiorczości 
i swobody świadczenia usług, które zaliczane są do swobód podstawowych42. Pojęcie „dzia
łalności gospodarczej” jest w związku z tym odczytywane przez pryzmat wykładni swobody 
przedsiębiorczości i świadczenia usług, w efekcie czego przez pojęcie „działalności gospo
darczej” będzie rozumiane wykonywanie przedsiębiorczości i świadczenie usług43. Podejście 
to jest powszechnie akceptowane w dorobku orzeczniczym TSUE44 i literaturze przedmiotu. 
Ze wspomnianych swobód wynikają bezpośrednie uprawnienia, umożliwiające zaintereso
wanym podmiotom podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie UE 
w wymiarze transgranicznym. Należy podkreślić, że TFUE wspomniane swobody ujmuje 
w odrębny sposób, w efekcie czego traktuje się je rozłącznie i nie należy ich utożsamiać45. 
Wspomniane swobody łączy jednak wspólny cel nadrzędny, którym jest umożliwienie wyko
nywania działalności gospodarczej w wymiarze transgranicznym na terytorium Jednolitego 
Rynku46. Różni je natomiast podejście do jego realizacji – swoboda przedsiębiorczości gwa
rantuje bowiem możliwość podejmowania i wykonywania stałej działalności gospodarczej 
w dowolnie wybranym miejscu na obszarze UE, zaś swoboda świadczenia usług – wolność 
przepływu świadczeń na wspomnianym obszarze47.

Istnienie swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług wiąże się ze skierowa
nym do państw członkowskich bezpośrednim zakazem stosowania jakichkolwiek środków 

40 Podejście pozytywne do zagadnienia wolności gospodarczej akcentuje „istnienie pewnego nienaruszalnego 
rdzenia wolności, które znajdować się musi poza sferą ingerencji ustawodawcy”, M. Nyka, Aksjologiczne podstawy 
wprowadzania i ograniczenia zakresu zasady wolności gospodarczej w prawie polskim i prawie UE, w: Między tra-
dycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego – Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi 
Bociowi, red. J. Supernat, Wydawnictwo Uniwerystetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 365.

41 Ibidem; por. wyrok TK z dnia 28 stycznia 2003 r., sygn. akt K 2/02, OTK ZU 2003, nr 1, poz. 4.
42 J. Barcz, Swoboda przedsiębiorczości, w: Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, 

Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2003, s. 79.; zob. też C. Kosikowski, Wolność działal-
ności…, op.cit., s. 43.

43 M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy…, op.cit., s. 100; G. Materna, Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim 
prawie ochrony konkurencji, Wolter Kluwer business, Warszawa 2009, s. 119–120.

44 Zob. wyrok ETS: z dnia 16 czerwca 1987 r. w sprawie 118/85 Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika 
Włoska, LEX nr 129551; z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie C35/96 Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika 
Włoska, LEX nr 111736; z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie C205/03 FENIN, LEX nr 226721; z dnia 1 lipca 2008 r. 
w sprawie C49/07 MOTOE, LEX nr 410033; z dnia 23 kwietnia 1991 r. w sprawie C41/90 Höfner, LEX nr 123847; 
wyrok ETS z dnia 11 grudnia 1997 r. w sprawie C55/96 Job Centre, LEX nr 114007 oraz wyrok SPI z dnia 12 grud
nia 2000 r. w sprawie T128/98 Aéroports de Paris, LEX nr 83852; wyrok SPI z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie 
T155/04 SELEX, LEX nr 223873; za: M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy…, op.cit., s. 100.

45 O. Kopiczko, Świadczenie usługi a założenie przedsiębiorstwa na terenie Unii – różnice i konsekwencje prawne, 
„Prawo Unii Europejskiej” 2004, nr 1, s. 43–47. Swobodę przedsiębiorczości statuują art. 49–55 TFUE, natomiast 
swobodę świadczenia usług gwarantują art. 56–62 TFUE. Szerzej zob. A. DoliwaKlepacka, Swoboda prowadzenia 
działalności gospodarczej a swoboda świadczenia usług, w: Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot 
Europejskich, red. M. Zdanowicz, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2007, s. 436–468.

46 M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy…, op.cit., s. 100.
47 Ibidem.
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ograniczających ich wykonywanie48. Warto jednak pamiętać, że zarówno w systemach praw
nych państw członkowskich UE, jak i w prawie unijnym, wolność gospodarcza jest prawem 
względnym. W związku z tym zarówno swoboda przedsiębiorczości, jak i swoboda świadcze
nia usług nie mają charakteru absolutnego. Na gruncie analizy przepisów TFUE i bogatego 
orzecznictwa TSUE należy wobec tego uznać, że ograniczenia tych wolności są wyjątkowo 
dopuszczalne49.

TFUE przewiduje dwie sytuacje usprawiedliwiające wprowadzenie wyjątków od ogólnego 
zakazu ograniczeń wolności gospodarczej. W kontekście swobody przedsiębiorczości regu
lacje w tej kwestii zawierają art. 51 i 52 TFUE, natomiast w przypadku swobody świadczenia 
usług zostały one zamieszczone w art. 62 TFUE. Na ich podstawie państwa członkowskie 
mogą ograniczyć analizowane swobody w odniesieniu do działalności, która w danym pań
stwie jest związana, choćby przejściowo, z wykonywaniem władzy publicznej, a także jeśli 
jest to uzasadnione koniecznością zagwarantowania porządku i bezpieczeństwa publicznego 
oraz zdrowia publicznego w danym państwie50.

Na gruncie dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości UE należy wyraźnie pod
kreślić, że regulacje wprowadzające ograniczenia winny być traktowane w kategorii wyjątków 
od ogólnej zasady swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług, a w konsekwen
cji – jako wymagające szczegółowego uzasadnienia. TSUE wypracował jednocześnie katalog 
warunków, których wypełnienie jest wymagane, aby ograniczenia traktować jako dozwo
lone. Po pierwsze ograniczenia muszą być stosowane w sposób niedyskryminujący, a także 
być usprawiedliwione wymogami imperatywnymi w interesie publicznym. Ponadto winny 
być odpowiednie do zapewnienia realizacji zamierzonego celu i nie mogą wykraczać poza to, 
co konieczne dla jego realizacji51.

W związku z tym środki krajowe ograniczające swobodę przedsiębiorczości i swobodę 
świadczenia usług powinny mieć na celu ochronę interesu ogólnego, a także być adekwatne 
i niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu52. Zastosowanie przez państwo członkowskie 
UE dozwolonych środków ograniczających wymaga ich właściwego uzasadnienia interesem 
ogólnym53. Warto zaznaczyć, że nie może on być utożsamiany z interesem gospodarczym, 
w ramach którego państwo zmierzałoby do ochrony własnych obywateli i przedsiębiorstw. 
Proporcjonalność środków wymaga natomiast zdaniem TSUE, „by sposób ich stosowania 

48 M. Herdegen, Prawo europejskie, C. H. Beck, Warszawa 2006, s. 227.
49 H. Kisilowska, I. Ciach, Wybrane problemy prawa administracyjnego i gospodarczego w aspekcie wejścia Pol-

ski do Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe – Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszaw
skiej” 2000, nr 17, s. 24.

50 Szerzej na ten temat: E. Skibińska, Ograniczenia swobody zakładania przedsiębiorstw i świadczenia usług 
– art. 45, 46 i 55 TWE, w: A. Wróbel (red.), M. Bychowska, M. Daca, W. Postulski, E. Skibińska, A. Szoplińska, 
I. TwardowskaMędrek, Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), Zakamycze, Kraków 
2002, s. 101.

51 Wyrok ETS z dnia 30 listopada 1995 r. w sprawie C55/94 Gebhard.
52 M. Herdegen, Prawo…, op.cit., s. 224.
53 Zob. E. Skibińska, Ograniczenia swobody…, op.cit.
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podlegał przejrzystej procedurze i opierał się na obiektywnych, niedyskryminacyjnych i z góry 
znanych kryteriach”54.

Na gruncie prowadzonych w niniejszym tekście rozważań szczególne znaczenie ma okre
ślanie analizowanych swobód ze względu na zdrowie publiczne. Na podstawie przesłanki 
zdrowia publicznego państwo członkowskie ma możliwość wydania odmowy prawa wjazdu 
lub pozwolenia na pobyt obywatelowi innego państwa członkowskiego UE. TSUE również 
w tym przypadku skłania się ku zawężającej interpretacji tego wyjątku. Warto przy tym 
zauważyć, że ani prawo pierwotne, ani prawo wtórne nie definiują pojęcia zdrowia publicz
nego. Niewątpliwie zdrowie publiczne nie jest pojęciem jednoznacznym i może budzić pro
blemy interpretacyjne55. Pewną pomoc w próbie zdefiniowania zdrowia publicznego stanowi 
Dyrektywa 2004/38/WE56, która w art. 29 ust. 1 precyzuje, że chorobami, które uzasadniają 
wprowadzenie środków ograniczających swobodę przemieszczania się, są potencjalne choroby 
epidemiczne określone przez odpowiednie instrumenty Światowej Organizacji Zdrowia oraz 
inne choroby zakaźne lub zakaźne choroby pasożytnicze, jeżeli są przedmiotem przepisów 
ochronnych, mających zastosowanie do obywateli przyjmującego Państwa Członkowskiego.

Odwołania do zdrowia publicznego jako przesłanki ograniczającej analizowane swobody 
znajdziemy m.in. w sprawie Ahokainen i Leppik (C434/04)57. W pierwszej z nich TSUE uznał, 
że spożycie alkoholu w szczególności wśród młodzieży, stanowi jeden z głównych czynników 
zagrożenia dla zdrowia publicznego w Finlandii. W związku z powyższym uzasadnione jest 
istnienie systemu wcześniejszych zezwoleń dotyczących wykorzystania i przywozu spirytusu 
dla celów działalności gospodarczej, ponieważ realizowany jest w ten sposób bezpośrednio 
cel, jakim jest ochrona zdrowia. Tym samym tego typu ograniczenia „mają na celu ukierun
kowanie spożycia alkoholu w taki sposób, by zapobiegać wywoływanym przez substancje 
alkoholowe szkodliwym skutkom dla zdrowia i społeczeństwa, i przez to zmierzają do zwal
czania nadużywania alkoholu, są podyktowane względami zdrowia i porządku publicznego” 
(C434/04). TSUE podkreśla przy tym, że wśród dóbr i interesów chronionych zdrowie i życie 
ludzkie zajmuje szczególną pozycję. Aby względy zdrowia publicznego mogły uzasadniać 
tego rodzaju ograniczenia, konieczne jest jednak, by „omawiany środek był proporcjonalny 
do realizowanego celu i nie stanowił narzędzia arbitralnej dyskryminacji ani ukrytego ogra
niczenia handlu pomiędzy państwami członkowskimi”58.

54 Zob. Wyrok ETS z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie C250/06 Must Carry.
55 H. Kirschner, Zdrowie publiczne – ewolucja pojęć i praktyka, w: Zdrowie publiczne w zmieniającej się Euro-

pie i w Polsce, red. J. Nosko, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź 2004, s. 121–131.
56 Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa oby

wateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkow
skich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/
EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG.

57 Wyrok ETS z dnia 28 września 2006 r. Ahokainen i Leppik,C434/04 (2006) ECRI, s. 9185.
58 Wyrok ETS z dnia 10 listopada 1994 r. w sprawie C320/93 Ortscheit, Rec. s. I524; por. wyrok ETS z dnia 

15 czerwca 1999 r. w sprawie C394/97 Heinonen, Rec. s. I3599.
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5. Podsumowanie

TK wyraźnie podkreślił, iż „wolność działalności gospodarczej może być ograniczona, 
ale jedynie w drodze ustawy i wyłącznie ze względu na ważny interes publiczny. Tak więc 
twórcy Konstytucji mieli świadomość potencjalnej kolizji dwóch unormowań istotnych dla 
sfery działalności gospodarczej, a mianowicie wolności (swobody) oraz interesu publicznego. 
Usunięcie tej kolizji przekazano ustawodawcy, zaś jego rozstrzygnięcie poddano kontroli 
Trybunału Konstytucyjnego”59. Tym samym wolność gospodarcza nie ma charakteru abso
lutnego i istnieje możliwość jej ograniczania.

TK dopuszcza, by w procesie interpretowania zakresu pojęcia „ważnego interesu publicz
nego” posiłkować się art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, który zawiera katalog wartości uzasad
niających ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw. Jedną z wartości uzasadniających 
wprowadzanie ograniczeń wolności gospodarczej jest potrzeba ochrony zdrowia. Zdaniem 
Trybunału wyznacznikiem dopuszczalności wprowadzenia środków ograniczających w zakre
sie wolności gospodarczej jest przede wszystkim zawarta w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP 
zasada proporcjonalności. Na jej podstawie ograniczenia w zakresie wolności gospodarczej 
mogą być wprowadzane tylko w zakresie niezbędnym i powinny być traktowane w katego
riach wyjątków. Konieczne jest w związku z tym uzasadnienie, iż przyjęte ograniczenie jest 
potrzebne ze względu na ochronę innej wartości wchodzącej w zakres interesu publicznego.

Wobec powyższego, wprowadzając ograniczenia służące ochronie „ważnego interesu 
publicznego”, w tym zdrowia, ustawodawca powinien wybierać środki jak najmniej dotkliwe 
dla przedsiębiorców. Zgodnie bowiem z zasadą proporcjonalności wprowadzenie ogranicze
nia w zakresie wolności gospodarczej ze względu na ważny interes publiczny będzie uspra
wiedliwione, o ile zastosowane środki są adekwatne i prowadzą do zamierzonych celów, 
są niezbędne dla ochrony interesu, z którym są powiązane, a przy tym skutki ograniczeń 
są proporcjonalne do ciężarów nakładanych na obywatela.

Pojęcie wolności gospodarczej w rozumieniu prawa unijnego jest wypracowane na grun
cie przepisów traktatowych oraz działalności orzeczniczej TSUE60, przy czym, analogicznie 
jak w przypadku polskiego porządku prawnego, wolność gospodarcza w prawie UE nie ma 
charakteru absolutnego i wyjątkowo dopuszczalne są jej ograniczenia61. Przesłankami uza
sadniającymi wprowadzenie ograniczeń swobody przedsiębiorczości lub swobody świadcze
nia usług jest m.in. zdrowie publiczne, a jego ochrona uzasadnia stosowanie przez Państwa 
Członkowskie środków ograniczających traktatowe swobody.

59 Wyrok TK z dnia 10 października 2001 r., sygn. akt K 28/01.
60 R. Biskup, M. Szewczak, Wolność gospodarcza w prawie UE, w: Księga Jubileuszowa profesora Stanisława 

Jędrzejewskiego, red. W. Szwajdler, H. Nowicki, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2009, s. 58.
61 H. Kisilowska, I. Ciach, Wybrane problemy…, op.cit., s. 24.
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Public Health as a Premise for Restricting Economic 
Freedom – Remarks Based on Selected Jurisprudence

Summary

The principal goal of the paper is to discuss medical and public health as premises used to justify re
stricting economic freedom. The question that we seek to answer concerns the borders of acceptable 
restrictions in this area. The paper outlines an indepth analysis based on court decisions. This over
view of jurisprudence has led us to believe that economic freedom is not absolute by nature and can 
be restricted. Adoption of measures designed to restrict economic freedom is addressed, first and fore
most, in Art. 31 para. 3 of the Constitution of the Republic of Poland setting out the principle of pro
portionality. Based on this principle, restrictions on economic freedom may be imposed only to the 
extent necessary and should be considered exceptional.

Keywords: economic freedom, public health, entrepreneur, jurisprudence, sources of restrictions
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Streszczenie

Od lat 70. ubiegłego wieku coraz większą uwagę poświęca się modelowi budowania świadomości zdro-
wotnej ludzi. Istnieje wiele koncepcji i definicji świadomości zdrowotnej (ang. health literacy) oraz 
modeli pomiaru wielkości tego pojęcia. Podejmowane są również próby porównywania poziomów 
świadomości zdrowotnej społeczeństw w różnych krajach. Celem poniższego artykułu jest przybli-
żenie pojęcia świadomości zdrowotnej pacjenta oraz pokazanie na przykładzie dostępnych autor-
kom opracowania analiz, jaki jest poziom świadomości zdrowotnej wśród polskiego społeczeństwa 
oraz jakie instrumenty mogą być wykorzystywane do zwiększania tego poziomu. Jak pokazują wy-
niki analiz przeprowadzonych na materiale zgromadzonym podczas realizacji programu „Zapobiega-
nie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego” oraz badań ankietowych 
przeprowadzonych w ramach programu „Comparative Report of Health Literacy in Eight EU Mem-
ber States. The European Health Literacy Survey HLS-EU”, w społeczeństwie polskim systematycznie 
wzrasta świadomość zdrowotna.

Słowa kluczowe: świadomość zdrowotna (ang. health literacy), profilaktyka, choroby cywilizacyjne, 
wydatki publiczne na ochronę zdrowia
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1. Wprowadzenie

Health literacy to pojęcie wprowadzone w latach 70. XX w., które ma coraz większe zna-
czenie w dziedzinie zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej. Zajmuje się zdolnościami ludzi, 
pożądanymi w procesie zapewnienia zdrowia sobie i bliskim, w nowoczesnym społeczeństwie.

Jednym z obszerniejszych badań, analizujących pojęcie health literacy jest opracowanie 
Health literacy and public health: A systematic review and integration of definitions and models, 
w którym zespół K. Sørensen przeprowadził dogłębną analizę literatury światowej w celu 
usystematyzowania tego pojęcia. Na podstawie 17 definicji stosowanych w międzynarodo-
wej literaturze przedmiotu wyróżniono cechy wspólne i sformułowano następującą definicję:

Health literacy jest powiązana z umiejętnością czytania i pisania oraz obejmuje wiedzę, 
motywację i kompetencje ludzi w zakresie dostępu, zrozumienia, oceny i stosowania informacji 
o stanie zdrowia, w celu wydawania ocen i podejmowania decyzji w życiu codziennym doty-
czących opieki zdrowotnej, zapobiegania chorobom i promocji zdrowia1.

Autorki niniejszej publikacji, posługując się pojęciem health literacy, opierają się na defi-
nicji zaproponowanej przez I. Kickbusch i D. Maag. Zgodnie z ich podejściem, heath literacy 
jest zdolnością do podejmowania decyzji dotyczących zdrowia w kontekście życia codziennego 
– w domu, w społeczności, w miejscu pracy, w systemie opieki zdrowotnej, na rynku i na are-
nie politycznej. W ich ujęciu jest to upodmiotowienie konsumenta usług medycznych (ang. 
empowerment) mające na celu zwiększenie kontroli ludzi nad ich zdrowiem, ich zdolności 
do wyszukiwania informacji i ich zdolności do bycia odpowiedzialnym za własne zdrowie2.

Health literacy nie ma jednoznacznego tłumaczenia na język polski. Autorki niniejszej 
publikacji proponują tłumaczyć pojęcie health literacy jako świadomość zdrowotną. Mają 
przy tym wiedzę, że pojęcie health literacy występuje w literaturze przedmiotu w różnych 
ujęciach, od bardzo wąskich po szerokie, od bardzo podstawowych, jak czytanie ze zrozu-
mieniem wskazań lekarskich, po bardzo złożone, które opisuje wpływ jednostki na procesy 
kształtowania zachowań społecznych w ochronie zdrowia. Proponowane tłumaczenie ma 
na celu wyrażenie szerszego znaczenia pojęcia health literacy, jako zdolności jednostki do 
podejmowania indywidualnych decyzji zdrowotnych oraz wpływania na decyzje kolektywne, 
dotyczące programów zdrowotnych bądź też szerzej, systemu ochrony zdrowia.

W polskiej literaturze health literacy jest niekiedy tłumaczone, jako „kompetencje zdro-
wotne”, „funkcjonalna wiedza zdrowotna”, „alfabetyzacja zdrowotna” czy „odczytywanie 
zdrowia”3.

1 K. Sørensen, S. Broucke, J. Fullam, G. Doyle, J. Pelikan, Z. Slonska, H. Brand, Health Literacy and Public 
Health: A Systematic Review and Integration of Definitions and Models, „BMC Public Health” 2012, 12, http://
www.biomedcentral.com/1471–2458/12/80, data dostępu 18.11.2017.

2 I. Kickbusch, D. Maag, Health Literacy, w: International Encyclopedia of Public Health, red. K. Heggenhou-
gen, S. Quah, „Academic Press” 2008, vol. 3, s. 204–211.

3 D. Cianciara, Ocena struktury oraz użyteczności informacji zawartych w materiałach reklamujących produkty 
lecznicze dostępne bez recepty z perspektywy nowego zdrowia publicznego [rozprawa habilitacyjna], Państwowy 
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Pojęcie health literacy pojawia się w literaturze często w odniesieniu do jednostek, do 
zachowań i zdolności do analizy oraz podejmowania decyzji przez pojedyncze osoby. Jednak 
można też spotkać szersze spojrzenie, gdzie tematem rozważań jest świadomość zdrowotna 
społeczeństwa4. S. Ratzan wiąże świadomość zdrowotną z kapitałem ludzkim. Przekonuje, że 
ludzie o wyższym poziomie świadomości zdrowotnej żyją dłużej i więcej inwestują w swoją 
oraz swoich najbliższych wiedzę i rozwój. Co przekłada się na większą produktywność 
na rynku pracy oraz na rzadsze korzystanie z usług systemu ochrony zdrowia5.

W literaturze światowej istnieje tysiące badań i opracowań poświęconych pojęciu health 
literacy. W dzisiejszym świecie staje się ono niezmiernie ważne, bo jak wskazują wyniki prac 
T. McKeowna, J. B. McKinley, S. M. McKinley i N. S. Kannela, postęp medycyny ma mniej-
szy wpływ na przeciętną długość życia ludzkiego niż czynniki środowiskowe, a wśród nich 
także te, które można określić jako elementy stylu życia6. Natomiast styl życia w dużej mie-
rze związany jest ze świadomością zdrowotną ludzi.

A. Ostrowska, odwołując się do badań J. Siegrist i W. C. Cockerham, wskazuje, że przy 
istotności posiadania odpowiednich środków materialnych, wykształcenie jest najsilniejszym 
pojedynczym predyktorem stanu zdrowia7.

Health litearacy, rozumiana w najprostszym ujęciu jako poziom wykształcenia, ma już 
ogromny wpływ na stan i długość życia. Jak pokazują wynik badań dla rynku amerykań-
skiego, poziom wykształcenia sprzyja wydłużeniu życia średnio o 5 lat (rysunek 1). Ma też 
ogromny wpływ na zdrowie małoletnich członków rodziny (rysunek 2).

Zakład Higieny, Warszawa 2006; B. Bik, L. Przewoźniak, Historia profesji promotora (edukatora) zdrowia, w: Zdro-
wie i choroba. Perspektywa socjologiczna, red. W. Piątkowski, W. Brodniak, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospo-
darcza, Tyczyn 2005; B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2008; J. B. Karski, Praktyka i teoria promocji zdrowia. Wybrane zagadnienia, CeDeWu, Warszawa 
2003, za: E. Iwanowicz, „Health literacy” jako jedno ze współczesnych wyzwań zdrowia publicznego, „Medycyna 
Pracy” 2009, 60 (5), s. 427–437, http://promocjazdrowiawpracy.pl/wp-content/uploads/2011/05/HEALTH-LITE-
RACY.pdf, data dostępu 23.11.2017.

4 D. Nutbeam, Health Literacy as a Public Goal: A Challenge for Contemporary Health Education And Com-
munication Strategies into the 21st Century, „Health Promot International” 2000, 15 (3), s.  259–267, https://
watermark.silverchair.com/150259.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKA-
c485ysgAAAaswggGnBgkqhkiG9w0BBwagggGYMIIBlAIBADCCAY0GCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQME-
AS4wEQQMnHE4ZhQPIAzhWBPIAgEQgIIBXmu7n5lafUR7lynQTW4XZl4XpkD5i_zVbPZZVYq7W5XZa-
N408YYoVvKxjQUI5wNslMupUtz0ENu_p07DHEBi5e7Vyj7MIg36h4sLgam-PXl9i9-bbJ0EsT4Cuj5BY7FY-
Am6ggvsDtQE-wanUJ76bhOoSel3LpXMmWsRL-fGREv6sDOBSCjXqzG1Jymw-BOpEI1BxwcDSNIAL-
CjG8MBL3__t8qU_OMvaWbHtqZZsFmYIV369-yNuX2-dKC7X_FTN9oBARggzLZ3KhoReKazBfWcmE-
z1XNdbHQ3IF2HKcYqWQqbCXBe0Eq9pBvngL8neufyxO7sEkzgFMCs18oqSjAfDA9_Hsxocy3VyEd8y5Xq99F-
FTXR5tdRpUZMwFwXbmNS1-TF7XCem4P8dLhW3lnI8S6lgehds8jLakrYOHnSIEaQFCG-3gailJ_qQV4U-
L2Ayscu8HmLlla29oaTWgH7K, dostęp 4.12.2017.

5 S. Ratzan, Health literacy: communication for the public good, „Health Promotion International” 2001, 16 (2), 
s. 207–214, za: K. Sørensen, S. Van den Broucke, J. Fullam, G. Doyle, J. Pelikan, Z. Slonska, H. Brand, Health lite-
racy…, op.cit., s. 8.

6 Za: A. Ostrowska, Styl życia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 
1999, s. 13.

7 Ibidem, s. 127.
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Rysunek 1.  Zależność poziomu wykształcenia i oczekiwanej długości życia wyznaczanej w 25. roku 
życia

Źródło: Robert Wood Johnson Foundation, Exploring the Social Determinants of Health Education and Health – April 2011, 
https://health.wyo.gov/wp-content/uploads/2016/02/43-11376_sdohseries2011education.pdf, data dostępu 22.11.2017, s. 2.

Rysunek 2. Odsetek dzieci poniżej 17. roku życia z problemami zdrowotnymi

Źródło: jak pod rys. 1, s. 3.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie pojęcia health literacy i pokazanie, 
na podstawie dostępnych autorkom materiałów, poziomu świadomości zdrowotnej polskiego 
społeczeństwa.
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2. Metody

Przeprowadzone badania opierają się na badaniu literatury światowej poświęconej świado-
mości zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem jej determinant oraz konsekwencji. Ana-
lizą objęto również raporty oceniające poziom świadomości zdrowotnej w różnych państwach.

Został także szczegółowo przeanalizowany zrealizowany przez Wojewódzki Szpital Reha-
bilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem program „Zapobieganie nadwadze i otyłości 
wśród mieszkańców województwa małopolskiego”. Program jest przykładem rozwijania się 
świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców subregionu podhalańskiego. Analizie został 
poddany proces inicjacji programu, zachowania uczestników programu w trakcie i po zakoń-
czeniu programu. Przeanalizowano również wyniki biochemiczne uczestników programu 
przed i po zakończeniu programu. W ten sposób można było dokonać analizy samej świa-
domości zdrowotnej, ale również zaobserwować, jak wzrastająca świadomość przekłada się 
na lepszy stan zdrowia społeczeństwa i w konsekwencji, jaki może być wpływ zwiększającej 
się świadomości zdrowotnej na długofalowe koszty finansowe i społeczne. Program nie był 
prowadzony jako badanie do niniejszego artykułu. Jednak poczynione w nim obserwacje 
pozwoliły na zaprezentowanie wyników programu jako przykładu wzrastającej świadomości 
zdrowotnej i pozytywnych skutków zdrowotnych związanych z prawidłowym stylem życia.

3. Rezultaty

Determinantami świadomości zdrowotnej obywateli są: czynniki demograficzne oraz 
czynniki społeczno-kulturowe, jak status społeczny, zatrudnienie, poziom dochodów, wyko-
nywany zawód, istniejące instrumenty pomocy społecznej, kultura i język. Jak również zwią-
zane bliżej z jednostką, czyli osobiste doświadczenia z chorobą, doświadczenia indywidualne 
z systemem ochrony zdrowia, cechy indywidualne osoby, jak: wiek, płeć, rasa, poziom ogól-
nego wykształcenia, a w tym np. zdolności analityczne. Wpływ na świadomość zdrowotną 
osób młodocianych mają rodzice i znajomi8. D. Nutbeam zaznacza, że na poziom świado-
mości zdrowotnej wpływ mają też działania promujące wiedzę i zachowania prozdrowotne9.

Liczne badania naukowe potwierdzają, że wysoki poziom świadomości zdrowotnej skraca 
czas pobytu w szpitalu, zmniejsza częstotliwość korzystania ze świadczeń medycznych oraz 
zmniejsza koszty leczenia10.

 8 K. Sørensen, S. Van den Broucke, J. Fullam, G. Doyle, J. Pelikan, Z. Slonska, H. Brand, Health Literacy…, 
op.cit., s. 7.

 9 D. Nutbeam, Health Literacy…, op.cit.
10 R. S. Rasu, W. A. Bawa, R. Suminski, K. Snella, B. Warady, Health Literacy Impact on National Healthcare Uti-

lization and Expenditure, „International Journal of Health Policy and Management” 2015, 4 (11), s. 747–755, doi: 
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Częstotliwość korzystania ze świadczeń medycznych nie jest jednak jednoznacznie powią-
zana z poziomem świadomości zdrowotnej, choć większość badań na nią wskazuje11. Na przy-
kład badania przeprowadzone przez M. Terraneo12 oraz zespół: A. L. Fitzpatrick, N. R. Powe, 
L. S. Cooper, D. G. Ives, J. A. Robbins13 wskazują, że ubożsi, starsi ludzie, którzy zazwyczaj mają 
większe potrzeby zdrowotne niż ich rówieśnicy o większych zasobach finansowych rzadziej 
korzystają ze świadczeń medycznych. Wspomniane wyniki badań potwierdzają spostrzeżenia 
zawarte w opracowaniu Health Literacy Interventions and Outcomes: An Updated Systematic 
Review, że niektóre czynniki, takie jak ubóstwo, bardzo silnie oddziałują na częstotliwość 
korzystania ze świadczeń zdrowotnych (zmniejszają ją) i jednocześnie statystycznie powią-
zane są z niską świadomością zdrowotną (która to zwiększa wykorzystanie hospitalizacji)14. 
Zależność pomiędzy poziomem świadomości zdrowotnej a częstotliwością korzystania ze 
świadczeń zdrowotnych jest zależna od typu świadczenia. Przykładowo, niższa świadomość 
zdrowotna była związana z częstszym odwiedzaniem oddziałów ratunkowych i częstszymi 
hospitalizacjami. Natomiast osoby o niższej świadomości zdrowotnej mniej korzystają z badań 
przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy (za pomocą testu Pap) i raka piersi (mammo-
grafia). U takich grup obserwuje się niższą immunizację przeciw grypie15.

Badania wykazują również związek pomiędzy ryzykiem śmierci osób starszych i poziomem 
świadomości zdrowotnej. Niższy poziom świadomości powiązany jest z większym ryzykiem16.

Przytoczone wyniki badań, potwierdzających uzależnienie częstotliwości korzystania ze 
świadczeń medycznych od poziomu świadomości zdrowotnej, dają przesłankę, aby przypusz-
czać, że osoby o niskim poziomie health literacy nie przywiązują należytej wagi do prewencji 
zdrowotnej. Co się z tym wiąże – narażają system ochrony zdrowia i system ubezpieczeń spo-
łecznych na wyższe koszty związane z leczeniem bardziej zaawansowanych form chorobowych.

W światowej literaturze przedmiotu jest dotychczas stosunkowo mało badań analizują-
cych związek pomiędzy poziomem świadomości zdrowotnej a kosztami dla systemu ochrony 
zdrowia oraz kosztami, które ponoszą pojedyncze osoby. Nieliczne badania wskazują na wzrost 

10.15171/ijhpm.2015.151, K. Sørensen, S. Van den Broucke, J. Fullam, G. Doyle, J. Pelikan, Z. Slonska, H. Brand, 
Health literacy…, op.cit.

11 N. D. Berkman, S. L. Sheridan, K. E. Donahue, D. J. Halpern, A. Viera, K. Crotty, A. Holland, M. Brasure, 
K. N. Lohr, E. Harden, E. Tant, I. Wallace, M. Viswanathan, Health Literacy Interventions and Outcomes: An 
Updated Systematic Review. Evidence Report, „Technology Assesment” 2011, no. 199 (prepared by RTI Internatio-
nal–University of North Carolina Evidencebased Practice Center under contract No. 290–2007-10056-I. AHRQ 
Publication Number 11- E006. Rockville, MD. Agency for Healthcare Research and Quality. March 2011, s. 27).

12 M. Terraneo, Inequities in Health Care Utilization by People Aged 50+: Evidence from 12 European Countries, 
„Social Science & Medicine” 2015, s. 154–63, http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2014.12.028 PMID: 25562311.

13 A. L. Fitzpatrick, N. R. Powe, L. S. Cooper, D. G. Ives, J. A. Robbins, Barriers to Health Care Access Among 
the Elderly and Who Perceives Them, „Am J Public Health” 2004, 94 (10), s. 1788–1794, http://dx.doi.org/10.2105/
AJPH.94.10.1788 PMID: 15451751, za: World Report on Ageing and Health, World Health Organization, 2015, 
s. 95, www.who.int.

14 N. D. Berkman, S. L. Sheridan, K. E. Donahue, D. J. Halpern, A. Viera, K. Crotty, A. Holland, M. Brasure, 
K. N. Lohr, E. Harden, E. Tant, I. Wallace, M. Viswanathan, Health Literacy…, op.cit., s. 8.

15 Ibidem, s. 30.
16 Ibidem, s. 39.
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wydatków systemu ochrony zdrowia na skutek niskiej świadomości zdrowotnej na poziomie 
między 3–5% na przestrzeni roku17.

J. A. Vernon z zespołem przeprowadzili badania, z których wynika, że niski poziom 
świadomości zdrowotnej jest głównym źródłem ekonomicznej nieskuteczności systemu 
opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych. Wstępnie określili wielkość kosztów, związa-
nych z niskim poziomem świadomości zdrowotnej, dla gospodarki USA, w przedziale od 
106 mld do 238 mld USD rocznie. Stanowi to od 7 do 17% wszystkich wydatków na opiekę 
zdrowotną. Szacują również, że jeśli nie zostaną podjęte działania zwiększające świadomość 
zdrowotną, to przyszłe pokolenia poniosą koszty związane z niską świadomością na pozio-
mie od 1,6 tryliona do 3,6 tryliona USD18.

3.1. Świadomość zdrowotna Polaków na tle innych państw

Pomiar poziomu świadomości zdrowotnej nie jest prosty. W literaturze przedmiotu 
występują różne podejścia do zagadnienia pomiaru health literacy. Wydaje się, że najbardziej 
kompleksowy jest model autorstwa zespołu HLS-EU19. Opiera się on na badaniu trzech obsza-
rów zdrowotnych: opieki zdrowotnej, profilaktyki i promocji zdrowia. Są one analizowane 
w podziale na procesy związane z podejmowaniem decyzji zdrowotnych: dostępności, zro-
zumienia, oceny i stosowania. Obszary i procesy tworzą matrycę z 12 podobszarami, które 
są ewaluowane przez 47 wskaźników20.

Wykorzystując model HLS-EU, Komisja Europejska przygotowała raport, poddający 
ocenie świadomość zdrowotną w ośmiu państwach europejskich, w tym w Polsce. Wśród 
pozostałych siedmiu państw znalazły się: Austria (AT), Bułgaria (BG), Niemcy (DE), Grecja 
(EL), Hiszpania (ES), Irlandia (IE) i Holandia (NL). W każdym państwie przeprowadzono 
1000 ankiet.

Najlepsze wyniki poziomu świadomości zdrowotnej odnotowano w Holandii, która uzy-
skała najwyższy wynik w kategorii oceny „doskonała” na poziomie 25,1% oraz na poziomie 
kategorii oceny „wystarczająca” – 46,3%. Społeczeństwo holenderskie charakteryzuje się 
również najniższym poziomem oceny „niewystarczająca” health literacy – 1,8% (rysunek 3).

17 Ibidem, s. 40; K. Eichler, S. Wieser, U. Brugger, The Costs of Limited Health Literacy: A Systematic Review, 
„International Journal of Public Health” 2009, 54, s. 313–324, doi 10.1007/s00038-009-0058–2, s. 313.

18 J. A. Vernon, A. Trujillo, S. Rosenbaum, B. DeBuono, Low Health Literacy: Implications for National Health 
Policy, Department of Health Policy, School of Public Health and Health Services, 2007, https://hsrc.himmelfarb.
gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1173&context=sphhs_policy_facpubs, dostęp 3.12.2017.

19 K. Sørensen, S. Van den Broucke, J. Fullam, G. Doyle, J. Pelikan, Z. Slonska, H. Brand, Health Literacy…, 
op.cit.

20 Wskaźniki dotyczą: opieki zdrowotnej (16 sztuk), profilaktyki (16 sztuk), promocji zdrowia (15 sztuk); 
 HLS-EU Consortium (2012), Comparative Report of Health Literacy in Eight EU Member States. The European 
Health Literacy Survey HLS-EU, http://www.health-literacy.eu
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Polska w tym zestawieniu wypada całkiem dobrze, wyprzedzając Austrię, Niemcy, Buł-
garię czy też Hiszpanię. Na podobnym poziomie do społeczeństwa polskiego plasuje się 
świadomość zdrowotna społeczeństwa greckiego. Zdecydowanie wyższa świadomość zdro-
wotna jest tylko we wspomnianej Holandii i nieco wyższa w Irlandii. Zróżnicowanie poziomu 
świadomości zdrowotnej w państwach europejskich jest znaczne, co powinno być brane pod 
uwagę przy formułowaniu programów ogólnoeuropejskich i krajowych.

Rysunek 3. Ogólny poziom świadomości zdrowotnej w 8 państwach europejskich

Źródło: HLS-EU Consortium (2012), Comparative Report of Health Literacy in Eight EU Member States. The European Health 
Literacy Survey HLS-EU, http://www.health-literacy.eu, s. 3.

W badaniu HLS-EU ankietowane osoby odpowiedziały na 47 pytań. W tabeli 1 przedsta-
wione zostały wybrane odpowiedzi, które tematycznie związane są z przeprowadzonym przez 
Wojewódzki Szpital w Zakopanem programem zdrowotnym, prezentowanym w dalszej czę-
ści artykułu. Wartości w tabeli 1 wskazują odsetek respondentów, którzy na stawiane pytania 
udzielili odpowiedzi „trudno” i „raczej trudno”. Na uwagę zasługują odpowiedzi na pytania:
Q1.1… znaleźć informację o symptomach choroby, która Ciebie dotyczy?
Q1.20… znaleźć informacje o tym, jak zapobiegać lub radzić sobie z takimi stanami, jak nad-
waga, wysokie ciśnienie krwi czy wysoki poziom cholesterolu?
Q1.38… rozumieć informacje na etykietach produktów żywnościowych?
Q1.45… dołączyć do klubu sportowego lub na zajęcia sportowe, jeśli tego chcesz?
Q1.47… brać udział w działaniach, które poprawiają zdrowie i dobre samopoczucie, które 
mają miejsce w twojej społeczności?

Na wszystkie z nich odpowiedzi „trudno” i „raczej trudno” przekroczyły 20% ogółu 
odpowiedzi. Co jest wynikiem na pewno niezadowalającym.

Dodatkowo, przy dobrym wyniku oceniającym ogólną świadomość zdrowotną (rysu-
nek 3), odpowiedzi do pytań Q1.20 i Q1.45 stawiają świadomość zdrowotną Polaków na odle-
głych pozycjach.
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W tym kontekście, opisany w dalszej części program zdrowotny jest przykładem bar-
dzo dobrego działania publicznego, zwiększającego świadomość zdrowotną społeczności.

Tabela 1.  Odpowiedzi do wybranych pytań21 z ankiety HLS-EU Consortium (2012). 
W tabeli przedstawiony jest procentowy udział odpowiedzi „trudno” i „raczej trudno” 
w całkowitej liczbie odpowiedzi uzyskanych od respondentów w danym kraju

Pytania ankietowe AT BG DE EL ES IE NL PL

Q1,1… znaleźć informację o symptomach choroby, która 
Ciebie dotyczy?

28,5 40,4 20,9 24,9 23,6 16,0 7,5 21,4

Q1,17… znaleźć informacje o tym, jak radzić sobie 
z niezdrowymi zachowaniami, takimi jak palenie tytoniu, 
mała aktywność fizyczna i picie zbyt dużo alkoholu?

20,5 26,2 14,2 16,4 11,5 11,0 2,8 15,3

Q1,20… znaleźć informacje o tym, jak zapobiegać lub 
radzić sobie z takimi stanami, jak nadwaga, wysokie 
ciśnienie krwi czy wysoki poziom cholesterolu?

20,8 34,3 15,6 18,7 16,7 12,8 6,3 20,3

Q1,24… ocenić, jak wiarygodne są ostrzeżenia zdrowotne 
przestrzegające przed: paleniem tytoniu, małą 
aktywnością fizyczną i piciem zbyt dużo alkoholu?

20,8 20,1 14,0 16,7 12,2 7,5 9,2 14,5

Q1,32… znaleźć informacje na temat zdrowych działań, 
takich jak ćwiczenia, zdrowa żywność i odżywki?

18,2 33,3 13,6 14,9 10,5 9,1 2,8 13,1

Q1,37… rozumieć porady dotyczące zdrowia, uzyskiwane 
od członków rodziny lub przyjaciół?

19,7 13,2 15,6 12,0 7,9 11,0 13,3 10,9

Q1,38… rozumieć informacje na etykietach produktów 
żywnościowych?

51,4 46,1 54,4 20,8 32,8 31,8 30,1 21,2

Q1,39… rozumieć informacje pojawiające się w mediach 
o tym, jak stać się zdrowszym?

31,5 30,8 29,6 19,3 25,3 20,6 13,6 15,3

Q1,41… ocenić, kiedy twoje życie wpływa na twoje 
zdrowie i dobre samopoczucie?

37,5 31,1 29,3 17,2 15,6 23,2 28,8 13,9

Q1,43… ocenić, które codzienne zachowania są związane 
z twoim zdrowiem?

20,7 20,0 12,1 8,3 5,7 16,9 5,4 12,1

Q1,44… podejmować decyzje, aby poprawić swoje 
zdrowie?

30,3 31,9 24,1 24,9 11,1 11,1 21,1 18,9

Q1,45… dołączyć do klubu sportowego lub na zajęcia 
sportowe, jeśli tego chcesz?

21,1 58,4 12,1 30,4 19,6 10,9 10,4 32,8

Q1,47… brać udział w działaniach, które poprawiają 
zdrowie i dobre samopoczucie, które mają miejsce 
w twojej społeczności?

45,3 61,9 33,0 40,6 37,4 13,3 45,7 36,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie: HLS-EU Consortium (2012), Comparative Report of Health Literacy in Eight EU 
Member States, The European Health Literacy Survey HLS-EU, http://www,health-literacy,eu, s. 12–13,

21 Dotyczące zagadnień analizowanego w niniejszym artykule programu zdrowotnego.
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3.2.  Program „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców 
województwa małopolskiego”, realizowany przez Wojewódzki Szpital 
Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, jako przykład 
podnoszenia poziomu świadomości zdrowotnej w polskim 
społeczeństwie22

Prezentowany poniżej program zdrowotny stanowi przykład instrumentu zwiększającego 
świadomość zdrowotną obywateli, w wąskim i szerokim znaczeniu. Efekty uzyskane przez 
uczestników programu są ilustracją zadziałania świadomości zdrowotnej w wąskim znaczeniu 
(bycia świadomym, jak styl życia wpływa na nasze zdrowie). Mechanizm finansowania pro-
gramu jest natomiast efektem zaangażowania obywateli w decyzje o wydatkowaniu środków 
publicznych. To przejaw szeroko rozumianego pojęcia świadomości zdrowotnej (upodmio-
towienia pacjenta, zaangażowania pacjenta w kreowanie oferty systemu ochrony zdrowia).

Program „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa mało-
polskiego” był realizowany przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego 
w Zakopanem w 2017 r.23, a finansowany z budżetu obywatelskiego. Programem zostało 
objętych 120 osób, przy czym chętnych zgłosiło się 250. Pacjentami opiekował się zespół 
specjalistów. Przy kwalifikacji do programu byli to: lekarz rehabilitacji medycznej i kardio-
log. Podczas trwania programu grupą opiekowali się: dietetyk, fizjoterapeuta i psycholog.

Kryteria przyjęcia do programu:
• nieprawidłowe BMI,
• wiek: dla mężczyzn do 55. roku życia, dla kobiet do 60. roku życia,
• brak przeciwwskazań do intensywnej aktywności fizycznej.

Zastosowana metoda ewaluacji skuteczności programu składała się z przeprowadzenia 
i oceny 4 ankiet, obejmujących:
• badanie stanu zdrowia przed przystąpieniem do programu,
• ankietę i badanie stanu zdrowia po 12 tygodniach uczestniczenia w programie,
• ankietę ewaluacyjną po 6 miesiącach od zakończenia programu,
• ankietę ewaluacyjną po 12 miesiącach od zakończenia programu,

Z uwagi na czas, który upłynął od zakończenia programu, w niniejszym artykule zapre-
zentowane zostały tylko zbiorcze wyniki badań przed przystąpieniem do programu oraz po 12 
tygodniach. Pozostałe dwie ankiety ewaluacyjne będą dopiero przeprowadzone.

22 W poniższym artykule program jest opisany dosyć pobieżnie z uwagi na to, że jego całkowita ewaluacja 
będzie zakończona za rok, kiedy to zostaną przeprowadzone ankiety wśród uczestników, badające trwałość sto-
sowania prawidłowych nawyków. Planowane jest przez autorki napisanie odrębnego artykułu analizującego 
skuteczność podnoszenia świadomości zdrowotnej oraz wpływ zmiany trybu życia na efekty zdrowotne i zwią-
zane z tym zmiany w kosztach leczenia pacjentów. Celem pokazania opisywanego programu już na tym etapie 
realizacji jest wskazanie przykładu, jaki podejmuje samorząd, aby zwiększać świadomość zdrowotną obywateli 
i pośrednio ograniczać wydatki na ochronę zdrowia w długim okresie.

23 W 2018 r. Marszałek Województwa przyznał kolejną pulę środków finansowych na kontynuację programu 
dla nowych grup mieszkańców.
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Wśród uczestniczących w programie 120 osób tylko 7% stanowili mężczyźni. Struktura 
grupy wynikała ze zgłoszeń, nie była wcześniej ustalona24 (tabela 2).

Tabela 2. Struktura wieku uczestników programu (w %)

Wiek Mężczyźni Kobiety

18–40 lat 25 17

41–50 lat 62,5 46

51–60 lat 12,5 37

Źródło: opracowanie własne, współautorka artykułu jest koordynatorem programu.

Grupa 120 osób została podzielona przez kardiologa na 11 zespołów. W zintensyfikowa-
nych ćwiczeniach uczestniczyło 6 zespołów, 3 razy w tygodniu po 1,5 h. Pozostałe 5 zespołów 
odbywało ćwiczenia 2 razy w tygodniu po 1,5 h. Wynikało to ze stanu zdrowia zgłaszają-
cych się osób.

Każdy uczestnik miał spotkania z dietetykiem: dwa indywidualne i dwa grupowe. Przez 
wszystkie 12 tygodni trwania programu otwarty był punkt dietetyczny, o nieograniczonym 
dostępie. Spotkania z psychologiem były również indywidualne i grupowe. Koordynatorem 
merytorycznym programu była dyrektor K. Walendowicz. Konsultantem medycznym pro-
gramu był profesor M. Jarosz z Instytutu Żywności i Żywienia.

Zanim uczestnicy przystąpili do programu, zostali poddani badaniom medycznym. 
W wyniku badań część osób została wykluczona z uwagi na zidentyfikowanie pewnych 
chorób, których nie zdiagnozowano wcześniej. Były to schorzenia uniemożliwiające wzięcie 
czynnego udziału w programie, takie jak: choroby serca, nadczynność lub niedoczynność 
tarczycy, cukrzyca. Do programu zostało zakwalifikowanych 120 osób z BMI przekraczają-
cym wartość 25, których wyniki biochemiczne zostały zaprezentowane w tabeli 3.

Tabela 3. Wskaźniki biochemiczne

Wskaźniki Prawidłowe Nieprawidłowe

Lipidogram 45% 55%

TSH 91% 9%

Kwas moczowy 72% 28%

Cukier 90% 10%

Morfologia 98% 2%

RR ciśnienie 64% 36%

Źródło: jak pod tab. 2.

24 Struktura wieku może być wynikiem zróżnicowania poziomu świadomości zdrowotnej pomiędzy płciami. 
Może też wynikać z faktu większego zainteresowania kobiet własnym wyglądem. Poniższy wątek będzie szerzej 
analizowany w kolejnym badaniu.
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W efekcie uczestniczenia w programie, osoby które miały nieprawidłowości w badaniach 
biochemicznych, poprawiły wskaźniki zdrowotne. Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4.  Wskaźniki biochemiczne u pacjentów, u których występowały nieprawidłowości 
na etapie rozpoczęcia programu

Wyszczególnienie Prawidłowe Nieprawidłowe

Lipidogram (55%) 45% 55%

TSH (9%) 55% 45%

kwas moczowy (28%) 48% 52%

Cukier (10%) 92% 8%

Źródło: jak pod tab. 2.

Poziom BMI poprawił się u zdecydowanej większości osób. Na zakończenie programu 
8% uczestników osiągnęło prawidłowy poziom BMI (18,5–24,99). Spośród 92%, które nadal 
miały przekroczony poziom prawidłowego BMI, 95% poprawiło jego stan. Tylko 6 osób nie 
zmniejszyło wskaźnika BMI25.

Osiągnięta średnia redukcja masy ciała w grupie 120 pacjentów to: mężczyźni – 6,56 kg, 
kobiety – 4 kg. Największa utrata masy to 21 kg.

W efekcie opieki nad pacjentem podczas programu skierowanie do lekarza rodzinnego 
w Podstawowej Opiece Zdrowotnej ze względu na konieczność leczenia uzyskało 55 pacjen-
tów. Pacjenci otrzymali karty z wynikami badań biochemicznych i antropometrycznych, 
w celu dostarczenia dokumentu do lekarza opiekującego się pacjentem w POZ.

Wnioski z programu „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców wojewódz-
twa małopolskiego” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasiń-
skiego w Zakopanem przedstawiono poniżej.
• Opisywany program jest dowodem na rosnącą świadomość zdrowotną społeczeństwa, 

ponieważ był finansowany z budżetu obywatelskiego, czyli został zgłoszony przez obywa-
teli i przegłosowany przez społeczność subregionu podhalańskiego jako zadanie priory-
tetowe w wydatkach publicznych samorządu terytorialnego. Oczywiście został zgłoszony 
przez wąską grupę obywateli, ale jego oferta okazała się atrakcyjna i pożądana dla sze-
rokiej grupy, co przejawiło się wysoką liczbą oddanych na niego głosów w głosowaniu 
na budżet partycypacyjny.

• Liczba zgłoszonych osób przekroczyła możliwości finansowe programu, co świadczy 
o dużym zainteresowaniu i popycie na wiedzę, jak prowadzić zdrowy tryb życia.

• Program prowadzony był w dwóch turach. W drugim naborze było dużo osób, które 
zainteresowały się uczestniczeniem w programie, ponieważ usłyszały o bardzo dobrych 

25 Z uwagi na to, że program nie był prowadzony w celu zbadania świadomości zdrowotnej i jej konsekwencji 
tylko dla zwiększenia świadomości ukierunkowanej na polepszenie stanu zdrowia, to nie uzyskano informacji, 
co było powodem, że część uczestników nie odnotowała zmniejszenia masy ciała.
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wynikach programu z pierwszej tury, od poprzednich uczestników. Świadczy to o wyso-
kiej skuteczności „szeptanej” promocji zdrowego stylu życia.

• Zrzucenie wagi i zwiększenie aktywności fizycznej wpłynęło na poprawę stanu zdrowia 
beneficjentów programu26. Oznacza to, że prowadzenie zdrowego trybu życia (będą-
cego efektem wiedzy, co jest wskazane dla zdrowia, a co nie) może zredukować wydatki 
na ochronę zdrowia w długim okresie.

• Na etapie kwalifikacji do programu u części pacjentów zdiagnozowano choroby, których 
nie byli świadomi, a wymagali specjalistycznego leczenia. Przy okazji realizacji programu 
zostały wykonane badania przesiewowe. Pozwoliło to zdiagnozować wcześniej pewne 
schorzenia, co może się przełożyć nie tylko na efekty zdrowotne, lecz także na koszty 
przyszłego leczenia i ograniczenie kosztów pośrednich, związanych z absencją w pracy, 
wypłatą renty i zasiłku.

• Program jest przykładem skutecznego działania w kierunku zwiększania świadomości 
i współodpowiedzialności pacjentów za własne zdrowie.

• Pożądane jest zapewnienie wsparcia zespołów profesjonalistów w celu podniesienia sku-
teczności przestrzegania zaleceń zdrowego stylu życia.

4. Podsumowanie

W kontekście poprawiania stanu zdrowia społeczeństwa oraz ograniczania kosztów sys-
temu ochrony zdrowia, zwiększanie świadomości zdrowotnej wśród obywateli jest konieczne.

Mimo że Polska w raporcie Komisji Europejskiej (KE) „Comparative Report of Health 
Literacy in Eight EU Member States, The European Health Literacy Survey HLS-EU” osią-
gnęła pozytywne wyniki świadomości zdrowotnej na tle innych analizowanych państw, 
to jest jeszcze wiele do poprawienia w tym obszarze.

Na podstawie wstępnej analizy programu „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród 
mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Reha-
bilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem potwierdza się słaby wynik uzyskany w rapor-
cie KE, dotyczący pytania Q1.1 o trudność znalezienia informacji o symptomach choroby. 
W czasie badań kwalifikujących do programu zdiagnozowano choroby, które powinny być 
prowadzone przez lekarzy specjalistów. W sumie 55 pacjentów dostało skierowanie do lekarza 
rodzinnego w celu podjęcia leczenia. Taki wynik świadczy o tym, że istotna część pacjentów 
nie jest leczona we wczesnych fazach chorób. Wynika to z braku diagnozy. Przyczynia się 
to do potencjalnego zwiększenia kosztów leczenia w przyszłości i pogorszenia stanu zdro-
wia społeczeństwa, wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami społeczno-ekonomicznymi.

Program „Zapobieganie nadwadze i otyłości…” potwierdza, że ludzie mogą mieć trudno-
ści z pozyskaniem informacji, jak zapobiegać lub radzić sobie z takimi stanami jak nadwaga, 

26 Szczegółowo wskazują na to dane prezentowane w tabeli 4.
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wysokie ciśnienie krwi czy wysoki poziom cholesterolu (pytanie Q 1.20). Świadczy o tym 
duże zainteresowanie programem społeczności z powiatu tatrzańskiego, nowotarskiego oraz 
suskiego. Dodatkowym potwierdzeniem są: rozprzestrzenianie się informacji o drugiej turze 
naboru również poprzez przekazywanie informacji wśród znajomych (marketing szeptany) 
oraz fakt, że po zakończeniu programu zebrała się nowa grupa, około 30 osób, która wnio-
skuje do szpitala o uruchomienie kolejnego takiego programu (nawet gdyby miał być na zasa-
dach komercyjnych). Wszystkie wymienione czynniki świadczą o tym, że istnieje duży popyt 
na wiedzę, na kontakt ze specjalistami, którzy są w stanie, w przystępny sposób, wytłuma-
czyć, jak prowadzić zdrowy styl życia.

Program poprawił wiedzę z zakresu prawidłowego odżywiania się (jako efekt spotkań 
z dietetykiem), co powinno przynieść poprawę odpowiedzi na pytanie: Q1,38… rozumieć 
informacje na etykietach produktów żywnościowych?

Zainteresowanie i uczestnictwo w programie świadczy o pozytywnej odpowiedzi na pyta-
nia: Q1,45… dołączyć do klubu sportowego lub na zajęcia sportowe, jeśli tego chcesz? oraz 
Q1,47… brać udział w działaniach, które poprawiają zdrowie i dobre samopoczucie, które 
które mają miejsce w twojej społeczności? W badaniu KE były to pytania, w których polscy 
respondenci osiągnęli najsłabszy wynik. Nie można uznać, aby zainteresowanie programem 
zaprzeczało złemu wynikowi z raportu KE, ponieważ liczba osób zgłoszona do programu, 
mimo że przekraczała możliwości finansowe jst, była maleńkim odsetkiem osób z nadwagą 
w subregionie podhalańskim.

Zmiany wskaźników biochemicznych uzyskanych już przy tak niedużej utracie masy 
i poprawie wskaźnika BMI świadczą, jak istotny z punktu widzenia zdrowia jest ruch i pra-
widłowe odżywianie. Ma to nie tylko wpływ na stan zdrowia (część chorób ustąpiła, pacjenci 
mogli zaprzestać stosowania leków), lecz także przekłada się na oszczędności, zarówno indy-
widualne, jak i całego systemu ochrony zdrowia.

Podsumowując analizę programu oraz analizę literatury światowej dotyczącej health 
literacy, należy powiedzieć, że wydaje się nieodzownym prowadzenie szeroko rozpropago-
wywanych działań zwiększających świadomość zdrowotną wśród mieszkańców. Podniesie-
nie świadomości zdrowotnej przyczyni się zarówno do poprawy zdrowia, jak i ograniczenia 
wydatków indywidualnych (leki i świadczenia zdrowotne poza świadczeniami płatnymi 
przez NFZ) i publicznych.
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Health Literacy as Key Determinant of the Health of Society

Summary

Since the 1970s increasingly more attention has been given to the model of building up health literacy. 
There are many concepts of health literacy definition and models that measure the size of the notion. 
Attempts are also made to compare health literacy in different countries.
The paper discusses the notion of patient’s health literacy and shows examples of health literacy of 
the Polish society based on analyses available to the authors as well as instruments that can be used 
to improve it.
As shown in analyses conducted on data collected in the course of the programme Preventing over-
weight and obesity in the population of Małopolskie voivodeship and questionnaire-based studies car-
ried out under the programme Comparative report of health literacy in eight EU Member States. The 
European health literacy survey hls-EU, health literacy of the Polish population systematically increases.

Keywords: health literacy, prevention, civilisation diseases, public health care expenditure
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Wpływ szarej strefy na bezpieczeństwo 
finansowe państwa

Streszczenie

W artykule dokonano analizy zależności pomiędzy rozmiarami szarej strefy a bezpieczeństwem pań-
stwa. W państwach, w których znaczącą rolę odgrywa szara strefa gospodarcza, jej przejawem jest niska 
ściągalność podatków. Prowadzi to ograniczenia tzw. rękojmi podatkowej rządu, zwiększa dług pu-
bliczny i prawdopodobieństwo jego przyszłej restrukturyzacji. Celem badań była identyfikacja związku 
pomiędzy publicznym zadłużeniem, ryzykiem niewypłacalności oraz rozmiarami szarej strefy gospo-
darczej, jako wyznacznikami poziomu bezpieczeństwa finansowego państwa. Zakres przedmiotowy 
badania stanowił wpływ szarej strefy gospodarczej na bezpieczeństwo finansowe państw. Zakresem 
podmiotowym badania objęto grupę 50 krajów, zróżnicowanych pod względem rozmiarów gospodarki 
i szarej strefy. Zakres czasowy badań objął okres 5 lat. Rezultaty badania empirycznego wykorzystu-
jącego regresje wskazują na istotny wpływ rozmiarów szarej strefy na ryzyko niewypłacalności rządu, 
napięcia finansowe sytemu oraz koszty obsługi długu.
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Słowa kluczowe: szara strefa, ryzyko niewypłacalności, dług publiczny, bezpieczeństwo finansowe
Kody klasyfikacji JEL: O17, E62, H63

1. Wprowadzenie

Dane na temat długu publicznego wykazują dużą zmienność w przekroju państw. W tym 
kontekście znaczenie wysokich stóp rentowności obligacji skarbowych, jako czynnika ogra-
niczającego rozwój ekonomicznego dobrobytu krajów rozwijających się, zostało relatywnie 
dobrze poznane. Dlatego też duża część badań koncentruje się na określeniu czynników deter-
minujących bezpieczeństwo finansowe państwa1, reprezentowane przez syntetyczne pojęcie 
ryzyka niewypłacalności kraju i związaną z nim stopę procentową decydującą o kosztach 
obsługi długu publicznego. Wyraźnym problemem ekonomicznym kształtującym bezpie-
czeństwo finansowe krajów rozwijających jest ograniczona ściągalność podatków i związana 
z tym wielkość szarej strefy. Rozmiar szarej strefy ogranicza zakres dostępnych rozwiązań 
w zakresie polityki fiskalnej państwa, poziom dochodów podatkowych oraz możliwości rządu 
w odniesieniu do spłaty długu publicznego. Celem badań jest identyfikacja związku pomię-
dzy publicznym zadłużeniem, ryzykiem niewypłacalności oraz rozmiarami szarej strefy 
gospodarczej, jako wyznacznikami poziomu bezpieczeństwa finansowego państwa. Zakres 
przedmiotowy badania stanowi wpływ szarej strefy gospodarczej na bezpieczeństwo finan-
sowe państw. Zakresem podmiotowym badania objęto grupę 50 krajów, zróżnicowanych 
pod względem rozmiarów gospodarki i szarej strefy. Zakres czasowy badań obejmuje 5 lat 
(od 2010 do 2015 roku). Rezultaty badania empirycznego wskazują, że pomimo wykorzy-
stania wielu zmiennych, mogących mieć wpływ na ryzyko niewypłacalności i poziom stóp 
procentowych, rozmiary szarej strefy pozostały statystycznie znaczące jako zmienna kształ-
tująca bezpieczeństwo finansowe państwa (czyli zadłużenie publiczne, koszty jego obsługi 
oraz napięcia finansowe w systemie finansowym).

2. Definicja szarej strefy

Zjawisko szarej jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk, najczęściej ekonomii 
i socjologii. Ekonomia zajmuje się analizą tego zjawiska z punktu widzenia „nielegalnych 
przepływów finansowych poza pewnymi segmentami sektora finansowego”, socjologia 
odnosi się do społecznych przyczyn istnienia szarej strefy oraz mechanizmów jej powstawa-

1 Por. „Bezpieczeństwo finansowe oznacza w ogólnej postaci brak zagrożeń w sferze finansów publicznych, 
finansów przedsiębiorstwa, ubezpieczeń, bankowości czy finansów osobistych gospodarstw domowych”, K. Jajuga, 
Elementy nauki o finansach. Kategorie i instrumenty finansowe, PWE, Warszawa 2007, s. 15.
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nia2. Jest to stosunkowo trwały element współczesnej gospodarki rynkowej; skutki istnienia 
zjawiska „szarej strefy” odczuwalne są we wszystkich dziedzinach życia społecznego, gospo-
darczego i ekonomicznego kraju i dla każdego obywatela. Równocześnie powoduje w niej 
z jednej strony zakłócenia, z drugiej konieczność większej elastyczności w ekonomicznej 
aktywności państwa.

Szara strefa występuje praktycznie w każdej gospodarce. Różni się jedynie zakresem wystę-
powania. Szacuje się ją w relacji do PKB. Definiowana jest jako wszelkie działania gospodar-
cze, które przyczyniają się do oficjalnego (albo obserwowalnego) tworzenia (wzrostu) PKB, 
ale które pozostają bezpośrednio nie zarejestrowane. To takie działania gospodarcze, które 
są niezmierzone lub nie są zgłaszane3.

Inne definicje mają podejście enumeratywne, charakteryzując lub wyliczając poszcze-
gólne składniki zjawiska lub rodzaj łamanych zasad lub reguł. Działanie w gospodarce ofi-
cjalnej lub podziemnej jest rozróżniane na podstawie przestrzegania lub nieprzestrzegania 
obowiązujących reguł. Działania w ramach reguł zalicza się do gospodarki oficjalnej, a dzia-
łania reguły te łamiące – do szarej strefy. Obszar szarej strefy dzieli się ze względu na rodzaj 
łamanych reguł na4:
• gospodarkę nielegalną – działania gospodarcze łamiące przepisy prawne, np. narkobiz-

nes, czarny rynek walutowy,
• gospodarkę niezgłoszoną – działania przynoszące dochód niezgłaszany organom podat-

kowym,
• gospodarkę niezarejestrowaną – działania niezgłoszone instytucjom statystycznym,
• gospodarkę nieformalną – działania gospodarcze, w których unika się kosztów wynika-

jących z wszelkich regulacji, nieobjęte korzyściami wynikającymi z powyższych reguł.
Zdaniem statystyków, pojęcia szarej strefy w ekonomii są zbyt ogólne i mało dokładne. 

Urzędy statystyczne posługują się definicją szarej strefy zawartą w System of National  Accounts 
z 1993 r. Według tego systemu działania gospodarcze dzielą się na:
• obserwowalne – bezpośrednio mierzone,
• nieobserwowalne.

Wśród działań gospodarczych nieobserwowalnych wyróżnia się:
• produkcję podziemną – obejmującą wszelkie legalne działania gospodarcze ukrywane 

przed władzami z powodu unikania płacenia podatków dochodowych czy nieprzestrze-
gania standardów prawnych (np. z zakresu prawa pracy),

2 D. Zając, Szara strefa w handlu elektronicznym na przykładzie Allegro.pl, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 
2015, t. XCIV, s. 399.

3 F. Schneider, D. H. Enste, Shadow Economies: Size, Causes, And Consequences, „Journal of Economic Litera-
ture” 2000, vol. XXXVIII.

4 L. E. Feige, Defining and Estimating Underground and Informal Economies: The New Institutional Econom-
ics Approach, Univeristy of Winsconsin-Madison, Madison 1990.
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• produkcję nielegalną – obejmującą produkcję dóbr i usług, których tworzenie, posia-
danie i sprzedaż są prawnie zabronione, oraz produkcję nielegalną, czyli wykonywaną 
przez nieuprawnione osoby,

• produkcję sektora nieformalnego – wynikającą z działania pośredników dla zapewnia-
nia pracy i dochodów osobom trzecim,

• produkcję gospodarstw domowych przeznaczoną na własny końcowy użytek – obejmu-
jącą produkcję roślinną i zwierzęcą, leśnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, produkcję 
przedmiotów codziennego użytku, a także płatne usługi domowe oraz bieżące utrzyma-
nie domów zajmowanych przez właścicieli.
Oznacza to, że nie istnieje jedna definicja zakresu szarej strefy. Konsekwencją tego jest 

konieczność stosowania wielu metod badawczych, służących do pomiaru, a w praktyce – do 
szacowania rozmiarów utraconych przez budżet państwa dochodów.

3. Dyskusja teoretyczna

W tej części przedstawiono teoretyczne wyjaśnienie zależności pomiędzy rozmiarami 
szarej strefy gospodarki, długiem publicznym a ryzykiem niewypłacalności kraju. Ponadto 
postawiono możliwe do zweryfikowania hipotezy.

Analizę rozpoczęto od ustalenia odpowiedniego wzorca pojęciowego. W tym celu można 
założyć, że wzrost długu publicznego nie doprowadzi do wzrostu premii za ryzyko niewypła-
calności kraju tak długo, dopóki rząd w wiarygodny sposób zobowiąże się do ograniczenia 
wydatków publicznych lub podniesienia poziomu wpływów podatkowych, zapewniających 
spłatę w przyszłości zaciąganych obecnie zobowiązań. Można również argumentować, że moż-
liwość przyjęcia takich deklaracji rządu w formie długookresowej polityki fiskalnej jest zwią-
zana z istniejącym stopniem ściągalności podatków i rozmiarami szarej strefy gospodarki5.

Kiedy ściągalność podatków w gospodarce jest wysoka, rząd może wiarygodnie zobo-
wiązać się do wzrostu przyszłych wpływów podatkowych lub do ograniczenia zakupów 
rządowych6. Zatem założono, że we wzorcowej gospodarce wzrost przyszłych podatków lub 
ograniczenie publicznych wydatków powoduje przyrost nadwyżki finansowej w obszarze 
finansów publicznych, pod warunkiem doskonałej ściągalności podatków.

W gospodarce, w której ściągalność podatków jest ograniczona, możliwości pożyczkowe 
rządu, biorąc pod uwagę przyszłe wpływy podatkowe, wydają się być niewielkie7. Aby bli-
żej przedstawić ten intuicyjny wniosek, można podać następujący przykład: w gospodarce 

5 M. Hallerberg, G. Wolff, Fiscal Institutions, Fiscal Policy and Sovereign Risk Premia in EMU, „Public Choice” 
2008, vol. 136 (3–4), s. 379–396.

6 U. Panizza, F. Sturzenegger, J. Zettelmeyer, The Economics and Law of Sovereign Debt And Default, „Journal 
of Economic Literature” 2009, 47 (3).

7 R. Cardarelli, S. Elekdag, S. Lall, Financial Stress, Downturns, and Recoveries, Chapter 4 of the October 2008 
WEO report, 2009.
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istnieją dwa sektory nieoficjalny (szara strefa) i oficjalny. W sektorze oficjalnym uczestnicy 
płacą podatki i mają dostęp do określonych instytucji. W sektorze nieoficjalnym uczestnicy 
nie płacą całości przewidzianych podatków (wykorzystują szansę, jaką daje mniejsza ściągal-
ność podatków) oraz mają ograniczony dostęp do instytucji oficjalnej gospodarki. W takim 
świecie podmioty gospodarcze wybierają oficjalny sektor gospodarki wówczas, gdy korzyści 
płynące z wykorzystania rozwiązań instytucjonalnych równoważą obciążenia podatkowe 
ponoszone na rzecz rządzących. Z tego też powodu w gospodarce charakteryzującej się niską 
ściągalnością podatków, wzrost poziomu opodatkowania (w porównaniu do gospodarki 
o wysokiej ściągalności podatków) niekoniecznie powoduje wzrost wpływów podatkowych 
(nawet gdy poziom opodatkowania nie ma istotnego przełożenia na poziom cen). Dzieje się 
tak dlatego, że zwiększenie obciążeń podatkowych motywuje obywateli do opuszczenia ofi-
cjalnej strefy i przeniesienia się do strefy nieformalnej. Potwierdza to wielu autorów badań8.

Co więcej, biorąc pod uwagę ograniczoną ściągalność podatków, można powiedzieć, że 
istnieje znaczne prawdopodobieństwo, iż wzrost długu publicznego nie zostanie pokryty 
przyszłym wzrostem wpływów podatkowych. Wzrastająca szara strefa (nieformalny sektor) 
zaburza osiągnięcie odpowiedniego poziomu nadwyżki finansowej w przyszłości. W takiej 
sytuacji rząd dysponuje małymi możliwościami kształtowania polityki fiskalnej, co można 
określić jako ograniczoną rękojmię fiskalną rządu.

Podobny problem ograniczonej rękojmi fiskalnej pojawia się przy podejściu od strony 
wydatków budżetowych. Przyjmując powyższe uwarunkowania, można stwierdzić, że wiel-
kość rządowych wydatków wpływa na jakość otoczenia instytucjonalnego gospodarki, a co 
za tym idzie na korzyści płynące z aktywności gospodarczej w oficjalnym sektorze. Biorąc 
to pod uwagę, E. Friedman i C. Elgin stwierdzają, że obniżenie wydatków rządowych może 
stymulować relokację podmiotów z oficjalnego sektora gospodarki w kierunku nieformal-
nego sektora (szarej strefy). Co z kolei redukuje rozmiar oficjalnego sektora i doprowadza 
do obniżki całkowitej kwoty wpływów podatkowych. Z tego też powodu w sytuacji istnie-
nia znacznej szarej strefy w gospodarce, zmniejszanie wydatków publicznych niekoniecznie 
prowadzi do wzrostu publicznej nadwyżki finansowej9.

Biorąc pod uwagę taki łańcuch przyczynowo-skutkowy, należy powiedzieć, że finan-
sowanie za pomocą długu może stać się optymalnym źródłem finansowania sfery publicz-
nej, przy znacznym sektorze nieformalnym (szarej strefie) w gospodarce. Wzrost podatków 
lub zmniejszenie wydatków publicznych spowodowałoby w takich warunkach ograniczenie 
oficjalnego sektora gospodarki, równocześnie wzrost długu publicznego doprowadziłby do 
rozszerzenia oficjalnej sfery gospodarczej.

8 J. Ihrig, K. S. Moe, Lurking in the Shadows: The Informal Sector and Government Policy, „Journal of Devel-
opment Economics” 2004, 73 (2), s. 541–557; P. S. Amaral, E. Quintin, A Competitive Model of the Informal Sector, 
„Journal of Monetary Economics” 2006, 53 (7), s. 1541–1553.

9 E. Friedman, S. Johnson, D. Kaufman, P. Zoldo-Lobaton, Dodging the Grabbing Hand: The Determinants of 
Unofficial Activity in 69 Countries, „Journal of Public Economics” 2000, 76 (3); C. Elgin, Political Turnover, Taxes, 
and the Shadow Economy, Working Papers 2010, 08, Bogazici University, Department of Economics, Istanbul 2000.
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Można przypuszczać, że ograniczona rękojmia fiskalna rządu, w kontekście istniejącej 
szarej strefy, zwiększa prawdopodobieństwo niewypłacalności z tytułu długu publicznego 
lub prawdopodobieństwo restrukturyzacji takiego długu. Dotyczy to także powstania napięć 
finansowych, co wpływa na poziom oprocentowania długu publicznego. W takiej sytuacji 
tylko skuteczność ściągalności podatków i zdeterminowany nią rozmiar szarej strefy może 
kształtować rękojmię fiskalną rządu, a co za tym idzie, wysokość długu publicznego, jego 
oprocentowanie, napięcia finansowe oraz prawdopodobieństwo niewypłacalności rządu10.

Na tej podstawie sformułowano następujące hipotezy:
• rozmiar szarej strefy gospodarki (SzS) jest związany z wysokim poziomem zadłużenia 

publicznego (PZ),
• rozmiar szarej strefy gospodarki (SzS) jest związany z wysokim poziomem napięć finan-

sowych (NF)11,
• rozmiar szarej strefy gospodarki (SzS) jest związany z wysokim poziomem stóp procen-

towych długu publicznego (R),
• rozmiar szarej strefy gospodarki (SzS) jest związany z wysokim poziomem prawdopo-

dobieństwa niewypłacalności rządu (NR).
W celu weryfikacji hipotez przeprowadzono przekrojowe regresje wśród badanej grupy 

państw. Wykorzystano wtórne źródła danych w odniesieniu do prawdopodobieństwa nie-
wypłacalności z tytułu długu publicznego, oprocentowania długu publicznego i rozmiaru 
szarej strefy. Analiza pokazuje, że po wyeliminowaniu typowych zmiennych, takich jak 
inflacja, jakość instytucji czy ryzyko polityczne, rozmiar szarej strefy gospodarczej pozostaje 
jako kluczowa zmienna objaśniająca zmienność długu publicznego oraz prawdopodobień-
stwo niewypłacalności rządów i poziom oprocentowania długu publicznego w przekrojowej 
grupie państw.

4. Założenia metodyczne

Do realizacji celu badania, wykorzystano zmienne odzwierciedlające pośrednio poziom 
ryzyka niewypłacalności rządu.

Dług publiczny ujęty jest w formule analizy panelowej. Dostępność danych panelowych 
umożliwia dokonanie estymacji parametrów zredukowanej formy równań:

Ryzykoi ,t = β0 +β1SzSi ,t + βmXmi ,t
+θi + ε i ,t

m=2

z

∑

10 R. Balakrishnan, S. Danninger, S. Elekdag, I. Tytell, The Transmission of Financial Stress from Advanced 
to Emerging Economies, IMF Working Paper 2009, no. 09/133.

11 Napięcia finansowe rozumiane są jako czynniki wywołujące niestabilność w systemie finansowym. Zmienna 
określająca napięcie finansowe (NF) dla danego kraju obliczona została jako średnia wskaźników: beta akcji sek-
tora bankowego, spreadu stóp procentowych i rentowności bonów skarbowych, spreadu cen obligacji komercyj-
nych, zwrotu na rynku akcji i zmienności zwrotu ważonej czasem, zmienności kursu walutowego.
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Długi ,t = β0 +β1SzSi ,t + βmXmi ,t
+θi + ε i ,t

m=2

z

∑

Zmienna oznaczona jako Ryzykoi, t stanowi miarę pośrednio opisującą ryzyko niewy-
płacalności z tytułu długu publicznego dla i-tego kraju w roku t. Długi, t odzwierciedla dług 
publiczny i-tego kraju w roku t. SzSi, t odnosi się do rozmiaru szarej strefy, Xmi ,t

 to zmienne 
kontrolne, które według publikacji o charakterze empirycznym potencjalnie objaśniają 
zmienność ryzyka niewypłacalności oraz poziom zadłużenia publicznego, θi to zmienna 
odzwierciedlająca efekt stały danego kraju, εi, t reprezentuje składnik losowy. W estymacji 
wykorzystano estymator efektów stałych.

W regresji przekrojowej państw (kiedy zmienną objaśnianą było oszacowane ex post praw-
dopodobieństwo niewypłacalności) dokonano estymacji parametrów równania na podstawie 
standardowej metody najmniejszych kwadratów (MNK):

Ryzykoi = β0 +β1SwSi + βmXmi
+ ε i

m=2

z

∑
gdzie Ryzykoi jest miarą pośrednią ryzyka niewypłacalności danego kraju (w formie praw-
dopodobieństwa), SwSi określa rozmiar szarej strefy, Xmi ,t

 to pozostałe zmienne objaśniające 
oraz εi jako czynnik losowy.

W przypadku zaistnienia problemu endogeniczności, który może wynikać z istnienia 
zjawiska przyczynowości zwrotnej, pominięcia istotnych zmiennych lub błędów pomiaro-
wych, skorzystano z regresji (IV) ze zmiennymi instrumentalnymi12.

5. Źródła danych

Zastosowano cztery zbiory regresji dla czterech różnych zmiennych zależnych. W regre-
sjach panelowych wykorzystano jako zmienne zależne: wskaźnik długu publicznego do PKB, 
rozpiętość stóp procentowych i indeks napięć finansowych (NF indeks). Natomiast w ana-
lizie przekrojowej zmienną objaśnianą było prawdopodobieństwo niewypłacalności kraju. 
Serie danych odnośnie do długu publicznego i stóp procentowych uzyskano ze źródła Banku 
Światowego (World Development Indicators). Indeks napięć finansowych (NF indeks) został 
pozyskany ze źródła Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Prawdopodobieństwo nie-
wypłacalności oparto na danych zawartych w badaniach Reiharta i Rogoffa13.

12 W. A. Fuller, Measurement Error Models, Wiley, New York 1987; J. D. Angrist, A. B. Krueger, Instrumental 
Variables and the Search for Identification: From Supply and Demand to Natural Experiments, „Journal of Eco-
nomic Perspectives” 2001, vol. 15, s. 69–85; J. Hausman, Mismeasured Variables in Econometric Analysis: Prob-
lems from the Right and Problems from the Left, „Journal of Economic Perspectives” 2001, vol. 15, s. 57–67.

13 C. M. Reinhart, K. S. Rogoff, M. A. Savastano, Debt Intolerance, „Brookings Papers on Economic Activity” 
2003, vol. 34 (1), s. 1–74.
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W ostatnim zbiorze regresji prawdopodobieństwo niewypłacalności dla każdego kraju 
ustalono na podstawie liczby zdarzeń będących odzwierciedleniem tego ryzyka w latach 
2010–2015.

Dla oszacowania rozmiarów szarej strefy wykorzystano dane zawarte w panelu badaw-
czym, w którym wykorzystano podejście modelowe MIMIC14.

Dane odnośnie do zmiennych, takich jak PKB per capita, otwartość handlowa, saldo 
rachunku bieżącego uzyskano ze źródła Penn World Tables. Dane na temat kontroli korup-
cji, jakości biurokracji, stabilności politycznej i kontroli demokratycznej pozyskano ze źró-
dła International Country Risk Guide opracowanego przez Political Risk Services. W tabeli 1 
przedstawiono statystyki opisowe dla badania panelowego.

Tabela 1. Podsumowujące statystyki dla panelu badawczego (lata 2010–2015)

Zmienne Średnia
Odchylenie 

standardowe
Minimum Maximum Obserwacje

Dług publiczny (% PKB) 52,21 32,85 0,20 236,28 437

Stopa procentowa (w %) 5,04 8,59 0,01 22,34 1143

NF indeks −0,63 1,67 −3,56 4,89 295

Prawdopodobieństwo 
niewypłacalności (w %) 

19,53 17,99 0,00 58,00 57

Wielkość szarej strefy (% PKB) 32,12 11,78 9,05 63,40 1264

PKB per capita (tys. USD) 8,14 11,23 0,09 54,72 1266

Otwartość handlowa (% PKB) 79,54 51,56 4,91 442,67 1276

Deficyt w rachunku bieżącym 
(% PKB) 

−4,07 58,63 −352,00 451,37 1312

Kontrola korupcji 2,43 1,12 0,00 5,00 1023

Indeks jakości biurokracji 2,15 1,01 0,00 4,00 1025

Kontrola demokratyczna 3,00 1,28 0,00 5,00 1034

Stabilność polityczna 9,32 1,42 4,37 13,00 1056

Inflacja (w %) 1,76 12,37 −8,32 101,375 1049

Wzrost gospodarczy (w %) 3,27 521 −12,85 11,37 1048

Prawo i porządek 4,31 2,15 0,40 7,00 1054

Wskaźnik kapitałochłonności 
produkcji

2,48 1,34 0,41 11,72 1048

Obciążenie podatkowe (% PKB) 18,02 7,22 0,78 62,33 1045

Bezrobocie (w %) 9,28 6,15 3,02 36,95 798

Źródło: opracowanie własne.

14 F. Schneider, A. Buehn, C. E. Montenegro, Shadow Economies…, op.cit., s. 9–13. Model MIMIC (ang. Mul-
tiple Indicator Multiple Causes) należy do klasy modeli równań strukturalnych, które umożliwiają szacowanie 
modeli ze zmiennymi ukrytymi. W tym przypadku zmienną niemierzalną bezpośrednio jest poziom szarej strefy 
gospodarki w poszczególnych państwach.
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6. Wyniki badań korelacji

W tabeli 2 przedstawiono porównanie średnich trzech kluczowych zmiennych: rozmia-
rów szarej strefy, długu publicznego i rozpiętości stóp procentowych. Na podstawie prostej 
analizy porównawczej tych wielkości można zauważyć, że rozmiar szarej strefy jest pozy-
tywnie skorelowany z wielkością długu publicznego i wysokością stóp procentowych.

Tabela 2. Średnie dla regionów

Region Szara strefa (% GDP) Dług publiczny (% PKB) Stopa procentowa

OECD-EU 15,91 29,98 3,88

Ameryka Środkowa 37,14 53,24 13,45

Azja 22,17 32,71 9,21

Pozostałe 38,52 58,62 15,01

Świat 32,16 49,12 7,89

Kraje rozwinięte 16,52 31,77 3,79

Rynki wschodzące 37,65 50,19 12,03

Źródło: opracowanie własne.

Efekty estymacji przeprowadzonych w badaniu panelowym odzwierciedlone zostały 
w tabelach od 3 do 6. Przedstawiono w nich parametry dziewięciu regresji, realizowanych 
poprzez dołączanie zmiennych objaśniających w kolejnych etapach. Odmiennie od pozo-
stałych w dziewiątej regresji przedstawiono rezultat regresji efektu stałego (IV) ze zmien-
nymi instrumentalnymi opisującymi rozmiar szarej strefy. W tym wypadku określono także 
wartość statystyki testu Hansena dla identyfikacji warunków, przy których hipotezy zerowe 
o prawidłowości przyjętych zmiennych instrumentalnych nie są odrzucane.

W tabeli 3 dokonano zestawienia rezultatów regresji liniowych, w których wskaźnik 
długu publicznego do PKB występował jako zmienna objaśniana.

Tabela 3. Dług publiczny a szara strefa

Zamienna zależna: Dług

Regresje 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SzS 4,64* 4,31* 4,28* 4,18* 3,25* 3,93* 3,67* 3,82* 3,05*

(0,90) (0,93) (0,92) (0,92) (0,85) (0,74) (0,71) (0,72) (0,54)

PKB per capita −0,89 −0,98 −1,22 −1,38*** −1,39** −1,62** −1,68** −1,17**

(0,51) (0,63) (0,72) (0,75) (0,67) (0,68) (0,65) (0,54)

Otwartość gospodarki 0,04 0,03 0,02 0,04 0,04 0,04 0,03

(0,03) (0,08) (0,08) (0,09) (0,09) (0,08) (0,06)

Rachunek bieżący 0,02 0,02 0,04 0,06 0,06 0,07

(0,08) (0,08) (0,09) (0,08) (0,07) (0,09)
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Zamienna zależna: Dług

Regresje 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jakość biurokracji 2,89 3,15 4,13 4,24 3,68

(7,49) (7,52) (7,98) (8,05) (7,03)

Kontrola korupcji −2,31** −1,64 −1,72*** −1,08**

(0,89) (1,02) (1,01) (0,72)

Demokratyczna 
kontrola władz

−1,86 −1,89 −0,77

(2,57) (2,55) (1,87)

Stabilność polityczna −0,71 −0,75 −0,56

(0,62) (0,64) (0,65)

Inflacja 0,002 0,01

(0,02) (0,05)

Wzrost gospodarczy 0,03 0,08

(0,14) (0,180)

R-kwadrat 0,21 0,23 0,23 0,24 0,22 0,21 0,22 0,22 0,20

Obserwacje 437 437 437 437 430 430 430 428 428

Test F 26,89 15,22 11,23 9,37 6,43 7,90 7,23 7,20 6,43

Test Hansena 0,27

Każda regresja odnosi się do efektu stałego kraju. Szacunki błędu standardowego zawarte są w nawiasach. We wszystkich 
regresjach uwzględniono również wyraz stały (nie jest przedstawiony w tabeli).
* Poziom istotności 1%.
** Poziom istotności 5%.
*** Poziom istotności 10%.
Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 3 zaprezentowano oszacowania, na podstawie których można stwierdzić, że 
rozmiar szarej strefy (SzS) posiada znaczy potencjał objaśniający w stosunku do zmienności 
zadłużenia publicznego kraju (parametry regresji przy zmiennej SzS kształtowały się na pozio-
mie od 4,64 do 3,05). Zbliżony potencjał posiada zmienna określona jako kontrola korupcji. 
Obie zmienne to stymulanty w odniesieniu do zadłużenia publicznego. Pozostałe zmienne, 
które mają mniejsze znaczenie, to PKB per capita (parametry od –0,89 do –1,17) oraz kon-
trola korupcji (parametry od –2,31 do –1,08). W przypadkach tych zmiennych współczyn-
niki regresji są ujemne, co oznacza, że mamy do czynienia z destymulantami.

W tabeli 4 zaprezentowano efekty estymacji dla przypadku, w którym zmienną obja-
śnianą jest indeks napięć finansowych (NF indeks). Również w tym przypadku można 
zauważyć pozytywną zależność pomiędzy rozmiarami szarej strefy (stymulanta współczyn-
niki od 0,86 do 0,92) a poziomem napięć finansowych w systemie finansowym państwa. Siła 
związku pomiędzy poziomem szarej strefy a poziomem napięć finansowych jest najwyższa 
spośród pozostałych zmiennych objaśniających. Jednak pomimo tego szara strefa oddzia-
łuje na nierównowagi w systemie finansowym w sposób mniej niż proporcjonalny (współ-
czynnik poniżej 1).
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Tabela 4. Napięcia finansowe a szara strefa

Zamienna zależna: Dług

Regresje 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SzS 0,86* 0,89* 0,92* 0,89* 0,90* 0,90* 0,91* 0,87* 0,89*

(0,09) (0,09) (0,08) (0,08) (0,08) (0,09) (0,09) (0,09) (0,18)

PKB per capita 0,02 0,03 0,02 0,02 0,07 0,11 0,12 0,03***

(0,07) (0,07) (0,08) (0,08) (0,09) (0,07) (0,08) (0,02)

Otwartość gospodarki −0,002 −0,007 −0,008 −0,006 0,003 −0,002 0,02

(0,002) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02)

Rachunek bieżący −0,02 −0,02 −0,01*** −0,03 −0,02 –0,01

(0,02) (0,02) (0,01) (0,02) (0,01) (0,02)

Jakość biurokracji 0,62 0,64 0,57 0,54 0,38

(0,52) (0,53) (0,52) (0,52) (0,53)

Kontrola korupcji 0,68* 0,63* 0,56* 0,43**

(0,12) (0,14) (0,14) (0,18)

Demokratyczna 
kontrola władz

0,21 0,22 0,19

(0,12) (0,12) (0,23)

Stabilność polityczna −0,13** −0,13** –0,12***

(0,06) (0,06) (0,05)

Inflacja 0,02** 0,01***

(0,003) (0,003)

Wzrost gospodarczy –0,03** –0,03***

(0,004) (0,004)

R-kwadrat 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,41 0,38 0,40 0,39

Obserwacje 295 295 295 295 295 295 295 295 295

Test F 89,45 72,53 48,51 37,48 29,37 29,18 25,84 21,73 18,17

Test Hansena 0,32

Każda regresja odnosi się do efektu stałego kraju. Szacunki błędu standardowego zawarte są w nawiasach. We wszystkich 
regresjach uwzględniono również wyraz stały (nie jest przedstawiony w tabeli).
* Poziom istotności 1%.
** Poziom istotności 5%.
*** Poziom istotności 10%.
Źródło: opracowanie własne.

Inne zmienne skorelowane z indeksem napięcia finansowego to: kontrola korupcji (współ-
czynniki od 0,43 do 0,68), jakość biurokracji (0,38 do 0,64), stabilność polityczna (–0,12 do 
–0,13) oraz inflacja (0,01 do 0,02). Niespodzianką może być znaczący związek pomiędzy kon-
trolą korupcji a indeksem napięcia finansowego. W tym wypadku można to wyjaśnić tym, 
że korupcja umożliwia inwestorom omijanie barier biurokratycznych, zwłaszcza w odnie-
sieniu do rynków wschodzących.
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W regresjach zaprezentowanych w tabeli 5 zmienną objaśnianą jest spread stóp procen-
towych (różnica między stopą oprocentowania wypożyczonych środków pieniężnych a stopą 
procentową dla środków pieniężnych przyjmowanych w depozyt). Wyniki regresji świadczą 
o tym, że dla spreadu stóp procentowych istotne są rozmiary szarej strefy (od 1,23 do 1,68), 
a także PKB per capita (–0,24 do –0,13), stabilność polityczna (–0,61 do –0,33), jakość biu-
rokracji (1,65 do 2,04) oraz kontrola korupcji (0,22 do 0,82).

Tabela 5. Spread stóp procentowych a szara strefa

Zmienna zależna: Stopa procentowa

Regresje 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SzS 1,45* 1,52* 1,51* 1,53* 1,64* 1,68* 1,59* 1,47* 1,23*

(0,15) (0,13) (0,13) (0,16) (0,15) (0,16) (0,16) (0,16) (0,19)

PKB per capita −0,13 −0,22 −0,23 −0,24 −0,24 −0,22 −0,17 −0,21***

(0,20) (0,20) (0,20) (0,22) (0,23) (0,23) (0,24) (0,15)

Otwartość gospodarki 0,04* 0,05* 0,07* 0,06* 0,08* 0,07* 0,05

(0,01) (0,01) (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,05)

Rachunek bieżący 0,01** 0,01** 0,02** 0,02** 0,02** 0,03**

(0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,01)

Jakość biurokracji 1,72 1,68 1,67 1,65 2,04

(1,12) (1,12) (1,12) (1,12) (1,85)

Kontrola korupcji 0,82** 0,74 0,35 0,22

(0,23) (0,28) (0,25) (0,22)

Demokratyczna 
kontrola władz

0,45 0,42 0,60

(0,40) (0,40) (0,45)

Stabilność polityczna −0,35** −0,33*** −0,61*

(0,18) (0,18) (0,18)

Inflacja 0,04* 0,05**

(0,01) (0,01)

Wzrost gospodarczy −0,02** −0,03**

(0,02) (0,01)

R-kwadrat 0,06 0,18 0,16 0,16 0,13 0,14 0,16 0,16 0,21

Obserwacje 1140 1140 1140 1140 980 980 980 980 980

Test F 89,43 75,78 58,47 47,33 38,34 33,63 29,14 28,35 22,76

Test Hansena 0,21

Każda regresja odnosi się do efektu stałego kraju. Szacunki błędu standardowego zawarte są w nawiasach. We wszystkich 
regresjach uwzględniono również wyraz stały (nie jest przedstawiony w tabeli).
* Poziom istotności 1%.
** Poziom istotności 5%.
*** Poziom istotności 10%.
Źródło: opracowanie własne.
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Zestawienie regresji w tabeli 6 oparto na przekrojowej estymacji parametrów w odnie-
sieniu do prawdopodobieństwa niewypłacalności kraju jako zmiennej objaśnianej. Kore-
lacja pomiędzy rozmiarem szarej strefy a prawdopodobieństwem niewypłacalności kraju 
jest dodatnia, a wartość parametrów wynosi od 0,21 do 0,68. Jednak prawdopodobieństwo 
niewypłacalności jest silniej skorelowane z jakością biurokracji (–4,02 do 2,90) i kontrolą 
korupcji (1,53 do 1,89).

Wielkość próby obserwacji zdarzeń związanych z ryzykiem niewypłacalności była jed-
nak relatywnie nieduża (57 obserwacji, tabela 1). Można stwierdzić, że obok innych czynni-
ków rozmiar szarej strefy był znaczącą stymulantą w odniesieniu do prawdopodobieństwa 
niewypłacalności krajów.

Tabela 6. Prawdopodobieństwo niewypłacalności rządu a szara strefa

Zmienna zależna: Prawdopodobieństwo niewypłacalności

Regresje 1 2 3 4 5 6 7 8

SzS 0,68* 0,43* 0,41* 0,38* 0,24* 0,26* 0,21* 0,65*

(0,04) (0,06) (0,06) (0,06) (0,05) (0,05) (0,06) (0,11)

PKB per capita −0,53* −0,51* −0,55* −0,43* −0,48* −0,42* −0,38*

(0,03) (0,03) (0,04) (0,05) (0,05) (0,09) (0,07)

Otwartość gospodarki −0,03*** 0,03 0,02** 0,02*** 0,02 0,01

(0,02) (0,02) (0,01) (0,01) (0,02) (0,01)

Rachunek bieżący 0,04* 0,05* 0,05* 0,07* 0,04**

(0,01) (0,02) (0,02) (0,01) (0,02)

Jakość biurokracji −3,18* −2,90* −3,47* −4,02*

(0,92) (0,95) (0,95) (0,80)

Kontrola korupcji 1,53** 1,89* 1,73***

(0,56) (0,56) (0,80)

Inflacja 0,91* 0,83**

(0,11) (0,23)

Wzrost gospodarczy 0,20 0,23

(0,30) (0,30)

R-kwadrat 0,38 0,32 0,34 0,38 0,44 0,42 0,42 0,44

Obserwacje 57 57 57 57 57 57 57 57

Test F 243,41 256,78 214,76 158,11 147,23 118,33 115,63 101,21

Test Hansena 0,14

Szacunki błędu standardowego zawarte są w nawiasach. We wszystkich regresjach uwzględniono również wyraz stały (nie 
jest przedstawiony w tabeli).
* Poziom istotności 1%.
** Poziom istotności 5%.
*** Poziom istotności 10%.
Źródło: opracowanie własne.
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7. Podsumowanie

W wyniku prowadzonych rozważań teoretycznych stwierdzono, że w społeczeństwach, 
gdzie szara strefa odpowiada za znaczącą część ekonomicznej aktywności, zjawisko ucieczki 
od oficjalnej i formalnej strony gospodarki ogranicza przyszłe efektywne rozwiązania poli-
tyki fiskalnej, co przyczynia się do większego prawdopodobieństwa niewypłacalności kra-
jów i wzrostu oprocentowania ich długu publicznego (spadek bezpieczeństwa finansowego).

Na tej podstawie sformułowano, a następnie zweryfikowano postawione na wstępie hipo-
tezy. W wyniku przeprowadzonego badania wszystkie postawione hipotezy zostały zweryfi-
kowane pozytywnie. Stwierdzono wpływ rozmiarów szarej strefy na zadłużenie publiczne, 
poziom napięć finansowych, poziom oprocentowania długu publicznego oraz prawdopodo-
bieństwo niewypłacalności rządu. W każdym przypadku była to dodatnia zależność, przy czym 
duży potencjał objaśniający rozmiar szarej strefy posiadał w stosunku do poziomu zadłuże-
nia publicznego, napięć finansowych i poziomu stóp oprocentowania. Można zatem sklasy-
fikować poziom szarej strefy jako zmienną kształtującą bezpieczeństwo finansowe państwa.

Powyższe wnioski mają charakter wstępny. Istnienie przytoczonych w hipotezach relacji 
uwarunkowane jest występowaniem bardziej złożonych szczegółowych zależności, których 
ujawnienie wymaga pogłębionego podejścia badawczego. Trudno jest także wnioskować, 
na bazie przytoczonych wyników badań, o trwałości w czasie wpływu szarej strefy na ana-
lizowane zmienne. Niewątpliwie jednak dzięki zaprezentowanym wynikom można dokonać 
oceny dalszych kierunków badań.
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Shadow Economy and its Impact upon Financial 
Security of National Economy

Summary

The paper analyses the relationship between the size of shadow economy and national security. Coun-
tries where shadow economy plays a significant role can see it in low tax revenue. This reduces the gov-
ernment liability for taxes, increases public debt and the probability of its restructuring in the future. 
Our goal was to identify the link between public indebtedness, insolvency risk and the size of shadow 
economy as determinants of financial security of a country. The study focuses on the impact of shadow 
economy upon financial security of national economies. It was conducted on the group of 50 countries 
different when it comes to the size of their economies and shadow economy. The time-frame for the 
study was 5 years. Results of empirical study, in which we used regression, show significant impact of 
the size of shadow economy upon government’s insolvency risk, financial tensions in the system and 
the cost of debt servicing.

Keywords: underground economy, insolvency risk, public debt, financial security
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1. Wprowadzenie

W dyskusji dotyczącej zjawiska finansjalizacji poruszanych jest bardzo wiele wątków: 
począwszy od źródeł i wymiaru historycznego, przez próby określenia istoty, aż do prze-
jawów i skutków finansjalizacji. Prace empiryczne dotyczące tego zagadnienia skupiają się 
na analizie skali tego procesu i jego wpływu na funkcjonowanie gospodarek oraz sytuację 
gospodarstw domowych czy przedsiębiorstw. W przeważającej większości są to analizy kra-
jów wysoko rozwiniętych. Gospodarki wschodzące, w tym Polska, nie doczekały się jeszcze 
szerszych studiów empirycznych na ten temat. W literaturze pojawiają się jedynie pojedyncze 
opracowania, jak np. praca G. Gołębiowskiego i P. Szczepankowskiego, którzy badali stopień 
finansjalizacji gospodarek wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej1.

Według wiedzy autorki brak jest w literaturze opracowań analizujących zjawisko finan-
sjalizacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Jest to obszar zasługujący na szczególną 
uwagę, gdyż rynek ten traktuje się nie tylko jako sferę doświadczającą skutków finansjali-
zacji, lecz także element napędzający ten proces. Dlatego też zdecydowano się na podjęcie 
próby wypełnienia tej luki w piśmiennictwie.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie specyfiki nieruchomości mieszkanio-
wych, omówienie istoty finansjalizacji tego rynku, a także ocena skali tego zjawiska w Polsce 
w latach 2000–2015, z uwzględnieniem wskazywanych w literaturze społecznych konsekwen-
cji finansjalizacji: stratyfikacji społeczeństwa i wzrostu nierówności. Ten ostatni aspekt jest 
analizowany na podstawie danych dotyczących wydatków na cele mieszkaniowe i obciąże-
nia nimi budżetów gospodarstw domowych o najniższych dochodach, z uwzględnieniem 
tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości. W artykule wykorzystane zostaną dane 
pozyskane z: Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Eurostatu, Banku 
Rozliczeń Międzynarodowych (BIS), Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF), 
European Mortgage Federation (EMF), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz Naro-
dowego Banku Polskiego (NBP).

2. Pojęcie finansjalizacji

Przez wiele lat system finansowy na świecie podlegał ścisłej regulacji. Restrykcje nałożone 
na stopy procentowe, ograniczenia dotyczące produktów, wolumenu transakcji czy aloka-
cji kredytów sprawiały, że niektórzy mówili wręcz o represji finansowej2. W latach 80. ubie-

1 G. Gołębiowski, P. Szczepankowski, Finansyzacja gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej, „Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, rok LXXVII, z. 4, s. 197–215.

2 M. Sawyer, Financial Development, Financialisation and Economic Growth, „FESSUD Working Paper Series” 
2014, no. 21.
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głego wieku coraz częściej słychać było zarówno argumenty teoretyczne3, jak i empiryczne4 
na rzecz liberalizacji oraz deregulacji systemu finansowego. Rozwój sektora finansowego, 
mający pozytywny wpływ na oszczędności i inwestycje, zaczęto bowiem traktować jako ele-
ment kluczowy dla wzrostu gospodarczego. W efekcie nacisków, restrykcje zaczęły być roz-
luźniane, ograniczenia stóp procentowych – usuwane, wymogi kapitałowe – zmniejszane, 
a bariery międzynarodowych przepływów kapitału – eliminowane. Proces liberalizacji sek-
tora finansowego, zapoczątkowany, zdaniem B. Kus, przez reformy deregulacyjne dokonane 
w Stanach Zjednoczonych za rządów prezydenta Reagana5, doprowadził do bardzo istot-
nego zwiększenia roli sektora finansowego czy wręcz jego dominacji nad sektorem realnym 
w gospodarkach wielu krajów rozwiniętych. G. Krippner posuwa się nawet do stwierdzenia, 
iż „żyjemy obecnie w świecie finansów”6. Zjawisko gwałtownego zwiększania się rozmiarów 
i znaczenia sektora finansowego na świecie przy jednoczesnej jego autonomizacji wobec real-
nego sektora gospodarki określa się mianem finansjalizacji. Należy przy tym zaznaczyć, że 
w polskiej literaturze można spotkać alternatywne określenia tego procesu społeczno-eko-
nomicznego: finansyzacja7, bankokracja8, giełdyzacja9 czy kapitalizm finansowy10.

Nie ma jednej i powszechnie akceptowanej definicji finansjalizacji. W zależności od pod-
dawanego analizie problemu, różnią się one poziomem szczegółowości i czynnikami, na które 
położony jest nacisk. Łączy je jednak jeden element: wskazywanie rosnącej roli sfery finanso-
wej w życiu społecznym i ekonomicznym. Jedną z najszerszych koncepcji finansjalizacji pre-
zentuje L. Epstein, który definiuje to zjawisko jako „wzrost znaczenia rynków finansowych, 
finansowych motywów działania, instytucji finansowych oraz elit finansowych w funkcjono-
waniu gospodarki, jak i instytucji rządzących, zarówno na poziomie narodowym, jak i mię-
dzynarodowym”11. Jest to równoznaczne z tym, że sektor finansowy przestaje być już tylko 
elementem wspomagającym działanie sfery realnej, a zaczyna dominować nad działalnością 
pozostałych jednostek ekonomicznych. Przejawia się to jako wzrost: branży finansowej w cało-
kształcie działalności ekonomicznej, aktywów finansowych w sumie aktywów całkowitych, 

 3 Por.  np.  R.  Levine, Finance and Growth: Theory and Evidence, w:  Handbook of Economic Growth, 
red. P. Aghion, S. N. Durlauf, Elsevier North-Holland, Amsterdam 2005, s. 865–934.

 4 Por. np. J. B. Ang, A Survey of Recent Developments in the Literature of Finance and Growth, „Journal of Eco-
nomic Surveys” 2008, 22 (3), s. 536–576; P. Arestis, G. Chortareas, G. Magkonis, The Financial Development and 
Growth Nexus: A Meta-Analysis, „Journal of Economic Surveys” 2015, 29 (3), s. 549–565.

 5 B. Kus, Financialisation and Income Inequality in OECD Nations: 1995–2007, „The Economic and Social 
Review” 2012, 43 (4), s. 477–495.

 6 G. R. Krippner, The Financialisation of the American Economy, „Socio-Economic Review” 2005, 3 (2), s. 173.
 7 M. Ratajczak, Finansyzacja gospodarki, „Ekonomista” 2012, (3), s. 281–302.
 8 R. Gwiazdowski, Bankokracja, „Przekrój” 2008, 23.10.
 9 T. Kowalik, www.PolskaTransformacja.pl, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2009.
10 J.  Toporowski, Moja Polska i  moje podejście do ekonomii, 2012, http://www.pte.pl/314_ekonomisci_pol-

scy_w_swiecie_pte.html, dostęp 13.05.2017.
11 G. Epstein, Financialisation, Rentier Interests and Central Bank Policy, 2001, http://www.peri.umass.edu/

fileadmin/pdf/financial/fin_Epstein.pdf, dostęp 10.05.2017, s. 1.
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zbywalnych papierów wartościowych w ogólnej wartości aktywów finansowych czy wzmo-
żonej roli rynku kapitałowego w przebiegu cykli koniunkturalnych12.

Choć początek procesu autonomizacji sektora finansowanego przypada na lata 80. ubie-
głego wieku, to na finansjalizację i jej konsekwencje zaczęto zwracać większą uwagę dopiero 
od ostatniego kryzysu finansowego w 2008 r. Jest to zatem temat stosunkowo nowy i zara-
zem budzący dość często sprzeczne opinie. W literaturze dyskutuje się o przyczynach, ozna-
kach i konsekwencjach finansjalizacji13. Ich analiza wykracza poza ramy tego opracowania, 
wspomnijmy więc jedynie o kilku kluczowych poruszanych kwestiach: większej akumulacji 
zysków z działalności finansowej niż pozafinansowej14, orientacji na tworzenie wartości dla 
akcjonariuszy15 kosztem strategii obliczonych na wzrost produktywności16, większej skali 
wykorzystania aktywów finansowych przez gospodarstwa domowe, zwiększonej mobilności 
kapitału17 czy dominacji interesów finansowych ponad ekonomicznymi, społecznymi, poli-
tycznymi i środowiskowymi18. Wielu autorów wymienia finansjalizację jako jedną z przyczyn 
kryzysu subprime19, jak również wskazuje na to, że przyczyniła się ona do wzrostu bezrobo-
cia, nierówności społecznych czy zubożenia społeczeństwa20.

Jak widać, proces finansjalizacji jest bardzo złożony, dotyka gospodarki jako całości, 
wybranych rynków, znajduje swoje odzwierciedlenie w zachowaniu i sytuacji podmiotów 
gospodarczych oraz gospodarstw domowych. Powoduje to, że całościowa analiza tego zja-
wiska jest praktycznie niemożliwa. Dlatego też skalę i skutki finansjalizacji bada się zwykle 
w sposób fragmentaryczny, poddając analizie wybrany aspekt czy też obszar. Podobnie będzie 
w niniejszym artykule, który koncentruje uwagę na rynku nieruchomości mieszkaniowych.

12 R. Dore, Stock Market Capitalism: Welfare Capitalism: Japan and Germany versus the Anglo-Saxons, 3 rd 
ed., Oxford University Press, Oxford 2008.

13 Por. np. E. Gostomski, Finansyzacja w gospodarce światowej, „Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Glo-
balnej” 2014, nr 33, s. 299–311; G. Gołębiowski, P. Szczepankowski, Finansyzacja…, op.cit.

14 Por. np. G. Epstein, Financialisation…, op.cit.
15 Por.  np.  P.  Szczepankowski, Wpływ zarządzania wartością na  finansjalizację przedsiębiorstw, „Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2008, nr 854, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2008, nr 73, 
s. 497–510.

16 Por.  np.  B.  Fine, Financialisation on the Rebound, http://eprints.soas.ac.uk/12102/1/dumenil.pdf, dostęp 
12.05.2017.

17 Por. np. E. Stockhammer, Financialization and the Global Economy, „Political Economy Research Institute 
Working Paper” 2010, no. 240.

18 Por. np. R. Blackburn, Finance and the Fourth Dimension, „New Left Review” 2006, 39, s. 39–70.
19 Por. np. R. B. Freeman, It’s Financialisation!, „International Labour Review” 2010, 149 (2), s. 163–183.
20 Por. np. T. I. Palley, Financialisation: What it is and Why it Matters, „Political Economy Research Institute 

Working Paper” 2007, no. 153; R. B. Freeman, It’s financialisation!…, op.cit.; P. Kedrosky, D. Stangler, Financial-
ization and Its Entrepreneurial Consequences, „Kauffman Foundations Research Series: Firm Formation and Eco-
nomic Growth” 2011.
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3. Istota finansjalizacji nieruchomości mieszkaniowych

3.1. Specyfika nieruchomości mieszkaniowych

Obowiązująca w Polsce definicja nieruchomości wynika z art. 46. kodeksu cywilnego. 
Stanowi on, że „nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej, stanowiące odrębny 
przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntami związane lub czę-
ści takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntów 
przedmiot własności”21. Na pojęcie nieruchomości wpływają także uregulowania zawarte 
w innych aktach prawnych: np. przepisy Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych 
i hipotece, przepisy o ewidencji gruntów i budynków z dnia 17 maja 1989 r. (Prawo geodezyjne 
i kartograficzne), ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu 
nieruchomości, ustawa z dnia 24 października 1974 Prawo wodne czy prawo geologiczne 
i górnicze z dnia 4 lutego 1994, a także prawo lotnicze z 31 maja 1962 r.

Nieruchomość posiada wiele specyficznych cech fizycznych, ekonomicznych i instytu-
cjonalno-prawnych22. Wśród cech fizycznych wymienia się takie elementy, jak:
• złożoność fizyczna,
• stałość w miejscu (nieruchomość),
• trwałość,
• różnorodność,
• niepodzielność.

Do cech ekonomicznych decydujących o specyfice nieruchomości należą z kolei:
• rzadkość (deficytowość),
• lokalizacja,
• współzależność,
• duża kapitałochłonność,
• mała płynność.

O specyfice nieruchomości decydują także jej cechy instytucjonalno-prawne. Funkcjo-
nowanie nieruchomości wymaga bowiem stworzenia odpowiedniego otoczenia prawnego 
regulującego cykl życia nieruchomości – od fazy projektowania poprzez realizację, obrót, 
eksploatację, aż do fazy wycofania z eksploatacji.

Według kryterium przeznaczenia wyróżnić można pięć podstawowych rodzajów nie-
ruchomości: mieszkaniowe, komercyjne, przemysłowe, ziemskie i specjalne. Ze względu 
na cel tego opracowania w dalszej części uwaga zostanie skupiona na nieruchomościach 
mieszkaniowych, które obejmują grupę obiektów mieszkaniowych, zarówno bezpośrednio 

21 Art. 46 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93.
22 A. Otręba, Nieruchomości inwestycyjne w ujęciu rachunkowości, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 

„Studia Ekonomiczne” 2005, nr 33, s. 191–210.
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użytkowanych, jak i przeznaczonych na wynajem. Są to domy jednorodzinne (wolnostojące, 
w zabudowie zwartej, segmentowej lub jednolitej) i domy wielorodzinne. W grupie tej znaj-
dziemy nieruchomości budowane z myślą o zabezpieczeniu własnych potrzeb mieszkanio-
wych i nieruchomości budowane z myślą o zysku (zysk ze sprzedaży lub wynajmu).

Znaczenie posiadania mieszkania/domu zmienia się wraz ze zmianą etapu życia. O ile dla 
młodych ludzi warunki mieszkaniowe mogą mieć drugorzędne znaczenie i prędzej zaakcep-
tują oni najem mieszkania wespół z innymi osobami, to dla rodziny z dziećmi takie rozwią-
zanie może być już nie do przyjęcia. Ponadto nieruchomość mieszkaniowa może pełnić nieco 
odmienne funkcje w różnych grupach społecznych czy dochodowych. Coraz częściej mówi 
się, że dom/mieszkanie należy rozpatrywać już nie tylko w kategoriach potrzeb (ang. needs), 
lecz także w kategoriach pragnień (ang. wants). Nieruchomość mieszkaniowa jest bowiem 
najczęściej największym nabywanym w trakcie życia dobrem konsumpcyjnym i – jak wielu 
autorów zauważa – daje ona tym samym okazję do zwracającej uwagę konsumpcji na pokaz, 
przez co budzi zazdrość i chęć naśladownictwa23. Dom czy mieszkanie stały się tym samym 
wskaźnikiem społecznego i ekonomicznego sukcesu, „dobrem z wbudowanym znaczeniem 
społecznym, osobistym i ekonomicznym, które może zachęcać do wzmożonej konsumpcji, 
niezależnej od faktycznych potrzeb”24. W rezultacie zmienia się charakter relacji między pozy-
cją społeczną a warunkami mieszkaniowymi. O ile wcześniej status na rynku mieszkanio-
wym wynikał bezpośrednio z pozycji na rynku pracy (czyli klasa społeczna determinowała 
sytuację mieszkaniową), to obecnie usytuowanie na rynku mieszkaniowym jest pochodną 
pozycji zajmowanej na rynku pracy, ale jednocześnie samo w sobie daje początek nowym 
podziałom społecznym25.

Schemat funkcjonowania rynku nieruchomości mieszkaniowych w typowej gospodarce 
przedstawiono na rysunku 1.

Popyt na nieruchomości mieszkaniowe jest przede wszystkim pochodną struktury gospo-
darstw domowych, ich bogactwa i dochodów, mieszanki czynników demograficznych (struk-
tura wiekowa, stan cywilny, wielkość gospodarstwa), mobilności zarobkowej, stylu życia czy 
czynników kulturowych. Na wielkość zasobów pozostających w posiadaniu właścicieli lub 
przyszłych właścicieli nieruchomości wpływa mechanizm udzielania kredytów hipotecz-
nych, rynki kapitałowe instrumentów finansowych opartych na kredytach hipotecznych, 
dotacje oraz system podatkowy.

Po stronie podażowej, nieruchomości mieszkaniowe mogą być budowane przez sektor 
prywatny i publiczny. Liczba wybudowanych nieruchomości będzie uzależniona od wyso-
kości kosztów budowlanych (osobowych i rzeczowych), ceny gruntów, restrykcji w zakresie 

23 Por.  np.  R.  Dwyer, The McMansionization of America? Income Stratification and the Standard of Living 
in Housing, 1960–2000, „Research in Social Stratification and Mobility” 2009, vol. 27, iss. 4, s. 285–300.

24 A. Beer, D. Faulkner, C. Paris, T. Clower, Housing Transitions through the life Course. Aspirations, Needs and 
Policy, Policy Press at the University of Bristol, Bristol 2011, s. 2.

25 M. B. Aalbers, B. Christophers, Centering Housing in Political Economy, „Housing, Theory and Society” 2014, 
no. 31.
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wykorzystania gruntów oraz kosztów finansowania. Czynniki te z kolei są determinowane 
przez szersze kategorie ekonomiczne, jak popyt lokalny, krajowy i globalny oraz rynki finan-
sowe wraz z ich instytucjami.

Rysunek 1. Schemat funkcjonowania rynku nieruchomości

INWESTORZY

GOSPODARSTWA DOMOWE
czynniki demogra�czne,

uwarunkowania
kulturowe, bogactwo,

dochód rozporządzalny,
zobowiązania podatkowe,

dotacje

POPYT NA NIERUCHOMOŚCI
MIESZKANIOWE

PODAŻNIERUCHOMOŚCI
MIESZKANIOWYCH

PARAMETRY RYNKU
NIERUCHOMOŚCI

ceny,
nieruchomości,

czynsze,
stopa zwrotu
z inwestycji,

nieruchomości
niezamieszkane

BUDOWNICZOWIE
domy jednorodzinne/

/mieszkania
na wynajem / na

sprzedaż,
pozwolenia na budowę,
rozpoczęte inwestycje,

koszty budowy

INSTYTUCJE FINANSOWE I RYNKI
KAPITAŁOWE

kryteria udzielania kredytów,
wielkość portfela,
stopy procentowe,

sekurytyzacja kredytów hipotecznych

SEKTOR PUBLICZNY
opodatkowanie odsetek od kredytów hipotecznych,

podatki od nieruchomości i deprecjacja nieruchomości,
polityka �skalna i polityka w zakresie udzielania pozwoleń na budowę,
polityka zapewnienia mieszkania dla najuboższych grup społecznych,

regulacje �nansowe,
kontrola wykorzystania ziemi

Źródło: A. Bardhan, R. Edelstein, C. Kroll, A Comparative Context for U. S. Housing Policy: Housing Markets and the Financial 
Crisis in Europe, Asia, and Beyond, Bipartisan Policy Center, Washington 2012, s. 9.

Funkcjonowanie rynku nieruchomości mieszkaniowych w dużej mierze zależy od tego, 
jak skutecznie system finansowy mobilizuje oszczędności krajowe i zagraniczne, zamieniając 
je w kredyty hipoteczne oraz kredyty na budowę nieruchomości. Rynek kredytów hipotecz-
nych wespół z innymi segmentami rynku kapitałowego wpływają na koszt kapitału, przez 
co oddziałują na zachowanie właścicieli nieruchomości, deweloperów i budowniczych, jak 
również inwestorów, a zatem determinują popyt i podaż nieruchomości.

Sektor publiczny może oddziaływać na różnych etapach i na różne elementy „łańcucha 
dostaw” nieruchomości. Rząd może być bezpośrednio zaangażowany w budowę nierucho-
mości. Może także oferować dotacje zarówno po stronie popytowej (możliwość odliczenia od 
dochodu odsetek za zobowiązania zaciągnięte na realizację własnych celów mieszkaniowych, 
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dotacje w zakresie najmu), jak i podażowej (preferencyjne stawki podatkowe przy budownic-
twie społecznym). Narodowe lub lokalne instytucje kontrolują, co jest budowane (wydając 
pozwolenia na budowę), jak również wpływają na lokalizację i liczbę nieruchomości w danym 
obszarze (poprzez plany zagospodarowania terenu). Sektor publiczny wpływa także pośrednio 
na dostępność źródeł finansowania poprzez regulacje systemu finansowego i jego podmiotów.

Przyjrzyjmy się teraz, jak proces finansjalizacji wpływa na rynek nieruchomości miesz-
kaniowych.

3.2. Finansjalizacja nieruchomości mieszkaniowych

Pod koniec XIX w. większość ludzi w krajach Europy Zachodniej żyła w wynajmowa-
nych domostwach, w złych warunkach i płacąc wysokie czynsze26. W miarę poszerzania 
zakresu państwa dobrobytu (ang. welfare state), kwestia warunków lokalowych stała się 
elementem polityki publicznej. W niektórych krajach dość wcześnie zaczęto wspierać ideę 
posiadania własnego lokum, w innych – polityka rządu była realizowana poprzez budownic-
two komunalne. Jednak nawet i w tych gospodarkach, począwszy od lat 70. ubiegłego wieku 
rządy zaczęły realizować strategię „dobrobytu opartego na aktywach”27, która zakładała, że 
redystrybucja dokonywana przez państwo może być ograniczona, jeśli tylko gorzej uposa-
żone gospodarstwa domowe staną się właścicielami nieruchomości, które zamieszkują. Da 
im to bowiem możliwość czerpania korzyści ze statusu właściciela28. W ramach tej polityki 
zaczęto liberalizować rynek najmu, ograniczać zaangażowanie w bezpośrednie zapewnianie 
ludziom zakwaterowania, zachęcając ich jednocześnie do samodzielnego nabywania nieru-
chomości poprzez system ulg i dotacji. Deregulacja oraz złagodzenie reżimu udzielania kre-
dytów sprawiły, że sfinansowanie zakupu nieruchomości stało się łatwiejsze i dostępne dla 
większej grupy ludności.

Wzmożony popyt na nieruchomości mieszkaniowe doprowadził do wzrostu cen nie-
ruchomości. Według szacunków OECD, w ostatnich dziesięcioleciach ceny nieruchomości 
wzrosły realnie średnio o 30%29. Jak dowodzi Shiller, wiara ludzi w to, że dana nieruchomość 
stanowi atrakcyjną inwestycję, jest unikatowa i jej wartość w przyszłości wzrośnie powoduje, 
że ludzie zgłaszają większy popyt i są skłonni za nieruchomość zapłacić jeszcze więcej30. Stąd 

26 T. Fahey, M. Norris, Housing in the Welfare State: Rethinking the Conceptual Foundations Of Comparative 
Housing Policy Analysis, „International Journal of Housing Policy” 2011, 11, s. 439–452; za: C. Dewilde, B. Lancee, 
Income Inequality and Access to Housing in Europe, „European Sociological Review” 2013, vol. 29, no. 6, s. 1190.

27 M. B. Aalbers, B. Christophers, Centering…, op.cit.
28 Por. np. K. E. Case, J. M. Quigley, R. J. Shiller, Comparing Wealth Effects: The Stock Market versus the Hous-

ing Market, Program On Housing And Urban Policy Working Paper Series 2005, no. W01–004.
29 D. Andrews, A. Caldera Sánchez, Å. Johansson, Housing and the Economy: Policies for Renovation. Going 

for Growth, 2011, http://www.oecd.org/economy/growth/46941804.pdf, dostęp 10.05.2017.
30 R. Shiller, Understanding Recent Trends in House Prices and Home Ownership, National Bureau of Economic 

Research, Cambridge, MA 2007.
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już tylko krok do opisanej przez R. Ronalda „ideologii posiadania domu”31, która doprowa-
dziła do tego, że nieruchomość mieszkaniowa, z podstawowej potrzeby awansowała na pozycję 
inwestycji umożliwiającej osiągnięcie przychodów z kapitału, które z kolei mogą być prze-
znaczone na sfinansowanie dalszej konsumpcji.

Opisane mechanizmy dały początek procesowi finansjalizacji nieruchomości (ang. 
housing-centered financialization). M. B. Aalbers definiuje to zjawisko jako „zwiększenie 
stopnia dominacji finansowych aktorów, rynków, praktyk, wycen i opisów [na rynku nieru-
chomości] prowadzące do strukturalnej transformacji gospodarek, przedsiębiorstw i gospo-
darstw domowych”32. W ramach tego procesu nieruchomości mieszkaniowe odrywają się 
do pewnego stopnia od swojej funkcji społecznej, stają się wysoce urynkowione i utowaro-
wione, zajmując tym samym ważne miejsce w portfelach inwestycyjnych. Następuje odejście 
od wspierania budownictwa komunalnego i dotowanego najmu na rzecz promowania wła-
sności opartej na kredycie hipotecznym33.

W konsekwencji finansjalizacji, środki wcześniej umożliwiające rozwój i wzrost bogac-
twa w sferze realnej, teraz trafiały w postaci kredytów do osób, które uprzednio nie miały 
zdolności kredytowej albo miały ją istotnie mniejszą. Gospodarstwa domowe mogły tym 
samym pozwolić sobie na zakup znacznie droższych nieruchomości, a zgłaszany przez nie 
popyt przyczyniał się do wzrostu cen nieruchomości mieszkaniowych. To z kolei zachęcało 
instytucje finansowe do dalszego poszerzania akcji kredytowej. W tym kontekście ważnym 
aspektem finansjalizacji była sekurytyzacja należności z tytułu udzielonych kredytów hipo-
tecznych, która pozwala bankom i innym instytucjom finansowym nie tylko na zwiększe-
nie płynności i akcji kredytowej, lecz także za przerzucenie ryzyka na nabywców papierów 
wartościowych pochodzących z sekurytyzacji.

W efekcie ceny domów i mieszkań wzrastały, zadłużenie właścicieli rosło, zarówno w rela-
cji do dochodów, jak i wartości nieruchomości. Dopóki stopy procentowe pozostawały niskie, 
zatrudnienie wysokie, a ceny nieruchomości kontynuowały trend wzrostowy nie rodziło to 
problemów strukturalnych, bowiem nawet ci najbardziej zadłużeni mogli zawsze sprzedać 
swoje nieruchomości, spłacić kredyt hipoteczny i jeszcze cieszyć się zyskiem. Zachęcało to 
ludzi do dalszego zadłużania się przy niewielkim lub wręcz zerowym wkładzie własnym. To 
podbijało ceny nieruchomości mieszkaniowych jeszcze bardziej. Proces ten oczywiście nie 
mógł ciągnąć się w nieskończoność. Bańka rosła, aż wreszcie pękła w 2008 r., prowadząc do 

31 R. Ronald, The Ideology of Home Ownership. Homeowner Societies and the Role of Housing, Houndmills, 
Palgrave Macmillan, UK 2008.

32 M. B. Aalbers, Corporate Financialization, w: The International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, 
Environment, and Technology, red. D. Richardson, N. Castree, M. F. Goodchild, A. L. Kobayashi, R. Marston, 
Wiley, Oxford 2017, https://www.academia.edu/7359027/Corporate_Financialization_includes_new_definition 
_of_financialization, dostęp 15.12.2017.

33 R. Fernandez, M. B. Aalbers, Housing and Capital in the 21st Century: Realigning Housing Studies and Politi-
cal Economy, „Housing, Theory and Society” 2017, no. 34.
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globalnego kryzysu34. Ceny nieruchomości zaczęły spadać, szczególnie mocno na tych ryn-
kach, na których wcześniej obserwowano gwałtowane ich wzrosty. Globalna recesja spowo-
dowała wzrost bezrobocia, co oznaczało, że wielu właścicieli straciło pracę i nie było w stanie 
regulować płatności kredytowych. Próbując sprzedać nieruchomość, dowiadywali się, że 
otrzymają za nią na rynku mniej niż wynosi kwota zadłużenia. Ponieważ liczba posiadają-
cych zatrudnienie członków gospodarstw domowych spadała, kredyty hipoteczne stały się 
trudniej dostępne nawet dla tych posiadających pracę. W efekcie zakup nieruchomości stał 
się znacznie trudniejszy. Najbardziej odczuli to młodzi ludzie, którzy obecnie mają znacz-
nie mniejsze szanse nabycia nieruchomości niż ich rówieśnicy kilka lat temu35. Ponieważ 
dostęp do mieszkań komunalnych był w wielu gospodarkach sukcesywnie ograniczany, 
to młodzi ludzie dłużej mieszkają z rodzicami, a jeśli ich na to stać – wynajmują mieszkania 
po cenach rynkowych. Ponieważ jest to bardzo kosztowne, to często decydują się na dziele-
nie mieszkań z innymi, nawet jeśli już pracują, co wcześniej było domeną ludzi bardzo mło-
dych i studiujących36.

Jak widać, rynek nieruchomości mieszkaniowych to nie tylko czynnik napędzający cały 
proces finansjalizacji, lecz także obszar doświadczający skutków tego zjawiska37. Jak wska-
zują rozmaite badania, finansjalizacja wpływa na wskaźniki własności (ang. homeowner-
ship ratios), jak również na rynek najmu38, prowadzi do wzrostu nierówności społecznych39, 
pogorszenia dostępności przyzwoitych nieruchomości mieszkaniowych w granicach moż-
liwości finansowych, szczególnie dla gospodarstw o niskich dochodach40 czy nadmiernego 
obciążenia budżetów gospodarstw domowych wydatkami mieszkaniowymi41.

Przemiany, które dotyczyły rynku nieruchomości w związku z nasilającym się procesem 
finansjalizacji podsumowano w tabeli 1.

Jak twierdzi M. B. Aalbers, finansjalizacja nieruchomości mieszkaniowych jest jednym 
z kluczowych jej rodzajów, gdyż rynki kredytów hipotecznych są bardzo istotnym elementem 
współczesnych gospodarek. Jeśli nawet założyć, że domy czy mieszkania są równie ważne 
dla gospodarstw domowych jak wcześniej, to zwiększyło się ich znaczenie jako wskaźników 

34 Więcej na ten temat np. w: M. B. Aalbers, Geographies of the Financial Crisis, „Area” 2009, vol. 41, no. 1, 
s. 34–42.

35 Housing Markets and the Global Financial Crisis, red. R. Forrest, N. M. Yip, Edward Elgar, Cheltenham 2011; 
za: M. B. Aalbers, The Great Moderation, the Great Excess and the Global Housing Market, „International Journal 
of Housing Policy” 2015, vol. 15, iss. 1/2

36 Por. np. C. Dewilde, The Financialization of Housing and Affordability in the Private Rental Sector, „HOW-
COME Working Paper Series” 2016, no. 15.

37 R. Fernandez, M. B. Aalbers, Financialization and Housing: Between Globalization and Varieties of Capital-
ism, „Competition and Change” 2016, no. 20 (2).

38 M. B. Aalbers, The Great…, op.cit.
39 C. Dewilde, B. Lancee, Income Inequality and Access to Housing in Europe, „European Sociological Review” 

2013, vol. 29, no. 6.
40 C. Dewilde, P. De Decker, Changing Inequalities in Housing Outcomes across Western Europe, „Housing, 

Theory and Society”, http://dx.doi.org/10.1080/14036096.2015.1109545, dostęp 25.11.2015.
41 C. Dewilde, The Financialization…, op.cit.
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gospodarczych42. Warto zatem przyjrzeć się skali i skutkom finansjalizacji nieruchomości 
mieszkaniowych, z jaką mamy do czynienia w Polsce.

Tabela 1. Periodyzacja zmian na rynku nieruchomości mieszkaniowych

Wyszczególnienie Okres współczesny (fordyzm) Elastyczny neoliberalizm Późny neoliberalizm

Okres Od końca II wojny światowej Od lat 80. ubiegłego wieku Po globalnym kryzysie z 2008 r.

Główne elementy Budownictwo dla mas 
(standardowe mieszkania 
albo wynajmowane, albo 
w posiadaniu prywatnym) 

Finansjalizacja i promowanie 
własności, „ideologia 
posiadania domu”

Wyłaniający się po kryzysie 
porządek z utrudnionym 
dostępem do własnego 
mieszkania/domu

Budownictwo 
mieszkaniowe

Szeroko zakrojone Pochodne względem ekspansji 
finansowej

Ograniczone

Rynek najmu Bardzo ważny i często mocno 
dotowany

Prywatyzacja i deregulacja 
połączona z ograniczeniem 
subsydiowania

Jak dotąd nadal prywatyzacja 
i deregulacja, ale w przyszłości 
możliwe zmiany

Odniesienie do 
polityki dobrobytu

Mieszkalnictwo jest częścią 
i to kluczową polityki

Gospodarstwa domowe 
w dużym stopniu 
odpowiedzialne za swoje 
warunki lokalowe

Dyskusja nad koncepcją 
dobrobytu opartego 
na aktywach; wiele 
gospodarstw wykluczonych 
z możliwości nabycia własnego 
domu/mieszkania

Rola państwa 
i instytucji 
finansowych

Państwo pełni funkcje 
redystrybucyjne, 
a wyspecjalizowane podmioty 
finansowe pełnią funkcję 
pomocniczą

Promowanie własności 
opartej na kredytach 
hipotecznych napędzających 
rynki finansowe; deregulacja 
rynków finansowych

Plany oszczędnościowe 
zmierzające do zahamowania 
spadku cen i poprawy sytuacji 
na rynku nieruchomości

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. B. Aalbers, The Great Moderation, the Great Excess and the Global Housing Mar-
ket, „International Journal of Housing Policy” 2015, vol. 15, iss. 1/2, s. 6.

4.  Skala finansjalizacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce 
w latach 2000–2015

4.1. Pomiar zjawiska finansjalizacji

Analizy empiryczne zjawiska finansjalizacji nie są łatwe, a wyniki badań – często frag-
mentaryczne i niejednoznaczne, głównie z powodu wielości hipotez tłumaczących charakter 
powstających zależności oraz wybranych wskaźników wykorzystywanych do pomiaru skali 
i natężenia tego procesu. Główny problem wynika przede wszystkim z tego, że nie sposób 

42 M. B. Aalbers, The Financialization of Home and the Mortgage Market Crisis, „Competition & Change” 2008, 
vol. 12, no. 2, s. 148–166.
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jest jednoznacznie stwierdzić, czy finansjalizacja jest przyczyną i źródłem zmian zachodzą-
cych w gospodarce, czy raczej jest ich skutkiem, a dokładniej – efektem dostosowania syste-
mów finansowych do zmian zachodzących w sferze realnej43.

Dobór miar służących ocenie zjawiska finansjalizacji zależy w głównej mierze od obszaru 
i celu analizy44. W niniejszym opracowaniu uwaga skupiona jest jedynie na rynku nierucho-
mości, a nie przejawach finansjalizacji całej gospodarki, co automatycznie rzutuje na wybór 
wskaźników dotyczących tego tylko obszaru.

Przystępując do analizy, warto zdawać sobie sprawę z tego, że rynek nieruchomości miesz-
kaniowych ma jednocześnie charakter lokalny, narodowy i globalny. Jest lokalny, gdyż rynki 
nieruchomości działają miejscowo, ale jego instytucje oraz polityka mieszkaniowa mają zwy-
kle wymiar narodowy. Globalność rynku wynika z kolei z tego, że wiele podmiotów i agentów 
tego rynku działa na arenie międzynarodowej, a rynki instrumentów finansowych opartych 
na kredytach hipotecznych funkcjonują globalnie, co zresztą przyczyniło się do rozprzestrze-
nienia się ostatniego kryzysu. To oznacza, że wybrane trendy warto rozpatrywać w szerszej 
perspektywie, na „przecięciu narodowych i międzynarodowych trajektorii”45. Dane doty-
czące zjawiska finansjalizacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce będą zatem w miarę 
dostępności danych przedstawiane na tle statystyk dotyczących finansjalizacji rynku nieru-
chomości na świecie, co nakreśli nam kontekst analizy i pozwoli na dokonanie porównań.

4.2. Zasoby mieszkaniowe

4.2.1. Popyt na mieszkania

Jak wskazano wyżej, popyt na mieszkania kształtują krótkoterminowe czynniki koniunk-
turalne (takie jak wzrost dochodów czy spadek bezrobocia), długoterminowe czynniki struk-
turalne (takie jak deficyt mieszkań w części największych miast), czynniki demograficzne 
(przyrost liczby ludności, migracje) oraz czynniki regulacyjne (przepisy podatkowe, dota-
cje). W badanym okresie 2000–2015 działały one w Polsce z różną siłą i w różnych konfigu-
racjach, powodując albo czasowe ograniczenie zgłaszanego popytu, albo jego zwiększenie 
czy przyspieszenie. Na przykład w 2003 r. zaobserwowano znaczny wzrost popytu wywo-
łany obawami nabywców, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej (EU) ceny mieszkań 
wzrosną. W efekcie ceny w końcu 2003 r. były wyższe o 10–15% od cen w pierwszej poło-
wie 2003 r.46. Z kolei w 2005 r. przejściowym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu 
popytu była niepewność co do wysokości stawki podatku od towarów i usług na sprzedaż 

43 R.  Barczyk, M.  Lubiński, W.  Małecki, Banki a  cykle koniunkturalne, Oficyna Wydawnicza SGH, War-
szawa 2014.

44 Por. np. G. Gołębiowski, P. Szczepankowski, Finansyzacja…, op.cit.
45 M. B. Aalbers, The Great…, op.cit., s. 4.
46 NBP, Raport o stabilności systemu finansowego 2003, Drukarnia NBP, Warszawa 2004, s. 58.
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mieszkań po 2008 r.47. Obecnie przyspieszenie realizacji części zakupów mieszkań powodują 
dopłaty w ramach programu MdM oraz jego planowane wygaszanie48. Dodatkowym czyn-
nikiem prowadzącym do ożywienia na rynku mieszkaniowym (czyli wzrostu popytu) jest 
niski poziom stóp procentowych. Z kolei czynnikiem hamującym popyt było wprowadzenie 
pełnego limitu wysokości kredytu w relacji do wartości mieszkania (LtV) w wysokości 80%, 
począwszy od początku 2017 r.

4.2.2. Podaż mieszkań

W latach 2000–2015 zaobserwowano w Polsce wzrost podaży nieruchomości mieszka-
niowych. Na rysunku 2 przedstawiono wybrane wskaźniki budownictwa mieszkaniowego. 
Widać, że od 2002 r. aż do kryzysu rosła zarówno liczba wydanych pozwoleń, jak i rozpoczę-
tych projektów budowlanych. Kryzys spowodował, że inicjatywa budowlana zmniejszyła się, 
a od 2014 r. zaczęła ponownie wzrastać. W okresie kryzysu zmniejszyła się nieco liczba koń-
czonych rokrocznie inwestycji budowlanych. Aktualnie jest to ok. 150 tys. projektów rocznie.

Rysunek 2. Wskaźniki budownictwa mieszkaniowego w Polsce
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EMF, Hypostat 2011. A Review of Europe’s Mortgage and Housing Markets, 
2011; EMF, Hypostat 2016. A Review of Europe’s Mortgage and Housing Markets, 2016.

W konsekwencji prowadzonych inwestycji budowlanych zasoby mieszkaniowe w bada-
nym okresie wzrosły o prawie 20% (rysunek 3).

47 NBP, Raport o stabilności systemu finansowego 2006, Drukarnia NBP, Warszawa 2006, s. 43.
48 NBP, Raport o stabilności systemu finansowego 2016, Drukarnia NBP, Warszawa 2016, s. 31.
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Rysunek 3. Zasoby mieszkaniowe w Polsce (tys. mieszkań)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/InfrastrukturaKomMieszk.
aspx, dostęp 12.05.2017.

4.3. Struktura własności nieruchomości mieszkaniowych

W latach 2002–2015 (skrócenie okresu analizy ze względu na dostępność danych) obser-
wowaliśmy w Polsce nie tylko przyrost ogólnej liczby nieruchomości mieszkaniowych, lecz 
także zmianę ich struktury własnościowej (rysunek 4).

Rysunek 4. Struktura zasobów mieszkaniowych w Polsce
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Ewolucja struktury własności nieruchomości mieszkaniowych przebiegała w Polsce nie-
malże książkowo, zgodnie z opisanymi wcześniej mechanizmami finansjalizacji. W miarę 
upływu czasu rósł odsetek zasobów mieszkaniowych pozostających w posiadaniu osób fizycz-
nych. Jednocześnie sukcesywnie malał udział zasobów należących do spółdzielni mieszka-
niowych i gmin, ograniczana była własność zakładów pracy oraz Skarbu Państwa.

Procesem, który bardzo silnie wpłynął na bieżącą sytuację własnościową, był niewąt-
pliwie wykup lokali komunalnych i spółdzielczych. Pomiędzy lipcem 2007 r. a czerwcem 
2010 r. ustawa z 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 125, poz. 873) przeforsowana przez 
ówczesny rząd, pozwoliła na wykup mieszkań nieuwzględniający wzrostu wartości rynkowej 
mieszkania lokatorskiego (od czasu budowy do dnia wykupu). Po zmianach z 2007 r. osoby 
zasiedlające spółdzielcze lokale własnościowe nie musiały przy wykupie pokrywać kosztu 
remontów i modernizacji budynku. Spowodowało to, że liczba wykupywanych mieszkań 
spółdzielczych biła wszelkie rekordy. Jeśli chodzi o mieszkania komunalne, to – ze względu 
na swobodę w dysponowaniu własnym zasobem mieszkaniowym – gminy ustalały bardzo 
zróżnicowane zasady wykupu. Bonifikata w stosunku do wartości rynkowej zwykle była 
bardzo duża – na poziomie 80–99%, co nawet po uwzględnieniu złego stanu niektórych 
mieszkań komunalnych oznaczało bardzo korzystną możliwość zakupu nieruchomości za 
1%, 10% lub 20% wartości. Właścicielami stawali się nawet ci, którzy o nabyciu mieszkania 
na zasadach rynkowych nie mieli nawet szansy marzyć.

W rezultacie obserwowaliśmy w Polsce istotny wzrost udziału osób będących właścicie-
lami zamieszkiwanych nieruchomości (rysunek 5).

Rysunek 5. Odsetek populacji posiadający status właściciela
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Źródło: opracowanie własne na  podstawie danych EUROSTAT, http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-con-
ditions/data/, dostęp 1–15.05.2017.
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W Polsce w okresie 2007–2015 odsetek właścicieli wzrósł z 62,5 do aż 83,7%, podczas gdy 
w Unii Europejskiej obserwowano w tym czasie nieznaczne, co prawda, ale jednak zmniejsze-
nie tego odsetka. Wynikać to może z tego, że w niektórych gospodarkach nabycie mieszkania 
czy domu stanowi jeden z ważniejszych kamieni milowych w życiu (tak właśnie jest w Pol-
sce), a w innych nie przywiązuje się do tego dużej wagi. Na przykład w Niemczech praktycz-
nie tyle samo osób jest właścicielami nieruchomości, co wynajmuje zamieszkiwane lokum49. 
Przejdźmy teraz do analizy motywów i sposobów finansowania zakupu nieruchomości.

4.4. Finansowanie zakupu nieruchomości mieszkaniowych

4.4.1. Źródła finansowania zakupu nieruchomości mieszkaniowych

Zakup nieruchomości mieszkaniowych finansowany może być zarówno kredytami, jak 
i środkami własnymi nabywców. Źródła finansowania zakupu są zwykle uzależnione od 
motywacji do jego dokonania. Biorąc pod uwagę to kryterium, możemy wyróżnić popyt 
konsumpcyjny, który związany jest z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych nabywającego. 
Zakup mieszkania na własność zawiera także w sobie element inwestycyjny, którego znacze-
nie rośnie w miarę wzrostu udziału własnego50. Czysty popyt inwestycyjny to z kolei zakup 
mieszkania na wynajem, gdzie dochodem są wpływy z czynszu (ang. buy to let). Popyt spe-
kulacyjny natomiast to zakup inwestycyjny krótkookresowy, w przypadku którego kupujący 
liczy na dochody ze wzrostu cen mieszkań po ich ponownej sprzedaży.

W ostatnich latach w Polsce obserwujemy tendencję spadkową stóp procentowych depo-
zytów, malejące stopy procentowe kredytów złotowych, co – przy rosnącym poziomie sta-
wek czynszu za wynajem nieruchomości mieszkaniowych – wpływa na wzrost opłacalności 
zakupu mieszkań na wynajem jako alternatywnego sposobu oszczędzania na rachunku 
bankowym. Oznacza to, że mamy do czynienia ze wzrostem popytu inwestycyjnego. Banki 
raczej niechętnie finansują zakupy inwestycyjne oraz spekulacyjne, dlatego w tych przypad-
kach większe znaczenie ma finansowanie ze środków własnych, czyli tzw. popyt gotówkowy, 
polegający na zakupie mieszkań z oszczędności przy ewentualnie jedynie uzupełniającym 
udziale kredytu.

Skali przepływu środków z depozytów bankowych na zakup nieruchomości mieszkanio-
wych nie da się niestety uchwycić w zagregowanych przepływach finansowych gospodarki 
narodowej. Można ją jedynie próbować oszacować na podstawie danych z rynku mieszkanio-
wego i bankowego. Szacunków takich dokonał Departament Analiz Ekonomicznych NBP, ana-
lizując zakupy mieszkań deweloperskich na siedmiu największych rynkach mieszkaniowych 

49 EMF, Hypostat 2016. A Review of Europe’s Mortgage and Housing Markets, 2016, s. 15.
50 Departament Analiz Ekonomicznych NBP, Raport o  sytuacji na  rynku nieruchomości mieszkaniowych 

i komercyjnych w Polsce w 2016 r., Warszawa 2017, s. 47.
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w Polsce (Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław; ozn. 7M). Wyniki 
tych szacunków zaprezentowano na rysunku 6.

Rysunek 6. Szacunkowy udział zakupów gotówkowych mieszkań w 7M w latach 2012–2017
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Departament Analiz Ekonomicznych NBP, Raport o sytuacji na rynku nierucho-
mości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2016 r., Warszawa 2017, s. 44.

Jak pokazuje linia kropkowana, w okresie 2012–2017 w największych miastach Polski 
obserwowaliśmy trend wzrostowy udziału finansowania pozakredytowego. To właśnie w tych 
ośrodkach możemy spodziewać się znacznie większego niż w innych regionach udziału 
popytu inwestycyjnego. Jeśli jednak przyjrzymy się strukturze geograficznej nowych umów 
kredytowych, to w ostatnim dziesięcioleciu najwyższy udział tych kredytów obserwujemy 
w tzw. pozostałej Polsce (strefy podmiejskie, mniejsze miasta i wsie)51. Kredyty te to zazwy-
czaj mniejsze kredyty uzupełniające środki własne na zakup materiałów budowlanych, czy 
zakup mieszkania na rynku wtórnym. Warto zatem bliżej przyjrzeć się wartości mieszka-
niowych kredytów hipotecznych.

4.4.2. Wartość mieszkaniowych kredytów hipotecznych

Na rysunku 7 przedstawiono wartość mieszkaniowych kredytów hipotecznych w latach 
2001–2016 w Stanach Zjednoczonych, które są uważane za kolebkę finansjalizacji. Widać 
wyraźnie, że na początku lat 2000 następował intensywny przyrost wartości kredytów. Kry-
zys finansowy przyniósł spadek wartości kredytów, co po części wynikało z dużej liczby 
przejęć obciążonych nieruchomości oraz restrukturyzacji zagrożonych kredytów. Dopiero 
w ostatnich czterech latach nastąpiło odwrócenie trendu i wartość kredytów zaczęła ponow-
nie rosnąć.

51 Ibidem, s. 46.
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Rysunek 7.  Wartość mieszkaniowych kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych 
(w bln USD)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Statistics Portal, https://www.statista.com, dostęp 1–15.05.2017.

Warto także spojrzeć na wartość zadłużenia gospodarstw w relacji do PKB. Na rysunku 8 
pokazano wartość kredytów dla podmiotów niefinansowych jako procent PKB dla państw 
G20. Jest to co prawda szersza kategoria, uwzględniająca także kredyty inne niż hipoteczne, 
ale jako że kredyty hipoteczne stanowią dominującą kategorię w strukturze zadłużenia gospo-
darstw domowych, wykres może sugerować pewne ogólne zależności. Jak widać, w krajach 
grupy G20 oraz w podziale na kraje rozwijające się i rozwinięte obserwujemy wzrost tego 
wskaźnika zadłużenia w relacji do PKB. Należy odnotować, że w 2009 r. nastąpił wzrost war-
tości tej miary, co wynikało z obniżenia PKB wielu gospodarek na skutek kryzysu.

Rysunek 8.  Kredyty dla podmiotów niefinansowych jako procent PKB według parytetu siły 
nabywczej w krajach G20
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BIS, BIS Statistics Explorer, http://stats.bis.org, dostęp 1–10.05.2017.

Spójrzmy teraz na dane dotyczące Polski. Na rysunku 9 zaprezentowano wartość kre-
dytów mieszkaniowych w relacji do PKB w Polsce i Unii Europejskiej. Jak pokazuje panel 
A wykresu, w latach 2000–2015 wskaźnik kredytów mieszkaniowych w relacji do PKB wzrósł 
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w Polsce z 2,1% do prawie 21%, czyli poziomu nadal o 16 p.p. niższego niż ten, który obser-
wowaliśmy dla Unii Europejskiej w 2000 r. O ile jednak w UE wskaźnik oscylował wokół 
poziomu osiągniętego przed kryzysem (panel B), to w Polsce obserwowany był istotny wzrost 
zadłużenia w relacji do PKB. W 2015 r. wskaźnik kredytów mieszkaniowych do PKB stano-
wił prawie 275% poziomu z 2006 r.

Rysunek 9. Kredyty mieszkaniowe w relacji do PKB w Polsce i Unii Europejskiej.
A. (w %) B. (2006 = 100) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: EMF, Hypostat 2010. A Review of Europe’s Mortgage and Housing Markets, 2010; 
EMF, Hypostat 2011. A Review of Europe’s Mortgage and Housing Markets, 2011; EMF, Hypostat 2013. A Review of Europe’s 
Mortgage and Housing Markets, 2013; EMF, Hypostat 2014. A Review of Europe’s Mortgage and Housing Markets, 2014; EMF, 
Hypostat 2015. A Review of Europe’s Mortgage and Housing Markets, 2015; EMF, Hypostat 2016. A Review of Europe’s Mortgage 
and Housing Markets, 2016.

Rysunek 10. Kredyty mieszkaniowe per capita w Polsce i Unii Europejskiej
A. (w EUR) B. (2006 = 100) 
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Źródło: jak pod rys. 9.

Podobne tendencje zauważymy, analizując wartość kredytów hipotecznych w przeliczeniu 
na mieszkańca. Na rysunku 10 (panel A) pokazano, że pomimo wzrostu wartości kredytów 
per capita, Polska nadal pozostaje daleko w tyle za Unią Europejską. W 2015 r. w Polsce prze-
ciętny obywatel miał kredyt o wartości ok. 2800 EUR, co stanowiło niespełna 17% poziomu 
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dla EU. Panel B wykresu dowodzi, że i w tym wypadku wskaźnik dla Unii oscylował wokół 
poziomu sprzed kryzysu. W Polsce natomiast obserwujemy ciągły wzrost tego wskaźnika. 
W 2015 r. stanowił on prawie 420% poziomu z roku 2006.

4.5. Ceny nieruchomości mieszkaniowych

Jak wskazywano wcześniej, konsekwencją finansjalizacji rynku nieruchomości jest wzrost 
cen domów i mieszkań. Na rysunku 11 zaprezentowano wartości globalnego indeksu cen 
nieruchomości obliczanego przez IMF. Jest to średnia wartość realnych cen nieruchomości 
z 57 krajów52. Tak, jak nakreślono wcześniej, ceny nieruchomości konsekwentnie rosły aż do 
pierwszego kwartału 2008 r., kiedy to pękła bańka spekulacyjna, prowadząc do spadku cen. 
Aktualnie jesteśmy nadal w pokryzysowej fazie powolnego ożywienia.

Rysunek 11. Globalny indeks cen nieruchomości mieszkaniowych
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IMF, Global Housing Watch, http://www.imf.org/external/research/housing/, 
dostęp 19.05.2017.

Analiza danych dla Polski i UE pokazuje, że kryzys odbił się na cenach nieruchomości 
w podobny sposób (rysunek 12). Ceny rosły aż do kryzysu, po czym rozpoczął się trend spad-
kowy, który obserwowaliśmy aż do 2013 r. Dopiero 2014 r. zaowocował odwróceniem trendu. 
W 2015 r. w Polsce ceny nieruchomości stanowiły prawie 110% swojego poziomu z 2006 r., 
co było wyższym odsetkiem niż w UE (tam wskaźnik wynosił 102%).

52 IMF, Global Housing Watch, http://www.imf.org/external/research/housing/, 2017, dostęp 19.05.2017.
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Rysunek 12. Indeks cen nieruchomości mieszkaniowych w Polsce i Unii Europejskiej (2006 = 100)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD, http://stats.oecd.org, dostęp 1–15.05.2017.

4.6. Dostępność nieruchomości mieszkaniowych

Analiza cen nieruchomości, jak również cen najmu musi iść w parze z analizą docho-
dów gospodarstw domowych. Konieczne jest bowiem sprawdzenie, czy dochody ludności 
podążały za zmieniającymi się cenami i czy ludzie byli w stanie pozwolić sobie na zakup lub 
najem nieruchomości (rysunek 13).

Rysunek 13.  Ceny nieruchomości mieszkaniowych w relacji do dochodu rozporządzalnego 
ludności w Polsce i Unii Europejskiej (2006 = 100)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD, http://stats.oecd.org, dostęp: 1–15.05.2017 oraz danych AMECO, 
http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/, dostęp 3–10.05.2017.

Dane umieszczone na rysunku 13 dowodzą, że przed kryzysem ceny nieruchomości 
zarówno w Polsce, jak i EU rosły szybciej niż dochody rozporządzalne ludności. Kryzys 
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spowodował, że ceny nieruchomości zaczęły się obniżać, co w połączeniu z tendencją wzro-
stową dochodów rozporządzalnych doprowadziło do stopniowego obniżania się relacji cen 
nieruchomości do dochodu rozporządzalnego, przy czym spadek ten był znacznie silniejszy 
w Polsce niż w Unii. Dla osób planujących nabycie nieruchomości była to oczywiście zmiana 
korzystna. Należy zaznaczyć, że nie we wszystkich gospodarkach obserwujemy podobną ten-
dencję. Jak pokazano na rysunku 14 w niektórych krajach w okresie 2010–2016 ceny nieru-
chomości rosły szybciej niż dochody.

Rysunek 14. Wskaźnik: cena nieruchomości / dochód w wybranych gospodarkach (2010 = 100)
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Źródło: jak pod rys. 11.

Podobną analizę przeprowadzono dla cen najmu (rysunek 15). W około połowie bada-
nych gospodarek ceny nieruchomości rosły szybciej niż ceny najmu. Nie dotyczy to Pol-
ski, dla której w 2016 r. wskaźnik ten stanowił 87% poziomu z 2010 r. Może to sugerować 
względne pogorszenie się sytuacji osób wynajmujących mieszkania, oczywiście na korzyść 
właścicieli wynajmowanych nieruchomości. Aby sprawdzić, jak zmieniła się w badanym 
okresie sytuacja osób o różnym statusie, przeprowadzono dodatkowe analizy na podsta-
wie danych pochodzących z badania EU-SILC dochodów i warunków życia ludności Unii 
Europejskiej. Ze względu na okres objęty tym badaniem, wnioskowanie dotyczyć będzie 
jedynie lat 2007–2015.

Udział wydatków mieszkaniowych w dochodzie rozporządzalnym ludności stanowi 
jeden z najczęściej wykorzystywanych obiektywnych wskaźników dostępności mieszkań. 
Jak widać na rysunku 16, w analizowanym okresie udział ten dla całej populacji UE spadł 
z prawie 24 do 22,5%, podczas gdy w Polsce była to zmiana z 23,1 do 21,7%. Jedynie w latach 
2012 i 2013 wydatki mieszkaniowe w Polsce stanowiły większą niż w UE część dochodu roz-
porządzalnego (panel A). Analizowany wskaźnik rośnie znacznie, jeśli weźmiemy pod uwagę 
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ludność zagrożoną ubóstwem (panel B), czyli taką, której dochód jest poniżej 60% mediany 
zrównoważonego dochodu53.

Rysunek 15. Wskaźnik: cena nieruchomości / cena najmu w wybranych gospodarkach (2010 = 100)
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Źródło: jak pod rys. 11.

Rysunek 16.  Udział wydatków mieszkaniowych w dochodzie rozporządzalnym ludności w Polsce 
i Unii Europejskiej

A. Wszystkie gospodarstwa domowe B.  Gospodarstwa domowe poniżej 60% mediany 
zrównoważonego dochodu
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Luka w udziale wydatków w dochodzie rozporządzalnym między gospodarstwami 
o dochodzie powyżej i poniżej 60% mediany zrównoważonego dochodu w ostatnich latach 

53 Komisja Europejska, Komunikat SEK (2010) 1564, Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubó-
stwem i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej, 2010, http://eur-
-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0758: FIN:PL:PDF, dostęp 15.05.2017.
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nieco się pogłębiła (rysunek 17, linia trendu), co jest zbieżne z tendencjami obserwowanymi 
w innych krajach OECD54.

Rysunek 17.  Luka w udziale wydatków w dochodzie rozporządzalnym między gospodarstwami 
o dochodzie powyżej i poniżej 60% mediany zrównoważonego dochodu w Polsce
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Przyjrzyjmy się teraz wartości wskaźnika nadmiernego obciążenia wydatkami mieszka-
niowymi, zdefiniowanego jako odsetek populacji mieszkającej w gospodarstwach domowych, 
których wydatki mieszkaniowe stanowią ponad 40% rozporządzalnego dochodu.

Rysunek 18.  Wskaźnik nadmiernego obciążenia wydatkami mieszkaniowymi w Polsce 
i Unii Europejskiej

A. Wszystkie gospodarstwa domowe B.  Gospodarstwa domowe poniżej 60% mediany 
zrównoważonego dochodu
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54 OCED, Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising, 2011, https://www.oecd.org/els/soc/49170768.pdf, 
dostęp 17.05.2017.
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Na rysunku 18 pokazano, że polskie gospodarstwa domowe są w znacznie lepszej sytuacji 
niż średnie gospodarstwo EU. W Unii na przestrzeni badanego okresu wskaźnik nadmier-
nego obciążenia wydatkami mieszkaniowymi wzrósł zarówno dla gospodarstw zagrożonych 
ubóstwem, jak i wszystkich łącznie. W Polsce wskaźnik ten w obu grupach spadł.

Rysunek 19.  Luka między wskaźnikiem nadmiernego obciążenia wydatkami mieszkaniowymi 
między gospodarstwami o dochodzie powyżej i poniżej 60% mediany 
zrównoważonego dochodu w Polsce
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Źródło: jak pod rys. 5.

Podobnie jak poprzednio, zdefiniowano lukę między wskaźnikiem nadmiernego obcią-
żenia wydatkami mieszkaniowymi w gospodarstwach o dochodzie powyżej i poniżej 60% 
mediany zrównoważonego dochodu (rysunek 19). Aproksymacja wielomianowa wskazuje 
aktualnie na trend rosnący luki, czyli pogłębianie się różnic między nadmiernym obciąże-
niem wydatkami mieszkaniowymi gospodarstw o różnych dochodach.

W ostatnim kroku sprawdzono status gospodarstw nadmiernie obciążonych wydatkami 
mieszkaniowymi (rysunek 20).

Okazuje się, że w Polsce zdecydowanie największy odsetek gospodarstw nadmiernie 
obciążonych wydatkami mieszkaniowymi występuje wśród tych, którzy wynajmują swoje 
lokum po cenach rynkowych. W badanym okresie odsetek ten zmniejszył się z 32 do 26%, ale 
jest to nadal około trzykrotnie więcej niż dla pozostałych gospodarstw. Na relatywnie gor-
szą sytuację tego typu najemców wskazują także badania przeprowadzone przez C. Dewilde 
na grupie krajów Europy Zachodniej55.

55 C. Dewilde, The Financialization…, op.cit.
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Rysunek 20. Status gospodarstw nadmiernie obciążonych wydatkami mieszkaniowymi w Polsce
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5. Podsumowanie

W niniejszym artykule podjęta została próba nakreślenia istoty, skali i skutków finansja-
lizacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w latach 2000–2015. Wychodząc od definicji 
finansjalizacji jako zjawiska zwiększania się roli sfery finansowej w życiu społecznym i eko-
nomicznym, pokazano, że rynek nieruchomości nie tylko ponosi konsekwencje finansjaliza-
cji, lecz także sam napędza ten proces. Przedstawiono specyfikę tego sektora, a na podstawie 
przeglądu prac teoretycznych wskazano, jakie mogą być konsekwencje finansjalizacji nieru-
chomości mieszkaniowych. W części empirycznej dokonano analizy szeregu danych, które 
odnoszą się do różnych aspektów finansjalizacji nieruchomości. Tam, gdzie było to możliwe, 
badano zmiany wskaźników w czasie i porównywano ich wielkości z tymi obserwowanymi 
w krajach Unii Europejskiej czy globalnie.

Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że w Polsce mamy do czy-
nienia z postępującym procesem finansjalizacji rynku nieruchomości mieszkaniowych. 
Świadczą o tym zarówno dane dotyczące wzrastającej podaży mieszkań, będącej odpowie-
dzią na duże zapotrzebowanie rynku na nowe lokale mieszkaniowe, zmiany cen mieszkań 
potwierdzające wysoki poziom ich utowarowienia czy zwiększenie wskaźników własności. 
Głównymi miarami stopnia finansjalizacji rynku mieszkaniowego są relacje wartości kre-
dytów hipotecznych do PKB i per capita. Oba te wskaźniki w Polsce wzrastały i to w tempie 
szybszym niż dla całej Unii Europejskiej.

W literaturze dużo miejsca poświęca się negatywnym konsekwencjom finansjalizacji, 
a mianowicie wzrostowi nierówności społecznych. Chcąc sprawdzić, czy i w Polsce mamy 
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do czynienia z tym zjawiskiem, przeprowadzono analizę dostępności mieszkań dla różnych 
grup społecznych, porównując wyniki do danych dla EU. Okazało się, że gospodarstwa 
domowe w Polsce są w relatywnie lepszej sytuacji niż średnie gospodarstwo unijne. O ile 
cieszyć się można tendencją wzrostową dochodów rozporządzalnych ludności, co przekłada 
się na poprawę wskaźników cena/dochód, o tyle i w Polsce potwierdza się to, że finansja-
lizacja prowadzi do pogorszenia się sytuacji gospodarstw o najniższych dochodach wzglę-
dem wyższych grup dochodowych. Znalazło to odzwierciedlenie w trendzie wzrostowym 
luki między udziałem wydatków w dochodzie rozporządzalnym oraz między wskaźnikiem 
nadmiernego obciążenia wydatkami mieszkaniowymi gospodarstw o dochodzie powyżej 
i poniżej 60% mediany zrównoważonego dochodu. W Polsce skutki finansjalizacji wydają się 
dotykać w największym stopniu osób wynajmujących nieruchomości po cenach rynkowych.

Niniejsze opracowanie ma charakter wstępny i jedynie szkicuje zakres problemu finan-
sjalizacji nieruchomości mieszkaniowych. Jednak uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują 
na zasadność szerszego zajęcia się tym tematem w toku dalszych prac.
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Summary

Literature dealing with financialisation discusses a variety of themes starting from an attempt to specify 
the substance, historical dimension, sources and reflections of financialisation to analysing the scale of 
the phenomenon, its impact upon the performance of economies and households or businesses. Among 
investigated areas housing market merits special attention since it is seen not only as an area tackled by 
effects of financialisation but also as an element driving the process. This paper seeks to highlight the 
substance of financialisation of the housing market and assess the scale of the phenomenon in Poland 
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Regulacje sektorowe a sprawozdawczość w zakresie 
świadczenia powszechnych usług pocztowych

Streszczenie

Usługi powszechne występują między innymi na rynkach usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, 
energetycznych czy pocztowych. W opracowaniu autor dokonał zawężenia obszaru badawczego do 
powszechnych usług pocztowych. Przez usługi powszechne należy rozumieć usługi, które z uwagi 
na swoją istotną rolę społeczną oraz zawodności rynku zachodzące przy ich realizacji powinny być 
dostępne w sposób spójny, ciągły i niedyskryminujący żadnej grupy społecznej, a proces ich świadcze-
nia jest regulowany przez organy władzy publicznej. Jednym z obszarów działalności regulacyjnej jest 
proces ustalenia kosztów usług powszechnych i związanej z tym konieczności prowadzenia rachun-
kowości regulacyjnej, dla prawidłowego ich szacowania i raportowania.
Celem artykułu jest ocena wpływu regulacji sektorowych na wartości informacyjne sprawozdań opera-
tora wyznaczonego z realizacji powszechnych usług pocztowych. Oceny dokonano z punktu widzenia 
zarówno regulatora rynku, jak i konsumenta usług pocztowych. W opracowaniu dokonano przeglądu 
regulacji prawnych oraz przybliżono najbardziej specyficzne cechy sprawozdawczości regulacyjnej. 
Przeprowadzone badania wskazują, iż sprawozdawczość regulacyjna dla regulatora rynku stanowi 
podstawowe źródło informacji do oceny efektywności procesu świadczenia usług. Natomiast walory 
informacyjne dla konsumentów usług pocztowych wydają się bardzo wątpliwe.

Słowa kluczowe: regulacja rynku, rachunkowość regulacyjna, sprawozdawczość regulacyjna, powszechne 
usługi pocztowe
Kody klasyfikacji JEL: G38, D43, L51
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1. Wprowadzenie

Analizując zmiany zachodzące w gospodarce, można zauważyć wzrastający trend regu-
lowania działalności przedsiębiorstw w poszczególnych sektorach za pośrednictwem stosow-
nych aktów prawnych. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do sektorów uznawanych 
za strategiczne nie tylko z punktu widzenia państw, lecz także regionów gospodarczych czy 
samego społeczeństwa. Na problem tworzenia regulacji funkcjonowania poszczególnych 
sektorów zwracał uwagę M. Friedman1, dokonując szerokich analiz wpływu działań rządów 
na funkcjonowanie różnych branż gospodarki Stanów Zjednoczonych Ameryki. Regulacja 
rynków w praktyce przybiera wiele form, w tym dotyczy regulowania cen, jakości czy ujaw-
niania informacji. Popularnymi metodami regulowania cen pobieranych przez podmioty 
użyteczności publicznej jest regulacja stopy zwrotu, poziomu cen czy ustalanie poziomów 
rozsądnego zysku. Stosowane instrumenty regulacyjne są różne w zależności od struktury 
i rodzaju sektora, celów regulacyjnych i instrumentów polityki, które w danym obszarze 
uznawane są za priorytetowe2.

Regulacje rynku pocztowego w Unii Europejskiej zmieniały się istotnie w ciągu ostat-
niej dekady. Badania w takich krajach, jak Wielka Brytania, Niemcy i Francja wskazują, że 
sposób regulacji rynku pocztowego i formy działania agencji oraz urzędów prowadzących 
nadzór na rynkiem zostały ukształtowane bardzo różnie3. W literaturze anglojęzycznej 
zagadnienia regulacji sektora pocztowego są szeroko opisywane w kontekście odchodzenia 
od tzw. obszaru zastrzeżonego dla operatora wyznaczonego (monopolu), w kierunku libe-
ralizacji rynku4 i świadczenia usług pocztowych w formule usług powszechnych (ang. uni-
versal services obligation) z wyznaczaniem ich kosztu netto5.

1 M. Friedman, R. Friedman, Free to Choose: A Personal Statement, Harcourt Brace Jovanovich, New York 
1980.

2 D. E. M. Sappington, Regulation, Economic Theory of International Encyclopedia of the Social & Behavioral 
Sciences, 2 ed., 2015, s. 166–171.

3 S. Eckert, Between Commitment and Control: Varieties of Delegation in the European Postal Sector, „Journal 
of European Public Policy” 2010, vol. 17, iss. 8, s. 1231–1252.

4 M.in.: Ch. Jaag, Postal – Sector Policy: From Monopoly to Regulated Competition and Beyond, Original rese-
arch article, „Utilities Policy” 2014, vol. 31, s. 266–277; K. Tochkov, The Efficiency of Postal Services in the Age of 
Market Liberalization and the Internet: Evidence from Central and Eastern Europe, Original research article, „Uti-
lities Policy” 2015, vol. 36, s. 35–42; S. Eckert, Postal Reform around the Globe: Comparing the Asian and European 
Experience, Original research article, „Policy and Society” 2009, vol. 27, iss. 3, s. 261–272; Ch. Kenny, Reforming 
the Posts: Abandoning the Monopoly-Supported Postal Universal Service Obligation in Developing Countries, World 
Bank Policy Research Working Paper 2005, 3627.

5 M.in.: J.  Calzada, Universal Service Obligations in  the Postal Sector: The Relationship Between Quality 
and Coverage, Original research article, „Information Economics and Policy” 2009, vol.  21, iss. 1, s.  10–20; 
J. Ch. Poudou, M. Roland, Equity Justifications for Universal Service Obligations, „International Journal of Indu-
strial Organization” 2017, vol. 52, s. 63–95; M. J. Iturralde, C. Quirós, Analysis of Efficiency of the European Postal 
Sector, „International Journal of Production Economics” 2008, vol. 114, iss. 1, s. 84–90; A. Gautier, X. Wauthy, 
Competitively Neutral Universal Service Obligations, „Core Discussion Paper” 2010, 61.
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W polskiej literaturze publikacje dotyczące funkcjonowania rynku pocztowego i jego 
regulacji nie są zbyt liczne. W latach 2011–2014 pojawiło się kilka opracowań, które dotyczyły 
zmian regulacyjnych na rynku, będących skutkiem jego liberalizacji6 i określenia roli kosztu 
netto w finansowaniu powszechnych usług pocztowych7. Wydaje się, że ze względu na rolę 
społeczną usług pocztowych (czy szerzej komunikacji) w tym obszarze występuje luka poznaw-
cza, zarówno co do określenia modelu docelowego funkcjonowania tego rynku (wraz z analizą 
aktualnej sytuacji), jak i sposobów finansowania obowiązku świadczenia usług powszech-
nych. Szczególnego znaczenia nabiera wskazany problem badawczy w czasie szybkiego spadku 
wolumenów tradycyjnej korespondencji papierowej i rozwoju nowych kanałów komunikacji 
(elektronicznych), co z dużym prawdopodobieństwem przedefiniuje rolę poczty na rynku.

Celem artykułu jest ocena wpływu regulacji sektorowych na wartości informacyjne spra-
wozdań operatora wyznaczonego z realizacji powszechnych usług pocztowych. Oceny doko-
nano zarówno z punktu widzenia regulatora rynku, jak i konsumenta usług pocztowych. 
W opracowaniu dokonano przeglądu uwarunkowań prawnych rachunkowości regulacyjnej 
i scharakteryzowano istotę pocztowej usługi powszechnej oraz zakres ujawnianych infor-
macji w sprawozdawczości regulacyjnej. Sprawozdawczość z prowadzenia rachunkowości 
regulacyjnej jest przeznaczona dla interesariuszy publicznych i samego regulatora rynku. 
W tym kontekście zasadne wydaje się pytanie badawcze: Czy i w jakim zakresie ta informa-
cja finansowa i niefinansowa spełnia oczekiwania informacyjne odbiorców? Założony cel 
artykułu został osiągnięty na podstawie krytycznej analizy literatury polskiej i zagranicznej 
z zakresu regulacji rynków oraz wymagań prawnych i dostępnej sprawozdawczości w zakre-
sie rachunkowości regulacyjnej. Artykuł nie odnosi się bezpośrednio do zakresu sprawoz-
dawczości finansowej, wynikającej z przepisów prawa bilansowego.

2. Powszechne usługi pocztowe i ich zakres

Usługa powszechna jest szczególnym rodzajem usług publicznych. Obejmuje ona te usługi 
publiczne, w stosunku do których państwo podejmuje działania regulacyjno-kontrolne w celu 

6 Np. M. Papiernik-Wojdera, A. Matuszewska-Pierzynka, Rynek usług pocztowych w Polsce u progu jego pełnej 
liberalizacji, „Actauniversitatis Lodziensis, Folia Oeconomica” 2011, 256; A. Stolarczyk, Przegląd zmian w polskim 
Prawie pocztowym – pakiet regulacyjny 2012/2013, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 
2014, nr 2 (3), s. 73–86.

7 M. Rozbiecki, R. Wojciech, Koszt netto pocztowej usługi powszechnej i jego finansowanie, „Internetowy Kwar-
talnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2014, nr 2 (3); L. Borowiec, Szacowanie kosztu netto usługi powszech-
nej na wybranym przykładzie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 289, „Systemy 
rachunku kosztów i kontroli zarządczej” 2013, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, s. 91–101; L. Borowiec, Metoda 
weryfikacji kosztu netto usług powszechnych, jako nieuzasadnionego obciążenia operatora wyznaczonego, Prace 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 181, „Rachunkowość a controlling” 2011, red. E. Nowak, 
M.  Nieplowicz, s.  44–54. W  Polsce, szerokie badania nad wyceną usług powszechnych (z  ukierunkowaniem 
na usługi zdrowotne) prowadzi M. Raulinajtys-Grzybek, np. Rola rachunkowości regulacyjnej w procesie wyceny 
usług powszechnych w Europie, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2012, t. LXXXVI, s. 265.
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zapewnienia określonych warunków ich świadczenia. Pojęcie usługi powszechnej (ang. uni-
versal service) po raz pierwszy zostało użyte przez N. Theodorego, który w ten sposób defi-
niował usankcjonowaną monopolistyczną pozycję przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego, 
świadczącego usługi dla całego społeczeństwa8. Pojęcie usług powszechnych w Polsce poja-
wia się w aktach prawnych regulujących rynek telekomunikacyjny i pocztowy. Charaktery-
zują się one specyficznymi cechami:
• dostępnością w sposób spójny, ciągły oraz niedyskryminujący żadnej grupy społecznej9,
• ściśle zdefiniowanym pakietem podstawowych usług określonej jakości, dostarczanych 

po przystępnej cenie z możliwością świadczenia przez podmioty spoza sektora publicznego, 
na rynkach podlegających liberalizacji, jako instrument niwelujący zawodność rynku10,

• ingerencją organów władzy publicznej w świadczenie usług powszechnych, np. poprzez 
określenie sposobu wyceny, zapewnienie efektywnego sposobu realizacji czy organiza-
cji usług11.
Zakres usługi powszechnej obejmuje zwykle pakiet usług, które zgodnie z polityką spo-

łeczno-gospodarczą danego kraju powinny być dostępne dla wszystkich obywateli. Proces 
świadczenia tych usług jest objęty regulacjami ze strony administracji publicznej, wynikają-
cymi z ich roli społecznej oraz zawodności rynku, jaka może mieć miejsce przy ich świadcze-
niu. Wydaje się również, że usługa powszechna powinna charakteryzować się odpłatnością.

Rynek usług pocztowych jest niejednorodny i nie wszystkie usługi świadczone przez 
przedsiębiorców pocztowych charakteryzują się wysoką rentownością. Istnieją usługi dedy-
kowane dla małej grupy klientów, charakteryzujące się niskimi marżami, a w skrajnych 
przypadkach nawet generujące straty. Przykładem takich usług może być m.in. doręczanie 
przesyłek na obszarach trudno dostępnych i słabo zaludnionych. Usługi tego rodzaju z punktu 
widzenia równomiernego rozwoju gospodarczego i sprawiedliwości społecznej są bardzo 
istotne. Ponadto dostęp do usług pocztowych (komunikacji) jest kluczowy dla funkcjono-
wania państwa i powinien być zagwarantowany wszystkim obywatelom, włączając osoby 
niepełnosprawne i społecznie nieuprzywilejowane.

Z uwagi na powyższe aspekty, Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady12 
w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty 
oraz poprawy jakości usług, wraz z poprawkami wprowadzonymi przez Dyrektywę 2008/6/

8 R. R. John, N. Theodore, Vail and the civic origins of universal service, „Business and Economic History” 
1999, Winter, s. 71–79.

9 C. Feijoo, C. Milne, Re-thinking Universal Service Policy for the Digital Era: Setting the Scene – an Introduc-
tion to the Special Issue on Universal Service, „Info” 2008, vol. 10, 5/6, s. 5.

10 S. H. Hoernig, T. M. Valletti, The Interplay between Regulation and Competition: The Case of Universal Service 
Obligations, „IFO – Studien” 2002/48/1, s. 58.

11 J. P. Simon, Universal Service: Between Socio-political Mythology and Economic Reality – an International 
Cross Comparison EU-USA of the Regulatory-economic Framework, „Info” 2008, vol. 10, 2008/5/6, s. 145.

12 Art. 3 pkt. 1 Dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie 
wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (zwana 
I Dyrektywą pocztową). 
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WE13 Parlamentu Europejskiego i Rady, definiuje zakres obowiązku świadczenia powszech-
nej usługi pocztowej, tj.:
• zapewnienia wszystkim użytkownikom usług pocztowych prawo do korzystania z usług 

powszechnych świadczonych w sposób ciągły, o określonej jakości i po przystępnych cenach,
• zapewnienia punktów kontaktowych i punktów dostępu, których gęstość powinna 

uwzględniać potrzeby użytkowników,
• zapewnienia, że usługi powszechne będą świadczone w odpowiednią liczbę dni, tj. ich 

świadczenie powinno obejmować nie mniej niż jedno przyjmowanie i jedno doręczenie 
pięć dni roboczych w tygodniu (wyjątek: okoliczności lub warunki geograficzne uwa-
żane za wyjątkowe),

• zapewnienia, by usługi powszechne obejmowały przynajmniej następujące świadczenia:
 – przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych do 

2 kg oraz paczek pocztowych do 10 kg,
 – usługi obejmujące przesyłki polecone i wartościowe,
 – doręczanie na terytorium danego kraju paczek pocztowych otrzymywanych z innych 

państw członkowskich i ważących do 20 kg.
Obowiązki świadczenia usługi powszechnej dotyczą także takich aspektów, jak świad-

czenie bezpłatnie niektórych usług niewidomym i niedowidzącym czy świadczenie usług 
powszechnych po cenach przystępnych i jednolitych na terenie całego kraju. Zgodnie z zapi-
sami III Dyrektywy Pocztowej opłaty za usługę powszechną powinny odzwierciedlać koszty 
i stanowić zachętę do ich efektywnego świadczenia przez operatora. Ponadto powinny być 
przejrzyste i niedyskryminujące oraz przystępne, zapewniając wszystkim użytkownikom 
dostęp do świadczonych usług niezależnie od położenia geograficznego i specyficznych 
warunków krajowych. Przepisy obowiązujące w Polsce na mocy ustawy Prawo pocztowe14 
implementują wszystkie wymagania zaadresowane na poziomie Unii Europejskiej.

3. Istota i zakres sprawozdawczości regulacyjnej

Rynek usług pocztowych w Polsce jest rynkiem regulowanym, stanowiącym część jedno-
litego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Przestrzeganiem przepisów regulacji zajmuje 
się Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), zaś aktem prawnym określającym zasady wyko-
nywania działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pocztowych w Polsce 
jest Prawo pocztowe. Regulacje na rynku usług pocztowych w najszerszym zakresie dotyczą 
sposobu funkcjonowania tzw. operatora wyznaczonego, który zobowiązany jest do prowa-
dzenia rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów15. Na operatorze  wyznaczonym ciąży 

13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r. (zwana III Dyrektywą 
pocztową). 

14 Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529).
15 Zgodnie z art. 97 ustawy Prawo pocztowe.
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obowiązek opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej (Prezes UKE) projektu instrukcji rachunkowości regulacyjnej, zawierają-
cej opis przyjętego sposobu przypisania przychodów i kosztów oraz projektu opisu kalku-
lacji kosztów. Zawiera on sposób wyliczenia kosztów jednostkowych poszczególnych usług 
powszechnych z uwzględnieniem ustawy Prawo pocztowe16 i wymagań określonych w roz-
porządzeniu17 w sprawie prowadzenia przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług 
powszechnych rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług powszechnych.

Rachunkowość regulacyjna to szczególny18, w stosunku do rachunkowości prowadzo-
nej na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości19, rodzaj rachunkowości, stosowany 
przez operatora wyznaczonego zgodnie z zatwierdzoną na dany rok obrotowy instrukcją 
rachunkowości regulacyjnej. Prowadzenie rachunkowości regulacyjnej powoduje koniecz-
ność stosowania odrębnych rachunków (ewidencji) dla poszczególnych usług powszech-
nych i usług wchodzących w zakres usług powszechnych, pozostałych usług pocztowych 
oraz pozostałej działalności gospodarczej operatora wyznaczonego. Jest to niezbędne do 
ustalenia prawidłowości alokacji przychodów i kosztów, wykorzystywanych m.in. przy 
ustalaniu poziomu kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych oraz wiel-
kości udziału operatora wyznaczonego w finansowaniu tego kosztu. Ponadto szczegó-
łowa ewidencja jest podstawą sporządzania wymaganych przepisami prawa sprawozdań 
z rachunkowości regulacyjnej.

Rozporządzenie20 określa m.in. sposób przypisania przychodów i kosztów operatora 
wyznaczonego do poszczególnych usług powszechnych oraz do usług wchodzących w zakres 
usług powszechnych, pozostałych usług pocztowych i pozostałej działalności gospodar-
czej, także do czynności przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesy-
łek pocztowych. Ponadto w rozporządzeniu uregulowano zakres i termin przekazywania 
Prezesowi UKE rocznego sprawozdania z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej. Dane 
zawarte w sprawozdaniu regulacyjnym są sprawdzalne w rozumieniu ustawy o rachunko-
wości i podlegają publikacji na stronie internetowej regulatora z uwzględnieniem zastrzeże-
nia części informacji w ramach instytucji tajemnicy spółki.

Sprawozdania z prowadzenia rachunkowości regulacyjnej sporządza operator wyzna-
czony, dla poszczególnych usług powszechnych oraz usług wchodzących w zakres usług 
powszechnych, pozostałych usług pocztowych i pozostałej działalności gospodarczej, zgodnie 
z zatwierdzoną instrukcją rachunkowości regulacyjnej na dany rok obrotowy. Podstawą do 
sporządzenia sprawozdań z rachunkowości regulacyjnej jest zbadane przez biegłego rewidenta 

16 Art. 97 ust. 2 i 4 ustawy Prawo pocztowe.
17 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie prowadzenia przez 

operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów 
usług powszechnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 542).

18 Rachunkowość regulacyjna ma zapewnić wyższy poziom szczegółowości informacji niż uzyskiwany na pod-
stawie przepisów obowiązującego prawa bilansowego.

19 Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) 
20 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 maja 2013 r.
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sprawozdanie finansowe operatora za rok poprzedzający oraz za rok obrotowy, za które jest 
sporządzane sprawozdanie regulacyjne. Ponadto wymagany jest zatwierdzony przez opera-
tora plan kosztów/przychodów/wolumenów usług na rok następujący po roku obrotowym, 
za który jest sporządzane sprawozdanie.

Do sporządzenia sprawozdań niezbędne jest skalkulowanie kosztów świadczenia usług 
(model ABC)21, także w roku następującym po roku obrotowym, za który jest sporządzane 
sprawozdanie. Operator wyznaczony powinien również dysponować opinią (decyzją) Prezesa 
UKE, w sprawie wyznaczenia wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału. Roczne 
sprawozdania z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej podlega corocznemu obligatoryj-
nemu badaniu przez biegłego rewidenta wskazanego przez regulatora. Odpowiedzialność za 
wykonywanie obowiązków w zakresie sporządzenia rocznego sprawozdania z prowadzonej 
rachunkowości regulacyjnej ponoszą członkowie Zarządu operatora wyznaczonego rów-
nież w wypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości regulacyjnej zostaną 
powierzone innej osobie za jej zgodą.

4.  Zawartość informacyjna sprawozdania z rachunkowości 
regulacyjnej22

4.1.  Sprawozdania z wyniku kalkulacji kosztów jednostkowych 
poszczególnych usług powszechnych oraz z wyników działalności

Wyniki kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych, zarówno 
wg w pełni alokowanego kosztu, jak i zorientowanego przyszłościowo w pełni alokowanego 
kosztu, są raportowane wg wzorów sprawozdań określonych w rozporządzeniu, w części opi-
sującej zakres informacji zawartych w wynikach kalkulacji kosztów. W publikowanych spra-
wozdaniach rocznych23 dokonuje się wyłączenia24, zgodnie z którym dane dotyczące kosztów 
czynności przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych 
nie podlegają publikacji (objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa). Można postawić tezę, że 
zakres sprawozdawczości bardziej odpowiada oczekiwaniom regulatora rynku, który pozy-
skuje informacje istotne np. w procesie stosowania procedury Price Cap25. Z punktu widzenia 
interesariuszy zewnętrznych (np. klientów Poczty, konkurencji) analizujących raporty, gdzie 

21 Większość poczt europejskich do kalkulacji kosztów stosuje model ABC (ang. Activity Based Costing). 
22 Sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej pocztowego operatora wyznaczonego dostępne jest na stronie: 

https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=28415, data dostępu 25.10.2017.
23 Na stronie internetowej regulatora dostępne są sprawozdania za z rachunkowości regulacyjnej za 2016 r. 

oraz lata wcześniejsze operatora wyznaczonego, tj.  Poczty Polskiej, która do 2025 r. pełni funkcję operatora 
 wyznaczonego.

24 M.in. na podstawie art. 101 ust. 6 Prawa pocztowego.
25 Jedna z metod regulacji rynku polega na ustaleniu operatorowi wyznaczonemu górnej granicy ceny dla 

poszczególnych usług. Aktualnie w Polsce jeszcze nie jest stosowana w sektorze powszechnych usług pocztowych.



Leszek Borowiec  148

prezentuje się dane z uwzględnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa, ich wartość poznawcza 
wydaje się być bardzo ograniczona.

Ze względu na dużą ilość raportowanych usług, brak możliwości łatwego porówna-
nia w czasie czy też wiedzy jedynie o wolumenach, trudno o stwierdzenie, że informacje 
te niosą ze sobą istotną wartość poznawczą dla zewnętrznego interesariusza. Nie bez zna-
czenia jest również np. fakt skrótowego ujęcia nazw świadczonych usług, np. 711–02 do 
350 g, co znacznie utrudnia analizę osobom/podmiotom niezorientowanym biegle w zakre-
sie działalności pocztowej.

Operator wyznaczony sporządza sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej tak, aby 
umożliwiało ono analizę wyników z działalności w określonych przekrojach przychodów 
i kosztów usług operatora wyznaczonego. Raportowane tabele w tym obszarze powinny 
zawierać następujące informacje:
1) usługi – koszty, przychody i wyniki (odrębnie dla poszczególnych usług powszechnych, 

a zbiorczo dla usług wchodzących w zakres usług powszechnych, pozostałych usług pocz-
towych oraz dla pozostałej działalności gospodarczej),

2) fazy realizacji usług pocztowych – koszty, przychody i wyniki (w podziale na przyjmo-
wanie, sortowanie, przemieszczanie, doręczanie oraz inne czynności),

3) pozycje wynikowe (w rozbiciu na przychody ze sprzedaży usług pocztowych oraz z pozo-
stałej działalności gospodarczej, przychody w ramach transferów wewnętrznych, koszty 
rodzajowe, koszty w ramach transferów wewnętrznych, wynik z działalności, średnio-
roczny kapitał zaangażowany oraz zwrot z zaangażowanego kapitału).
Dane zawarte w powyższych sprawozdaniach dotyczą ostatniego zakończonego i poprze-

dzającego roku obrotowego. W przypadku istotnych zmian w sprawozdaniach pomiędzy 
latami, wraz ze sprawozdaniem za ostatni zakończony rok obrotowy operator wyznaczony 
przekazuje raport zawierający opis tych zmian i ich przyczyny. Sprawozdanie z rachunkowo-
ści regulacyjnej w obszarze wyników działalności sporządzane jest zbiorczo dla:
• usług wchodzących w zakres usług powszechnych,
• pozostałych usług pocztowych,
• pozostałej działalności gospodarczej.

Powyższe listy operator wyznaczony sporządza również na podstawie regulaminów świad-
czenia tych usług bądź zapisów zawartych w umowach z klientami. Należy mieć na uwadze, 
że wspomniane listy mogą ulegać zmianie, ze względu na fakt, iż rynek pocztowy charak-
teryzuje się wysoką dynamiką zmian, a zakres świadczonych usług jest dostosowywany do 
potrzeb klientów.

Podobnie jak wcześniej, omawiane raporty w wersji pełnej (bez objęcia tajemnicą przed-
siębiorstwa) mogą stanowić wyłącznie dla regulatora rynku istotne źródło informacji, co do 
struktury kosztów i przychodów działalności pocztowej. Zakres ujawnień publicznych w rapor-
tach ma charakter na tyle szczątkowy, że całościowe wnioskowanie nie jest możliwe. Jedynie 
informacje o kosztach rodzajowych ogółem na poszczególne usługi powszechne pozwalają 
na ocenę struktury kosztów operatora wyznaczonego i ocenę np. udziału kosztów pracy.
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4.2. Sprawozdanie z przepływów transferów wewnętrznych

Operator wyznaczony sporządza sprawozdanie z przepływów transferów wewnętrznych 
pomiędzy poszczególnymi fazami realizacji usług pocztowych a usługami pocztowymi26, 
zawierające informacje na temat stawek jednostkowych, jednostek rozliczeniowych, wyko-
rzystania jednostek rozliczeniowych w ramach tych transferów oraz wartości transferów 
wewnętrznych. Transfer wewnętrzny jest symulacją rozliczenia wewnętrznego przychodów 
pomiędzy wyodrębnionymi obszarami działalności operatora. Na potrzeby przygotowania 
sprawozdań z rachunkowości regulacyjnej przyjmuje się, że rozliczenie to zostanie wykonane 
pomiędzy działalnościami w zakresie świadczenia usług pocztowych a fazami realizacji tych 
usług, w tym przyjmowaniem, sortowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem.

Transfery wewnętrzne są wykazywane w sprawozdaniach z rachunkowości regulacyjnej:
• dla działalności w zakresie usługi pocztowej – jako koszty z tytułu realizacji poszcze-

gólnych faz,
• dla działalności w zakresie faz – jako przychody z tytułu realizacji poszczególnych faz 

na rzecz usług pocztowych.
W udostępnionym sprawozdaniu regulacyjnym, raport „Przepływy transferów wewnętrz-

nych pomiędzy fazami usług pocztowych a usługami pocztowymi (w tym poszczególnymi 
usługami powszechnymi)” ma formę tabeli, która zajmuje 11 stron i jest pusta, poza wylisto-
waniem wszystkich świadczonych usług.

Pozostałe tabele w tym obszarze sprawozdawczości zawierają informacje o stawkach 
jednostkowych, jednostkach rozliczeniowych (wolumenach usług) oraz o sposobie kalkula-
cji transferów wewnętrznych, odrębnie dla każdej fazy realizacji usługi pocztowej, zgodnie 
z zawartością tabeli 1.

Tabela 1. Przepływ transferów wewnętrznych pomiędzy fazą (…) * a usługami pocztowymi

Usługi
Stawka 

jednostkowa
Jednostka 

rozliczeniowa

Wykorzystanie 
jednostek 

rozliczeniowych

Wartość 
transferów 

wewnętrznych

Usługa powszechna 1 a … d A = a · d

Usługa powszechna 2 b … e B = b · e
…… … … … …

Usługi wchodzące w zakres usług powszechnych … … … …

Pozostałe usługi pocztowe zbiorczo Y … Z Z + z · y

Łącznie usługi pocztowe A + B + … + Z

* Dla każdej fazy: tj. przyjmowania, sortowania, przemieszczania doręczania i innych czynności należy sporządzić powyższą 
tabelę odrębnie.
Źródło: opracowanie własne na  podstawie §12 ust. 1  pkt  4–5 Rozporządzenia Ministra Administracji i  Cyfryzacji z  dnia 
6 maja 2013 r.

26 Zgodnie z §12 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2013 r.
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Raporty przepływów transferów wewnętrznych pomiędzy poszczególnymi fazami (przyj-
mowanie, sortowanie, doręczanie i inne czynności) ujawniane publicznie, zawierają wypeł-
nioną jedynie kolumnę „Wykorzystanie jednostek rozliczeniowych” – dane wolumenowe 
oraz kolumnę „Jednostka rozliczeniowa”, czyli (szt.). Wartość poznawcza tak prezentowanej 
informacji dla odbiorców zewnętrznych wydaje się być również bardzo ograniczona.

4.3. Porównanie zbiorczego sprawozdania z rachunkiem zysków i strat

Operator wyznaczony ma obowiązek zapewnienia27 (dowiedzenia) porównywalności 
sprawozdania z rachunkowości regulacyjnej z odpowiednimi pozycjami rachunku zysków 
i strat, sporządzonego zgodnie z przepisami prawa bilansowego, wraz z wyjaśnieniem ewentu-
alnych rozbieżności. Niektóre kategorie przychodów i kosztów są wyłączone ze sprawozdania 
z rachunkowości regulacyjnej. Zalicza się do nich wynik z działalności finansowej, wartość 
zdarzeń jednorazowych, podatek dochodowy i pozostałe zmniejszenia zysku lub zwiększenia 
strat. Ponadto, ze względu na brak powiązania pozostałej działalności operacyjnej z działal-
nością pocztową oraz pozostałą działalnością gospodarczą, wynik na pozostałej działalności 
operacyjnej jest uwzględniany wyłącznie w sprawozdaniu zbiorczym.

Tabela 2, weryfikująca porównywalność sprawozdań z rachunkowości finansowej oraz 
rachunkowości regulacyjnej, dostarcza podstawowych informacji o przychodach i kosztach 
oraz wyniku na usługach powszechnych oraz wchodzących w zakres usług powszechnych 
(w praktyce są to usługi biznesowe). W latach 2015–2016 zauważalny jest wysoki dodatni wynik 
na usługach powszechnych z tendencją do wzrostu, przy jednoczesnym istotnym pogorszeniu 
się wyniku na usługach wchodzących w zakres usług powszechnych. Jest to potwierdzeniem 
tezy, że ostatnie kilka lat na rynku usług pocztowych charakteryzowało się silną konkuren-
cją cenową w obszarze usług biznesowych, skutkującą spadkiem marż, mimo prowadzenia 
ciągłej restrukturyzacji kosztów w Poczcie Polskiej (w latach 2012–2106 spadek kosztów ope-
racyjnych o ok. 3–4% rocznie).

W przypadku wystąpienia rozbieżności w zbiorczym sprawozdaniu z wyników dotyczą-
cych poszczególnych grup świadczonych usług, operator powinien zamieścić szczegółową 
informację na temat występujących różnic, z podaniem wartości niezgodności oraz przyczyny 
ich powstania. W 2016 r. w sprawozdaniu finansowym podział grup usług był odmienny niż 
podział w sprawozdaniu regulacyjnym, co powoduje, że poszczególne grupy usług nie uzgad-
niają się wprost z poszczególnymi grupami w sprawozdaniu regulacyjnym. Jednakże suma 
przychodów w obu sprawozdaniach jest taka sama. Ze względu na fakt, że aktualny operator 
wyznaczony (Poczta Polska S. A.) sporządza porównawczą wersję rachunku zysków i strat 
(prezentuje koszty w układzie rodzajowym), w sprawozdaniu regulacyjnym jest odmienna 
prezentacja, gdyż koszty grup usług przedstawiane są w układzie kalkulacyjnym jako koszty 

27 Ibidem, §12 ust. 1 pkt 2.
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pełne z uwzględnieniem rozliczenia kosztów ogólnozakładowych28. Ponadto w sprawozda-
niu regulacyjnym część kosztów przypisanych w sprawozdaniu finansowym do pozostałych 
kosztów operacyjnych, przypisana jest do kosztów pozostałej działalności gospodarczej29.

Tabela 2.  Korekta sprawozdania z rachunkowości regulacyjnej umożliwiająca porównanie 
z rachunkiem zysków i strat na poziomie wyniku brutto oraz wyniku netto (w mln zł)

Pozycje
Przychody Koszty Wynik działalności

Rok 2016 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2015

Usługi powszechne 2 470,9 2 663,8 2 141,6 2 416,2 329,3 247,6

Usługi wchodzące w zakres usług 
powszechnych

968,9 749,1 1 164,0 741,2 –195,1 7,9

Pozostałe usługi pocztowe 1 115,7 1 102,6

Pozostała działalność gospodarcza 958,5 1 007,1

Razem 5 366,6 5 333,6 5 379,8 5 267,1 –13,20 66,5

Korekty

Działalność finansowa 22,3 28,2 16,8 6,4 5,5 21,8

Wartość zdarzeń jednorazowych

Pozostała działalność operacyjna 55,8 88,6 113,4 141,3 –57,6 –52,7

Zyski i straty nadzwyczajne

Wynik brutto 5 444,8 5450,4 5 510,0 5414,8 –65,3 35,6

Podatek dochodowy i inne obciążenia 5,9 17,2 –5,8 –17,2

Wynik netto 5 444,8 5 450,4 5 515,9 5 432,0 –71,1 18,4

Wg sprawozdań finansowych 5 444,8 5 450,4 5 515,9 5 432,0 –71,1 18,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej Poczty Polskiej za rok 2016, https://
www.uke.gov.pl/files/?id_plik=28415, s. 330.

5. Podsumowanie

Rachunkowość regulacyjna stosowana na niektórych rynkach regulowanych wykorzy-
stuje dwie podstawowe cechy współczesnego systemu rachunkowości, jakim są uniwersal-
ność i elastyczność. Uniwersalność rachunkowości odnosi się do możliwości uwzględnienia 
specyficznych warunków działalności podmiotów, zdolności do pełnienia różnych funkcji 
i realizacji zadań szczegółowych. Elastyczność rachunkowości uwidocznia się poprzez moż-
liwość dostarczania informacji o różnym stopniu szczegółowości. W najszerszym zakresie 
kwestie w odniesieniu do rachunkowości regulacyjnej są uregulowane w obszarze powszech-
nych usług telekomunikacyjnych oraz pocztowych.

28 Do końca 2014 r. badany podmiot również w sprawozdaniu finansowym prezentował kalkulacyjną wersję 
rachunku zysku i strat i przedmiotowa rozbieżność nie występowała.

29 Dotyczy to  części kosztów w  zakresie napraw powypadkowych samochodów nieposiadających AC oraz 
posiadających AC.
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Operator wyznaczony do świadczenia powszechnych usług pocztowych sporządza spra-
wozdania z rachunkowości regulacyjnej m.in. na podstawie raportów generowanych z modelu 
ABC, który dostarcza precyzyjnej informacji o kosztach jednostkowych realizowanych proce-
sów, a co za tym idzie kosztów usług. Należy jednak stwierdzić, że ujawniane opinii publicz-
nej przez regulatora rynku sprawozdania z rachunkowości regulacyjnej nie niosą w obecnym 
kształcie istotnej, wartościowej i łatwo przyswajalnej informacji. Sprawozdania są bardzo 
obszerne i w dużej mierze zastrzeżone tajemnicą przedsiębiorstwa zapisaną wprost w prze-
pisach prawa, regulujących rynek usług powszechnych.

Jednocześnie zakres informacji przekazywanych regulatorowi w omawianych sprawoz-
daniach, z jego punktu widzenia, wydaje się być zasadny i wartościowy, np. koszty usług 
powszechnych w przekroju faz są kluczową informacją do ustalania górnej granicy cen usług. 
Aktualnie poziomy cen ustalane są w odniesieniu do ponoszonych kosztów z uwzględnie-
niem wartości rozsądnego zysku (średnioważony koszt kapitału). Posiadanie przez opera-
tora pełnej wiedzy o kosztach jednostkowych usług powszechnych i ich składowych (fazach) 
otwiera możliwości zmiany modelu ustalania cen i przejście na koncepcję górnej granicy 
ceny. Nie bez znaczenia z punktu widzenia regulatora jest informacja o wynikach osiąga-
nych na usługach powszechnych i pozostałej działalności. Z jednej strony daje to informację 
o rentowności poszczególnych usług powszechnych, a jednocześnie pełna analiza wyników 
może być przesłanką do oceny, czy operator wyznaczony stosuje, np. niedozwolone subsy-
diowanie skrośne30 swoich usług.

W przyszłości regulator rynku powinien przeanalizować zakres i  jakość informacji 
oczekiwanej przez interesariuszy publicznych, która powinna być użyteczna i stosunkowo 
łatwa do analizy. Wówczas może ona stanowić formę kontroli społecznej działania operatora 
wyznaczonego na rynku usług pocztowych, będących usługami realizowanymi w ogólnym 
interesie społecznym.
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Sectoral Regulations and Reporting in Universal Postal Services

Summary

Universal services can be found, inter alia, in markets such as health care, telecommunication, energy 
or postal services. The author has narrowed research area to universal postal service. Universal ser-
vices are services which – due to their social importance and because of market failure that may occur 
in the course of their delivery – should be available in a coherent, continuous and non-discriminatory 
manner to all social groups and their rendering is regulated by government bodies. Regulations deal, 
inter alia, with identification of costs of universal services and the need to keep the books in accord-
ance with regulatory accounting principles to correctly estimate and report them.
The paper aims at assessing the impact of sectoral regulations on the value of information provided 
in reports submitted by the operator entrusted with the rendering of universal postal service. Assess-
ment was made from market regulator’s viewpoint and from the point of view of the consumers of 
postal services. The paper provides an overview of legal regulations and explains the most specific char-
acteristics of regulatory reporting. Conducted studies suggest that to the market regulator regulatory 
reporting is an important and major source of information for the evaluation of the efficiency with 
which universal service is delivered. On the other hand, information value for consumers of postal 
services seems really doubtful.

Keywords: market regulation, regulatory accounting, regulatory reporting, universal postal service
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Jakość sprawozdań narracyjnych i jej determinanty 
– przegląd literatury

Streszczenie

Sprawozdawczość narracyjna obejmuje wiele ważnych trendów we współczesnej sprawozdawczości 
przedsiębiorstw: sprawozdawczość w zakresie społecznej odpowiedzialności, ochrony środowiska, 
ryzyka i informacji prospektywnych. W artykule przedstawiono stan badań nad jakością sprawozdań 
narracyjnych oraz jej determinantami. Wyróżniono grupy metod wykorzystujących indeksy ujaw-
nień oraz analizy tekstowe, w tym tematyczne analizy treści, wskaźniki czytelności tekstu oraz ana-
lizy lingwistyczne. Przedstawiono również propozycję konstrukcji złożonego miernika oceny jakości 
ujawnień autorstwa S. Beretty’ego i B. Bozzolana. We wnioskach podkreślono, że narracyjny aspekt 
sprawozdawczości przedsiębiorstw obejmuje elementy perswazji, których wpływ na jakość informacji 
nie został do tej pory wystarczająco przebadany.

Słowa kluczowe: sprawozdawczość finansowa, sprawozdawczość przedsiębiorstw, jakość informacji, 
metody badawcze, analiza treści
Kody klasyfikacji JEL: G14, M41
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1. Wprowadzenie

Sprawozdawczość narracyjna to temat, który w literaturze naukowej zyskuje coraz 
więcej popularności. Współczesnym użytkownikom sprawozdawczości przedsiębiorstw 
analizowanie liczbowych rezultatów działalności nie wystarcza. Informacji o niektórych 
aspektach funkcjonowania nie sposób przekazać inaczej niż opisem słownym. Liczba badań 
nad sprawozdawczością opisową wynika między innymi z rosnącego znaczenia społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) i jej sprawozdawczości, polegającej w dużej części 
na opisie i narracji. Około 3/4 największych przedsiębiorstw na świecie publikuje sprawoz-
dania na temat CSR1, a 78% największych przedsiębiorstw zamieszcza sprawozdania z CSR 
w rocznych raportach dla inwestorów2. W badaniach nad sprawozdawczością niefinansową 
dominują problemy związane z pomiarem wielkości informacji ujawnianych na poszczególne 
tematy, pomiarem jej jakości, czynnikami ją kształtującymi oraz jej wpływem na otocze-
nie. Z całego spektrum interesujących zagadnień związanych ze sprawozdawczością narra-
cyjną do najbardziej frapujących należą pytania o czynniki decydujące o jakości sprawozdań 
narracyjnych oraz związane z nim metody pomiaru tej jakości. Dlatego celem niniejszego 
artykułu jest wskazanie metod oceny i mierników oraz determinant jakości sprawozdaw-
czości narracyjnej, na podstawie badań naukowych. Do realizacji tego celu posłużono się 
przeglądem literatury.

2. Sprawozdawczość narracyjna jako obszar badań

Pierwszym zagadnieniem wymagającym objaśnienia jest samo pojęcie sprawozdawczości 
narracyjnej. W literaturze wydaje się dominować podejście utożsamiające sprawozdawczość 
narracyjną z sprawozdaniami opisowymi, czyli takimi, w których dominuje opis słowny. 
Na przykład M. Mazurowska, pisząc o istocie sprawozdawczości narracyjnej, rozpoczyna 
od stwierdzania braku jednoznacznej definicji, by następnie utożsamić ją z raportowaniem 
biznesowym3. Przywoływana przez nią definicja sprawozdawczości narracyjnej, pochodząca 
z raportu firmy PricewaterhouseCoopers, wiąże ją z najważniejszymi kontekstualnymi (czyli 
stanowiącymi tło) i niefinansowymi informacjami przedstawianymi równocześnie z infor-
macjami finansowymi w celu dostarczenia głębokiego zrozumienia działalności jednostki, 
pozycji rynkowej, strategii, wyników i perspektyw na przyszłość4. Istotnymi elementami 
tej definicji są:

1 KPMG, The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017, KPMG 10.2017, 4, https://home.kpmg.
com/xx/en/home/insights/2017/10/the-kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2017.html

2 Ibidem.
3 M. Mazurowska, Idea sprawozdawczości narracyjnej, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2014, nr 91, s. 241–257.
4 PwC, Narrative Reporting. Preparer’s Guide. Give Yourself a Head Start, PriceWaterhouseCoopers 2007, 4.
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• niefinansowa treść,
• kontekstualność, czyli odnoszenie się do treści innych informacji ujawnianych jednocze-

śnie, przede wszystkim do informacji finansowych,
• cel – umożliwienie zrozumienia przez czytelników najważniejszych aspektów funkcjo-

nowania jednostki.
W innej publikacji tej samej firmy podkreśla się uzupełniający charakter sprawozdawczo-

ści narracyjnej, której celem jest dostarczenie kontekstu, wyjaśnienia i wglądu w przyszłość5. 
Utożsamia się przy tym sprawozdawczość narracyjną ze sprawozdawczością przedsiębiorstw 
(ang. corporate reporting).

Nie negując powyższych określeń, warto je uzupełnić o dodatkowy, istotny aspekt. Spra-
wozdawczość narracyjna wydaje się wybiegać poza proste przedstawienie informacji w innej 
formie (słownej lub graficznej). Należy zwrócić uwagę na znaczenie określenia „narracyjna”. 
Według Słownika języka polskiego narracja to „sposób wypowiedzi w utworze epickim, mający 
na celu przedstawienie zdarzeń w określonym porządku czasowym” albo po prostu opo-
wiadanie6. Nieco szerzej narrację definiuje Encyklopedia PWN: „wypowiedź mająca na celu 
przedstawienie zdarzeń w określonym porządku czasowym i przyczynowo-skutkowym 
(opowiadanie), wraz z powiązanymi ze zdarzeniami postaciami i środowiskiem (opis)”7. Jest 
zatem opis elementem narracji, a jej elementy muszą być uporządkowane czasowo i według 
związków od przyczyny do skutku. Szczególną cechą sprawozdań narracyjnych jest takie 
ułożenie wypowiedzi, aby zmierzała ona w określonym celu. Istotą sprawozdań narracyj-
nych nie jest bowiem porządek chronologiczny, lecz przyczynowo-skutkowy. Ostatecznym 
skutkiem są efekty działalności jednostki (na przykład wyniki finansowe jednostki lub jej 
wpływ na środowisko naturalne). W łańcuchu przyczynowym wskazuje się na liczby, zda-
rzenia, relacje, zasoby lub okoliczności prowadzące do realizacji zamierzonych rezultatów. 
Ten łańcuch przycznowo-skutkowy, stanowiący fabułę sprawozdania narracyjnego, nie ogra-
nicza się do jednego okresu sprawozdawczego. W naturalny sposób wybiega w przyszłość, 
pozwala więc ocenić użytkownikom perspektywy jednostki. Z uwagi na znaczący element 
subiektywizmu i trudności w weryfikacji części informacji podawanych w sprawozdaniach 
niefinansowych8 przywoływane w treści sprawozdania elementy nie są więc tylko opisem 
sytuacji finansowej jednostki lub jej dokonań w zakresie społecznej odpowiedzialności. Ele-
menty opisowe układają się w całość, mającą przekonać czytelnika do pewnej tezy zawartej 
wprost (ale niekoniecznie) w treści sprawozdania. Na przykład o postępach w realizacji strate-
gii jednostki, o przywiązaniu jednostki do wartości społecznych i etycznych, albo o dbałości 

5 PwC, Manual of Accounting. Narrative Reporting 2014, PricewaterhouseCoopers 2013, s. 1001.
6 Hasło: Narracja, Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/narracja;2568799.html, dostęp 

13.11.2017.
7 Hasło: Narracja, Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/narracja.html, dostęp 13.11.2017.
8 P. Mućko, Atrybuty sprawozdania z działalności na tle sprawozdania finansowego, „Zeszyty Teoretyczne 

Rachunkowości” 2012, t. 66, nr 122, s. 143–152.
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jednostki o zachowanie środowiska naturalnego. Istotnym aspektem sprawozdań narracyj-
nych jest zatem komponent retoryczny (perswazyjny)9.

3. Jakość sprawozdań narracyjnych i jej miary

Do sprawozdań narracyjnych można odnieść kryteria jakościowe sformułowane przez 
Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w jej „Założeniach koncepcyjnych”10. 
Zatem informacje zamieszczane w dowolnym elemencie sprawozdawczości przedsiębiorstw 
powinny być użyteczne dla odbiorców, czyli jednocześnie wiernie odzwierciedlać rzeczywi-
stość i być relewantne do podejmowanych przez nich decyzji11. W zestawieniu jednak z tra-
dycyjnymi informacjami finansowymi, wobec których wymaga się w większym stopniu 
realności, rzetelności, jednoznaczności, selektywności, kompletności i innych podobnych 
cech12, w oczekiwaniach odbiorców wobec pozostałych raportów można widzieć pewne prze-
sunięcia aspektów. Sprawozdania niefinansowe, w tym narracyjne, mogą być subiektywne 
w przekazywaniu części informacji, są bardziej analityczne i prospektywne13.

Złożoność zagadnienia jakości sprawozdań narracyjnych uwidacznia się szczególnie 
mocno przy próbie operacjonalizacji tego zagadnienia, w szczególności jego pomiaru. Kla-
syfikację metod analizy wybranych elementów ujawnień narracyjnych (np. listów do akcjo-
nariuszy) lub ich całości przedstawili między innymi V. Beattie, B. McInnes i S. Fearnley 
(rysunek 1)14. Ich zdaniem metody te można podzielić na:
• subiektywne, oparte na ankietach oceny jakości sprawozdań, wypełnianych na przy-

kład przez analityków giełdowych; krajową wersją subiektywnej oceny jakości raportów 
rocznych są doroczne konkursy Instytutu Rachunkowości i Podatków „The Best Annual 
Report”15,

• semiobiektywne, w których wprowadzono elementy obiektywizujące ocenę.

 9 Por uwagi o konatywnej funkcji rachunkowości jako języka w: M. Masztalerz, Rachunkowość w świetle języ-
koznawstwa, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2013, t. 71, nr 127, s. 177–191.

10 J. N. Chauvey, S. Giordano-Spring, C. H. Cho, D. M. Patten, The Normativity and Legitimacy of CSR Disclosure: 
Evidence from France, „Journal of Business Ethics” 2015, t. 130, nr 4, s. 789–803; Założenia koncepcyjne sprawoz-
dawczości finansowej, w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej: według stanu na dzień 1 stycz-
nia 2011 r., t. A, IFRS Foundation, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, London, Warszawa 2011, s. A23-A56.

11 W.  Gos, S.  Hońko, P.  Szczypa, ABC sprawozdań finansowych: jak je czytać, interpretować i  analizować, 
CeDeWu, Warszawa 2017; por. M. Rówińska, Cechy jakościowe sprawozdania finansowego jednostek gospodar-
czych, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, t. 757, nr 58, s. 375–382.

12 T. Kiziukiewicz, Problemy dostosowania rachunkowości do informacyjnych wymagań zarządzania, wyd. 2, 
„Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński” 2017, t. 979, s. 79.

13 Por. P. Mućko, Atrybuty…, op.cit.
14 V. Beattie, B. McInnes, S. Fearnley, A Methodology for Analysing and Evaluating Narratives in Annual Reports: 

A Comprehensive Descriptive Profile and Metrics for Disclosure Quality Attributes, „Accounting Forum” 2004, 
t. 28, nr 3, s. 205–236.

15 Por. Raport roczny spółki publicznej, red. W. Frąckowiak, Instytut Rachunkowości i Podatków, Warszawa 2011.
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Obiektywizacja pomiaru jakości ujawnień narracyjnych może polegać na zastosowaniu:
• indeksów ujawnień, służących do pomiaru jakości, ilości lub zakresu ujawnień16,
• analiz tekstowych.

Indeksy ujawnień stanowią próbę zagregowania różnych aspektów, mających znaczenie 
przy ocenie jakości ujawnień. Przy ich konstrukcji konieczne jest przypisywanie wartości 
liczbowych do poszczególnych aspektów oceny. Skala oceny może być:
• zero-jedynkowa, czyli za występowanie pewnego rodzaju informacji nadawany jest punkt, 

a za brak tej informacji zero17,
• porządkowa, na przykład odróżniająca występowanie pewnych informacji od podawa-

nia pełnych informacji18,
• określona w bardziej złożonym algorytmie19.

Rysunek 1. Klasyfikacja metod analizy i oceny jakości ujawnień narracyjnych

Metody analizy
sprawozdań
narracyjnych

Subiektywne

oceny
analityków

Semiobiektywne

Indeksy
ujawnień

binarne lub
porządkowe

ważone lub
nieważone

pogrupowane
hierarchicznie

lub proste

Analizy tekstu

tematyczne
analizy treści

ocena
czytelności 

analizy
lingwistyczne

Źródło: V. Beattie, B. McInnes, S. Fearnley, A Methodology for Analysing and Evaluating Narratives in Annual Reports: A Com-
prehensive Descriptive Profile and Metrics for Disclosure Quality Attributes, „Accounting Forum” 2004, t. 28, nr 3, s. 205–236.

16 F. Bravo Urquiza, M. C. Abad Navarro, M. Trombetta, Disclosure Indices Design: Does it Make a Difference?, 
„Revista de Contabilidad” 2009, t. 12, nr 2, s. 253–277.

17 Np. E. Bonsón, M. Bednárová, CSR Reporting Practices of Eurozone Companies, „Revista de Contabilidad” 
2015, t. 18, nr 2, s. 182–193.

18 Np. R. Sydserff, P. Weetman, A Texture Index for Evaluating Accounting Narratives: An Alternative to Reada-
bility Formulas, „Accounting, Auditing & Accountability Journal” 1999, t. 12, nr 4, s. 459–488.

19 Np. S. Beretta, S. Bozzolan, Quality versus Quantity: The Case of Forward-Looking Disclosure, „Journal of 
Accounting, Auditing & Finance” 2008, t. 23, nr 3, s. 333–376; G. Michelon, S. Pilonato, F. Ricceri, CSR Reporting 
Practices and the Quality of Disclosure: An Empirical Analysis, „Critical Perspectives on Accounting” 2015, t. 33, 
nr Supplement C, s. 59–78.
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Różne warianty konstrukcji indeksów ujawnień mogą zakładać hierarchiczne grupo-
wanie aspektów oceny oraz nadawanie wag poszczególnym aspektom oceny. Bardzo często 
w badaniach nad jakością ujawnień zakłada się, że wyższa jakość informacji oznacza, że jest 
jej więcej. Założenie to, choć upraszcza procedurę badawczą, ma jednak wielu krytyków20. 
Warto zatem wyróżnić indeksy mierzące21:
• ilość – przyjmują wyższe wartości dla większych rozmiarów informacji (np. większej 

liczby słów lub zdań);
• zakres, czyli występowanie informacji z pewnego wzorcowego zestawu; indeksy takie przyj-

mują wyższe wartości dla sprawozdań, w których występuje więcej rodzajów informacji;
• jakość ujawnień (w bardziej precyzyjnym znaczeniu tego słowa).

Ostatnia kategoria wymaga konstrukcji złożonego indeksu, obejmującego elementy 
informacji niefinansowej o dobrej jakości. Konieczne jest w tym przypadku sformułowanie 
koncepcji teoretycznej jakości takiej informacji albo wykorzystanie istniejących. Na przy-
kład S. Beretta i B. Bozzolan zaproponowali koncepcję pomiaru jakości przedstawioną na 
rysunku 2.

Pełne objaśnienie koncepcji Beretty i Bozzolana można znaleźć w cytowanej publikacji. 
Tylko przykładowo warto przyjrzeć się aspektowi perspektywy czasowej informacji, która 
wymaga oceny:
1) orientacji czasowej samej informacji:

 • historyczna,
 • prospektywna,
 • niezorientowana czasowo;

2) orientacji kierownictwa na działania, wynikającej z przedstawionej informacji, z uwzględ-
nieniem:
 • informacji o stanie bieżącym,
 • oczekiwań i hipotez kierownictwa,
 • planowanych działań,
 • podjętych decyzji.

Według autorów koncepcji wyższą jakością odznaczają się informacje o planach, decy-
zjach, oczekiwaniach lub wprost odnoszące się do przyszłości, ponieważ mają charakter pro-
spektywny. Problematyczność całej przedstawionej koncepcji oceny jakości ujawnień obrazuje 
złożoność problemu konstrukcji mierników (indeksów) jakości. W literaturze występuje wiele 
innych konstrukcji indeksów22.

20 C. A. Botosan, Discussion of a Framework for the Analysis of Firm Risk Communication, „The International 
Journal of Accounting” 2004, t. 39, nr 3, s. 289–295; J. N. Chauvey, S. Giordano-Spring, C. H. Cho, D. M. Patten, 
The Normativity…, op.cit.

21 F. Bravo Urquiza, M. C. Abad Navarro, M. Trombetta, Disclosure…, op.cit.
22 Np. G. Michelon, S. Pilonato, F. Ricceri, CSR Reporting…, op.cit.; L. L. Eng, Y. T. Mak, Corporate Governance 

and Voluntary Disclosure, „Journal of Accounting and Public Policy” 2003, t. 22, nr 4, s. 325–345; R. Shalev, The 
Information Content of Business Combination Disclosure Level, „The Accounting Review; Sarasota” 2009, t. 84, 
nr 1, s. 239–270.
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Rysunek 2. Koncepcja pomiaru jakości ujawnień opisowych S. Beretty’ego i B. Bozzolana
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Źródło: S. Beretta, S. Bozzolan, Quality versus Quantity: The Case of Forward-Looking Disclosure, „Journal of Accounting, 
Auditing & Finance” 2008, t. 23, nr 3.

Na potrzeby konstrukcji indeksów, na przykład w zakresie oceny przedmiotu ujawnień, 
wykorzystuje się metodę tematycznej analizy treści (ang. thematic content analysis), która 
samodzielnie również może stanowić metodę oceny jakości sprawozdań narracyjnych (bez 
dalszej jej agregacji w postaci indeksu23). Stosuje się ją w szczególności w badaniach nad spra-
wozdawczością w zakresie CSR, na przykład w celu wykazania obecności pożądanych wątków 
w tej sprawozdawczości, albo jej zróżnicowania24. Analiza treści może być przeprowadzana 

23 Przykładem takiego zastosowania jest pierwsze w polskiej literaturze z zakresu rachunkowości badanie 
struktury tematycznej sprawozdań z działalności polskich spółek w: P. Mućko, Koncepcja zmian w sprawozdaw-
czości finansowej spółek publicznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.

24 Np. J.  Krasodomska, CSR Disclosures in  the Banking Industry. Empirical Evidence from Poland, „Social 
Responsibility Journal” 2015, t. 11, nr 3, s. 406–423; E. I. Szczepankiewicz, P. Mućko, CSR Reporting Practices of 
Polish Energy and Mining Companies, „Sustainability” 2016, t. 8, nr 2, s. 126.
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przez człowieka lub przez odpowiednie programy, bazujące na metodach słownikowych albo 
statystycznych25.

Badania nad czytelnością (lub zrozumiałością, transparentnością) ujawnień polegają 
na ocenie stopnia trudności tekstu w odbiorze czytelników. W tym celu stosuje się metody 
opracowane przez językoznawców, na przykład wskaźnik mglistości tekstu (ang. fog index) 
albo wskaźniki Flescha26. Obie metody wymagają policzenia liczby słów w zdaniu oraz liczby 
sylab na jedno słowo. Im dłuższe zdania zamieszczono w tekście, tym uważany jest on za 
trudniejszy. Podobnie im więcej sylab ma przeciętne słowo, tym trudniej zrozumiały jest 
tekst27. Warto dodać, że w obszarze ujawnień finansowych użyteczność mierników mglisto-
ści tekstu została zakwestionowana – sprawozdania finansowe muszą informować o złożo-
nych zjawiskach; do wielu długich słów i zwrotów ich czytelnicy są przyzwyczajeni, a nawet 
ich oczekują28. Ponadto zauważa się, że wskaźnik mglistości nie odzwierciedla oczekiwanej 
przez badaczy istoty, czyli nie mierzy jakości tekstu29. Inne metody oceny zrozumiałości 
wykorzystują słowniki, na przykład listę prostych słów, listę słów wskazujących na objaśnia-
nie („ponieważ”, „dlatego” i podobne), albo na emocje. Większy udział słów prostych oznacza 
prostszy tekst. Więcej objaśnień oraz słów nacechowanych negatywnymi emocjami inter-
pretuje się niekorzystnie dla zrozumiałości tekstu30.

Specyficzną metodę analizy lingwistycznej zaproponowali R. Sydserff i P. Weetman31. 
Na podstawie teorii językoznawczych opracowali sześć obszarów składających się na ocenę 
poszczególnych partii tekstu (przeważnie zdań). Te obszary to:
1) koncentracja na temacie,
2) intertekstualność, czyli powiązanie z innymi informacjami w tekście,
3) połączenie (koniunkcja) sąsiadujących informacji,
4) spójność sekwencji informacji,
5) zmiana tematu,
6) szczegółowość informacji.

Wyższa jakość tekstu jest skorelowana z większą koncentracją na temacie wypowie-
dzi, powiązaniem z innymi informacjami w tekście, powiązaniem kolejnych informacji ze 
sobą i to powiązaniem w logicznym toku wywodu. Jakości tekstu sprzyjają też przesunięcia 
tematyki w toku wywodu oraz dostarczanie informacji szczegółowych, a nie tylko ogólnych. 

25 F. Li, Textual Analysis of Corporate Disclosures: A Survey of the Literature, „Journal of Accounting Litera-
ture; Gainesville” 2010, t. 29, s. 143–165.

26 P. M. Linsley, M. J. Lawrence, Risk Reporting by the Largest UK Companies: Readability and Lack of Obfusca-
tion, „Accounting, Auditing & Accountability Journal” 2007, t. 20, nr 4, s. 620–627.

27 J. Krasodomska, Ocena zrozumiałości sprawozdania z działalności grupy LOTOS SA z wykorzystaniem apli-
kacji JASNOPIS, „Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach” 2016, nr 268, s. 135–143.

28 T. Loughran, B. Mcdonald, Measuring Readability in Financial Disclosures: Measuring Readability in Finan-
cial Disclosures, „The Journal of Finance” 2014, t. 69, nr 4, s. 1643–1671.

29 M. J. Jones, P. A. Shoemaker, Accounting Narratives: A Review of Empirical Studies of Content and Readabi-
lity, „Journal of Accounting Literature; Gainesville” 1994, t. 13, s. 142.

30 F. Li, Annual…, op.cit., s. 221–247.
31 R. Sydserff, P. Weetman, A Texture…, op.cit.
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Istotną wadą metody jest pewien jej subiektywizm i poleganie na ocenie eksperckiej, jakkol-
wiek autorzy zadbali o możliwie dokładne opisanie procedury oceny, w szczególności wska-
zanie słów kluczowych decydujących o ocenie, tam gdzie to było możliwe.

Powyższy, niepełny z uwagi na rozległość zagadnienia, przegląd metod oceny jakości 
ujawnień narracyjnych obrazuje złożoność zagadnienia. Jakość ujawnień bywa rozumiana 
prosto jako ich rozmiar (obszerność). Takie podejście może mieć uzasadnienie w odnie-
sieniu do pomiaru jakości informacji specyficznych, w konkretnym obszarze, na przykład 
odnoszących się do ochrony środowiska lub informacji prospektywnych. Znajduje również 
zastosowanie na początkowych etapach badań. Jednak nawet wtedy rozmiar nie zawsze 
może oznaczać jakość. Dlatego w innych badaniach jakość ujawnień narracyjnych mierzy 
się bardziej złożonymi metodami, odnoszącymi się do zróżnicowanej tematyki ujawnień 
lub bazujących na bardziej złożonej konstrukcji teoretycznej, wynikającej z analizy znacze-
nia jakości narracji w sprawozdaniach przedsiębiorstw. Należy dodać, że wobec tych trud-
ności niektórzy autorzy formułują tezę o nieodłącznej nieuchwytności lub niemierzalności 
jakości informacji sprawozdawczej32. Inni natomiast dowodzą, że złożoność mierników 
jakości ujawnień nie idzie w parze z lepszym odzwierciadleniem istoty zjawiska i postu-
lują powrót do najprostszych metod pomiaru, empirycznie udowadniając, że tak prosta 
miara jak wielkość pliku ze sprawozdaniem lepiej opisuje jego jakość33. Istotnie, najprost-
szą metodą na ukrycie informacji, które zarząd musi ujawnić, jest przeładowanie sprawoz-
dania zbędnymi lub mniej istotnymi danymi. Wobec takiej polityki więcej informacji nie 
oznacza wyższej jakości sprawozdań.

4. Czynniki kształtujące jakość ujawnień narracyjnych

Pomimo trudności z oceną jakości ujawnień narracyjnych przeprowadzono wiele badań 
nad czynnikami wpływającymi na tę jakość34. Najczęściej występujące wymieniono niżej.
1. Rozmiar przedsiębiorstwa – z wielu badań wynika, że większe przedsiębiorstwa sporzą-

dzają sprawozdania obszerniejsze, a jeżeli osobno badano jakość, to również mogła być 
skorelowana pozytywnie z rozmiarem35. Relację tę wbudowano nawet w metody  badawcze, 

32 C. A. Botosan, Discussion…, op.cit.; por. również A. Beyer, D. A. Cohen, T. Z. Lys, B. R. Walther, The Finan-
cial Reporting Environment: Review of the Recent Literature, „Journal of Accounting and Economics” 2010, t. 50, 
nr 2–3, s. 296–343.

33 T. Loughran, B. Mcdonald, Measuring…, op.cit.
34 Wobec niejednoznaczności zagadnienia jakości na potrzeby opisania czynników kształtujących jakość spra-

wozdań narracyjnych przyjęto, że można ją mierzyć ilością informacji.
35 S. Abraham, P. Cox, Analysing the Determinants of Narrative Risk Information in UK FTSE 100 Annual 

Reports, „The British Accounting Review” 2007, t. 39, nr 3, s. 227–248; S. Brammer, S. Pavelin, Voluntary Environ-
mental Disclosures by Large UK Companies, „Journal of Business Finance & Accounting” 2006, t. 33, nr 7–8, s. 1168–
1188; H. Elzahar, K. Hussainey, Determinants of Narrative Risk Disclosures in UK Interim Reports, „The Journal 
of Risk Finance” 2012, t. 13, nr 2, s. 133–147; K. Hussainey, B. Al-Najjar, Future-oriented Narrative Reporting: 
Determinants and Use, „Journal of Applied Accounting Research” 2011, t. 12, nr 2, s. 123–138; F. Li, Economic 
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traktując odchylenie rzeczywistej ilości informacji od ilości prognozowanej na podstawie 
rozmiarów przedsiębiorstwa jako miarę jakości informacji36. Im wyższa różnica między 
rzeczywistą ilością informacji a prognozowaną, tym wyższa jakość.

2. Wyniki finansowe i niefinansowe – bardziej zyskowne przedsiębiorstwa ujawniają in-
formacje o lepszej jakości37, w szczególności ujawniają więcej informacji prospektyw-
nych38. Podobną relację zauważono w odniesieniu do ujawnień dotyczących ochrony 
środowiska: im lepsze wyniki działalności przedsiębiorstwa w tym zakresie, tym wię-
cej ujawnień39.

3. Zmienne opisujące ład korporacyjny przedsiębiorstwa również w istotnym stopniu wpły-
wają na ilość i jakość informacji. Do zmiennych tych należą: stopień niezależności oraz 
doświadczenie rady dyrektorów (np. występowanie dyrektorów niezależnych), posiada-
nie istotnych inwestorów lub specyficznych inwestorów (finansowych, państwowych), 
wielkość udziałów kadry kierowniczej w akcjonariacie, rozproszenie akcjonariatu40. 
Czynniki te wpływają w zróżnicowany sposób na ilość i jakość ujawnień. Na przykład, 
im mniej udziałów posiada kadra zarządzająca, tym więcej informacji ujawnia spółka41. 
Istotny udział państwa42 lub towarzystw ubezpieczeniowych43 w strukturze akcjonariatu 
również wpływa pozytywnie na ilość ujawnień. Procentowy udział w kapitale najwięk-
szego akcjonariusza negatywnie wpływa na jakość informacji o środowisku44. Większa 
niezależność rady pozwala na ujawnianie mniejszej ilości informacji45, choć w innych 

Consequences of Alternative Accounting Standards and Regulation…, op.cit.; P. M. Linsley, P. J. Shrives, Examining 
Risk Reporting in UK Public Companies, „The Journal of Risk Finance” 2005, t. 6, nr 4, s. 292–305; P. M. Linsley, 
P. J. Shrives, Risk Reporting: A Study of Risk Disclosures in the Annual Reports of UK Companies, „The British Acco-
unting Review” 2006, t. 38, nr 4, s. 387–404; L. L. Eng, Y. T. Mak, Corporate…, op. cit.

36 Np. V. Beattie, B. McInnes, S. Fearnley, A Methodology…, op.cit.; S. Beretta, S. Bozzolan, Quality…, op.cit.; 
F. Bravo Urquiza, M. C. Abad Navarro, M. Trombetta, Disclosure…, op.cit.

37 F. Li, Economic…, op.cit.
38 K. Hussainey, B. Al-Najjar, Future-oriented…, op.cit.; F. Li, The Information Content of Forward-Looking 

Statements in Corporate Filings-A Naïve Bayesian Machine Learning Approach, „Journal of Accounting Research” 
2010, t. 48, nr 5, s. 1049–1102.

39 P. M. Clarkson, Y. Li, G. D. Richardson, F. P. Vasvari, Revisiting The Relation Between Environmental Per-
formance and Environmental Disclosure: An Empirical Analysis, „Accounting, Organizations and Society” 2008, 
t. 33, nr 4, s. 303–327.

40 S. Abraham, P. Cox, Analysing…, op.cit.; S. Brammer, S. Pavelin, Voluntary…, op.cit.; K. Hussainey, B. Al-Naj-
jar, Future-oriented…, op.cit.; K. Rao, C. Tilt, Board Diversity and CSR reporting: An Australian Study, „Meditari 
Accountancy Research” 2016, t. 24, nr 2, s. 182–210; M. Wang, K. Hussainey, Voluntary Forward-looking State-
ments Driven by Corporate Governance and Their Value Relevance, „Journal of Accounting and Public Policy” 
2013, t. 32, nr 3, Special Issue on Accounting and Corporate Governance, s. 26–49; L. L. Eng, Y. T. Mak, Corpo-
rate…, op.cit.

41 L. L. Eng, Y. T. Mak, Corporate…, op.cit.
42 Ibidem.
43 S. Abraham, P. Cox, Analysing…, op.cit.
44 S. Brammer, S. Pavelin, Voluntary…, op.cit.
45 L. L. Eng, Y. T. Mak, Corporate…, op.cit.
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badaniach ilość informacji prospektywnych46 lub o ryzyku47 jest pozytywnie skorelowa-
na z niezależnością rady.

4. Sektor – w badaniach na jakością informacji sektor jest często traktowany jako zmienna 
kontrolna48, odzwierciedla bowiem wiele czynników specyficznych, na przykład środo-
wisko regulacyjne. W sektorach o większym wpływie na otoczenie, regulacje dotyczące 
CSR zwykle bywają bardziej rygorystyczne49. Znaczenie ma presja inwestorów: w bran-
żach o większym wpływie na środowisko (przemysł wydobywczy lub chemiczny), ujaw-
nienia mają wyższą jakość niż w branżach wpływających na środowisko w mniejszym 
stopniu (np. sektor finansowy)50.

5. Ryzyko – im bardziej ryzykowne przedsiębiorstwo, tym publikuje więcej ujawnień 
na temat ryzyka51.
Przedstawiona lista grup czynników nie jest pełna, niemniej obrazuje najbardziej 

powszechne kierunki badań nad czynnikami kształtującymi jakość sprawozdań narracyj-
nych. Ponadto przedstawione relacje nie mogą być traktowane jako udowodnione ponad 
wszelką wątpliwość — nawet dość dobrze ugruntowana w badaniach relacja jakości infor-
macji i rozmiarów przedsiębiorstwa bywa kwestionowana52. Różnice między wynikami róż-
nych badań mogą być związane z różnymi metodami oraz zakresem pomiaru jakości i ilości 
informacji. Wymienione zestawienie dowodzi, że konieczne są dalsze badania nad czynni-
kami kształtującymi jakość sprawozdań narracyjnych oraz nad określeniem znaczenia jako-
ści ujawnień narracyjnych.

5. Podsumowanie

W przedstawionym przeglądzie zaprezentowano wybrane badania odnoszące się wprost 
do tematyki jakości ujawnień lub sprawozdań narracyjnych. W pierwszej części omówiono 
najczęściej stosowane lub najbardziej obiecujące metody badania jakości ujawnień narra-
cyjnych, a w drugiej czynniki wpływające na jakość ujawnień narracyjnych, które mogą być 
wykorzystane jako zmienne kontrolne w badaniach empirycznych.

W pierwszych chronologicznie badaniach przyjęto, że większa jakość ujawnień narracyj-
nych wynika z ich większej ilości. Jednak w kolejnych badaniach zakwestionowano to zało-
żenie. Powstały bardziej złożone metody, bazujące na różnych założeniach, w szczególności 

46 K. Hussainey, B. Al-Najjar, Future-oriented…, op.cit.
47 S. Abraham, P. Cox, Analysing…, op.cit.
48 S. Beretta, S. Bozzolan, Quality…, op.cit.; S. Abraham, P. Cox, Analysing…, op.cit.
49 S. Young, M. Marais, A Multi-level Perspective of CSR Reporting: The Implications of National Institutions 

and Industry Risk Characteristics, „Corporate Governance: An International Review” 2012, t.20, nr 5, s. 432–450.
50 S. Brammer, S. Pavelin, Voluntary…, op.cit.
51 F. Li, Economic…, op. cit.; S. Abraham, P. Cox, Analysing…, op.cit.
52 S. Beretta, S. Bozzolan, Quality…, op.cit.
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na ocenie zróżnicowania tekstu według przyjętych kryteriów i atrybutów (tematyki, orientacji 
czasowej itp.). Jakkolwiek złożone indeksy pomiaru jakości ujawnień narracyjnych są bardzo 
obiecujące, poddano je również krytyce. Z uwagi na tę krytykę i postulaty powrotu do pro-
stych metod (oraz dowodzenie ich skuteczności w pomiarze jakości ujawnień narracyjnych), 
można mówić o zamknięciu się pewnego cyklu rozwoju tych metod: od prostych, przez ich 
krytykę do bardziej złożonych, kolejny etap krytyczny i ewentualny powrót do metod pro-
stych, które cały czas są stosowane w wielu badaniach. Niezależnie od tego, która z metod jest 
stosowana w badaniach empirycznych, przebycie takiego cyklu można oceniać jako bardziej 
dojrzały etap rozwoju metod pomiaru jakości ujawnień narracyjnych. Na potrzeby badań 
empirycznych można lepiej dobrać metodę do celów badania.

Nie wydaje się jednak możliwe ani uzasadnione wskazywanie jednej najlepszej metody. Po 
pierwsze, metodę należy dobierać do celów badania empirycznego. Po drugie, wybór metody 
zależy również od fazy badania (badania wstępne czy pogłębione). Po trzecie wreszcie, oma-
wiane metody służą do pomiaru bardzo złożonego fenomenu jakości, który nawet na pozio-
mie koncepcyjnym można różnie definiować. Inne aspekty jakości informacji finansowej 
podkreślają założenia koncepcyjne rachunkowości, inne różni autorzy (wskazani w tekście, 
np. T. Kiziukiewicz53). Fundamentalne pytania, na przykład o konieczność uwzględnienia 
subiektywnej oceny użytkownika, nie znajdują jednoznacznej odpowiedzi. Z jednej strony 
informacje są dla użytkownika, zatem jego ocena powinna mieć duże znaczenie przy konstru-
owaniu mierników jakości ujawnień narracyjnych. Z drugiej jednak – metody oparte na oce-
nie użytkowników należy stosować ostrożnie z uwagi na niepewność ich rezultatu. Obarczone 
są dużą dozą subiektywizmu, zależne od doświadczenia, wykształcenia odbiorców, podat-
nych – pomimo doświadczenia i wykształcenia – na manipulacje. Ponadto są pracochłonne. 
Można dowodzić, że pomiar jakość raportu należy oprzeć na bardziej zobiektywizowanych 
kryteriach. Zdaniem autora niniejszego opracowania, w węziej ukierunkowanych badaniach, 
na przykład zmierzających do oceny wybranego zakresu ujawnień (środowiskowych, prospek-
tywnych itp.), zastosowanie wciąż mogą znaleźć metody mierzące w istocie ilość informa-
cji. Powinna to być jednak ilość mierzona w relacji do ilości oczekiwanej, z uwzględnieniem 
zmiennych kontrolnych, w szczególności takich, jak wyliczone w drugiej części artykułu. 
W innych, bardziej złożonych badaniach nad większymi partiami tekstu (a w szczególności 
nad jakością całych sprawozdań narracyjnych) trudno pomijać ocenę zróżnicowania ujawnień. 
Dobrej jakości sprawozdanie zawiera zróżnicowane (według różnych kryteriów) informacje.

Ponadto na początku artykułu zwrócono uwagę na specyficzne przesunięcie znaczenia we 
frazie „sprawozdania narracyjne” na komponent retoryczny (perswazyjny) tekstu. Od spra-
wozdań narracyjnych można oczekiwać, że będą przekonywały czytelników do tez zamie-
rzonych przez autorów. Jednak w nurcie badań na jakością komponent retoryczny niemal 
nie występuje. Nie znaczy to, że ta cecha nie podlega badaniom. Wprost przeciwnie, opubli-
kowano wiele badań na ten temat (np. dotyczących elementów wartościujących wypowiedzi 

53 T. Kiziukiewicz, Problemy…, op.cit.
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pozytywnie bądź negatywnie54 oraz wykorzystania elementów graficznych w zarządzaniu 
wrażeniem55), jednak rzadko łączą się one wprost z jakością sprawozdań56. Powstaje bowiem 
pytanie (natury ponownie fundamentalnej dla definicji jakości ujawnień): Czy sprawozda-
nie, w którym duża porcja komunikatów ma na celu przekonanie czytelnika, to sprawoz-
danie o wyższej jakości czy niższej? Zwolennicy obiektywizacji przekazu (jego rzetelności, 
wiarygodności) uznaliby, że nie. Na przykład z perspektywy założeń koncepcyjnych spra-
wozdawczości finansowej takie stanowisko należy uznać za słuszne. Zgodnie z założeniami 
koncepcyjnych do MSSF w sprawozdawczości nie ma miejsca na perswazję. Jednak z per-
spektywy autora komunikatu ważna jest jego skuteczność, czyli przekonanie czytelnika do 
zasadniczego komunikatu tekstu, co nie oznacza automatycznie manipulacji. Nie rozstrzy-
gając w tym miejscu zagadnienia, warto zaważyć, że wpływ perswazji na jakość sprawozdań 
narracyjnych wymaga dalszych analiz.

Przedstawione w artykule zagadnienia nie wyczerpują zagadnienia jakości sprawozdań 
narracyjnych i jej determinant. Obrazują raczej stan bieżący prowadzonych wciąż badań.
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Quality of Narrative Reporting and Its 
Determinants – Overview of Literature

Summary

Narrative reporting encompasses several important trends in modern corporate accounting: report-
ing in the area of corporate social responsibility, environmental protection, risk and forward-looking 
information. The paper discusses studies on the quality of narrative reporting and its determinants. 
Three groups of methods have been distinguished that use forward-looking disclosure indices and 
content analyses, including thematic content analyses, readability and linguistic indices. It also dis-
cusses the proposal of a comprehensive measure assessing the quality of disclosure presented by Beretta 
and Bozzolan. In conclusions we stress that narrative aspect of corporate reporting includes elements 
of persuasion whose impact upon the quality of information has not been sufficiently examined yet.

Keywords: financial accounting, corporate accounting, quality of information, research methods, 
content analysis
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1. Wprowadzenie

Wielu obserwatorów współczesnych warunków prowadzenia biznesu uważa, że mają one 
charakter burzliwy. Wymienioną burzliwość otoczenia biznesu w sposób znamienny znaczy 
nieliniowość zmian, a szczególnie zmian produktowych i organizacyjnych. Taki charakter 
zmian stawia przed menedżerami wyzwania w zakresie przyszłości prowadzonego biznesu. 
Obecnie nie budzi oporu stwierdzenie, że przyszłość kształtuje się dzisiaj. W tym kontekście 
można sformułować pytanie: W jaki sposób prowadzić biznes dzisiaj, aby odnosić sukces obec-
nie i w przyszłości? Zagadnienie to spędza sen z powiek niejednego menedżera i naukowca. 
Celem podjętych tutaj prac jest sformułowanie zarysu owego sposobu postępowania.

Na podstawie własnych wieloletnich doświadczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zrealizowanych prac naukowych oraz wykonanych studiów literatury przyjmuje się założenie, 
że uzyskanie odpowiedzi na postawione pytanie wymaga oparcia się na teorii słabych sygna-
łów, wykorzystania foresightu oraz zastosowania ciągu zarządzania strategicznego biznesem.

Opierając się na określonym celu oraz przyjętym założeniu można sformułować hipo-
tezę: sukces obecnie i w przyszłości osiągną te przedsiębiorstwa, które właściwie odczytają 
słabe sygnały przyszłych potrzeb ludzkich, na ich podstawie stworzą pomysł na biznes, skon-
figurują model biznesu przyszłości oraz wdrożą strategię pozwalającą wygrać konkurencję.

W trakcie prowadzonych prac zostaną wykorzystane studia literatury, ujmującej teo-
rie słabych sygnałów, foresightu oraz ciągu zarządzania strategicznego biznesem. Ponadto 
zastosowano metody wnioskowania logicznego oraz triangulację. Można sądzić, że osią-
gnięte wyniki badań mogą być wykorzystane zarówno na gruncie zarządzania gospodar-
czego, jak i publicznego.

Praca ma charakter teoriotwórczy i jest wstępnym krokiem do zbudowania koncepcji 
badań podstawowych w tym obszarze. Całość rozważań mieści się w zakresie zarządzania 
strategicznego.

2.  Podstawowe składniki koncepcji słabych sygnałów 
w zarządzaniu biznesem

Pojęcie słabych sygnałów w zarządzaniu wprowadził H. I. Ansoff1, określając je jako nie-
precyzyjne, wczesne oznaki nieuchronnie zbliżających się istotnych zdarzeń. Koncepcję tę roz-
wijano dalej2, co pozwoliło na pogłębienie rozumienia istoty słabych sygnałów. W zakresie 
definiowania warte przywołania są określania sformułowane przez:

1 H. I. Ansoff, Managing Strategic Surprise by Response to Weak Signals, „California Management Review” 
1975, vol. 18, no. 2.

2 Zob. A. Nalepka, J. Bąk, Implikacje praktyczne koncepcji słabych sygnałów dla zarządzania strategicznego, 
http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/2.4.pdf, dostęp 25.09.2017.
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• A. K. Koźmińskiego – słabo zauważalne tendencje, które mogą w przyszłości wywrzeć 
zasadniczy wpływ na przewagę konkurencyjną3,

• E. Hiltunena – dzisiejsze wczesne formy informacji, które mogą przepowiedzieć zmiany 
w przyszłości4.

• A. Nalepkę i J. Bąka – „prospektywna oznaka posiadająca nieostre pole semantyczne. Jest 
nośnikiem komunikatu o określonych atrybutach obiektu i umożliwia z wyprzedzeniem 
czasowym identyfikację możliwych zmian otoczenia w przyszłości”5.
Przytoczone tutaj definicje oddają istotę słabych sygnałów oraz pozwalają na wskazanie 

ich cech głównych6:
• są one związane z ewentualnymi przyszłymi zdarzeniami mającymi zdolność wywiera-

nia wpływu na przedsiębiorstwo (w tym jego konkurencyjność),
• powinny ostrzegać wystarczająco wcześnie, aby umożliwić menedżerom reakcję,
• nie są kwantyfikowalne – ich charakter jest raczej jakościowy niż ilościowy,
• są niejednoznaczne – dają wskazówki, ale nie dają pewności,
• mają charakter fragmentaryczny, przez co nieostre jest ich pole semantyczne.

Poszukiwać słabych sygnałów należy, jak wskazuje A. K. Koźmiński7, wewnątrz przedsię-
biorstwa oraz w jego otoczeniu. Do tych pierwszych można zaliczyć np. symptomy zużywa-
nia się kultury organizacyjnej, zaś do drugich – np. zarysowujące się słabości w przewadze 
konkurencyjnej.

Warto także wskazać na źródła słabości sygnałów. Zwracają na nie uwagę A. Nalepka 
i J. Bąk. Wymienieni badacze wskazują, że obiekty w otoczeniu ciągle wysyłają sygnały będące 
nosicielami komunikatów, które mają charakter potencjalny i aktywny. Potencjalny charakter 
komunikatów oznacza występowanie informacji obiektywnych, niezależnych od obserwatora. 
Każdy obiekt „coś” komunikuje, a informacje są treścią tego komunikatu. Aktywny charakter 
komunikatów ujmuje występowanie informacji subiektywnych, kontekstowo absorbowanych 
przez obserwatora. Wobec tego można zaznaczyć, że występuje różnica między emitującym 
sygnał obiektem a przypisanym sygnałowi znaczeniem. To tutaj występują źródła słabości 
sygnałów. Mogą one być powiązane z siłą sygnału (skąpa ilość informacji) oraz konceptual-
nym odbiorem pola znaczeń niesionych przez sygnał (słabość semantyczna).

Dopełnieniem zarysowanego tutaj obrazu będzie model słabego sygnału. Opierając się 
na cytowanej pracy Nalepki i Bąka, którzy wykorzystali wyniki prac E. Hiltunena8, warto 
przywołać model słabego sygnału, ujawniający jego wymiary (rysunek 1).

3 A. K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, 
s. 100.

4 E. Hiltunen, The Futures Window – a Medium for Presenting Visual Weak Signals to Trigger Employees. 
Futures Thinking in Organization, Helsinki School of Economics, Working Papers W-423, April 2007.

5 A. Nalepka, J. Bąk, Implikacje… op.cit. s. 114–115.
6 Zob. ibidem.
7 A. K. Koźmiński, Zarządzanie…, op.cit.
8 E. Hiltunen, The Future Sign and Its Three Dimension, „Futures” 2008, vol. 40, no. 3.
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Rysunek 1. Trójwymiarowy model słabego sygnału

Siła sygnału Mocny sygnał

Słaby sygnał problem

Źródło: Hiltunen E., The Future Sign and Its Three Dimension, „Futures” 2008, vol. 40, no. 3.

Ukazane na rysunku 1 wymiary słabego sygnału to:
• siła sygnału – informacje i ich widoczność, zatem jakość i ilość informacji;
• problem – liczba powiązanych zdarzeń; w innym ujęciu rozbieżność między stanem 

obecnym a oczekiwanym;
• interpretacja – stopień zrozumienia sygnału; zatem to siła zdolności semantycznych obser-

watora, związana z jego zdolnościami heurystycznymi i progiem wrażliwości dostrzega-
nia nowych stanów rzeczywistości.
Opierając się na pracach wymienionych badaczy, można przyjąć, że sygnał fluktuuje od 

słabego do mocnego, gdy co najmniej jeden wymiar osiąga wzrost. Osiągnięcie przez sygnał 
poziomu mocnego zwykle powoduje, że odczytuje go wielu menedżerów, przez co mogą się 
oni (a przez to cała branża) przygotować do zmian. W takiej sytuacji wygranie walki kon-
kurencyjnej napotyka na trudności.

Diagnozowanie słabych sygnałów ma na celu wczesne rozpoznanie przyszłych stanów 
otoczenia dalszego i bliższego. Celem tego jest przygotowanie przedsiębiorstwa na nadcho-
dzące zmiany w prowadzonym biznesie. Zatem działanie to jest nastawione na przewidy-
wanie przyszłość biznesu. Zagadnienia te znajdują się w obszarze foresight, zatem potrzebne 
jest przedstawienie istotnych dla omawianego tematu elementów tej metody.

3. Istotne elementy foresightu

Zauważenie słabych sygnałów przyszłych zmian prowadzonego biznesu powinno skłonić 
menedżera do podjęcia usystematyzowanych działań w zakresie rekonfiguracji prowadzo-
nego biznesu. W tym celu konieczne jest podjęcie wysiłków nakierowanych na przewidy-
wanie przyszłości. Wsparciem dla takich wysiłków są badania typu foresight. Określa się je 
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jako proces pomiaru oraz oceny przyszłych potrzeb, szans, zagrożeń i wyzwań związanych 
z rozwojem społecznym, ekonomicznym i technicznym przedsiębiorstwa9. W literaturze 
wskazuje się, że foresight nie ma zamiaru formułowania przewidywań; raczej jest to proces 
szukający wspólnych wizji przyszłości, które zainteresowane strony chcą zrealizować przez 
działania podejmowane aktualnie. W ten sposób foresight nie jest związany z przewidywa-
niem przyszłości, a raczej z jej tworzeniem10.

W aspekcie słabych sygnałów szczególną uwagę zwraca funkcja foresightu związana 
z formułowaniem wyzwań. W tym zakresie foresight oferuje korzystne narzędzie wyłaniania 
wyzwań w postaci analizy SWOTC. Wydaje się, że połączenie tej analizy z burzą mózgów oraz 
zdolnościami heurystycznymi menedżerów w zakresie wyłaniania słabych sygnałów zmian 
potrzeb klientów i nie-klientów tworzy fundament pod konstruowanie przyszłości biznesu.

Metoda burzy mózgów jest dość powszechnie znana, zatem nie istnieje potrzeba jej przy-
bliżania11. Wprawdzie metoda SWOT też jest powszechnie znana, ale tutaj zastosowanie znaj-
duje jej modyfikacja, polegająca na dodaniu piątego wymiaru analizy, a mianowicie wyzwań 
(ang. challenges), co zaproponował polski badacz J. Skulimowski w 2006 r.12. W konsekwencji 
metoda opatrzona została skrótem SWOTC. Obraz tej metody przedstawiono na rysunku 2.

W jednym ze źródeł można przeczytać: „Jako czynniki egzogenne wyróżnia się w niej, 
obok możliwości i zagrożeń, także działające w przyszłości wyzwania, które mogą przekształ-
cić się zarówno w możliwości, jak i w zagrożenia, w zależności od podejmowanych decy-
zji lub zdarzeń niezależnych od decydenta. Pozwala ona jednak na poszerzenie możliwości 
zależnych od właściwego podejmowania decyzji czy dobrego rozpoznania i monitorowania 
warunków otoczenia i jest szczególnie przydatna w przypadku foresightu korporacyjnego, 
gdzie istota metody sprowadza się do wskazania stanu przedsiębiorstwa oraz określenia, jak 
na jego rozwój wpływają czynniki zewnętrzne (otoczenie) i wewnętrzne (potencjał własny). 
Słabe i mocne strony określane są w odniesieniu do czynników wewnętrznych, natomiast 
szanse i zagrożenia mają źródła poza badanym obszarem. Analiza SWOT lub SWOTC często 
stanowi podstawowy materiał do budowania strategii rozwoju czy strategii konkurencji”13. 
Stanowisko to celnie formułuje sens metody foresight.

Na rysunku 2 wskazano, że wyzwań trzeba poszukiwać w zakresie istotnych moc-
nych stron i szans oraz słabych stron i zagrożeń. W kontekście prowadzonych tutaj rozwa-
żań należy zwrócić uwagę na to, że sformułowanie obrazu przyszłego biznesu wymaga od 

 9 I. Badecka, J. Skonieczny, Corporate foresight jako narzędzie badania przyszłości przedsiębiorstwa, Corpo-
rate%20foresight_Badecka_Skonieczny, www.ptzp.org.pl, dostęp 29.09.2016.

10 Foresight technologiczny, t. 1, Organizacja i metody, PARP, Warszawa, http://www.foresight.pl/assets/down-
loads/publications/Foresight-Technologiczny-Podr%C4%99cznik-Tom1-Organizacja-i-, dostęp 29.09.2016.

11 Zob. więcej np. w: Foresight…, op.cit. s. 93, J. Kuciński, Podręcznik metodyki foresight dla ekspertów projektu 
Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”, Politechnika War-
szawska, Warszawa 2010, s. 13.

12 A. M. J. Skulimowski, Framing New Member States and Candidate Countries Information Society Insights, 
w: Prospects for a Knowledge-based Society in the New Members States and Candidate Countries, red. R. Compano, 
C. Pascu, Publishing House of the Romanian Academy, Romania 2006, s. 9–51.

13 http://www.foresight.pl/metody-foresightu/analiza-swotc.html, dostęp 26.09.2017.
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menedżera skupienia na słabych sygnałach i oceny ich w kategorii wyzwań powiązanych 
z szansami oraz zagrożeniami. Taka konfiguracja wiedzy umożliwia decydentom podjęcie 
działań wzmacniających mocne i eliminujących (lub choćby osłabiających) w przyszłości 
słabe strony przedsiębiorstwa.

Rysunek 2. Model analizy SWOTC + słabe sygnały
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Źródło: opracowanie własne na podstawie cytowanych źródeł z wykorzystaniem https://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_SWOT, 
dostęp 26.09.2017.

Pozyskanie wiedzy na temat wyzwań przyszłości stawia przed menedżerami pytanie: 
Jak z rekonfigurować prowadzony biznes? Pomoc w tym zakresie można uzyskać, opierając 
dalsze postępowanie na ciągu zarządzania strategicznego biznesem.

4. Obraz ciągu zarządzania strategicznego

Pojęcie ciągu strategicznego wprowadził do zarządzania strategicznego H. I. Ansoff14, 
definiując go jako zbiór charakterystyk, które pozostają wspólne w działaniach strategicznych 

14 H. I. Ansoff, Strategic Management, Macmillan Press, London 1979, s. 93.
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organizacji służącej otoczeniu. Ze względu na rozwój szkoły zasobowej, procesowej i przed-
siębiorczej, podejście Ansoffa należało zmodyfikować. Wykonane uprzednio prace pozwalają 
obecnie przedstawić ciąg zarządzania strategicznego biznesem (CZSB)15 w ujęciu zasobowo-
-procesowym, przy czym ujęcie procesowe wykorzystuje podejście przedsiębiorcze. Podejście 
procesowe uprawnia też do stosowania nazwy łańcucha zarządzania strategicznego bizne-
sem (ang. chain of strategic business management, CSBM), bowiem jego główne fazy nastę-
pują bezpośrednio po sobie, a nierzadko nawet zachodzą na siebie. Obraz omawianego ciągu 
przedstawiono na rysunku 3.

Rysunek 3. Model ciągu zarządzania strategicznego biznesem
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Źródło: opracowanie własne na  podstawie T.  Falencikowski, Zdolności dynamiczne do rozpoznawania nowych możliwości 
generowania wartości w modelu biznesu, w: Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności przedsiębiorstw, red. K. Krzakiewicz, 
Sz. Cyfert, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2017, s. 286.

Przedstawiony na rysunku 3 obraz ciągu zarządzania strategicznego biznesem wymaga 
pewnego omówienia, co zostanie dokonane na gruncie przedsiębiorczości, ujęcia zasobowego 
i podejścia konstruktywistycznego.

15 W tłumaczeniu angielskim może to być series of strategic business management, SSBM.
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Każdy przedsiębiorca jest nosicielem pewnej kultury. Wyznaje określone wartości, sto-
suje uznawane normy, przestrzega właściwych zwyczajów. Wymienione składniki kultury 
będą wprawdzie podlegały fluktuacjom, ale też będą przenikały organizację i składniki biz-
nesu, wywierając wpływ na ich postać. To jest baza, na której przedsiębiorca buduje pomysł 
na biznes, konstruuje ten pomysł, określając wizję, misję, cele biznesu oraz produkt, który 
tutaj odgrywa fundamentalną rolę. To właśnie za pośrednictwem produktu będzie wystę-
powała wymiana/przemiana wartości. Mając pomysł na biznes, przedsiębiorca przechodzi 
do fazy konceptualnego określania postaci biznesu. To wówczas w umyśle twórcy biznesu 
powstają konstrukcje, które obecnie ujmuje się w postaci modelu biznesu.

Ukazane na rysunku 3 składniki modelu biznesu były wielokrotnie opisywane16, zatem 
obecnie warto podkreślić podstawę aksjologiczną. Występujące w pomyśle na biznes war-
tości zostają dookreślone w modelu biznesu; dzieje się to w dwóch wymiarach: wartości dla 
klienta oraz wartości dla przedsiębiorcy. Dotychczasowe badania nad rodzajowym ujęciem 
tego zagadnienia pozwoliły wyłonić wartości: emocjonalne, techniczne, ekonomiczne, spo-
łeczno-etyczne i organizacyjne. W dobie gospodarki opartej na wiedzy niejednokrotnie należy 
także ująć wartości naukowe. Wytwarzając produkt, przedsiębiorca osadza na nim różne 
wartości, tworząc ich chmurę. W chmurze wartości17 poszczególne ich rodzaje mają różne 
wielkości, co powoduje, że to na owych wartościach przedsiębiorcy prowadzą walkę konku-
rencyjną. Postać wartości emitowanych przez przedsiębiorstwo jest determinantą kształtu 
pozostałych składników modelu biznesu. To do nich dobiera się zbiór potrzebnych kom-
petencji i zasobów, konstruuje metodę tworzenia wartości, konfiguruje kanały dystrybucji 
i instrumenty konkurowania. Uzyskiwane przez przedsiębiorcę wynagrodzenie za wytwo-
rzony produkt jest funkcją tych działań.

Kreśląc aksjologię modelu biznesu, trzeba powiedzieć o składniku nazwanym „metoda 
tworzenia wartości”. Obecny stan nauki pozwala na wyłonienie czterech metod tworzenia 
wartości: łańcuch wartości, sklep wartości, sieć wartości, chmura wartości. Cechy charak-
teryzujące wymienione metody tworzenia wartości ujęto w tabeli 1.

Kolejność metod tworzenia wartości ujęta w tabeli 1 nie jest przypadkowa. Rozpoczyna 
łańcuch wartości, który jest metodą najbardziej zwartą, w swoim wyrazie liniową. Luźniej-
szy jest sklep wartości. Kolejno usytuowano sieć wartości, co znajduje swoje uzasadnienie 
w budowie organizacji sieciowej. Natomiast globalizacja, praca na odległość, zmniejszenie 
barier w mobilności zasobów pozwalają na generowanie chmur wartości, np. internetowe 
chmury obliczeniowe czy przechowywania danych.

16 Zob. np. T. Falencikowski, Zdolności dynamiczne do rozpoznawania nowych możliwości generowania war-
tości w modelu biznesu, w: Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności przedsiębiorstw, red. K. Krzakiewicz, 
Sz. Cyfert, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2017, s. 284; T. Falencikowski, Spójność modelu biznesu. Kon-
cepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa 2013.

17 T. Falencikowski, Istota chmury wartości – założenia podstawowe, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej 
Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, Wałbrzych 2015, t. 32.
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Tabela 1. Cechy charakterystyczne metod tworzenia wartości

Metoda tworzenia wartości

Cecha
Łańcuch
wartości

Sklep
wartości

Sieć
wartości

Chmura
wartości

Logika tworzenia 
wartości

Transformacja wejść 
na produkty

Rozwiązywanie 
problemów
klientów

Łączenie klientów Kłębiasta

Podstawowa 
technologia

Liniowa Intensywna Mediacyjna Gwiaździsta

Podstawowe 
kategorie
działań

Logistyka wejść
Operacje
Logistyka wyjść
Marketing
Usługi

Problem: 
stwierdzenie 
i nabycie
Rozwiązywanie 
problemów
Wybór
Wykonanie
Kontrola/ewaluacja

Promowanie sieci
i zarządzanie 
kontraktami
Dostarczanie usług
Działanie 
infrastruktury

Nadbudowywanie 
właściwości produktu
Intususcepcja
Inkluzja

Główna logika relacji 
interaktywnych

Sekwencyjna Cykliczna, spiralna Jednoczesna, 
równoległa

Holistyczna
Wertykalna
Horyzontalna

Podstawowa 
współzależność 
aktywności

Zbiorcza
Sekwencyjna

Zbiorcza
Sekwencyjna
Wzajemna

Zbiorcza
Wzajemna

Gwiaździsta

Najważniejsze 
czynniki kosztowe

Skala produkcji
Wykorzystanie mocy 
produkcyjnych

Opracowanie 
problemu klienta

Skala produkcji
Wykorzystanie mocy 
produkcyjnych

Zadowalający dobór 
składników produktu

Kluczowe czynniki 
wartości

Biegłość procesowa Reputacja Skala
Wykorzystanie mocy 
produkcyjnych

Biegłość relacyjna

Struktura systemu 
biznesowych 
wartości

Powiązane ze sobą 
w łańcuch

Określone w sklepie Warstwowe 
i połączone w sieci

Powiązane ze sobą 
gwiaździście

Źródło: opracowanie własne na podstawie C. B. Stabell, Ø. D. Fjeldstad, Configuring Value for Competitive Advantage: On Cha-
ins, Shops, and Networks, „Strategic Management Journal” 1998, vol. 19; T. Falencikowski, Istota chmury wartości – założenia 
podstawowe, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości” 2015, t. 32.

Skonstruowanie modelu biznesu kieruje przedsiębiorcę w stronę zagadnienia zbytu pro-
duktu. Aby tego dokonać, przedsiębiorca musi wygrać walkę konkurencyjną. Do tego służy 
strategia biznesu, określana przez M. E. Portera strategią konkurencji18. Wskazuje on, że taka 
strategia jest kombinacją celów, do których zmierza przedsiębiorca i środków (zasad postę-
powania), za których pomocą dąży do ich osiągnięcia. W ramach tego określa się domenę 
biznesu, co pozwala na zawężenie pola konkurencji i bardziej celowane dobranie modelu 
konkurowania (kooperacja, koopetycja, konkurencja).

18 M. E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1996, s. 14.
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5. Podsumowanie

Nakreślony obraz słabych sygnałów, foresightu, ciągu zarządzania strategicznego skłania 
do podjęcia próby odpowiedzi na postawione we wstępie pytanie: W jaki sposób prowadzić 
biznes dzisiaj, aby odnosić sukces obecnie i w przyszłości?

Otóż można zająć stanowisko, że tylko łączne wykorzystanie wymienionych tutaj instru-
mentów stwarza szansę na przygotowanie biznesu do funkcjonowania w przyszłości, co znaj-
duje się w powinnościach menedżerskich.
• Początkiem aktywności jest zorganizowanie systemu odczytywania słabych sygnałów 

(niektórzy nazywają to systemem wczesnego ostrzegania).
• Odczytane słabe sygnały trzeba poddać analizie SWOTC, aby spośród nich wyłonić wyzwa-

nia (do tego wyłonienia można użyć metod opisanych w foresight, np. burzy mózgów, 
opinii ekspertów). Do głównych wyzwań należy zaliczyć szanse na zarabianie pieniędzy 
w przyszłości, tj. robienie biznesu przyszłości oraz zagrożenia, które w przyszłości mogą 
zburzyć fundamenty prowadzonego biznesu (np. innowacje typu schumpeterowskiego).

• Wyniki badań foresightowych należy „przyłożyć” do poszczególnych składników ciągu 
zarządzania strategicznego biznesem. Wykorzystanie wyzwań ujętych w kategorii szans 
polega na ich konfrontacji z dotychczasową postacią pomysłu na biznes. Analiza porów-
nawcza zwłaszcza celów biznesu i produktu powinna wskazać ich stopień adekwatno-
ści do generowania wartości w przyszłości. Na szczególną uwagę zasługuje wyłonienie 
nowych potrzeb klientów i nie-klientów oraz wynalezienie produktów zaspokajających 
te przyszłe potrzeby. Kolejno wyniki owej analizy porównawczej należy wykorzystać do 
oceny przydatności poszczególnych składników modelu biznesu w przyszłości. Nowe 
produkty nierzadko implikują zmiany w kolejnych składnikach modelu biznesu. Osią-
gnięcie rekonfiguracji modelu biznesu daje podstawy do nowego określenia strategii 
konkurowania w przyszłości, tj. wskazania nowych celów, nakreślenia granic przyszłej 
domeny działalności (np. nowa postać branży), dobrania metod konkurowania. Można 
zauważyć, że już obecnie coraz częściej występuje koopetycja, zastępująca twardą konku-
rencję; np. sieci telefonii komórkowej, które rywalizują o abonentów, przy budowie sieci 
współpracują, wykorzystując wzajemnie słupy do przekaźników.
Tak przygotowany biznes, jak można sądzić, ma szansę na osiągnięcie sukcesu w przyszłości.
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Weak Signals, Foresight and Strategic Management 
Sequence in Business Configuration in the Future

Summary

Contemporary business environment is highly volatile which is why the ability to adapt one’s business 
to operate in the future becomes a highly pertinent issue. To be successful in business of the future one 
may need to use knowledge that is already available. Special attention should be paid to weak signals 
theory, foresight and strategic management sequence which taken together help in working out a po-
sition on the future of business. Theoretical studies conducted and discussed in this paper confirm the 
usefulness of such knowledge. The use of the above mentioned instruments to learn about the future 
and gear business towards the future increases management chances of success.

Keywords: weak signals, foresight, strategic management sequence, business model, the future of business


