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Wstęp 

Czwarty tom serii wydawniczej „Biblioteka Polskiej Modernizacji”1, będą-

cej najważniejszym efektem realizacji finansowanego przez Ministerstwo 

Edukacji i Nauki (wcześniej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) pro-

jektu badawczego „W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni 

Polacy w XIX–XXI wieku”, poświęcony jest procesom modernizacji gospodar-

czej w Polsce po 1989 r., czyli w okresie transformacji ustrojowej, z założenia 

niosącej ze sobą bogaty pakiet przemian modernizacyjnych.  

Zgodnie z ideą projektu tom zawiera wyniki podejmowanych przez histo-

ryków gospodarczych i ekonomistów najnowszych badań nad przemianami 

gospodarczymi zachodzącymi w Polsce po przełomie ustrojowym. Przemiany 

te prowadziły do stabilizacji polskiej gospodarki, skierowanej na tory opartej 

na własności prywatnej gospodarki rynkowej, ale równocześnie miały wiele 

negatywnych skutków ubocznych i niepowodzeń, które także stały się przed-

miotem refleksji autorów.  

Podobnie jak w przypadku poprzednich tomów serii także i tym razem 

można zauważyć, iż będące przedmiotem rozważań autorów zagadnienia 

niejednokrotnie były już tematem dociekań naukowych prowadzonych za-

równo z perspektywy ekonomicznej, jak i, zdecydowanie rzadziej, w ujęciu 

historii gospodarczej2. Mimo jednak istniejącego już dosyć pokaźnego dorob-

                                       
1
 Poprzednie tomy serii poświęcone przemianom modernizacyjnym na ziemiach 

polskich: W drodze ku niepodległości. Przemiany modernizacyjne na ziemiach polskich 

w II połowie XIX i na początku XX wieku, red. P. Grata, Rzeszów 2019; Przemiany mo-

dernizacyjne w Drugiej Rzeczypospolitej, red. P. Grata, Rzeszów 2020; Modernizacja 

bez suwerenności. Przemiany gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej, red. P. Grata, 

Rzeszów 2021 (całość dorobku publikacyjnego powstającego w ramach realizacji pro-

jektu jest dostępna na stronie internetowej www.wdrodzekumodernizacji.pl). 
2
 Zob. np. 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, red. G.W. Ko-

łodko, J. Tomkiewicz, Warszawa 2009; L. Balcerowicz, 800 dni. Szok kontrolowany, 

Warszawa 1992; tenże, Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, 
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ku publikacyjnego badania naukowe związane z polską transformacją gospo-

darczą wciąż znajdują się we wstępnym stadium i dlatego konieczne wydaje 

się dalsze ich prowadzenie. Próbą odpowiedzi na tak postawiony postulat 

badawczy jest niniejszy tom. Wartość zamieszczonych w nim opracowań 

podnosi również to, że prezentowane studia w dużej mierze stanowią próbę 

spojrzenia na zachodzące w polskiej gospodarce zjawiska modernizacyjne 

z perspektywy historycznej, rzadko dotychczas wykorzystywanej do badań 

nad polską transformacją.  

Opracowania te zostały przedstawione w pięciu zasadniczych częściach 

obejmujących wybrane dziedziny zainicjowanych w Polsce po 1989 r. proce-

sów transformacji gospodarczej. Część pierwsza poświęcona została zagad-

nieniom teoretycznym oraz systemowym, druga traktuje o zachodzących 

w polskiej gospodarce przemianach strukturalnych, trzecia prezentuje dwie 

istotne egzemplifikacje modernizacji w wymiarze lokalnym, w czwartej przed-

stawiono problemy modernizacji polskiego rolnictwa po 1989 r., w piątej zaś 

podjęto kwestie związane z przemianami w sferze transportu i szeroko rozu-

mianej komunikacji. 

Część pierwszą tomu, zatytułowaną „Modernizacja – teoria i praktyka”, 

otwierają rozdziały prezentujące podstawy teoretyczne wprowadzanej na 

przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych reformy systemowej. 

Jacek Luszniewicz omawia w tym miejscu programy zespołów Janusza Beksia-

ka oraz Leszka Balcerowicza w odniesieniu do myśli ekonomicznej „Solidarno-

ści” w II połowie lat osiemdziesiątych XX w., natomiast Marian Zalesko przed-

stawia szeroko rozumiane podstawy teoretyczne transformacji ustrojowej. 

W dwóch kolejnych rozdziałach Wojciech Morawski podjął się próby systema-

tyzacji występujących w tym czasie postaw antymodernizacyjnych, zaś An-

drzej Zawistowski prezentuje postawy przeciwników na wskroś związanej 
                                    

Warszawa 1997; M. Bałtowski, M. Miszewski, Transformacja gospodarcza w Polsce, 

Warszawa 2007; Dylematy. Intelektualna historia reform Leszka Balcerowicza, red. 

J. Luszniewicz, W. Morawski, A. Zawistowski, Warszawa 2021; H. Chołaj, Transformacja 

systemowa w Polsce, Lublin 1998; J. Kaliński, Historia gospodarcza Polski 1989–2004, 

Białystok 2009; S. Kamosiński, Przedsiębiorstwa w przebudowie. Prywatyzacja i restruk-

turyzacja przedsiębiorstw  kujawsko-pomorskich w latach 1990–2004, Bydgoszcz 2015; 

Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej, red. A. Jarosz-Nojszewska, Warszawa 

2017; W. Wilczyński, Polski przełom ustrojowy 1989–2005. Ekonomia okresu transfor-

macji, Poznań 2005.  
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z modernizacją integracji europejskiej. W ostatnim rozdziale tej części mono-

grafii Cecylia Leszczyńska omawia ewolucję, stabilność i wiarygodność wy-

kreowanego w okresie transformacji polskiego systemu bankowego, z założe-

nia stanowiącego fundament funkcjonowania gospodarki. 

Część druga zawiera wybrane przykłady przemian strukturalnych zacho-

dzących w polskiej gospodarce po 1989 r. Sławomir Kamosiński omawia 

w niej wybrane czynniki przyśpieszające i spowalniające procesy moderniza-

cyjne związane z tak widoczną w tym czasie eksplozją przedsiębiorczości, zaś 

Łukasz Dwilewicz prezentuje proces umiędzynarodawiania polskiej gospodar-

ki. W rozdziałach kolejnych, poświęconych egzemplifikacji zachodzących 

zmian strukturalnych, Robert Andrzejczyk, nawiązując do kwestii związanych 

z umiędzynarodowieniem gospodarki, przedstawia ekspansję zagranicznych 

sieci hotelarskich w Polsce, Zygmunt Woźniczka omawia nie do końca udane 

próby reform górnictwa węgla kamiennego, zaś Piotr Franaszek przywołuje 

procesy modernizacyjne zachodzące w kombinacie metalurgicznym w kra-

kowskiej Nowej Hucie, wcześniej przez lata będącym symbolem socjalistycz-

nej industrializacji. 

W kolejnej, najkrótszej, części monografii zaprezentowane zostały dwa 

przykłady modernizacji w środowiskach lokalnych. W pierwszym z rozdziałów 

Adriana Merta-Staszczak omawia przemiany dokonujące się po 1989 r. we 

Wrocławiu, w drugim Krzysztof Broński pisze o rozwoju nowoczesnej gospo-

darki w Krakowie. W obu przypadkach autorzy dowodzą pozytywnego wpły-

wu zachodzących w kraju przemian ustrojowych, z odbudową samorządu 

terytorialnego na czele, na procesy rozwojowe przebiegające w obu istotnych 

z wielu względów ośrodkach miejskich kraju. 

Czwarta część opracowania poświęcona została zagadnieniom niezmiennie 

trudnej modernizacji sektora rolnego w Polsce. Rozpoczyna ją tekst Tadeusza 

Janickiego ukazujący przemiany w polskim rolnictwie zachodzące w latach 

1989–2004, czyli do czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jego uzupełnie-

nie, podejmujące kontrowersyjną kwestię potransformacyjnych losów pań-

stwowych gospodarstw rolnych, stanowi opracowanie Sylwii Straszak- 

-Chandohy omawiające proces likwidacji, zagospodarowania i modernizacji 

majątków pozostałych po PGR. Rolę swego rodzaju podsumowania pełni roz-

dział Lucyny Błażejczyk-Majki ukazujący modernizację polskiego rolnictwa  na 

tle zmian we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej. 
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Ostatnia część monografii prezentuje wybrane aspekty modernizacji za-

chodzącej (bądź nie) w sferze transportu i komunikacji. W pierwszym z rozdzia-

łów w niej zamieszczonych Janusz Kaliński omawia wyraźnie rozłożony w czasie, 

z biegiem lat jednak znacząco przyśpieszający, proces budowy sieci autostra-

dowej w Polsce po 1989 r. Znacznie mniej optymistyczny obraz przynosi kolejny 

z tekstów, autorstwa Dawida Kellera, pokazujący braki w zakresie modernizacji 

kolei w latach dziewięćdziesiątych XX w. Hubert Wilk omawia w swoim rozdzia-

le losy polskiego przemysłu motoryzacyjnego w obliczu wyzwań nowej rzeczy-

wistości, zaś Jarosław Kinal przedstawia procesy modernizacji tak ważnego 

w warunkach demokracji i gospodarki rynkowej systemu medialnego. 

Prezentowana monografia nie aspiruje, rzecz jasna, do wyczerpania cało-

ści problemów związanych z zachodzącymi w Polsce w okresie transformacji 

ustrojowej procesami modernizacji gospodarczej. Stanowi raczej próbę no-

wego spojrzenia na wybrane aspekty zjawisk stanowiących o kierunkach 

przekształceń systemowych w Rzeczypospolitej po 1989 r. Zespół autorski 

liczy na to, że analogicznie do trzech poprzednich tomów serii, również i ten 

stanowić będzie kolejny ważny głos w debacie naukowej nad wciąż nie do 

końca zbadanymi zagadnieniami polskiej modernizacji, tym razem w odnie-

sieniu do czasów najnowszych, związanych ze zmianami ustrojowymi zacho-

dzącymi po 1989 r. Zmiany te oceniane są ambiwalentnie, ale w ostatecznym 

rozrachunku prowadziły do nowoczesności, której symbolem jest polska 

obecność w Unii Europejskiej i coraz wyższy poziom życia społeczeństwa bę-

dący skutkiem podjętych w 1989 r. reform.  

 

                                                                                      Paweł Grata 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizacja – teoria i praktyka  





Jacek Luszniewicz  

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Ku opcji kapitalistyczno-liberalnej.  

Programy zespołów Beksiaka i Balcerowicza 

na tle myśli ekonomicznej  

obozu „Solidarności” w latach 1985–1989 

Wstęp 

Można się spotkać z twierdzeniem, że gdy w sierpniu–wrześniu 1989 r. 

obóz „Solidarności” sięgał po władzę polityczną, związani z nim ekonomiści nie 

byli przygotowani do odpowiedzi na leninowskie pytanie „co robić?” z gospo-

darką1. W rzeczywistości w polu wyboru osób pracujących nad składem i pro-

gramem rządu Tadeusza Mazowieckiego znalazły się dwie, w dużym stopniu już 

skonkretyzowane, propozycje działań antykryzysowych i transformacyjnych. 

Można je umownie nazwać programami zespołów Janusza Beksiaka i Leszka 

Balcerowicza. Premier Mazowiecki i jego najbliżsi współpracownicy, niemogący, 

jak wiadomo, dość długo znaleźć wśród opozycyjnych ekonomistów odpo-

wiedniego kandydata na „księcia od gospodarki”2, akurat w kwestiach progra-

mowych zetknęli się więc nie z problemem „pustych szuflad”, ale konkurencyj-

nych ofert. 

                                       
1
 Np. P. Bożyk, Kto winien? Politycy i polityka gospodarcza pod pręgierzem, War-

szawa 1992, s. 95–96; S. Bratkowski, Katastrofa intelektualna [w:] Zmiana warty. Czyli 

jak to się stało, oprac. M. Łukasiewicz, E. Sawicka, Warszawa 1995, s. 50–52.  
2
 Określenie za: W. Kuczyński, „Solidarność” u władzy. Dziennik 1989–1993, Gdańsk 

2010, s. 13. Opis poszukiwań osoby mającej pokierować polityką gospodarczą rządu 

Mazowieckiego – zob. tamże, s. 11–13, 366 (przyp. 1); W. Kuczyński, Zwierzenia zauszni-

ka, Warszawa [1992], s. 54–57. Por. Rozmowa ze Stefanem Kawalcem [w:] Transforma-

cja polska. Dokumenty i analizy. 1990, oprac. S. Gomułka i T. Kowalik, wprowadzenie 

i rozmowy T. Kowalik, Warszawa 2011, s. 97–98; A. Dudek, Od Mazowieckiego do Su-

chockiej. Pierwsze rządy wolnej Polski, Kraków 2019, s. 30–31, 34, 40–41.  
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Ostateczne uformowanie obu zespołów i ich programów poprzedziły 

długoletnie prace koncepcyjne prowadzone w zmieniających się składach oso-

bowych, ale pod stałym kierownictwem Beksiaka i Balcerowicza. Ekonomistów 

tych, mimo sporej różnicy wieku i pozycji naukowej3, łączyła zdolność do ogni-

skowania wokół siebie szerszych grup współpracowników akceptujących orga-

nizacyjno-merytoryczne przywództwo i koordynacyjno-reprezentacyjną rolę 

swoich liderów. Zarazem obie koncepcje programowe były tworami kolektyw-

nymi, a na ich finalny kształt wpłynęły też osoby, które w 1989 r. funkcjonowały 

już w innych układach środowiskowych.  

Znamienne, że programy zespołów Beksiaka i Balcerowicza, przy wszyst-

kich dzielących je różnicach, miały w sensie systemowym charakter prokapi-

talistyczny, zaś w sensie preferowanego typu polityki gospodarczej i społecz-

nej – proliberalny. Współcześnie tego rodzaju opcja ideowa, obdarzana 

epitetem „neoliberalizmu”, bywa często krytykowana i odrzucana4. Anno 

Domini 1989 odzwierciedlała jednak realny układ sił wśród związanych z „So-

lidarnością” ekonomistów. Prezentowali oni wprawdzie bardzo różne poglądy 

co do kierunków przebudowy gospodarki, a ilościowo biorąc, zwolennicy 

liberalnego kapitalizmu stanowili mniejszość, ale to właśnie ci ostatni cecho-

wali się największą sprawczością w realizowaniu swoich koncepcji w praktyce. 

Poza udowodnieniem powyższego twierdzenia, przedstawieniem organi-

zacyjno-personalnych mutacji zespołów Beksiaka i Balcerowcza, zarysowa-

niem ewolucji i porównaniem obu programów celem artykułu jest także wy-

jaśnienie przyczyn politycznej przewagi, jaką w myśli ekonomicznej obozu 

„Solidarności” uzyskała opcja kapitalistyczno-liberalna. Układ sił na jej korzyść 

zaczął przesuwać się mniej więcej od połowy lat osiemdziesiątych. W tym 

czasie stopniowo krystalizowały się też programy zespołów Beksiaka i Balce-

                                       
3
 Beksiak, urodzony w 1929 r., tytuły profesorskie z zakresu ekonomii uzyskał w la-

tach siedemdziesiątych (1972 – profesor nadzwyczajny; 1979 – profesor zwyczajny). 

Balcerowicz, rocznik 1947, u progu transformacji był doktorem w trakcie przewodu 

habilitacyjnego. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych otrzymał już 

jako wicepremier i minister finansów w styczniu 1990 r.  
4
 Np. D. Ost, Klęska Solidarności. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, 

tłum. H. Jankowska, Warszawa 2007; J. Sowa, Inna Rzeczpospolita jest możliwa. Wid-

ma przeszłości, wizje przeszłości, Warszawa 2015; R. Woś, Zimna Trzydziestoletnia. 

Nieautoryzowana biografia polskiego kapitalizmu, Kraków 2019; Z. Stawrowski, Soli-

darność znaczy więź. AD 2020, Warszawa 2020.  
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rowicza. Przyjętą w tytule cezurę początkową „1985” traktuję jako umowną, 

a dla wytłumaczenia korzeni nastania w opozycyjnym myśleniu o gospodarce 

„czasu liberałów”, jak również genezy i dorobku obu zespołów, szeroko się-

gam do okresu wcześniejszego.  

Terminem „zespół” posługuję się w znaczeniu formalnie nieustruktury-

zowanej, ale relatywnie trwałej grupy osób współpracujących na rzecz 

wspólnego celu, uzupełniających się pod względem kwalifikacji (umiejętno-

ści) i mających wyraźnego wewnętrznego lidera. Programy tak rozumianych 

zespołów Beksiaka i Balcerowicza analizuję w wersjach wypracowanych przed 

transformacją ustrojową rozpoczętą przez rząd Mazowieckiego na przełomie 

1989 i 1990 r. Dla celów ilustracyjnych i porównawczych w nielicznych przy-

padkach odwołuję się do koncepcji nieco późniejszych.  

Określenia „obóz «Solidarności»” zamiast „Solidarność” używam dla 

uwypuklenia sytuacji powstałej po ogłoszeniu stanu wojennego i delegalizacji 

Związku. Polegała ona z jednej strony na podpinaniu się przez większość śro-

dowisk i grup opozycyjnych pod szyld i sprawę NSZZ „Solidarność” (postulat 

relegalizacji), a z drugiej strony na fragmentaryzacji i pluralizacji dotychcza-

sowych struktur związkowych. W rezultacie i paradoksalnie – inaczej niż 

w latach 1980–1981, gdy „Solidarności”, mimo potęgi organizacyjnej i blisko 

dziesięciomilionowej bazy członkowskiej, nie utożsamiano z całym spektrum 

opozycji demokratycznej – w okresie po 13 grudnia 1981 r. przy nieporówny-

walnie mniejszej sile mobilizacyjnej zepchniętego do podziemia Związku sta-

wało się to stopniowo faktem.  

Mówiąc o prokapitalistycznej opcji systemowej, mam na myśli koncepcje 

i programy zmian w gospodarce preferujące własność prywatną i koordynację 

rynkową. Odwołuję się tu do instytucjonalno-regulacyjnej teorii systemów 

ekonomicznych, zgodnie z którą właśnie układ własności i mechanizm koor-

dynacji przesądzają o innych tożsamościowych cechach systemowych (od-

powiednio: w sferze instytucjonalnej i w sferze regulacyjnej)5. Proliberalną 

opcję w polityce gospodarczej i społecznej rozumiem jako koncepcje i pro-

gramy działań państwa rekomendowane zarówno dla kształtującego się, jak 

                                       
5
 Zob. L. Balcerowicz, Systemy gospodarcze. Elementy analizy porównawczej, wyd. 3, 

Warszawa 1993, s. 25–28 n.; D. Bochańczyk-Kupka, Własność i mechanizm koordynacji 

decyzji gospodarczych jako wyznaczniki systemu gospodarczego [w:] Systemy gospo-

darcze. Zagadnienia teoretyczne, red. S. Swadźba, Katowice 2009, s. 63–75.  
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i funkcjonującego kapitalizmu, a zalecające minimalizację własnościowego 

etatyzmu i regulacyjnego interwencjonizmu oraz przedkładające równowagę 

makroekonomiczną, stabilizację cen i cele efektywnościowe ponad względy 

produkcyjne i socjalne (w fazie przedkapitalistycznej z pewnymi odstępstwa-

mi). Tego rodzaju koncepcyjne ukierunkowanie nazywam zamiennie opcją 

kapitalistyczno-liberalną bądź kapitalizmem liberalnym.  

W artykule analizuję wyłącznie solidarnościowe programy, a nie koncep-

cje ekonomiczne. Terminy „koncepcja” i „program”, choć nie są synonimami, 

mają częściowo wspólne pole znaczeniowe. Posługuję się ich potocznym 

rozumieniem, traktując „program” jako swoistą „koncepcję plus”, zawierającą 

oprócz przesłanek, założeń, celów i ogólnego planu działań także zestaw wza-

jemnie powiązanych przedsięwzięć wdrożeniowych oraz przynajmniej zaryso-

wy scenariusz realizacyjny. W myśli ekonomicznej obozu „Solidarności” kryte-

ria te spełniły koncepcje rozwijane przez zespoły Beksiaka i Balcerowicza. 

Tylko one zasługują zatem na miano programów. Wszystkie pozostałe propo-

zycje przeobrażeń systemowych w gospodarce: kapitalistyczno-liberalne, 

kapitalistyczno-interwencjonistyczne, kapitalistyczno-socjaldemokratyczne, 

socjalistyczno-rynkowe6 czy z kręgu tzw. trzeciej drogi7, pozostały na etapie 

                                       
6
 Wymienne stosowanie określeń „socjalizm” i „socjaldemokracja” w kontekście 

badań nad myślą ekonomiczną obozu „Solidarności” uważam za mylące (czyni tak np. 

R. Chwedoruk, zob. tegoż, Socjaliści z Solidarności w latach 1989–1993, Warszawa 

2004, s. 9–13). Solidarnościowi „socjaldemokraci” zasadniczo akceptowali system 

kapitalistyczny, tj. przewagę własności prywatnej i koordynacji rynkowej, dopominając 

się zwłaszcza o limitowanie zróżnicowań dochodowych i majątkowych, aktywne ogra-

niczanie bezrobocia, ustanowienie szerokich zabezpieczeń socjalnych, zagwarantowa-

nie partycypacji pracowniczej we własności i zarządzaniu itp. Solidarnościowi „socjali-

ści” przy całej krytyce systemu gospodarczego typu radzieckiego (Soviet-Type 

Economic System) nadal poszukiwali lepszej wersji gospodarki socjalistycznej, opowia-

dając się za przewagą własności „nieprywatnej” (w tym państwowej) i niepełnym me-

chanizmem rynkowym (bez rynku kapitałowego, regulowany rynek pracy, częściowy 

etatyzm cenowy itp.).  
7
 Chodzi nie o koncepcje syntetyzujące „dobre strony” kapitalizmu i socjalizmu, 

ale poszukiwania systemów alternatywnych, w których funkcje właścicielskie i decyzyj-

no-koordynacyjne sprawowałyby reprezentacje bezpośrednich wytwórców: samorządy 

pracownicze, związki zawodowe bądź spółki pracownicze. Zob. Z.M. Kowalewski, „Soli-

darność” i walka o samorząd załogi, Łódź 1981; tenże, Poland: The Fight for Workers’ 

Democracy, San Francisco 1988; J. Koziar, Dwa modele stosunków przemysłowych na 
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przedprogramowym. Będę się do nich odnosić tylko sygnalizacyjnie dla zary-

sowania otoczenia koncepcyjnego, w którym doszło do politycznego zwycię-

stwa opcji kapitalistyczno-liberalnej.  

Programy zespołów Beksiaka i Balcerowicza – geneza 

Pierwszy zespół Beksiaka powstał w grudniu 1980 r. jako grupa ekspertów 

ekonomicznych NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze. Początkowo działał 

„spontanicznie na zasadzie koleżeńskiej czysto społecznej pracy”8. W styczniu 

1981 r. grupa została afiliowana przy oficjalnej strukturze doradczej regionu: 

Ośrodku Badań Społecznych. Beksiak, wybitny kontynuator tzw. szkoły waka-

rowskiej w ekonomii i krytyczny badacz gospodarki centralnie kierowanej, 

przed Sierpniem 1980 nie miał związków z opozycją, ale wyrobił sobie poli-

tyczne nazwisko, rezygnując rok wcześniej z funkcji doradcy Edwarda Gierka 

oraz członkostwa w PZPR. Ponieważ uczynił to w proteście wobec polityki 

ekonomicznej ekipy gierkowskiej, w sposób naturalny znalazł się w orbicie 

zainteresowania powstającej „Solidarności”, a i sam nie krył chęci świadczenia 

jej eksperckiego wsparcia9.  

W kierowanej przez Beksiaka grupie ekspertów mazowieckiej „Solidarno-

ści” udzielali się, nie zawsze systematycznie, m.in. Władysław Balicki, Barbara 

Czerniawska, Jerzy Dietl, Jerzy Eysymontt, Janusz Gościński, Cezary Józefiak, 

Andrzej K. Koźmiński, Antoni Leopold, Urszula Libura-Grzelońska, Jerzy My-

cielski, Klemens Piotrowski, Witold Trzeciakowski, Wacław Wilczyński, Andrzej 

Zawiślak. Z ramienia władz Regionu Mazowsze w pracach grupy uczestniczył 
                                    

Zachodzie a polskie programy gospodarcze, Wrocław 1988; Pracownik właścicielem, 

red. K.S. Ludwiniak, Paryż 1989. 
8
 S. Kawalec, Informacja o ogólnokrajowej konferencji ekonomicznej NSZZ „Soli-

darność” pt. Reforma gospodarcza a warunki realizacji porozumień społecznych (Uni-

wersytet Łódzki 20–21.XII.1980 r.) [w:] Gospodarka. Zeszyty OBS nr 3 [Warszawa 1981], 

s. 51.  
9
 E. Adamowicz, U. Grzelońska, Janusz Beksiak – życie i praca, „Gazeta SGH” 2014, 

nr 8/14, s. 47–50; W. Gadomski, Umarł wielki ekonomista, tamże, s. 57 [pierwodruk: 

„Gazeta Wyborcza” z 27.07.2014]; R. Bartkowiak, E. Ostropolska-Kubik, Ekonomia 

polityczna, ekonomia i polityka gospodarcza [w:] Wkład Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie w rozwój myśli ekonomicznej, red. R. Bartkowiak, Warszawa 2015, s. 152, 

177, 182–183, 217–219, 222–223.  
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Stefan Kawalec, członek zarządu regionu, pracownik OBS, a jednocześnie 

współpracownik Komitetu Samoobrony Społecznej KOR. Na spotkaniach by-

wali też obserwatorzy „Solidarności” delegowani do partyjno-rządowej Komi-

sji do spraw Reformy Gospodarczej: Ryszard Bugaj i Waldemar Kuczyński. 

Grupa ekspercka Beksiaka odgrywała początkowo dużą rolę, przygotowując 

rozmaite stanowiska i ekspertyzy, organizując panele dyskusyjne i pokazując 

się na związkowych konferencjach programowych10. Kilku jej członków znala-

zło się w centralnej instancji doradczej „Solidarności” – Ośrodku Prac Spo-

łeczno-Zawodowych, utworzonym przy Krajowej Komisji Koordynacyjnej11.  

Sam zespół ekspercki mazowieckiego OBS okazał się jednak efemerydą. 

Zaprzestał działalności po wyjeździe Beksiaka w kwietniu 1981 r. na roczne 

stypendium do Japonii12. Nie dotrwał więc do drugiej połowy roku, gdy „Soli-

darność” po zrewidowaniu dotychczasowej taktyki zaczęła oczekiwać od eks-

pertów ekonomicznych oprócz fragmentarycznych ocen i postulatów także 

programu generalnej reformy gospodarczej. Stefan Kawalec pamięta, że już 

wcześniej namawiał Beksiaka, by jego zespół nie zajmował się „wyłącznie 

analizami i dyskusjami”, tylko przygotował projekt reformy systemowej. „Ale 

początkowo oficjalna postawa była taka, że [...] to władza powinna zrobić 

reformę”13.  

Po powrocie w 1982 r. do Polski Beksiak w całkowicie zmienionych wa-

runkach politycznych stworzył nowy zespół ekonomistów, tym razem w Szkole 

Głównej Planowania i Statystyki (dzisiejszej SGH), gdzie od lat był zatrudniony. 

Formalną „przykrywkę” stanowiły badania nad funkcjonowaniem przedsię-

biorstw socjalistycznych prowadzone przez Katedrę Ekonomii Politycznej na 

Wydziale Handlu Wewnętrznego oraz ogólnouczelniany Instytut Funkcjono-

wania Gospodarki Narodowej. W składzie zespołu przeważali pracownicy 

SGPiS, wśród których dwoje – Libura-Grzelońska i Kawalec (zatrudniony 
                                       

10
 S. Kawalec, Informacja o ogólnokrajowej…, s. 51; Sprawy gospodarcze w doku-

mentach pierwszej Solidarności, t. 1: 16 sierpnia 1980–30 czerwca 1981, wybór, wstęp 

i oprac. J. Luszniewicz, A. Zawistowski, Warszawa 2008, s. 42, 195–211 (dok. 62), 212–

218 (dok. 63); Rozmowa ze Stefanem Kawalcem..., s. 90. 
11

 Byli to Beksiak, Eysymontt i Józefiak. Zob. Lista pracowników OPS-Z przy KKP 

w Warszawie, „AS. Biuletyn Pism Związkowych i Zakładowych” 1981, nr 16, s. 402. 
12

 J. Luszniewicz, A. Zawistowski, Wstęp [w:] Sprawy gospodarcze…, s. 43. 
13

 Dylematy. Intelektualna historia reform Leszka Balcerowicza, red. J. Luszniewicz, 

W. Morawski, A. Zawistowski, Warszawa 2021, s. 114. 
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w IFGN od 1983 roku) – miało doświadczenie z pracy eksperckiej dla OBS 

Regionu Mazowsze14. Podobnie jak w tamtym przypadku orientowano się 

raczej na prace analityczne niż programowe. Jednakże wnioski, jakie wycią-

gano, wpływały też na radykalizację poglądów co do optymalnych kierunków 

przebudowy polskiego systemu gospodarczego15. 

Wiosną 1988 r. w kręgu SGPiS-owskiego zespołu Beksiaka oraz środowi-

ska uczelnianej „Solidarności” zrodziła się inicjatywa konferencji pt. „Propozy-

cje przekształceń polskiej gospodarki”. Pomysłodawcą był Adam Glapiński, 

a komitet organizacyjny tworzyli: Janusz Beksiak (przewodniczący), Mieczy-

sław Groszek, Stefan Kawalec, Andrzej Kaźmierczak, Sławomir Sikora (sekre-

tarz) i Andrzej Wiśniewski. Zamawiając referaty u wybranych ekonomistów, 

w zdecydowanej większości związanych z opozycją, sugerowano, aby abstra-

howali od istniejących ograniczeń politycznych. Konferencja odbyła się 

w listopadzie 1988 r. Swoje propozycje przedstawili: Beksiak, Kawalec, a spoza 

SGPiS – Ryszard Bugaj, Marek Dąbrowski, Janusz Lewandowski i Jan Szomburg 

(wspólny referat) oraz Marcin Święcicki, związany z obozem władzy, ale 

o proliberalnych poglądach ekonomicznych i politycznych. Z punktu widzenia 

programowego najważniejsze okazały się referaty Kawalca i spółki Lewan-

dowski–Szomburg. W pierwszym zaproponowano kompleksową reformę 

rynkową i stopniową prywatyzację metodą głównie kapitałową, w drugim – 

prywatyzację opartą na tzw. powszechnym uwłaszczeniu, polegającym na 

nieodpłatnym przekazaniu obywatelom bonów majątkowych uprawniających 

do zakupu akcji przedsiębiorstw państwowych16.  

Wprawdzie merytoryczne związki Kawalca z grupą Beksiaka były już 

w tym czasie dość luźne, a wywodzący się z Gdańska Lewandowski i Szom-

burg nigdy ich nie mieli, rola tej grupy w zainspirowaniu i zorganizowaniu 

SGPiS-owskiej konferencji warta jest odnotowania. Sam Beksiak należał 
                                       

14
 Rozmowa ze Stefanem Kawalcem…, s. 91.  

15
 Dobrą ilustrację stanowią artykuły i wywiady lidera zespołu badawczego za-

mieszczane w drugiej połowy lat osiemdziesiątych przez periodyki drugoobiegowe 

i oficjalne. Zob. J. Beksiak, O załamaniu i poprawie. Teksty publicystyczne, red. H. So-

snowska, Warszawa 2015, s. 98–122, 236–240. 
16

 Rozmowa ze Stefanem Kawalcem…, s. 92–93; Dylematy. Intelektualna histo-

ria..., s. 65–68. Teksty wszystkich referatów zob. Propozycje przekształceń polskiej 

gospodarki [konferencja w SGPiS, Warszawa 17–18 listopada 1988 r.], „Zeszyty Nau-

kowe” [PTE Oddział Warszawski], Warszawa 1988. 
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w tym czasie do absolutnej czołówki opozycyjnych ekonomistów: pisywał 

dużo w drugim obiegu wydawniczym, uczestniczył w gremium dyskutującym 

nad zmianą systemu gospodarczego, doradzał podziemnym instancjom „Soli-

darności” i jej przewodniczącemu Lechowi Wałęsie, był członkiem Komitetu 

Obywatelskiego, a w niedalekiej przyszłości współnegocjował ekonomiczną 

część umów Okrągłego Stołu. Po zwycięskich dla obozu „Solidarności” wybo-

rach do Sejmu i Senatu stworzył na prośbę Jacka Kuronia nieformalny zespół 

doradczy przy Obywatelskim Klubie Parlamentarnym w celu przygotowania 

programu ekonomicznego dla przyszłego rządu. Poza Beksiakem w zespole 

tym udzielali się – w różnej formie i z różną intensywnością – m.in. Jerzy Dietl 

(senator), Jerzy Eysymontt, Tomasz Gruszecki, Aleksander Jędraszczyk, Stefan 

Kawalec, Stefan Kurowski, Jacek Kuroń (poseł), Dariusz Ledworowski, Antoni 

Leopold, Aleksander Paszyński (senator), Jan Szomburg, Aleksander Szpile-

wicz i Jan Winiecki17.  

W miarę urealniania się perspektywy przejęcia przez obóz „Solidarności” 

władzy rządowej niektórzy członkowie zespołu Beksiaka obok aspiracji pro-

gramotwórczych zaczęli zdradzać ambicje do kierowniczych stanowisk go-

spodarczych. Celować miał w tym Kuroń, odwołując się już nie tylko do postu-

latów grupy Beksiaka, ale także propozycji amerykańskich ekonomistów 

Jeffreya Sachsa i Davida Liptona, od połowy czerwca obecnych w Polsce 

i promujących wobec OKP kolejne wersje autorskich planów naprawczych dla 

gospodarki18.  

                                       
17

 J. Beksiak, Zakotwiczyć czy płynąć?, rozm. J. Zaręba [w:] J. Beksiak, O załamaniu 

i poprawie..., s. 257 [pierwodruk: „Przegląd Tygodniowy” 1991, nr 41]; tenże, Za mało 

liberalizacji, rozm. K. Sonntag [w:] tamże, s. 288 [pierwodruk: „Życie Gospodarcze” 

1993, nr 44]; J. Kuroń, Moja zupa, Warszawa 1991, s. 12–14; tenże, Spoko! Czyli kwa-

dratura koła, Warszawa 1992, s. 105; H. Sosnowska, Subiektywne wspomnienie o pro-

fesorze Januszu Beksiaku, „Gazeta SGH” 2014, nr 8/14, s. 52; D.T. Grala, Problem od-

twarzania sektora prywatnego w koncepcjach reform gospodarczych w Polsce w 1989 r., 

„Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 2009, t. 69, s. 157.  
18

 W. Kuczyński, Solidarność u władzy…, s. 11, 12, 14; J. Beksiak, Za mało liberali-

zacji..., s. 288–289. Kolejne propozycje Sachsa i Liptona, początkowo adresowane do 

rządu Rakowskiego i dość umiarkowane, później już radykalne, bo proponowane OKP 

i rządowi Mazowieckiego, por. „Gazeta Bankowa” 1989, nr 33–34, 36; Stanisław Go-

mułka i transformacja polska. Dokumenty i analizy 1968–1989, red. T. Kowalik, War-

szawa 2010, s. 452–464 (dok. 166); „Gazeta Wyborcza” 1989, nr 45, 76–78.  
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Pod koniec sierpnia 1989 r. grupa doradcza Beksiaka uzyskała afiliację 

przy prezydium OKP jako Zespół Ratowania Gospodarki, a z początkiem wrze-

śnia otrzymała od przewodniczącego OKP Bronisława Geremka formalne 

zlecenie opracowania programu stabilizacji i zmian systemowych w gospo-

darce. Do składu osobowego dopisano wówczas dwóch kolejnych parlamen-

tarzystów: Jacka Merkela (posła) i Witolda Trzeciakowskiego (senatora), 

a ponadto najbliższego doradcę premiera Mazowieckiego – Waldemara Ku-

czyńskiego (bez wiedzy zainteresowanego). Sachsa i Liptona uczyniono sta-

łymi konsultantami. Kuczyński wspominał: „Kierownictwo OKP liczyło, że Ze-

spół stanie się organem doradczym rządowej ekipy gospodarczej, którą – jako 

wicepremier – będzie kierował Jacek Kuroń, z pomocą Aleksandra Paszyń-

skiego jako ministra. Najważniejszym zagranicznym doradcą programowym 

grupy miał być Jeffrey Sachs”19.  

Faktycznie prace w zleconym przez Geremka kierunku prowadzono w ze-

spole Beksiaka już wcześniej. Ich wstępne wyniki przedstawiano niektórym 

politycznym decydentom sięgającego po władzę obozu „Solidarności”, za-

równo z OKP, jak i spoza grona parlamentarzystów, w tym desygnowanemu 

24 sierpnia na premiera Mazowieckiemu20. Wersja finalna pt. Zarys progra-

mu stabilizacyjnego i zmian systemowych gotowa była przed końcem 

września. W imieniu Zespołu Ratowania Gospodarki podpisali ją Beksiak, 

Gruszecki, Jędraszczyk i Winiecki, ale grono współautorskie było  szersze. 

W pierwszych miesiącach program rozpowszechniano wyłącznie drogą kulua-

rową. Oficjalna publikacja nastąpiła w 1990 r.21  

                                       
19

 W. Kuczyński, Zwierzenia zausznika..., s. 59; tenże, Solidarność u władzy…, 

s. 366 (przyp. 2). Kuroń w późniejszych zapiskach nie wspominał o aspirowaniu do 

funkcji wicepremiera od gospodarki. Sprawę załatwiał formułą, że gdyby program 

Zespołu Ratowania Gospodarki zaakceptował premier Mazowiecki, oczywista byłaby 

kandydatura Beksiaka. Ten z kolei zaprzeczał, by umawiał się z kimkolwiek na swoje 

wicepremierostwo. Por. J. Kuroń, Moja zupa..., s. 17; J. Beksiak, Za mało liberaliza-

cji..., s. 288.  
20

 W. Kuczyński, Zwierzenia zausznika..., s. 59, 83–85.  
21

 J. Beksiak, T. Gruszecki, A. Jędraszczyk, J. Winiecki, Zarys programu stabilizacyj-

nego i zmian systemowych, Warszawa 1990, ss. 110. Na stronie tytułowej czytamy, że 

autorami opracowań cząstkowych i konsultantami byli: „J. Dietl, J. Eysymontt, S. Kawa-

lec, J. Kuroń, S. Kurowski, D. Ledworowski, A. Leopold, D. Lipton, A. Paszyński, J. Sachs, 

J. Szomburg, A. Szpilewicz i inni”.  
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Balcerowicz, który podobnie jak Beksiak pracował w SGPiS, pierwszą gru-

pę współpracowników stworzył jesienią 1978 r., inaugurując w międzywydzia-

łowym Instytucie Rozwoju Gospodarczego nieoficjalne seminarium z zamia-

rem wypracowania projektu reformy PRL-owskiego systemu gospodarczego – 

reformy na tyle radykalnej i kompleksowej, by zapewnić polskiej gospodarce 

elementarną efektywność, a zarazem na tyle bezpiecznej politycznie, by mo-

gły ją zaakceptować PZPR i Związek Radziecki. W rezultacie przyjęto trzy sa-

moograniczenia: niemożność prywatyzacji, niemożność wystąpienia z RWPG 

i niemożność pozbawienia władzy PZPR. Członków seminarium Balcerowicz, 

będący dopiero trzy lata po doktoracie, dobierał osobiście z grona ekonomi-

stów swego pokolenia z SGPiS i innych ośrodków naukowych na podstawie 

bezpośrednich znajomości i (lub) wrażeń odniesionych z lektur. Preferował 

przy tym osoby odznaczające się umiejętnością ścisłego myślenia, a szczegól-

nie znajomością matematyki czy ekonometrii22.  

Seminarium Balcerowicza w IRG SGPiS działało przez trzy lata, a jego kres 

przyniósł stan wojenny. Pierwotny skład uczestników liczył osiem osób. 

Oprócz Balcerowicza byli to: Henryk Bąk, Barbara Błaszczyk, Marek Dąbrow-

ski, Wincenty Kamiński, Adam Lipowski, Ryszard Michalski i Andrzej Parkoła. 

Nieco później doszli Jerzy Eysymontt oraz Stanisław Kasiewicz i Piotr Pysz. 

W 1981 r. przejściowo wypadł Bąk (stypendium w Szwajcarii), na stałe Kamiń-

ski (zamieszkał w USA), dołączył zaś Tomasz Gruszecki. Okazjonalnie współ-

pracowano też z innymi osobami. Przez dłuższy czas spotykano się w rytmie 

cotygodniowym, za czasów pierwszej „Solidarności” już trochę rzadziej. Cało-

ścią prac kierował niezmiennie Balcerowicz23. W 1980 i 1981 r. spod jego 

pióra wyszły syntetyczne raporty uogólniające merytoryczny dorobek semi-

narium: Reforma gospodarcza: główne kierunki i sposoby realizacji oraz Re-
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 Dylematy. Intelektualna historia..., s. 35–41, 54–57; L. Balcerowicz, Reforma go-

spodarcza: główne kierunki i sposoby realizacji, Warszawa 1980, s. 2–3.  
23

 Z grona stałych uczestników seminarium w SGPiS pracowali Balcerowicz, Bąk, 

Kamiński, Michalski, Parkoła i Kasiewicz. Na temat składu osobowego i formuły funk-

cjonowania seminarium zob. H. Bąk, Wkład ekonomistów z Wydziału Handlu Zagra-

nicznego w debatę nad koncepcją transformacji systemowej polskiej gospodarki [w:] 

Od Wydziału Handlu Zagranicznego do Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie, red. M. Szostak, Warszawa 2010, s. 120–121, 131–132; 

W. Gadomski, Leszek Balcerowicz, Warszawa 2006, s. 70–71, 91–92.  
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forma gospodarcza: warunki i problemy realizacji24. Raport z 1980 r. zyskał 

bardzo duży rezonans zarówno w kręgach profesjonalistów, jak i w szerokiej 

opinii publicznej. Zawartą w nim koncepcję reformy gospodarczej dość po-

wszechnie uważano za najlepszą ze wszystkich przedstawionych w okresie 

tzw. karnawału „Solidarności”25.  

Balcerowicz nie był wprawdzie członkiem Związku, ale szybko znalazł się 

w orbicie jego działań. Raport Reforma gospodarcza: główne kierunki i spo-

soby realizacji pozytywnie ocenili ekonomiczni doradcy „Solidarności”, a jej 

wewnętrzne biuletyny zaczęły drukować teksty Balcerowicza. W maju 1981 r. 

raport „młodych ekonomistów z SGPiS” stał się jedną z podstaw stanowiska 

delegacji KKP w gospodarczych negocjacjach z rządem. W następnym miesią-

cu Balcerowicz został stałym ekspertem ekonomicznym Sieci Organizacji Za-

kładowych NSZZ „Solidarność” Wiodących Zakładów Pracy. Była to swoista 

struktura pozioma „Solidarności” o ambicjach programotwórczych w spra-

wach gospodarczych. Po zaangażowaniu Balcerowicza enuncjacje programo-

we Sieci zaczęły w dużej mierze powielać, niekiedy wręcz literalnie, propozy-

cje zawarte w podsumowujących raportach z jego SGPiS-owskiego 

seminarium. Raport pierwszy Sieć przekładała na język swoich dokumentów 

od czerwca 1981 r., raport drugi – po jego ukazaniu się w październiku tego 

samego roku. W tym czasie Balcerowicz uczestniczył jako ekspert w pracach 

specjalnego podzespołu I Krajowego Zjazdu Delegatów „Solidarności”, przy-

gotowującego gospodarczą część końcowej uchwały programowej. W jednej 

ze zjazdowych uchwał został też rekomendowany jako reprezentant „Solidar-

ności” do Społecznej Rady Gospodarki Narodowej, mającej kontrolować poli-

tykę gospodarczą rządu26.  
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 Oba raporty opublikowało Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w formule „do 

użytku wewnętrznego” (listopad 1980 i październik 1981). 
25

 D.T. Grala, Reformy gospodarcze w PRL (1982–1989). Próba uratowania socjali-

zmu, Warszawa 2005, s. 95–97, 113–124, 331–349 (Aneks 1–6); R. Krawczyk, Posłowie. 

Reforma gospodarcza – skala wyboru [w:] Reforma gospodarcza. Propozycje, tenden-

cje, kierunki dyskusji, oprac. i komentarz R. Krawczyk, Warszawa 1981, s. 599–604.  
26

 Więcej o eksperckim zaangażowaniu Balcerowicza w ruch „Solidarności” zob. 

J. Luszniewicz, Solidarność, samorząd pracowniczy, transformacja systemu. O progra-

mie gospodarczym Sieci Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność wiodących zakła-

dów pracy (rok 1981), Warszawa 2008, passim. 



Jacek Luszniewicz 

 

 

24 

Seminarium Balcerowicza w IRG SGPiS pracowało także w latach 1982–

1989. Zmieniła się jednak formuła: na bardziej intelektualno-samokształce- 

niową niż praktyczno-projektową. Powiększyła się też liczba uczestników, 

a skład mocno fluktuował. Spośród „seminarzystów” z lat 1978–1981 brakowa-

ło przebywających za granicą Kamińskiego i Pysza (wyjechał w 1982 r. do RFN), 

dołączyli za to Stefan Kawalec, Krzysztof Lis, Tomasz Stankiewicz i Jerzy Strze-

lecki. Mniej lub bardziej regularnie bywali m.in. Alfred Bieć, Stanisław Cieniuch, 

Stanisław Gomułka, Eugeniusz Gorczyca, Krzysztof Hagemejer, Kazimierz Kloc, 

Jerzy Koźmiński, Mieczysław Szostak czy Andrzej Topiński. Z góry zrezygnowano 

ze sporządzania raportów podsumowujących wyniki prowadzonych analiz 

i dyskusji. Pozwoliło to abstrahować od względów politycznej skuteczności 

i imponderabiliów ustrojowych socjalistycznej gospodarki. W rezultacie hory-

zont myślenia o przekształceniach w gospodarce stopniowo stawał się bliższy 

zmianie systemu gospodarczego niż reformie wewnątrzsystemowej27.  

Niektórzy z uczestników – Eysymontt, Gruszecki i Kawalec – udzielali się 

równolegle w środowisku Beksiaka. W przypadku Eysymontta, który czynił tak 

już za pierwszej „Solidarności”, oraz Gruszeckiego, angażującego się „podwój-

nie” w drugiej połowie lat osiemdziesiątych, aktywność w zespole Beksiaka 

stała się z czasem pierwszym wyborem. Odwrotną drogę przeszedł Kawalec, 

zostając ostatecznie jednym z najbliższych współpracowników Balcerowicza. 

„Stefanowi Kawalcowi, który nawrócił nas na kapitalizm” – taką żartobliwą 

dedykację wpisał mu Balcerowicz w podarowanym egzemplarzu wspomnie-

niowej książki o czasach rządu Mazowieckiego28. Był to dowód uznania dla 

krytycznych analiz Kawalca wykazujących niższą ekonomiczną sprawność 

własności samorządowej w stosunku do prywatnej29.  

Studia nad zagadnieniem własności prywatnej prowadzono w kręgu Bal-

cerowicza już wcześniej. Wiosną 1984 r. z inicjatywy IRG SGPiS odbyła się 

konferencja pt. „Systemy własności a proces gospodarowania”. Organizatorzy, 
                                       

27
 H. Bąk, dz. cyt., s. 133–134; Rozmowy. Stanisław Gomułka o sobie, ekonomii, 

gospodarce. Pyta Tadeusz Kowalik [w:] Stanisław Gomułka i transformacja..., s. 99–

100; Rozmowa ze Stefanem Kawalcem…, s. 91–92; Dylematy. Intelektualna historia..., 

s. 39–40, 104, 106–111.  
28

 Rozmowa ze Stefanem Kawalcem…, s. 92; Dylematy. Intelektualna historia..., 

s. 59–60. Dedykację Kawalec otrzymał na egzemplarzu książki: L. Balcerowicz, 800 dni. 

Szok kontrolowany, zapisał J. Baczyński, współpraca J. Koźmiński, Warszawa 1992.  
29

 Zob. przyp. 32. 
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wśród których przeważały osoby związane z balcerowiczowskim seminarium, 

„postanowili zderzyć poglądy uczelnianej frakcji marksistowskiej z frakcją 

reformatorską”30. Referaty prezentujące punkt widzenia „reformatorów” 

wygłosili m.in. Balcerowicz, Gruszecki, Lipowski i Strzelecki. Nie zawierały one 

jeszcze konkretnych propozycji programowych, ale ostrość krytyki zarówno 

doktrynalnych podstaw, jak i realnych praktyk „własności typu socjalistyczne-

go” nie pozostawiała wątpliwości, że autorzy należą do zdecydowanych prze-

ciwników systemowego status quo31.  

Dorobek programowy drugiego seminarium, całościowo nigdy niezsynte-

tyzowany, zbudowały późniejsze teksty jego uczestników. Chodzi zwłaszcza 

o monografie, artykuły, referaty i ekspertyzy autorstwa Balcerowicza, Dą-

browskiego, Kawalca i Lipowskiego. Można w nich odnaleźć niemal pełną 

enumerację elementów składowych przyszłej transformacji systemowej wraz 

ze scenariuszem realizacyjnym oraz sekwencją wdrażania zmian stabilizacyj-

nych, liberalizacyjnych i instytucjonalnych. Instruktywne z tego punktu wi-

dzenia są zwłaszcza teksty Kawalca i Balcerowicza z jesieni 1988 i wiosny 1989 

r. Brakuje jedynie zestawu działań zwalczających galopującą inflację, od której 

gospodarkę polską dzieliło wówczas jeszcze trochę czasu32. Wypracowano 

                                       
30

 Z. Gach, Leszek Balcerowicz. Wytrwać, Warszawa 1993, s. 49. Głównym organi-

zatorem konferencji był Kazimierz Kloc.  
31

 Tytuły referatów: L. Balcerowicz, Pojęcia i formy własności; J. Gruszecki, Gospo-

darki socjalistycznej kłopoty z własnością; A. Lipowski, Rynek a własność; J. Strzelecki, 

Teoria praw własności: geneza, podstawowe pojęcia i twierdzenia, uwagi o zastosowa-

niu do analizy gospodarki socjalistycznej. Zob. Materiały na konferencję pt. „Systemy 

własności a proces gospodarowania", Warszawa 1986.  
32

 Por. L. Balcerowicz, Polish Economic Reform, 1981–88: An Overview [w:] Eco-

nomic Reforms in the European Centrally Planned Economies, New York 1989, s. 42–50 

[napisane na potrzeby ONZ w 1987 r. – J.L.]; tenże, Czynniki instytucjonalne a przemia-

ny strukturalne w gospodarce, Warszawa 1989 [mps; materiały IRG SGPiS]; tenże, 

Systemy gospodarcze...; S. Kawalec, Mechanizm przekształceń strukturalnych w gospo-

darce samorządowej, cz. 1–2, Warszawa 1986–1987 [mpsy; materiały IRG SGPiS]; 

tenże, Gospodarka samorządowa czy prywatna?, „Głos. Niezależne Pismo Społeczno- 

-Polityczne” 1987, nr 4, s. 8–18; tenże, Zarys programu prywatyzacji polskiej gospo-

darki [w:] Propozycje przekształceń..., s. 29–60; M. Dąbrowski, Ekonomiczne konse-

kwencje samorządności pracowniczej, Wrocław 1986; A. Lipowski, Mechanizm rynkowy 

w gospodarce polskiej. Podstawy teoretyczne, perspektywy, dylematy, Warszawa 1988. 

Proces inflacji przyspieszył w sierpniu 1989 r. Więcej w dalszej części artykułu.  
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„coś w rodzaju zarysu potrzebnych reform w Polsce, reform […] mocno libe-

ralnych” – taką opinię Kawalca przytoczył w jednym z wywiadów Gomułka, 

epizodycznie bywający na drugim seminarium Balcerowicza, a później jego 

bliski doradca z okresu rządowego33. Podobnie mówił o swojej broszurze 

z wiosny 1989 r. lider seminarium. „Kiedy ją teraz czytam – dochodzę do 

wniosku, że był tam zarys podstawowych kierunków przyszłej reformy”34. 

Wypada zgodzić się z tą samooceną. Broszura, powstała na potrzeby konfe-

rencji organizowanej przez IRG SGPiS, zalecała jako terapię dla gospodarki 

polskiej: a) swobodę kształtowania cen; b) prywatyzację większości sektora 

państwowego; c) daleko idące ograniczenie interwencjonizmu; d) wprowa-

dzenie wymienialności złotego; e) odtworzenie rynku kapitałowego; f) likwi-

dowanie nieefektywnych przedsiębiorstw35.  

Balcerowicz w odróżnieniu od Beksiaka w żaden sposób nie sformalizo-

wał swojego zespołu w ramach obozu „Solidarności”. Nie doradzał też osobi-

ście jego podziemnym instancjom ani przewodniczącemu Wałęsie, nie nale-

żał do Komitetu Obywatelskiego, nie zasiadał przy Okrągłym Stole, 

sporadycznie pojawiał się w drugim obiegu wydawniczym, po wyborach 

czerwcowych nie został ekspertem OKP. W porównaniu z okresem 1980–

1981 pozostawał na obrzeżach środowiska „Solidarności”36. Latem 1989 r. 

szykował się, wprawdzie niezbyt chętnie, do raz już odłożonego dziesięcio-

miesięcznego wyjazdu na wykłady w Wielkiej Brytanii. Nie szukał więc kon-
                                       

33
 Rozmowy. Stanisław Gomułka…, s. 100. Por. Rozmowa ze Stefanem Kawalcem..., 

s. 106–107. Gomułka mieszkał wówczas poza Polską, pracując na stałe w London 

School of Economics and Political Sciences. W kraju bywał m.in. jako konsultant 

Międzynarodowego Funduszu Walutowego ds. Polski i Komisji Wspólnot Europejskich 

ds. Europy Wschodniej, a także członek grupy doradców zagranicznych zorganizowanej 

przez George’a Sorosa. Podejmując we wrześniu 1989 r. prace w rządowej ekipie 

Balcerowicza, Gomułka zdecydował się na dłuższy pobyt w Warszawie. Rozmowy. 

Stanisław Gomułka…, s. 101–110 n.  
34

 L. Balcerowicz, 800 dni..., s. 17. Zob. też: A. Bieć, Autoreferat. Opis dorobku 

i osiągnięć naukowych, Warszawa, wrzesień 2012, s. 28 (przyp. 16), https://ssl-kolegia.  

sgh.waw.pl/pl/KNoP/postepowania/habilitacje/Documents.pdf (dostęp: 3.10.2020).  
35

 L. Balcerowicz, Czynniki instytucjonalne...  
36

 Bugaj wspomina, że zapraszał Balcerowicza do rozmów Okrągłego Stołu, ten 

jednak odmówił. R. Bugaj, O sobie i innych, Warszawa 2010, s. 68; tenże, Plusy dodat-

nie i ujemne, czyli polski kapitalizm bez solidarności, Warszawa 2015, s. 80 (przyp. 6). 

Inaczej sprawę tę przedstawia Z. Gach, zob. tegoż, Leszek Balcerowicz..., s. 58.  
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taktu ze współpracownikami Mazowieckiego, nie mówiąc o samym premie-

rze. W rezultacie, inaczej niż w przypadku Zespołu Ratowania Gospodarki, za 

którego programem lobbowali Kuroń, Beksiak i inne osoby, inicjatywa wyko-

rzystania Balcerowicza w pracy rządowej zrodziła się w najbliższym kręgu 

premiera. 

Po objęciu przez Balcerowicza funkcji ministra finansów i wicepremie-

ra dorobek programowy drugiego seminarium zaczął być uszczegółowiany, 

uzupełniany, dostosowywany do bieżących wymogów sytuacyjnych, ujed-

nolicany treściowo, syntetyzowany, upubliczniany oraz przekładany na 

harmonogram realizacyjny i język aktów prawnych. Efekt finalny tych dzia-

łań, podejmowanych od września do grudnia 1989 r., określa się potocznie 

jako tzw. plan Balcerowicza. W rzeczywistości nigdy pod taką nazwą nie 

został ogłoszony, nie wydano go też w postaci całościowego i ostateczne-

go dokumentu.  

Na program ekipy rządowej Balcerowicza złożyły się kolejno: a) mate-

riał przygotowany na coroczny waszyngtoński szczyt MFW i Banku Świa-

towego odbywający się w dniach 26–28 września z udziałem ministrów 

finansów krajów tzw. grupy G-7 (USA, Wielka Brytania, Francja, RFN, Wło-

chy, Japonia i Kanada); b) wystąpienie Balcerowicza na transmitowanej 

przez TVP konferencji prasowej w Urzędzie Rady Ministrów w dniu 6 paź-

dziernika; c) opracowanie autorstwa Dąbrowskiego opublikowane jako 

dodatek do dziennika „Rzeczpospolita” z dnia 12 października; d) projekty 

jedenastu ustaw zaaprobowane przez Radę Ministrów na posiedzeniach 

6 i 13–14 grudnia; e) memorandum w sprawie polskiej polityki gospodar-

czej dołączone do listu intencyjnego z 22 grudnia dotyczącego porozu-

mienia z MFW37. 

O treści wyżej wymienionych dokumentów programowych decydowa-

ła dość wąska grupa osób. Należało do niej kilku uczestników seminarium 

                                       
37

 Zob. Stanisław Gomułka i transformacja..., s. 504–512 (dok. 174 i 175), 678–708 

(dok. 3); „Rzeczpospolita” z 7.10.1989 i z 12.10.1989 (dodatek); Sejm (1989–1991), 

Sprawozdanie stenograficzne z 8 posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

w dniach 29 i 30 września 1989 r., Warszawa 1989, k. 7–14; https://biblioteka. 

sejm.gov.pl [dostęp: 16.09.2021]; Sejm (1989–1991), Prace Sejmu X kadencji. Proces 

legislacyjny, druki nr 112, 117–121, 124–128, https://biblioteka.sejm.gov.pl./ (dostęp: 

10.09.2021). 
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z lat 1982–1989, ale także paru ekonomistów z Ministerstwa Finansów, na 

ogół znanych Balcerowiczowi z pracy albo studiów w SGPiS, a teraz doko-

optowanych do grona najbliższych współpracowników. Spośród stałych 

„seminarzystów” kluczową rolę w opracowywaniu szczegółów planu Ba l-

cerowicza odegrali: Dąbrowski, Kawalec i Koźmiński, spośród „seminarzy-

stów” nieregularnych bądź epizodycznych – Bieć (łączący pracę w SGPiS 

z funkcją doradcy w URM) i Gomułka, spośród „nowych” – Wojciech Mi-

siąg (dyrektor departamentu w Ministerstwie Finansów) oraz Janusz Pod-

siadło i Janusz Sawicki (wiceministrowie w tym resorcie)38. Ósemkę tę, 

wraz z Balcerowiczem, wypada uznać za grupę kreującą politykę stabiliza-

cyjno-transformacyjną w pierwszych miesiącach rządu Mazowieckiego.  

Ponadto duży wpływ doradczy wywierali Sachs i Lipton, którzy bez 

problemu przeorientowali się na pomaganie ekipie Balcerowicza. Bardzo 

liczył się również głos członków misji Międzynarodowego Funduszu Walu-

towego (MFW) kierowanej przez Massimo Russo, dyrektora departamentu 

europejskiego tej organizacji39. Plan Balcerowicza w żadnej mierze nie był 

jednak tworem Sachsa czy MFW. Kierunkowe zbieżności z zaleceniami 

zagranicznych doradców i instytucji finansowych nie wynikały ze stosunku 

podległości, ale zasadniczej wspólnoty poglądów ekonomicznych. Gdy 

pojawiały się różnice bądź konflikty, ostateczne rozstrzygnięcia nie zawsze 

szły po myśli „zagranicy”. W kwestii zaś rzekomego pierwszeństwa pro-

gramotwórczej roli Sachsa i MFW pozostaje powtórzyć przytomną uwagę 

Zbigniewa Gacha o wzmiankowanym już tekście Balcerowicza z wiosny 

1989 r. „Opracowanie to dowodzi, że co najmniej pół roku przed wejściem 

do rządu miał już przyszły wicepremier klarowną wizję reform gospodar-

czych – i to bez konsultacji z ekspertami Międzynarodowego Funduszu 

Walutowego”40. Drugą część tego zdania odnieść można również do 

Sachsa.  

                                       
38

 W. Gadomski, Leszek Balcerowicz..., s. 109–114, 117–120, 127, 128, 131 n.; 

Stanisław Gomułka o sobie..., s. 115–116, 120, 122–124 n.; Dylematy. Intelektualna 

historia..., 153–156, 159–160.  
39

 W. Gadomski, Leszek Balcerowicz..., s. 114, 117, 118, 122, 129, 131, 133–135, 

137–138; Stanisław Gomułka o sobie..., s. 122–123, 126–132; Rozmowa ze Stefanem 

Kawalcem..., s. 107–112, 115–116.  
40

 Z. Gach, dz. cyt., s. 59. 
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Programy zespołów Beksiaka i Balcerowicza  

– podobieństwa41 

Pierwsza cecha wspólna to jawne prokapitalistyczne ukierunkowanie 

obu programów w aspekcie zarówno instytucjonalnym, jak i regulacyjnym. 

Symboliczne były tu intencje maksymalizacji prywatyzacji, likwidacji cen-

tralnego kierowania, odtworzenia poza rynkiem towarów i usług także ryn-

ków kapitałowego i pracy, uwolnienia zdecydowanej większości cen. Szło to 

w parze z preferowaniem interesów pracodawców kosztem pracowników 

najemnych, dopuszczeniem bezrobocia i ograniczeniem dotychczasowego 

względnego bezpieczeństwa socjalnego. Innymi słowy, perspektywą na naj-

bliższą przyszłość jawił się nie socjalizm rynkowy, nie gospodarka mieszana, 

nie „trzecia droga” w rodzaju gospodarki samorządowej (popularnej w la-

tach 1980–1981), ale system „typu zachodniego”, oparty „o sprawdzone 

wzorce”, z ostrożności taktycznej nazywany najczęściej „gospodarką rynko-

wą”. Mimo tych eufemizmów nie ulegało wątpliwości, że w języku teorii 

systemów gospodarczych zmiana w gospodarce polegać ma na odejściu od 

socjalizmu w stronę kapitalizmu42.  

Celem nie była więc reforma wewnątrzsystemowa, ale transformacja go-

spodarcza, przy czym traktowano ją jako nie mniej ważną, jeśli nie ważniejszą, 

od zmiany systemu politycznego z centralistycznej dyktatury na demokrację 

parlamentarną. W każdym razie nie odrzucano z gruntu scenariusza, w któ-

rym transformacja gospodarcza zaczynałaby się wcześniej niż polityczna. Nie-

sprawiedliwe są jednak sugestie traktowania demokratyzacji politycznej jako 

                                       
41

 Jeśli nie zaznaczono inaczej, program zespołu Beksiaka odtwarzam na podsta-

wie Zarysu programu stabilizacji i zmian systemowych, zaś program zespołu Balcerowi-

cza na podstawie tekstów wymienionych w przypisach 32 i 37. 
42

 Zdarzały się też jednak zapowiedzi literalnie prokapitalistyczne. Zob. np. 

H. Janczak (S. Kurowski), Reforma gospodarcza w PRL. Trzecie podejście, Warszawa 

1986, s. 60. W grudniu 1988 r. Balcerowicz, kończąc wystąpienie na konferencji 

w Wiedniu, powtórzył za Ludwikiem von Misesem, że „skuteczna reforma socjal i-

stycznego systemu gospodarczego oznacza w istocie rzeczy powrót do kapitali-

zmu”. L. Balcerowicz, Z historii sporu o sprawność gospodarczą socjalizmu 

[w:] tegoż, Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok , Warszawa 

1997, s. 60.  
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przeszkody w zmienianiu systemu gospodarczego43. Koncepcja okresowej pe-

tryfikacji autorytaryzmu politycznego jako ceny za restaurację kapitalizmu wy-

stępowała wśród liberałów z obozu „Solidarności”, ale akurat nie u Balcerowi-

cza, Beksiaka i ich długoletnich współpracowników44. Głównym wyrazicielem 

tej koncepcji po stronie opozycji był Mirosław Dzielski, który jej podstawy sfor-

mułował jeszcze przed narodzinami „Solidarności”45. Należy zaznaczyć, że pod-

łożem rynkowo-autorytarnych wersji liberalizmu ekonomicznego była niewiara 

w realność zmiany systemu politycznego PRL, a nie sympatia do autorytarnej 

opcji ustrojowej. W miarę urealniania się perspektywy odsunięcia od władzy 

PZPR na ogół stawiano jednoznacznie na demokrację parlamentarną46. 

Programy zespołów Beksiaka i Balcerowicza łączyło też przekonanie o ko-

nieczności prowadzenia w nowych warunkach systemowych, a zasadniczo 

również w trakcie operacji transformacyjnej, liberalnej polityki gospodarczej. 

Jej podstawą miała być nie tylko prywatyzacja układu własnościowego, ale też 

minimalizacja bieżącego interwencjonizmu docelowo znacznie poniżej stan-

                                       
43

 Taką skłonność przypisywał Balcerowiczowi po latach R. Bugaj, O sobie i in-

nych..., s. 67, 70.  
44

 L. Balcerowicz, Reforma gospodarcza: warunki i problemy realizacji, Warszawa 

1981, s. 1; tenże, Druga reforma czy drugi etap?, rozm. P. Grochalski, „Konfrontacje” 

1988, nr 3, s. 22; L. Balcerowicz, Systemy polityczne i gospodarcze: problemy zgodności 

i sprawności [w:] tegoż, Socjalizm, kapitalizm..., s. 164–165; J. Beksiak, Jakie elementy 

systemu ekonomicznego są wyznaczane w sposób jednoznaczny przez strukturę syste-

mu politycznego (obecnie w Polsce?) [1982] [w:] tegoż, O załamaniu i poprawie..., 

s. 55–58; tenże, O autentycznych przedsiębiorstwach i o przedsiębiorstwach „socjali-

stycznych” [w:] tamże, s. 120–122 [pierwodruk: „Przegląd Organizacji” 1989, nr 24]. 
45

 A. Romański (M. Dzielski), Jak zachować władzę w PRL. Życzenia noworoczne 

Adolfa Romańskiego dla por. Jerzego Borewicza, „Merkuriusz Krakowski i Światowy” 

1980, nr 6, s. 28–43; A. Romański (M. Dzielski), Budowa historycznego kompromisu, 

„Merkuriusz Krakowski i Światowy” 1980, nr 8–9, s. 41–52; J. Szacki, Liberalizm po 

komunizmie, Kraków 1994, s. 154–166. 
46

 Instruktywny przykład (z kręgu rządowej ekipy Balcerowicza): S. Gomułka, De-

mokratyzacja a reforma gospodarcza (spojrzenie po dziesięciu latach), „Dwadzieścia 

Jeden. Pismo Społeczno-Polityczne” 1987, nr 5, s. 56–60; Rozmowy. Stanisław Gomuł-

ka..., s. 110–111. Jeden z nielicznych wyjątków (z kręgu liberałów gdańskich): L. Ma-

żewski, Cel doraźny – porządek autorytarny, „Przegląd Polityczny” 1988, nr 10, s. 195–

199; tenże, Mechanizm rządzenia w nowej konstytucji [Materiały I Gdańskiego Kongre-

su Liberałów (10 – 11.12.1989)], „Przegląd Polityczny” 1989, nr 12, s. 10–19.  
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dardów ekonomii keynesowskiej i większości ówczesnych gospodarek kapitali-

stycznych47. Towarzyszył temu wyraźny prymat kategorii pieniężnych i efektyw-

nościowych nad społecznymi i produkcyjnymi. Praktyczne następstwa tej prefe-

rencji, pejoratywnie określane przez krytyków jako „giełdyzacja” kapitalizmu, 

„ekonomizacja” życia publicznego itp., otworzyły Polskę na znane już na Za-

chodzie procesy finansyzacji (finansjalizacji) gospodarki i społeczeństwa48.  

Trudno zaprzeczyć, że liderzy i członkowie zespołów Beksiaka i Balcerowi-

cza gotowi byli okupić korzystną jakościowo zmianę w dziedzinie systemu 

ekonomicznego czasowym spadkiem wytwórczości, eliminacją nieefektyw-

nych podmiotów gospodarczych, przywróceniem bezrobocia i powiększe-

niem nierówności dochodowych. Wszystko to traktowano jako koszt powrotu 

do normalności. Beksiak już w 1986 r. deklarował: „odrzucamy w sferze go-

spodarki bezpłatne przekazywanie dóbr, filantropijne finansowanie nieuda-

nych przedsięwzięć itd. To znaczy, że zła lub pechowa firma musi zbankruto-

wać, a zły lub pechowy pracownik – stracić pracę”49. Również Balcerowicz nie 

ukrywał, że część „socjalistycznej” wytwórczości uważa za zbędną, a katego-

rię sprawiedliwości społecznej – za logiczną fikcję50. Złudzeń nie pozostawiał 

                                       
47

 Widać to już w projektach zespołu Balcerowicza z okresu pierwszej „Solidarno-

ści”, w kręgu Beksiaka – od drugiej połowy lat osiemdziesiątych. Por. L. Balcerowicz, 

Reforma gospodarcza: warunki...; tenże, Narzędzia centralnego kierowania samodziel-

nymi przedsiębiorstwami [w:] Konferencja z cyklu „ABC Reformy” nt. Zarządzanie sa-

modzielnym, samorządnym, przedsiębiorstwem przemysłowym, z. 3, Toruń 1981, s. 1–

13; J. Beksiak, O przyszłym ustroju gospodarczym Polski [w:] tegoż, O załamaniu i po-

prawie..., s. 95–97 [pierwodruk: „Dwadzieścia Jeden. Pismo Społeczno-Polityczne” 

1986, nr 1]; J. Winiecki, Economic prospects – East and West. A view from the East, 

London 1987. O standardach zachodniej polityki gospodarczej na przełomie lat sie-

demdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku zob. T. Kowalik, Systemy gospodarcze. 

Efekty i defekty reform i zmian systemowych, Warszawa 2005 (zwłaszcza Część II). 
48

 T. Kowalik, www.Polska Transformacja.pl, Warszawa 2009, s. 238 n.; W. Anioł, 

Pułapka ekonomizmu. U źródeł dominacji neoliberalnej narracji modernizacyjnej 

w Polsce, „Przegląd Socjologiczny” 2015, t. 44, nr 2, s. 70, 77 n.; G. Gołębiowski, 

P. Szczepankowski, Finansyzacja gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 

„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, t. 67, z. 4, s. 197–215.  
49

 J. Beksiak, O przyszłym ustroju..., s. 92. 
50

 J. Luszniewicz, W. Morawski, A. Zawistowski, Posłowie. Kłopoty obozu „Solidar-

ności” z kapitalizmem. Podłoże i wymiary sporów o reformy Balcerowicza [w:] Dylema-

ty. Intelektualna historia..., s. 316. 
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też Gomułka: „przedsiębiorstwa [...] zaczną zwalniać ludzi, zaś w skrajnych 

przypadkach upadać. Powstanie bezrobocie, które ludzi nauczy, że nie można 

bezkarnie żądać podwyżek. Na tę perspektywę trzeba się przygotować kon-

cepcyjnie i psychicznie”51.  

Inny element wspólny stanowiła determinacja do łączenia transformacji 

systemowej z ostrymi działaniami antyinflacyjnymi. Potrzebę równoległego 

reformowania gospodarki i równoważenia rynku wewnętrznego Balcerowicz 

i Beksiak dostrzegali już w 1981 r.52 Na początku lat osiemdziesiątych chodziło 

jednak w pierwszym rzędzie o likwidację sytuacji inflacyjnej w postaci przy-

musowych oszczędności, niemogących znaleźć podaży i wiszących nad ryn-

kiem (tzw. nawis inflacyjny), ale jeszcze w niewielkim stopniu przekładających 

się na wzrost cen detalicznych. Te ostatnie przyspieszyły dopiero po 1985 r., 

zaś w fazę galopującą weszły w ostatnich miesiącach rządu Mieczysława Ra-

kowskiego.  

W 1985 r. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów 

i usług wyniósł 15%, w 1986 – 17,5%, w 1987 – 25,3%, w 1988 – aż 61,3%53. 

Od 1987 r. drastycznie pogłębiały się niedobory na rynku wewnętrznym, da-

leko wykraczając poza segment objęty reglamentacją kartkową. Doszło do 

tego po tym, jak w ostatnich miesiącach roku część szybko rosnących osz-

czędności wymuszonych spadła na rynek w reakcji na kwietniową podwyżkę 

cen urzędowych oraz zapowiedź rządu Zbigniewa Messnera dokonania kolej-

nej, znacznie wyższej, w roku następnym. Nowa podwyżka, przeprowadzona 

w lutym 1988 r. i nazwana – dla podkreślenia towarzyszących jej rekompensat 

płacowych – operacją cenowo-dochodową, z punktu widzenia zbijania inflacji 

okazała się spektakularną porażką. W ujęciu przeciętnym ceny urzędowe 

podniesiono o około 40%, ale równocześnie dochody ludności powiększyły 

się o około 62% (przy zmniejszającej się dynamice podaży rynkowej). Przyczy-

niła się do tego uległość rządu wobec żądań Ogólnopolskiego Porozumienia 
                                       

51
 S. Gomułka, Uwaga krokodyle!, rozm. T. Jeziorański [w:] Stanisław Gomułka 

i transformacja..., s. 1021 [pierwodruk: „Życie Gospodarcze” 1989, nr 37]. 
52

 L. Balcerowicz, Reforma gospodarcza: główne..., s. 18, 75–83; tenże, Reforma 

gospodarcza: warunki...; J. Beksiak, Cena reformy gospodarczej [w:] tegoż, O załama-

niu i poprawie..., s. 53 [pierwodruk: „Tygodnik Solidarność” 1981, nr 1].  
53

 J. Luszniewicz, Inflacja i polityka antyinflacyjna w ostatnich dekadach PRL oraz 

w pierwszych miesiącach transformacji systemowej [w:] Problemy gospodarcze Trzeciej 

Rzeczypospolitej, red. A. Jarosz-Nojszewska, Warszawa 2017, s. 68 (tab. 1). 
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Związków Zawodowych. Zdołało ono bowiem wymusić powiększenie rekom-

pensat płacowych z planowanych 1750 do 6000 zł na osobę. Przekreśliło to 

antyinflacyjny wymiar całego przedsięwzięcia54.  

Za rządu Rakowskiego, sprawującego władzę od października 1988 r., in-

flacja cenowa stała się, jak już wspomniano, galopująca. Między styczniem 

a lipcem 1989 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych powiększyły się z 6 do 

11% w skali miesięcznej, zaś w sierpniu podskoczyły do blisko 40%55. O sierp-

niowym skoku inflacyjnym zadecydowały dwa posunięcia będące następ-

stwem postanowień Okrągłego Stołu. Pierwsze to tzw. urynkowienie gospo-

darki żywnościowej, proklamowane przez rząd z pierwszym dniem sierpnia, 

a polegające na uwolnieniu cen zdecydowanej większości artykułów rolni-

czych i spożywczych. Odbyło się to przy sprzeciwie strony „Solidarności”, wy-

tykającej, że wbrew okrągłostołowym ustaleniom urynkowienia gospodarki 

żywnościowej nie powiązano z demonopolizacją zaopatrzenia rolnictwa oraz 

skupu i sprzedaży produktów rolnych56. 

Drugie posunięcie proinflacyjne to ustawa o automatycznej i powszech-

nej indeksacji wynagrodzeń w sferze produkcyjnej, uchwalona w kontrakto-

wym sejmie na dzień przed urynkowieniem gospodarki żywnościowej. Gwa-

rantowała ona większości zatrudnionym cokwartalne podwyżki wynagrodzeń 

naliczane według formuły: kwartalny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych razy współczynnik korekcyjny 0,8. Pod wpływem kierownic-

twa reaktywowanej „Solidarności” i inaczej, niż ustalono przy Okrągłym Stole, 

                                       
54

 Po stronie dochodów, oprócz efektu rekompensat, swoje zrobiła także oddolna 

presja płacowa z kulminacją w postaci dwóch fal strajkowych, wiosennej i letniej, prze-

biegających także pod hasłami relegalizacji „Solidarności”. Tamże, s. 67–70. Podwyżka 

cen z lutego 1988 r. miała bardzo szeroki wachlarz asortymentowy, a jej wymiar 

w licznych przypadkach znacznie przekraczał 40-procentową przeciętną. Przykładowo: 

ceny węgla kamiennego podniesiono o 200%, gazu, energii i ciepłej wody – o 100%, 

benzyny – o 60%. Podwyżki cen urzędowych w 1988 r. oraz działania osłonowe, 

„Rzeczpospolita” z 1.02.1988, s. 1–2. 
55

 Miesięczne wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1989 r., 

https://stat.gov.pl (dostęp: 18.07.2021). 
56

 A. Śmigielski, Przyczyny, realizacja i bezpośrednie skutki tzw. urynkowienia go-

spodarki żywnościowej, b.m., b.d., s. 1–9 [wydruk komputerowy; w posiadaniu autora]; 

T. Rakowski, Relacje prasy solidarnościowej na tzw. urynkowienie gospodarki żywno-

ściowej, [Warszawa 1999], s. 1–8 [wydruk komputerowy; w posiadaniu autora]. 
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za bazowe przyjęto wynagrodzenia nie z początku, ale z końca indeksowanych 

kwartałów. W efekcie pracownicy, którzy w poprzedzających trzech miesią-

cach otrzymali, wynegocjowali bądź wystrajkowali podwyżki płac, zyskiwali na 

indeksacji de facto podwójnie. W inny sposób, jednak również bardzo ko-

rzystnie dla zainteresowanych, uregulowano indeksację dochodów rolników, 

sfery budżetowej oraz rencistów i emerytów57. Do tego mechanizmy indek-

sacyjne weszły w życie natychmiast, a wypłaty dla niektórych kategorii pra-

cowników uruchomiono z wyprzedzeniem już w maju i realizowano 

z miesiąca na miesiąc. Parę dni po uchwaleniu ustawy indeksacyjnej ogłoszo-

no zaś, że rekompensata za wzrost cen żywności w sierpniu i we wrześniu, 

z wyłączeniem używek, będzie pełna i kwotowa58. 

Efekty indeksacji szybko okazały się niszczące. W sierpniu przy wzroście 

cen detalicznych o około 40% płace powiększyły się o blisko 100%59. Nowy 

pieniądz niemal w całości trafił na rynek, a ponieważ znowu pozbywano się 

gotówki pochodzącej z poprzednich okresów (oszczędności przymusowych), 

pogłębiały się zarazem niedobory towarowe i oczekiwania inflacyjne. Okazało 

się też, że urynkowienie cen artykułów żywnościowych bynajmniej nie 
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 Ustawa z dnia 31 lipca 1989 r. o podwyższaniu wynagrodzeń za pracę i docho-

dów rolniczych w związku ze zmianami cen detalicznych towarów i usług konsumpcyj-

nych w 1989 roku, DzU 1989, nr 48, poz. 261. W kwestii dochodów rolniczych zdecy-

dowano o cokwartalnych podwyżkach minimalnych cen skupu produktów rolnych, „tak 

aby w 1989 roku nastąpił pełny parytet dochodów ludności rolniczej i nierolniczej” 

(tamże, art. 8). W odniesieniu do sfery budżetowej jeszcze w styczniu 1989 r. zapowie-

dziano podniesienie do końca roku przeciętnych płac do 97% poziomu osiąganego 

w sferze materialnej, zaś do końca 1992 r. podwyższenie tej relacji do 106% (Ustawa 

z dnia 31 stycznia 1989 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budże-

towej, DzU 1989, nr 4, poz. 24, art. 3). W lipcowej ustawie indeksacyjnej znalazł się 

zapis o cokwartalnym korygowaniu in plus zarobków pracowników budżetówki (Usta-

wa z dnia 31 lipca 1989..., art. 10). Renty i emerytury waloryzowano od 1986 r. w try-

bie rokrocznym. Po rozpoczęciu powszechnej indeksacji wynagrodzeń w waloryzacjach 

tych zaczęto uwzględniać kwartalne przyrosty średniej płacy w pięciu podstawowych 

działach gospodarki uspołecznionej (A. Perczak, Indeksacja płac w Polsce, Warszawa 

b.d., s. 5–6 [wydruk komputerowy; w posiadaniu autora]). 
58

 Wyjaśnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie przeprowadzenia 

w zakładach pracy indeksacji płac, „Rzeczpospolita” z 4.08.1989, s. 5.  
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 G.W. Kołodko, D. Gotz-Kozierkiewicz, E. Skrzeszewska-Paczek, Hiperinflacja 

i stabilizacja w gospodarce postsocjalistycznej, Warszawa 1991, s. 80 (rys. 9). 
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zmniejszyło udziału dotacji w wydatkach budżetowych. Powróciły za to spadki 

produkcji i podaży rynkowej60. We wrześniu 1989 r. inflacja cenowa przyspie-

szyła o prawie 35%61.  

Wobec powyższego latem 1989 r. problem strategii antyinflacyjnej uzna-

ny został za najważniejszy krótkookresowy priorytet zarówno przez zespół 

Beksiaka, jak i zespół Balcerowicza. W pierwszym przypadku znalazło to wyraz 

w otwierających zdaniach Zarysu programu stabilizacyjnego i zmian syste-

mowych, w drugim przypadku – w artykułach i wywiadach Balcerowicza, Dą-

browskiego czy Gomułki62. W konsekwencji oba programy połączyła też nie-

chęć do wywalczonej przy Okrągłym Stole automatycznej i powszechnej 

indeksacji wynagrodzeń63. 

Zasadniczo podobnie zapatrywano się również na problem zadłużenia 

zagranicznego, będący skutkiem strategii rozwojowej ekipy Edwarda Gierka 

z lat siedemdziesiątych. Dług ten, szczególnie dotkliwy w wymiarze dolaro-

wym, szybko narastał również w następnej dekadzie. Polska w 1981 r. zawiesi-

ła wprawdzie spłacanie rat od zaciągniętych pożyczek i kredytów, ale ponie-

waż nie była w stanie terminowo regulować również dużej części odsetek, 

sumaryczne zadłużenie wobec wierzycieli zachodnich urosło z ponad 24 mld 

USD w 1980 r. do około 41 mld USD w 1989 r.64 Stało się tak mimo licznych 

porozumień łagodzących warunki obsługi zadłużenia, a nawet zmniejszają-
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 Zob. J. Luszniewicz, Inflacja i polityka..., s. 71–72.  
61

 G.W. Kołodko, D. Gotz-Kozierkiewicz, E. Skrzeszewska-Paczek, dz. cyt., s. 80 

(rys. 9). 
62

 M. Dąbrowski, Coraz dalej od normalności. Prace „stolika ekonomicznego”, 

„Ład” 1989, nr 15, s. 3; tenże, Co zrobić z gospodarką, „Polityka” 1989, nr 28, s. 5; 

S. Gomułka, Shock Needed for Polish Economy [w:] Stanisław Gomułka i transforma-

cja..., s. 1014–1016 [pierwodruk: „The Guardian” z 19.08.1989 r.]; tenże, Uwaga: kro-

kodyle!..., s. 1017–1024; L. Balcerowicz, Myślę, że wiem, co trzeba zrobić, rozm. 

D. Zagrodzka, „Gazeta Wyborcza z 11.09.1989, s. 3.  
63

 Publicznie w kwestii indeksacji na alarm najbardziej bił M. Dąbrowski: tenże, 

Ostrzegam przed zwycięstwem. Pułapka indeksacji, „Polityka” 1989, nr 10, s. 6; tenże, 

Lód na głowę ludu, „Gazeta Wyborcza” z 24.07.1989, s. 3. Por. np. J. Beksiak, Deklara-

cje i fakty, rozm. P. Aleksandrowicz [w:] J. Beksiak, O załamaniu i poprawie..., s. 122–

125 [pierwodruk: „Gazeta Bankowa” 1989, nr 10]; J. Kuroń, Spoko! Czyli kwadratura..., 

s. 160–161. 
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 M. Bałtowski, Gospodarka socjalistyczna w Polsce. Geneza, rozwój, upadek, 

Warszawa 2009, s. 267 (tab. 6.1). 
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cych wymiar jego części kapitałowych. Porozumienia te, wbrew nadziejom 

strony polskiej, dawały tylko krótkotrwały oddech, a ze względu na opóźnie-

nia wykonawcze rodziły dodatkowe i kumulujące się zaległości płatnicze65. 

Sprzyjał temu tzw. zwrot monetarystyczny w politykach gospodarczych pań-

stw wierzycielskich, skutkujący wzmocnieniem ich walut, co zwiększało realny 

wymiar zobowiązań66. Dług zagraniczny był także istotnym czynnikiem infla-

cjogennym. Wobec opóźnień w regulowaniu zewnętrznych należności, trzeba 

było bowiem przyjąć ukierunkowanie zarazem proeksportowe i antyimpor-

towe, a to pogłębiało nierównowagę na rynku krajowym. 

Polski przypadek stanowił tylko fragment szerszego międzynarodowego 

kryzysu zadłużeniowego, dotykającego w największym stopniu gospodarki po-

łudniowoamerykańskie. W marcu 1989 r. ogłoszony został plan sekretarza 

skarbu Stanów Zjednoczonych Nicholasa Brady'ego przewidujący możliwość 

nie tylko prolongaty czy restrukturyzacji, ale także redukcji łącznych należności 

poszczególnych państw dłużniczych. Zależało to od uzgodnienia z MFW antyin-

flacyjnych programów stabilizacyjnych, połączonych z prywatyzacją własności 

państwowej, zawężeniem interwencjonizmu państwowego, liberalizacją sto-

sunków handlowych, utrzymaniem bądź przywróceniem wymienialności pie-

niądza oraz swobody napływu kapitału i inwestycji zagranicznych67. 

Kilka miesięcy później Witold Trzeciakowski, jeden z głównych ekonomi-

stów obozu „Solidarności”, kierujący z jej ramienia gospodarczymi negocja-

cjami przy Okrągłym Stole, wystąpił z pomysłem, aby państwa zachodnie już 

na starcie transformacji politycznej i gospodarczej udzieliły Polsce wsparcia 

                                       
65

 W latach 1981–1989 Polska podpisała cztery porozumienia o restrukturyzacji 

długu z Klubem Paryskim (negocjującym spłaty pożyczek kredytów rządowych bądź 

przez rządy gwarantowanych) i siedem z Klubem Londyńskim (działającym w imieniu 

banków prywatnych). P. Stachowiak, Restrukturyzacja zadłużenia Polski do roku 1990, 

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 1998, t. 146, s. 133–142. P. Jacho-

wicz, Polska w kryzysie zadłużeniowym, „Studia i Prace. Kwartalnik Kolegium Ekono-

miczno-Społecznego” 2011, nr 3, s. 93–96.  
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 W. Morawski, Pełzająca katastrofa. Gospodarka polska w latach osiemdziesią-

tych [w:] P. Adamowicz i in., W przededniu wielkiej zmiany. Polska w 1988 roku, 

Gdańsk 2009, s. 28. 
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w wysokości około 10 mld dolarów. Swą inicjatywę nazywał drugim planem 

Marshalla68. Podobnie jak Trzeciakowski myślało sporo innych czołowych 

działaczy i ekspertów „Solidarności”69. Pomysł nie miał jednak szans na po-

wodzenie. Zachód nie wykluczał uruchomienia pomocy finansowej, ale 

z pewnością nie bezzwrotnej i nie przed zapoczątkowaniem programu stabili-

zacyjno-transformacyjnego. Uświadomił to polskim politykom opozycyjnym 

prezydent George Bush podczas wizyty w Warszawie w lipcu 1989 r.70 W ana-

logicznym kierunku już wcześniej działał podczas swych bytności w kraju Go-

mułka, bardzo dobrze rozumiejący realia planu Brady’ego. Przekonywał on, że 

koszty przezwyciężenia inflacji i przeprowadzenia zmian systemowych muszą 

wziąć na siebie sami Polacy, zaś możliwe do wynegocjowania formy zachod-

niego wsparcia finansowego to trochę nowych kredytów, a w dalszej per-

spektywie: wstrzymanie obsługi zadłużenia i jego częściowe umorzenie71.  

Balcerowicz był zawsze podobnego zdania. Nic dziwnego więc, że Go-

mułka, zostając we wrześniu 1989 r. „zagranicznym doradcą” wicepremiera 

i ministra finansów, swoją pracę zaczął właśnie od przygotowywania porozu-

mienia z MFW co do programu polskiej polityki gospodarczej. W ekipie Balce-

rowicza traktowano to jako warunek sine qua non sukcesu starań o częściowe 

oddłużenie, dalsze kredytowanie i osłonę finansową działań stabilizacyjno- 

-transformacyjnych72.  

Beksiak początkowo zdawał się wpisywać w pomysł Trzeciakowskiego, ale 

czynił to przy założeniu utrzymania jeszcze przez pewien czas władzy przez 

PZPR. Za nierealistyczne uznawał więc niwelowanie zewnętrznych należności 

zarówno metodą rumuńską, polegającą „na «wyduszeniu» odpowiednich 

środków z ludzi przez pozbawienie ich oszczędności, obcięcie dochodów, 
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 Plan Marshalla dla Polski. Wypowiedź profesora Witolda Trzeciakowskiego, eksperta 

„Solidarności” ds. gospodarki, „Gazeta Wyborcza” z 24–26.06.1989, s 1; J.R. Wedel, 
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1998, s. 29–30.  
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Stanisław Gomułka i transformacja..., s. 408–412. 
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ogołocenie rynku krajowego i wyeksportowanie wszystkiego, co się da”, jak 

i  na bazie „programu dostosowawczego” MFW, uprawdopodobniającego 

napływ nowej pomocy finansowej, zmniejszenie dotychczasowego zadłuże-

nia oraz dokonanie zmian systemowych, po których gospodarka „stanie się 

[...] zdolna do włączenia się w rynek światowy i spłacenia długów”. Pozosta-

wał „wariant trzeci, w którym zachodni wierzyciele – w swoim własnym inte-

resie – pomagają nam w dokonaniu takiej zmiany ustroju gospodarczego, że 

majątek narodowy będzie wyjęty z rąk partyjnej nomenklatury i państwowej 

biurokracji i dostanie się w ręce osób i organizacji, które – w ramach gospo-

darki rynkowej – będą mogły go efektywnie wykorzystywać”73. Po powołaniu 

Mazowieckiego na premiera, otwierającym obozowi „Solidarności” drogę do 

przejęcia władzy politycznej, supozycja: „zwrot długu zależy od zmian ustro-

jowych, a te wymagają finansowego wsparcia”74 ostatecznie się zdezaktuali-

zowała. Według Beksiaka należało teraz jak najszybciej stłumić inflację i za-

cząć transformację systemową, porozumieć się co do obu tych operacji 

z MFW, a sprawę zadłużenia zagranicznego próbować rozwiązać w bezpo-

średnich negocjacjach z wierzycielami. Ten punkt widzenia podzielali na ogół 

również inni ekonomiści z kręgu Zespołu Ratowania Gospodarki75.  

Programy zespołów Beksiaka i Balcerowicza – różnice76 

Między obu programami występowały jednak także różnice. Po pierwsze, 

odmiennie odpowiadano na pytanie: jak stworzyć kapitalizm? Z programu 

firmowanego przez zespół Beksiaka wynikało nastawienie na raczej żywioło-

wy, by nie powiedzieć samoczynny proces kreowania kapitalizmu. Było tu 

trochę niekonsekwencji, gdyż logicznie biorąc, trudno pogodzić takie stano-
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wisko np. z odgórną prywatyzacją sektora państwowego. Świadomy konstruk-

tywizm ustrojowy z pewnością nie stanowił jednak w grupie Beksiaka prefe-

rowanego wzorca działania77.  

W środowisku Balcerowicza patrzono na ten problem inaczej. Domino-

wało przekonanie, że bez aktywnej roli państwa w kreowaniu kapitalizmu się 

nie obędzie, a co więcej, konieczne okaże się nierównoprawne traktowanie 

tzw. uspołecznionej części gospodarki, w początkach transformacji, siłą rze-

czy, przeważającej. Politykę nierównych szans zamierzano stosować przede 

wszystkim wobec przedsiębiorstw państwowych. Hybrydowy charakter sys-

temu gospodarczego schyłkowego PRL nie gwarantował bowiem jeszcze, że 

istniejące mechanizmy rynkowe i enklawy przedsiębiorczości prywatnej same 

znajdą warunki do dalszej ekspansji78. Pogląd ten odpowiadał doświadczeniom 

historycznym. Wystarczy przypomnieć rolę, jaką w kształtowaniu kapitalizmu 

odegrały w XVI czy XVII w. zachodnioeuropejskie polityki merkantylizmu. Póź-

niejszy liberalizm ekonomiczny wyrósł właśnie z krytyki merkantylistycznego 

interwencjonizmu. 

Wskazana różnica nie miała tak fundamentalnego wymiaru jak dawny 

spór liberałów z merkantylistami. Sprowadzała się głównie do kwestii metody 

budowania kapitalizmu: bardziej oddolnej w ujęciu Zespołu Ratowania Go-

spodarki i bardziej odgórnej w ujęciu Balcerowicza, Kawalca czy Gomułki. 

Ciekawe, że przepisywano też nieco inne recepty na wady mechanizmu ryn-

kowego. W kręgu Beksiaka otwarcie przyznawano, że rynek ma „swoje ogra-

niczenia i słabe strony, a jego działanie może powodować szereg niekorzyst-

nych zjawisk”79. Dlatego dopuszczano selektywne interwencje państwa 

nakierowane na konkretne cele ekonomiczne i społeczne, ale zarazem nie-

sprzeczne z logiką rynku80. W środowisku Balcerowicza przeważał pierwotnie 
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pogląd, że próby odgórnego korygowania mechanizmu rynkowego z reguły są 

przeciwskuteczne, gdyż wywołują niesprawności większe od występujących 

przed naprawczymi ingerencjami. Podejście to, mocno nacechowane ideolo-

gicznym optymizmem, szybko zweryfikowała praktyka. W rezultacie to polity-

ce ekipy Balcerowicza z lat 1989–1991 Beksiak i bliscy mu ekonomiści zarzu-

cali później nadmierny interwencjonizm81. Trzeba jednak podkreślić, że co do 

generaliów pozycje zdecydowanie antyinterwencjonistyczne zajmowały już 

wcześniejsze zespoły Beksiaka i Balcerowicza. W 1989 r. i latach następnych 

przełożyło się to na twierdzenia, że w nowym systemie gospodarczym nie ma 

miejsca na systematycznie prowadzone polityki szczegółowe: rozwojową, 

strukturalną, przemysłową, eksportową, koniunkturalną i inne82.  

Zasadniczo odmiennie przedstawiały się natomiast wyobrażenia na te-

mat przebiegu odgórnej prywatyzacji, zwłaszcza dotyczącej dużych i wielkich 

przedsiębiorstw państwowych. Zespół Beksiaka zakładał, że proces prywaty-

zacji można uruchomić na tym obszarze niemal natychmiast, analogicznie do 

prywatyzacji drobnych podmiotów handlowych, gastronomicznych czy usłu-

gowych (tzw. mała prywatyzacja). Postulowano więc, aby maksymalnie 

w ciągu dwóch–trzech miesięcy przekształcić większość przedsiębiorstw pań-

stwowych83 w spółki kapitałowe, a jednocześnie rozdysponować – bezpłatnie 

lub za minimalną opłatą – 50% udziałów lub akcji poszczególnych przedsię-

biorstw między zatrudnionych w nich pracowników (sam Beksiak proponował 

10–20%). Pozostała część udziałów (akcji) podlegałaby prywatyzacji w drugim 

etapie, realizowanym już bardziej ewolucyjnie i po cenach rynkowych, a adre-

sowanym zarówno do nabywców krajowych, jak i zagranicznych. Przeznaczone 

do sprzedaży prywatnym inwestorom skomercjalizowane przedsiębiorstwa 
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pozostawałyby do tego czasu w dyspozycji Funduszu Majątku Narodowego 

(FMN), instytucji oddzielonej od Skarbu Państwa i odpowiedzialnej tylko 

przed parlamentem. W konsekwencji właśnie FMN i jego oddziały terenowe 

przygotowywałyby i przeprowadzały kolejne prywatyzacje84.  

Dwuetapowość scenariusza prywatyzacyjnego nie zmieniała istoty rzeczy: 

częściowa, ale masowa prywatyzacja uznawana była w środowisku Beksiaka 

za kluczowy i niezbędny element już pierwszego etapu transformacji. Liczono, 

że stworzy ona warunki do swobodnego obrotu kapitałem, a pracownicy- 

-współwłaściciele przejdą szkołę odpowiedzialności za kondycję finansową 

i  perspektywy rozwojowe macierzystych zakładów pracy85. Na zarzut, że 

większość tych ostatnich szybko pozbyłaby się swoich udziałów, Beksiak 

w jednym z późniejszych wywiadów odpowiedział następująco: „Przecież o to 

właśnie chodzi, aby te udziały były w obrocie i żeby wykupywali je ludzie naj-

bardziej przedsiębiorczy i dysponujący kapitałem”86.  

W kręgu Balcerowicza złudzenia co do realności szybkiego startu maso-

wej prywatyzacji dużych i wielkich firm państwowych utrzymywały się bardzo 

krótko. Ostatecznie scenariusz taki zarezerwowano wyłącznie dla prywatyzacji 

„małej” i „założycielskiej” (tworzenia nowych firm prywatnych). Większe 

podmioty gospodarcze zdecydowano się prywatyzować raczej step by step, 

metodą kapitałową i ekwiwalentnie do wartości rynkowej. Przedtem miały 

przejść przez etap komercjalizacji, realizowany w formule spółek kapitało-
                                       

84
 J. Beksiak, Gospodarka bez niańki. Zarys programu stabilizacyjnego i zmian sys-

temowych (skrót) [wersja autorska] [w:] tegoż, O załamaniu i poprawie..., s. 247–248 

[pierwodruk: „Gazeta Wyborcza” z 10.09.1989]; tenże, To już się nie zatrzyma, rozm. 

M. Papuzińska [w:] J. Beksiak, O załamaniu i poprawie..., s. 287 [pierwodruk: „Gazeta 

Wyborcza” z 6.10.1993]; Rozmowa ze Stefanem Kawalcem..., s. 99. 
85

 J. Beksiak, Gospodarka bez niańki..., s. 247; tenże, Za mało liberalizacji..., 

s. 290–291; J. Winiecki, No Capitalism Minus Capitalists, „Financial Times” z 20.06. 

1990, s. 27.  
86

 J. Beksiak, Zakotwiczyć czy płynąć..., s. 261. Przed zwycięstwem „Solidarności” 

w wyborach czerwcowych 1989 r. i obraniem kursu na przejęcie władzy politycznej 

członkowie zespołu Beksiaka prezentowali bardzo różne scenariusze prywatyzacji. Por. 

J. Winiecki, Koncepcje uwłaszczenia społecznego: wykupienie praw własności od war-

stwy rządzącej, „Krytyka. Kwartalnik Polityczny” 1988, nr 29–30, s. 130–145; tenże, 

Nieredukowalne minimum zmian polityczno-gospodarczych niezbędnych dla przejścia 

do gospodarki rynkowej, „Krytyka. Kwartalnik Polityczny” 1989, nr 31, s. 65–67; 

B. Kiciński, Koncepcje ekonomiczne..., s. 7–9. 
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wych i powiązany z rozdziałem 10–20% akcji wśród pracowników (po zaniżo-

nych cenach lub bezpłatnie). Jednakże nie odbywałoby się to jednorazowo 

i en bloc, jak postulowano w programie zespołu Beksiaka, tylko stopniowo 

i „adresowo”, czyli w miarę dokonywania kolejnych komercjalizacji. W środo-

wisku Balcerowicza komercjalizację utożsamiano przy tym z nadawaniem 

podmiotom państwowym formy spółek skarbu państwa, a niekiedy także 

z przejmowaniem ich przez specjalne państwowe banki (fundusze) inwesty-

cyjno-handlowe lub państwowo-prywatne spółki holdingowe. Jedno i drugie 

kontrastowało z propozycją zespołu Beksiaka, aby już na etapie komercjaliza-

cji zadbać o wyłączenie zdecydowanej większości przedsiębiorstw spod ad-

ministracji rządowej. Członkowie grupy Balcerowicza akcentowali też często, 

że ścieżkę prywatyzacji pracowniczej dopuszczają nie ze względów meryto-

rycznych, ale dla rozładowania potencjalnego oporu wobec celu głównego: 

prywatyzacji kapitałowej. Woleli ponadto, aby akcje i udziały pracownicze 

dystrybuować po cenach zaniżonych, a nie darmowo. Wspólna dla zespołów 

Balcerowicza i Beksiaka była natomiast niechęć do kolektywnych form prywa-

tyzacji, w tym urzeczywistnianych za pośrednictwem samorządów pracowni-

czych (tzw. własność samorządowa)87.  

Zdaniem Gomułki zespół Balcerowicza dość długo nie sformułował kla-

rownego poglądu na zagadnienie prywatyzacji88. Zaznaczały się też poważne 

różnice zdań. Przykładowo: Dąbrowski miał dość długo żywić złudzenia na 

temat perspektyw własności pracowniczej, Lis opierać się próbom przyspie-

szania odgórnej prywatyzacji, sam zaś Balcerowicz początkowo liczyć na jej 

szeroką implementację już na początku 1990 r.89 Ostatecznie zwyciężyło 

przekonanie, że prywatyzacja sektora państwowego musi potrwać wiele lat. 

Kawalec jeszcze w 1988 r. szacował, że w ciągu ćwierćwiecza uda się zamienić 

na własność prywatną nie więcej niż dwie trzecie gospodarczej domeny so-

cjalistycznego państwa. Gomułka w późniejszym o rok wywiadzie przewidy-
                                       

87
 S. Kawalec, Zarys programu..., s. 29–60; Rozmowa ze Stefanem Kawalcem..., 

s. 94–97, 100–101; Rozmowy. Stanisław Gomułka..., s. 76–78, 82–83; Stanisław 

Gomułka i transformacja..., s. 445–451 (dok. 165); Transformacja polska. Dokumenty..., 

s. 760–763 (dok. 169). 
88

 Rozmowy. Stanisław Gomułka..., s. 75. 
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 Rozmowa ze Stefanem Kawalcem..., s. 92, 96, 99; W. Gadomski, Leszek Balce-

rowicz..., s. 115, 173–176; T. Kowalik, Wprowadzenie [w:] Transformacja polska. Do-

kumenty..., s. 24; Dylematy. Intelektualna historia..., s. 136, 200.  
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wał, że dojście do struktury własności typowej dla rozwiniętych krajów kapi-

talistycznych zabierze dwie–trzy dekady90.  

Bezpośrednią tego konsekwencją była różnica co do zakładanej se-

kwencji działań prywatyzacyjnych i antyinflacyjnych. W sygnowanym przez 

zespół Beksiaka Zarysie programu stabilizacyjnego i zmian systemowych 

widać determinację do równoczesnego rozpoczęcia „dużej” prywatyzacji 

i stabilizacji makroekonomicznej (polityki antyinflacyjnej). Rządowa ekipa 

Balcerowicza przyjęła założenie, że pierwsza z wymienionych operacji za-

cząć się może nieco później niż druga. W pierwszych miesiącach skupiła 

się więc przede wszystkim na zwalczaniu źródeł inflacji oraz wdrażaniu 

wiążących się z tym posunięć liberalizacyjnych91. 

Wprawdzie od strony koncepcyjnej odgórną prywatyzacją zajęto się 

od razu, ale powierzono to osobom spoza najbliższego i decyzyjnego 

otoczenia Balcerowicza. Prace te koordynował początkowo Krzysztof Lis, 

mianowany pełnomocnikiem rządu ds. przekształceń własnościowych. 

Znał się on z Balcerowiczem z czasów drugiego seminarium, ale nie nale-

żał do najściślejszego grona współpracowników. Lis odznaczał się dużą 

samodzielnością, a ponadto różnił się z wicepremierem i ministrem f i-

nansów poglądami na optymalne tempo polityki prywatyzacyjnej92. 

Z tych powodów, gdy we wrześniu 1990 r. powstało Ministerstwo Prze-

kształceń Własnościowych, musiał zadowolić się funkcją wicemin istra. 

Pierwszym szefem tego resortu został Waldemar Kuczyński, dotąd głów-

ny doradca premiera Mazowieckiego. Znamienne, że Balcerowicz nie 

próbował zadbać, aby pionem prywatyzacji pokierował któryś z  zaufa-

nych współpracowników. Wręcz przeciwnie, w 1989 r. nie zgodził się, by 

pełnomocnikiem rządowym został Kawalec (wolał go mieć za doradcę 

w resorcie finansów), zaś w roku następnym zablokował kandydaturę 

                                       
90

 S. Kawalec, Zarys programu..., s. 54 n.; S. Gomułka, Jak pacjent w trakcie opera-

cji... [w:] Stanisław Gomułka i transformacja..., s. 1026 [pierwodruk: „Kurier Polski” 

z 30.10–1.11.1989].  
91

 Por. J. Beksiak, Gospodarka bez niańki..., s. 245, 248; L. Balcerowicz, 800 dni..., 

s. 40–42, 48–49, 53.  
92

 W. Gadomski, Leszek Balcerowicz..., s. 175; Rozmowy. Stanisław Gomułka…, 

s. 73–74; A.S. Nartowski, Historia GPW. Za rogiem zaraza, na rogu stał Lis, 

https://www.andrzejnartowski.pl (dostęp: 10.10.2021).  
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Dąbrowskiego na szefa MPW (byli już poróżnieni merytorycznie)93. 

W rezultacie Balcerowicz nigdy w pełni nie kontrolował legislacji i praktyki 

prywatyzacyjnej. Wstępny projekt ustawy pojawił się na początku 1990 r., 

pod obrady rządu trafił w marcu, ostateczną wersję parlament uchwalił 

w lipcu, zaś szczegółowy rządowy program realizacyjny powstał dopiero 

w listopadzie. Warto dodać, że spowalniającą rolę odegrały także kontrak-

cje zwolenników własności pracowniczej, posiadających swoich reprezen-

tantów w OKP i poparcie instancji samorządowych wielu przedsiębiorstw 

państwowych94. 

Na genezę odmienności zapatrywań na przebieg prywatyzacji rzuca świa-

tło kolejna ważna różnica dzieląca programy zespołów Beksiaka i Balcerowi-

cza, a dotycząca sposobu zwalczania inflacji. Zarys programu stabilizacyjnego 

i zmian systemowych w celu likwidacji nadwyżkowego popytu i zapełnienia 

półek sklepowych zalecał możliwie szybkie uwolnienie cen towarów, usług 

i środków produkcji (z czasowym wyjątkiem podstawowej żywności oraz pa-

liw i energii), jak również stopniowe urealnianie stóp procentowych i kursów 

walutowych. Miała temu towarzyszyć pełna swoboda ustalania wynagrodzeń, 

bez jakichkolwiek odgórnych ograniczeń podatkowych czy innych. Liczono, że 

dyscyplinę płacową uda się zaprowadzić dzięki postępom „dużej” prywatyza-

cji, rosnącej konkurencji i przywróceniu bezrobocia. Innymi słowy, zdawano 

się na automatyczne dostosowania podmiotów gospodarczych i załóg pra-

cowniczych do nowych warunków systemowych95. Było to założenie bardzo 

optymistyczne, zważywszy, że równocześnie postulowano zastopowanie in-

deksacji, a w wielu przedsiębiorstwach działały samorządy pracownicze.  

Z publikacji członków zespołu Balcerowicza przebijało inne przekonanie, 

które wkrótce miało się okazać kamieniem węgielnym polityki stabilizacyjnej 
                                       

93
 W. Kuczyński, Zwierzenia zausznika..., s. 167–168, 170–171; Rozmowa ze Stefa-

nem Kawalcem..., s. 95–96. Według Kuczyńskiego we wrześniu 1990 r. kandydatem 

Balcerowicza na ministra przekształceń własnościowych był Kawalec. Zainteresowany 

o swoich ambicjach wspomina tylko w kontekście stanowiska pełnomocnika. W spra-

wie kandydatury Dąbrowskiego zob. też: Rozmowy. Stanisław Gomułka…, s. 56–57, 74; 

T. Kowalik, Wprowadzenie..., s. 24–25.  
94

 T. Kowalik, www.Polska..., s. 142–143; A. Dudek, dz. cyt., s. 169–170.  
95

 Por. J. Beksiak, Gospodarka bez niańki..., s. 245–249; tenże, Deklaracje i fakty..., 

s. 125; K. Kaukiel, Poglądy ekonomiczne Jerzego Eysymontta w latach 80., b.m., b.d., 

s. 8–9 [wydruk komputerowy; w posiadaniu autora].  
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i transformacyjnej rządu Mazowieckiego. Dla zdławienia galopującej inflacji 

i osiągnięcia równowagi na rynku wewnętrznym wystarczy w gruncie rzeczy 

szybkie uwolnienie większości cen detalicznych i zaopatrzeniowych, wsparte 

podwyżkami ostatnich cen administracyjnych oraz odpowiednią polityką ma-

kroekonomiczną, głównie monetarną i fiskalną. Jako dodatkowe środki za-

bezpieczające rekomendowano m.in. ujednolicenie i czasowe usztywnienie 

kursu walutowego, przywrócenie wewnętrznej wymienialności złotego, re-

dukcje ceł i otwarcie na konkurencję zewnętrzną oraz last but not least od-

górne limitowanie wzrostów płac w przedsiębiorstwach (w pierwszym rzędzie 

w sektorze państwowym)96. Intelektualną podstawę takiej strategii antyinfla-

cyjnej zarysował w 1985 r. Gomułka, wtedy jeszcze niemający związków ze 

środowiskiem Balcerowicza. Uczynił to w polemice z Janosem Kornaiem, au-

torem głośnej teorii niedoboru jako immanentnej cechy socjalistycznego 

systemu gospodarczego.  

Gomułka nie zgadzał się z Kornaiem w kwestii przyczyn permanentnego 

niedoboru w socjalizmie, a co za tym idzie, także zestawu działań napraw-

czych. Zdaniem węgierskiego ekonomisty pierwotnym źródłem braków ryn-

kowych jest nadmierna etatyzacja, skutkująca tzw. miękkim ograniczeniem 

budżetowym, polegającym na pokrywaniu przez państwo-właściciela strat 

finansowych przedsiębiorstw oraz oczekiwaniu tych ostatnich, że tak będzie 

również w przyszłości97. Wynikało z tego, że jedynym skutecznym środkiem 

zaradczym na socjalistyczne niedobory są przemiany własnościowe, a ściślej, 

prywatyzacja sektora państwowego, bo tylko ona może wykorzenić miękkie 

ograniczenie budżetowe. Początkowo Kornai formułował ten wniosek nie 

wprost. W końcu lat osiemdziesiątych konieczność prywatyzacji stawiał już 

otwarcie, zastrzegając jednocześnie, że potrwa ona wiele lat98. W opinii Go-

mułki chroniczne niedobory w gospodarce socjalistycznej wynikały nie tyle 

z miękkiego ograniczenia budżetowego, ile ze skrajnie niskiej elastyczności 

                                       
96

 Por. Rozmowa ze Stefanem Kawalcem..., s. 97–98, 107 n.; M. Dąbrowski, Co 

zrobić z gospodarką..., s. 5.  
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 J. Kornai, Niedobór w gospodarce, tłum. U. Grzelońska, Z. Wiankowska [z ang.], 

Warszawa 1985, s. 6–8 n. [węgierski pierwodruk: 1980]. 
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 Tamże, s. 742; J. Kornai, The Soft Budget Constraint, „Kyklos” 1986, vol. 39, 

fasc. 1, s. 3–30; tenże, Droga do wolnej gospodarki, tłum. J. Poprzeczko [z ang.], War-

szawa 1991, s. 64 n. [węgierski pierwodruk: 1989].  
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cen99. Całkowite uwolnienie większości z nich przy zarysowanych wyżej za-

bezpieczeniach powinno więc zasadniczo wystarczyć do osiągnięcia równo-

wagi rynkowej i efektu pełnych półek sklepowych. Z praktycznego punktu 

widzenia koncepcja Gomułki była więc bardzo atrakcyjna: obiecywała, że 

z przezwyciężeniem niedoborów nie trzeba czekać na ostateczną anihilację 

miękkiego ograniczenia budżetowego w drodze długotrwałego procesu pry-

watyzacji100.  

Gomułka wspomina, że w 1986 lub 1987 r. przedstawił swój pogląd na 

Balcerowiczowskim seminarium w IRG SGPiS. Przyszły wicepremier i minister 

finansów miał być podobnego zdania w odróżnieniu od niektórych innych 

uczestników dyskusji (np. Hagemejera i Topińskiego)101. Potwierdzenie blisko-

ści stanowisk Balcerowicza i Gomułki znajdujemy w pracy habilitacyjnej tego 

pierwszego, pisanej w drugiej połowie lat osiemdziesiątych. Autor nie tylko 

podzielił Gomułkowską krytykę teorii Kornaia, ale wzbogacił ją o trzy istotne 

dopowiedzenia. Po pierwsze, że skuteczne zwalczenie niedoborów wymaga 

zniesienia „mechanizmów nakazowo-rozdzielczych” oraz „ograniczeń w po-

wstawaniu i rozwoju przedsiębiorstw prywatnych”. Po drugie, że uwolnienie 

cen winno iść w parze z „elastycznością podaży”, a ściślej, dostosowaniem jej 

do faktycznej struktury popytu. Po trzecie, że zaopatrzenie przedsiębiorstw 

w środki produkcji i zapełnienie półek sklepowych nastąpi „za cenę infla-

cji”102. Dowodzi to, że warunki konieczne osiągnięcia stabilizacji makroeko-

nomicznej – przekroczenie systemowych ram socjalizmu oraz przejście przez 

dostosowawczą recesję i korekcyjną inflację – były przez Balcerowicza uświa-

damiane, zanim aktualne stało się objęcie przezeń funkcji rządowych.  

Omawiana różnica poglądów na metodę wychodzenia z galopującej in-

flacji miała jeszcze jeden aspekt. Scenariusz firmowany przez zespół Beksiaka 
                                       

99
 S. Gomułka, Kornai’s Soft Budget Constraint and the Shortage Phenomenon: 

A Criticism and Restatement, „Economics of Planning” 1985, vol. 19, no. 1, s. 1–11; 

J. Kornai, Gomulka on Soft Budget Constraint. A Reply, tamże, 1985, vol. 19, no. 2, 

s. 49–55. Zob. też: Stanisław Gomułka i transformacja…, s. 264–271 (dok. 94), 273 

(dok. 96), 289 (dok. 112).  
100

 Rozmowy. Stanisław Gomułka..., s. 99. 
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 S. Gomułka, Transformacja i rozwój. Teoria i polityka gospodarcza, Warszawa 

2016, s. 76–78; Rozmowy. Stanisław Gomułka..., s. 98–100. 
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ku z 1989 r.].  
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zakładał, że inflacja korekcyjna, nakręcana przez podwyżki cen wolnorynko-

wych i ostatnich cen administracyjnych, potrwa zdecydowanie krócej103. Nie-

pokojono się także poziomem, na jakim ustalić się mogą ceny równowagi, 

dopuszczając nawet hamowanie inflacji korekcyjnej przed osiągnięciem efek-

tu „pełnych półek”, aby nie utrwalać kosztowych uwarunkowań wzrostów 

cen. Nie wykluczano też luzowania polityki makroekonomicznej dla odwróce-

nia dekoniunkturalnych tendencji w sferze produkcji104. Członkowie rządowej 

ekipy Balcerowicza żywili całkowicie odmienne przekonania, wskazując na 

głównie popytowe podłoże socjalistycznej inflacji oraz uznając ją za najpo-

ważniejszą przeszkodę transformacji gospodarczej i politycznej. Dlatego za 

trwałe usunięcie budżetowych i płacowych źródeł inflacji skłonni byli zapłacić 

wydłużeniem okresu i skali korekcyjnych dostosowań cenowych ze wszystkimi 

tego konsekwencjami produkcyjnymi i socjalnymi105. 

Zamiast zakończenia: dlaczego zwyciężyła  

opcja kapitalistyczno-liberalna? 

W numerze 31 drugoobiegowej „Krytyki”, wydanym na przełomie lata i je-

sieni 1989 r., ukazał się artykuł Ryszarda Bugaja pt. Jestem za opcją socjaldemo-

kratyczną. Inkryminowany numer „Krytyki” skierowano do druku w maju. Tekst 

Bugaja musiał więc zostać napisany wcześniej, gdy po stronie opozycji nie 

uświadamiano sobie jeszcze rychłej perspektywy przejęcia władzy państwowej 

i uzyskania wolnej ręki w kształtowaniu systemu ekonomicznego106.  
                                       

103
 Według Beksiaka należało liczyć się „z około dwuletnim okresem stabilizującym 

gospodarkę”, gdy np. Gomułka spodziewał się, że jeszcze po dwóch–trzech latach 

inflacja cenowa wynosić będzie prawdopodobnie 20–30% (w najlepszym razie 10–

15%). Por. J. Beksiak, Gospodarka bez niańki..., s. 249; S. Gomułka, Uwaga krokody-

le!..., s. 1022. 
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nowa” 1984, nr 1, s. 7–8; T. Gruszecki, Groźba inflacji a urynkowienie gospodarki, 

„Ład” 1988, nr 37, s. 3. Zob. też teksty Beksiaka i Kurowskiego z okresu realizacji planu 

Balcerowicza w: J. Beksiak, O załamaniu i poprawie..., s. 132, 134.  
105

 S. Gomułka, Uwaga krokodyle!..., s. 1019 n.; Dylematy. Intelektualna historia..., 

s. 141–142, 147–152. 
106

 Według autora artykułu wskutek utrzymywania władzy przez PZPR własność 

„nieprywatna” przeważać miała w gospodarce polskiej jeszcze przynajmniej przez dwie 
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Autor, długoletni doradca ekonomiczny i działacz „Solidarności”, zarazem 

jeden z głównych eksponentów jej skrzydła lewicowego, konstatował istnie-

nie w obozie opozycji dwóch przeciwstawnych koncepcji zmian systemowych 

w gospodarce: „opcji socjaldemokratycznej” i „opcji liberalnej”107. Zarysowy-

wał też pole podstawowych kontrowersji. Na podstawie artykułu z „Krytyki” 

i innych publikacji Bugaja rozbieżności te można zrekonstruować następująco: 

a) wielosektorowość i równoprawna konkurencja różnych typów własności 

versus „globalna prywatyzacja”; b) samorządy w przedsiębiorstwach jako 

narzędzie partycypacji pracowniczej w zarządzaniu i własności versus co naj-

wyżej etap przygotowawczy do kapitalistycznego najemnictwa i kapitałowej 

prywatyzacji; c) rynek „niekompletny” z elementami niedyrektywnego pla-

nowania i limitowanym rynkiem kapitałowym versus wolnorynkowa alokacja 

zasobów; d) względny egalitaryzm społeczny i minimalizowanie bezrobocia 

versus wzrost nierówności dochodowo-majątkowych i komercjalizacja rynku 

pracy; e) preferencja dla celów społecznych versus prymat celów efektywno-

ściowo-modernizacyjnych; f) transformacja gospodarcza jako funkcja postę-

pów transformacji politycznej versus równoległość obu operacji, względnie 

wcześniejszy start transformacji gospodarczej108. Sięgając ponownie po język 

teorii systemów ekonomicznych, powyższą listę rozbieżności zsyntetyzować 

można jako opozycję: reforma wewnątrzsystemowa versus zmiana systemu 

gospodarczego. 

Porównawcze enumeracje Bugaja, choć generalnie trafne, nie były jed-

nak wolne od – uderzających z dzisiejszego punktu widzenia – pominięć. Pro-

rynkowych socjalistów i prokapitalistycznych liberałów z obozu „Solidarności” 

odróżniały u progu transformacji systemowej zapatrywania na jeszcze co 

najmniej dwie kwestie: zwalczanie inflacji cenowej i wyjście z „pułapki” zadłu-

                                    

dekady. R. Bugaj, Jestem za opcją socjaldemokratyczną, „Krytyka. Kwartalnik Politycz-

ny” 1989, nr 31, s. 69.  
107

 Pod względem znaczeniowym rozróżnienie Bugaja odpowiadało przyjętym na 

potrzeby niniejszego artykułu określeniom: „opcja socjalistyczno-rynkowa” i „opcja 

kapitalistyczno-liberalna” (zob. Wstęp).  
108

 R. Bugaj, Jestem za opcją socjaldemokratyczną…, s. 67–69. Zob. też: tenże, Re-

formatorzy a sektor prywatny, „Tygodnik Mazowsze” 1987, nr 197, s. 1, 4; tenże, Widmo 

demokracji, „Tygodnik Powszechny” 1988, nr 2, s. 1–2; tenże, Kształt i warunki polskiej 

przebudowy, „Tygodnik Powszechny” 1988, nr 46, s. 1, 7; tenże, Spór o paradygmat 

reformy [w:] Propozycje przekształceń.... 
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żenia zagranicznego. Na pierwszy rzut oka oba problemy wiązały się z bieżącą 

sytuacją gospodarczą, a więc kontrowersjami raczej co do kierunków polityki 

antykryzysowej niż kształtu systemu gospodarczego. Faktycznie jednak pod-

łożem rozbieżnych recept na inflację i zadłużenie były odmienne preferencje 

ustrojowe.  

W obozie „Solidarności” jeszcze przed Okrągłym Stołem nie miano raczej 

wątpliwości co do konieczności powiązania przeobrażeń systemowych w go-

spodarce z hamowaniem inflacji oraz staraniami o złagodzenie presji zadłuże-

niowej i dalsze zewnętrzne wsparcie finansowe. Jednakże reprezentanci opcji 

socjalistyczno-rynkowej, jak również kapitalistyczno-socjaldemokratycznej, 

inaczej niż ekonomiści o nastawieniu kapitalistyczno-liberalnym, nie traktowali 

przezwyciężenia presji inflacyjnej oraz osiągnięcia porozumienia z wierzycie-

lami zachodnimi jako pierwszoplanowych celów krótkookresowych. Politykę 

antyinflacyjną chcieli wdrażać stopniowo i w powiązaniu z efektywną ochroną 

realnych dochodów pracowniczych, szczególnie w grupach najsłabiej uposa-

żonych. Stąd też determinacja do wprowadzenia i późniejszej obrony indek-

sacji wynagrodzeń. Radykalne terapie inflacyjne skorelowane z minimalizacją 

zabezpieczeń socjalnych – przestrzegano – to prosta droga do restytucji lese-

ferystycznego modelu kapitalizmu i przekreślenia dorobku polityki gospodar-

czej spod znaku welfare state109.  

Analogicznych ustrojowych konsekwencji socjaliści i socjaldemokraci 

z „Solidarności” spodziewali się w razie postępowania w kwestii zadłużenia 

zagranicznego po linii zaleceń MFW. Rekomendowane przez wierzycieli za-

chodnich programy stabilizacyjne i reformatorskie miały ponadto pogłębić 

tendencje recesyjne i utrwalić peryferyjny status polskiej gospodarki110. Al-

ternatywnego scenariusza rozwiązania problemu długu nie przedstawiono.  

W zamieszczonym w „Krytyce” artykule Bugaja brakowało jeszcze jedne-

go wątku: realnej oceny układu sił między opcjami socjaldemokratyczną 
                                       

109
 Por. R. Bugaj, A. Wielowieyski, Dziesięć głównych zasad, „Dwadzieścia Jeden. 

Pismo Społeczno-Polityczne” 1987, nr 7, s. 30 n.; R. Bugaj, Próba podpowiedzi, „Kon-

frontacje” 1988, nr 1, s. 22; A. Wielowieyski, Sposób na życie z inflacją, rozm. J. Rawicz, 

„Przegląd Katolicki” 1989, nr 15, s. 1, 4.  
110

 R. Bugaj, A. Wielowieyski, Dziesięć głównych..., s. 30 n.; T. Kowalik, Intelektual-

ne źródła polskiej transformacji [w:] Wielka transformacja. Zmiany ustroju w Polsce po 

1989 roku, red. I. Krzemiński, Warszawa 2011, s. 150 n. [pierwodruk: Polska transfor-

macja ustrojowa – próba dyskursu – zarys perspektyw, Warszawa 2004]. 
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i liberalną na przełomie 1988 i 1989 r. Autor zaprezentował je jako równo-

rzędną alternatywę, tymczasem w obozie „Solidarności” adherenci liberalne-

go kapitalizmu znajdowali się już na „linii wznoszącej”, a wyznawcy rozwiązań 

socjalistyczno-rynkowych i kapitalistyczno-socjaldemokratycznych – na „linii 

zstępującej”. Obie tendencje, datujące się – powtórzmy – mniej więcej od 

połowy dekady, były już opisywane i analizowane111. O stopniowo wzmacnia-

jącej się pozycji prokapitalistycznych liberałów decydowała w pierwszym rzę-

dzie nieporównanie większa dynamika koncepcyjna i organizacyjna. Poza 

ekonomistami skupionymi wokół Beksiaka i Balcerowicza wymienić należy 

w tym kontekście przede wszystkim krąg krakowskiego konserwatywno- 

-chrześcijańskiego liberała Mirosława Dzielskiego, środowisko tzw. liberałów 

gdańskich z Januszem Lewandowskim i Janem Szomburgiem oraz – najmniej 

spójną wewnętrznie – warszawską grupę Aleksandra Paszyńskiego. Duży re-

zonans wzbudzały także niektóre wystąpienia i inicjatywy indywidualne, 

szczególnie Stefana Kurowskiego.  

Krąg Dzielskiego, uformowany wokół miesięcznika „13. Pismo Chrześci-

jańsko-Liberalne”112, doprowadził do powstania w 1985 r. Krakowskiego To-

warzystwa Przemysłowego (KTP), nastawionego na promowanie prywatnej 

przedsiębiorczości i popieranie wszelkich potencjalnie prokapitalistycznych 

posunięć władz komunistycznych. We wrześniu 1987 r. KTP zostało zalegali-

zowane, dzięki czemu mogło znacznie poszerzyć pole aktywności113. 

W grudniu 1988 r. Dzielski znalazł się wśród założycieli ogólnopolskiej Akcji 

Gospodarczej, usiłującej zintegrować różne lokalne inicjatywy organizacyjne 

                                       
111

 Por. A. Walicki, Liberalizm w Polsce [1988] [w:] tegoż, Polskie zmagania z wol-

nością. Widziane z boku, Kraków 2000, s. 35–63; J. Luszniewicz, Ewolucja koncepcji 

ekonomicznych liberałów gdańskich na łamach „Przeglądu Politycznego” w latach 

1983–1989 (na tle ogólnopolskim), „Pamięć i Sprawiedliwość” 2008, nr 2, s. 179–209; 

T. Kowalik, www.Polska..., s. 25–41 n.; M. Kluzik, Rola i znaczenie nurtu socjaldemokra-

tycznego w działalności opozycji politycznej w Polsce w latach osiemdziesiątych [w:] 

Miejsce i rola opozycji w systemach autorytarnych i demokratycznych, red. K.A. Kowa-

lik, M. Kluzik, Kraków 2013, s. 63–86. 
112

 Początkowo periodyk ten ukazywał się pod nazwą „13 Grudnia” (1982–

1984).  
113

 Na temat celów i działalności KTP zob. artykuły i wywiady Dzielskiego w: tegoż, 

Odrodzenie ducha – budowa wolności. Pisma zebrane, Kraków 1995, s. 404–406, 415–

416, 422–425, 457–486 n.  
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o orientacji kapitalistyczno-liberalnej114. Samodzielna rola grupy Dzielskiego 

zakończyła się wraz z jego śmiercią w październiku 1989 r.115 

Podstawowym aktywem liberałów gdańskich stał się nieregularny periodyk 

„Przegląd Polityczny”, wydawany od 1983 r., z którego uczynili forum nowych 

idei i pomysłów dla antysystemowej opozycji. Z czasem wypracowali też frag-

mentaryczny program gospodarczy: wspominany już projekt powszechnej 

prywatyzacji autorstwa Lewandowskiego i Szomburga. Równolegle rozwijali 

szeroką aktywność praktyczną, wykorzystując zmieniające się PRL-owskie pra-

wodawstwo do zakładania drobnych spółdzielni i spółek prywatnych, będących 

w założeniu szkołą wolnej przedsiębiorczości. Finałem było utworzenie i zareje-

strowanie w 1989 r. Gdańskiego Towarzystwa Społeczno-Gospodarczego  

(GTS-G) „Kongres Liberałów”, organizacji o ambicjach ogólnopolskich i działają-

cej odrębnie od Akcji Gospodarczej. W roku następnym z GTS-G wyrosła partia 

polityczna – Kongres Liberalno-Demokratyczny, jedna z głównych sił spraw-

czych transformacji ustrojowej w pierwszych latach III RP116.  

Grupa Aleksandra Paszyńskiego nie miała ośrodka promocyjnego porów-

nywalnego z „13-tką” i „Przeglądem Politycznym”. Jej bazą instytucjonalną 

stało się Towarzystwo Gospodarcze (TG), powstałe w 1987 r. w Warszawie, 

zalegalizowane w roku następnym i ukierunkowane podobnie jak KTP Dziel-

skiego, ale bardziej sceptyczne co do możliwości kooperacji z władzami pań-

stwowymi. Założyciel i lider stołecznego TG, Paszyński, dość często przebijał 

się z koncepcjami kapitalistyczno-liberalnymi do centralnej prasy drugiego 

obiegu. Renomę czołowego eksperta gospodarczego obozu „Solidarności” 

ugruntował odrzuceniem oferty wejścia do rządu Rakowskiego117. W końcu 

                                       
114

 Na początku 1990 r. Akcji Gospodarczej udało się wyłonić Krajową Radę Towa-

rzystw Gospodarczych.  
115

 Dzielski zmarł podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych, dokąd wyjechał 

w styczniu 1989 r. na zaproszenie jednej z tamtejszych instytucji rządowych. W Polsce 

do jego kręgu ideowo-politycznego należeli m.in. Grzegorz Łuczkiewicz, Kazimierz 

Sowa i Tadeusz Syryjczyk. Ten ostatni został później ministrem przemysłu w rządzie 

Mazowieckiego.  
116

 J. Luszniewicz, Ewolucja koncepcji..., s. 187, 190–194 n.  
117

 Przed stanem wojennym Paszyński był publicystą ekonomicznym „Polityki”, ale 

od końca lat siedemdziesiątych oscylował ku opozycji demokratycznej. W następnej 

dekadzie wyraźnie już zaangażował się po jej stronie. W drugim obiegu wydawniczym 

Paszyńskiego drukowały m.in. „Tygodnik Mazowsze” (1986, nr 163 i 171; 1987, nr 225 
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1988 r. TG przystąpiło do Akcji Gospodarczej, co stopniowo wyhamowało 

działalność organizacyjną na własny rachunek. Paszyński zaś znalazł się 

w centrum wydarzeń politycznych. W 1989 r. reprezentował „Solidarność” 

w gospodarczych negocjacjach Okrągłego Stołu, w wyborach czerwcowych 

zdobył mandat senatora, a następnie podłączył się pod prace OKP-owskiego 

zespołu Beksiaka. Według Kuczyńskiego miał być w pewnym momencie lan-

sowany przez Kuronia na „szefa gospodarki” w rządzie Mazowieckiego118. 

Ostatecznie został ministrem gospodarki przestrzennej i budownictwa.  

Kurowski, weteran opozycyjnej myśli ekonomicznej, miał temperament ra-

czej solisty niż inicjatora i lidera zespołowych prac koncepcyjnych. Niemniej 

w 1987 r. jako pracownikowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego udało mu 

się doprowadzić do zorganizowania pod szyldem swej uczelni ogólnokrajowego 

sympozjum poświęconego własności prywatnej. Ważne referaty rozważające 

możliwości i metody prywatyzacji gospodarki polskiej wygłosili na niej Tomasz 

Gruszecki, Aleksander Jędraszczyk i Lesław Paga119. Na koniec uczestnicy sym-

pozjum przyjęli przygotowaną przez Kurowskiego deklarację: Kartę prywatnej 

przedsiębiorczości gospodarczej120. Nazwisko inicjatora kojarzyło się wówczas 

                                    

i 231; 1988, nr 254 i 266; 1989, nr 283) i „Dwadzieścia Jeden. Pismo Społeczno- 

-Polityczne” (1988, nr 7 i 8; 1989, nr 9/10). Rakowski propozycję udziału w tworzonym 

przez siebie rządzie składał także Witoldowi Trzeciakowskiemu, przewodniczącemu 

strony „Solidarności” w gospodarczych negocjacjach Okrągłego Stołu. Brana była też 

pod uwagę kandydatura Mirosława Dzielskiego.  
118

 Por. W. Kuczyński, Solidarność u władzy..., s. 12, 366 (przyp. 2); tenże, Zwierze-

nia zausznika..., s. 59. We wspomnieniowych zapiskach Kuronia brak wątku forsowania 

kandydatury Paszyńskiego. 
119

 T. Gruszecki, Skala, struktura i główne tendencje rozwojowe gospodarki nie- 

uspołecznionej w ostatnich latach: ze szczególnym uwzględnieniem prywatnego sekto-

ra pozarolniczego, „Zeszyty Naukowe KUL” 1987, t. 30, nr 2, s. 21–40; L. Paga, Prywa-

tyzacja – koncepcje czwartego podejścia do reformy gospodarczej w Polsce, „Zeszyty 

Naukowe KUL” 1987, t. 30, nr 2, s. 41–49; A. Jędraszczyk, Model prywatnego przedsię-

biorstwa w otoczeniu państwowo-socjalnym, „Zeszyty Naukowe KUL” 1987, t. 30, nr 2, 

s. 85–95. W 1989 r. Gruszecki i Jędraszczyk trafią do zespołu Beksiaka pracującego na 

rzecz OKP, zaś Paga – do ekipy Krzysztofa Lisa, pełnomocnika rządu Mazowieckiego do 

spraw przekształceń własnościowych.  
120

 Karta prywatnej przedsiębiorczości gospodarczej (przyjęta na konferencji nau-

kowej na temat „Prywatny sektor pozarolniczy w gospodarce PRL” zorganizowanej 

przez Sekcję Ekonomii Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
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jednoznacznie z opcją kapitalistyczno-liberalną. Rok wcześniej opublikował on 

w drugim obiegu analizę dotychczasowych prób reformowania gospodarki PRL. 

W konkluzji stwierdzał: „System jest niereformowalny, ale jest zmienialny. [...] 

będzie zbudowany inny system gospodarczy, system, który znamy, który funk-

cjonuje, rozwija się i zmienia, gdyż jest naturalnym tworem ludzi żyjących 

w społeczeństwie [...]. Systemem tym jest kapitalizm rynkowy”121.  

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych podobne głosy płynęły z obozu 

„Solidarności” coraz częściej. Pojawiały się zarówno w najbardziej miarodaj-

nych politycznie i programowo pismach drugoobiegowych (m.in. „Tygodnik 

Mazowsze”, „Dwadzieścia Jeden”, „Krytyka”, „Vacat”), jak i w wyrażającej opo-

zycyjny punkt widzenia prasie oficjalnej („Res Publica”, „Tygodnik Powszechny”, 

„Przegląd Katolicki”, „Ład”). Opozycyjnych zwolenników liberalnego kapitalizmu 

drukowały też periodyki profesjonalne („Gazeta Bankowa”, „Przegląd Technicz-

ny”, „Życie Gospodarcze”), a nawet instytucjonalnie związane z obozem władzy 

(„Polityka”, „Konfrontacje”, „Tygodnik Kulturalny”)122. Ewolucja poglądów na 

temat pożądanego kształtu systemu gospodarczego dawała się zauważyć na-

wet w oświadczeniach, stanowiskach i ekspertyzach firmowanych przez kie-

rownicze instancje nielegalnej „Solidarności”, z zasady wypowiadające się 

o docelowych zamierzeniach w sposób zawoalowany. Od 1985 r. niektóre 

z tych enuncjacji przynajmniej punktowo uderzały w imponderabilia gospodar-

ki socjalistycznej, ukierunkowując się na kapitalizm typu interwencjonistyczne-

go (szczególnie w polityce społecznej)123. Podobny wydźwięk miały gospodar-

cze fragmenty programu wyborczego Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” 

z 1989 r.124  
                                    

skiego w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w kwietniu 1987 r., „Zeszyty Naukowe KUL” 

1987, t. 30, nr 2, s. 137–139.  
121

 H. Janczak (S. Kurowski), dz. cyt., s. 60. Latem 1989 r. Kurowski nawiązał epizo-

dyczną współpracę z zespołem Beksiaka. Później stał się zdeklarowanym krytykiem 

planu Balcerowicza, a w końcu przeszedł na pozycje antykapitalistyczne.  
122

 Zob. J. Luszniewicz, Ewolucja koncepcji..., s. 188 (przyp. 31–33).  
123

 Por. Polska 5 lat po Sierpniu. Raport, Warszawa 1985, s. 31, 33, 39, 59–65, 

159–160; Postulaty gospodarcze TKK, „Tygodnik Mazowsze” 1985, nr 141, s. 1–2; Sta-

nowisko NSZZ „Solidarność” w sprawie sytuacji i kierunków przebudowy gospodarki 

polskiej, Warszawa 1987, s. 3–18.  
124

 Program wyborczy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” [w:] Komitet Oby-

watelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie, red. M. Strasz, 

Warszawa 2006, s. 356–362. 
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Znamienne, że grono opozycyjnych admiratorów liberalnego kapitalizmu 

nabierało stopniowo charakteru „ponad podziałami ideowymi”. Znaleźć tam 

można było ludowców, chrześcijańskich demokratów, chrześcijańskich naro-

dowców, neoendeków i konserwatystów. Wymieńmy choćby Gabriela Janow-

skiego, Stanisława Stommę, Antoniego Macierewicza, Ryszarda Reiffa czy 

Piotra Wierzbickiego125. Słowem, opcja kapitalistyczno-liberalna przekraczała 

ideowe granice liberalizmu politycznego. Na krótko przed uformowaniem 

rządu Mazowieckiego i startem transformacji systemowej zaczęły się „trans-

fery” dotychczasowych gospodarczych socjaldemokratów (Waldemar Ku-

czyński, Jacek Kuroń). Nieco wcześniej na pozycje kapitalistyczno-liberalne 

przeszła część zwolenników samorządności pracowniczej (Marek Dąbrowski, 

Jacek Merkel) oraz państwowego interwencjonizmu (Stanisław Gomułka, 

Jerzy Osiatyński).  

Orientacje kapitalistyczno-socjaldemokratyczna i socjalistyczno-rynkowa, 

choć ilościowo i intelektualnie znaczące, pozostawały w głębokiej defensywie. 

Ich przedstawiciele – Ryszard Bugaj, Tadeusz Kowalik, Jan Mujżel i Andrzej 

Wielowieyski i inni – publikowali pojedyncze artykuły i broszury, brali udział 

w dyskusjach redakcyjnych126, ale nie stworzyli zorganizowanych i ekspan-

sywnych w walce „o swoje” ośrodków wpływu. Nie posiadali własnych perio-

dyków, towarzystw gospodarczych i klubów politycznych. Nie próbowali przy-

gotować programów ani nawet szerszych koncepcji zmian systemowych 
                                       

125
 Zob. Akcja Gospodarcza [lista członków], https://smith.pl/ (dostęp: 

11.10.2021); Teczki liberałów, oprac. J. Paradowska, J. Baczyński, Poznań 1999, s. 130; 

M. Dzielski, Od składkowych kolacji do Towarzystwa Przemysłowego [1988] [w:] tegoż, 

Odrodzenie ducha..., s. 467–469; A. Sieczyńska, Towarzystwo Gospodarcze w świetle 

prasy lat 1987–1988, Warszawa 2000, s. 4, 6 [mps; w posiadaniu autora].  
126

 Zob. np. T. Kowalik, On Crucial Reform of Real Socialism, Vienna 1986; Bez po-

inty – dyskusja z udziałem Leszka Balcerowicza, Janusza Beksiaka, Ryszarda Bugaja, 

Cezarego Józefiaka, Tadeusza Kowalika, Andrzeja Topińskiego, „Dwadzieścia Jeden. 

Pismo Społeczno-Polityczne” 1987, nr 3, s. 10–25; R. Bugaj, S. Jakubowicz, T. Kowalik, 

Szansa, „Dwadzieścia Jeden. Pismo Społeczno-Polityczne” 1987, nr 3, s. 37–43; Drugi 

etap? Dyskusja z udziałem Ryszarda Bugaja, Cezarego Józefiaka, Przemysława Hnie-

dziewicza, Szymona Jakubowicza, Jerzego Jedlickiego, Tadeusza Kowalika, Henryka 

Samsonowicza, Włodzimierza Wesołowskiego, Andrzeja Wielowieyskiego, „Dwadzie-

ścia Jeden. Pismo Społeczno-Polityczne” 1987, nr 4, s. 28–41; R. Bugaj, A. Wielowiey-

ski, Wobec malejących szans, „Tygodnik Powszechny” 1988, nr 25, s. 1, 4. Samodzielne 

publikacje Bugaja podaję w przyp. 108.  
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w gospodarce, jak gdyby spodziewali się, że w najbliższej przyszłości obejmą 

one tylko sferę polityczną, zaś w sferze ekonomicznej wystarczą umiarkowa-

nie prorynkowe modyfikacje. Przywoływane niekiedy w kontekście alterna-

tywy dla liberalnego kapitalizmu zbiorowe opracowanie pt. Model szwedzki, 

ogłoszone w czerwcu 1989 r. i poprzedzone studialną wizytą grupy polskich 

ekonomistów w Sztokholmie, powstało z inicjatywy Konsultacyjnej Rady Go-

spodarczej, organu doradczego rządu Rakowskiego, a więc poza obozem „So-

lidarności”127. 

Za najpoważniejszy wewnątrzsolidarnościowy przejaw organizacyjnej 

i koncepcyjnej aktywności przeciwników opcji kapitalistyczno-liberalnej wy-

pada uznać próby reaktywacji Polskiej Partii Socjalistycznej, firmowane na-

zwiskiem nieekonomisty – Jana Józefa Lipskiego. W programie tej partii usi-

łowano łączyć polityczny antykomunizm z niezgodą na kapitalizm, nie tylko 

typu liberalnego. Za główne idee obrano niepodległość, demokrację parla-

mentarną oraz rynkowy socjalizm z przewagą własności raczej samorządowej 

i spółdzielczej niż prywatnej oraz redystrybucją dochodów i zabezpieczeniami 

socjalnymi na wzór szwedzki. Wskutek sporów personalnych, obstrukcyjnych 

działań Służby Bezpieczeństwa i wewnętrznych rozłamów PPS nie odegrała 

jednak większej roli ani przed, ani po 1989 r.128 

Do rangi symbolu defensywy i bierności, w jakie na polu spraw gospodar-

czych popadła lewica „Solidarności”, urastają narzekania Kowalika z wiosny 

1987 r. na łamach pisma „Dwadzieścia Jeden”. „To nie przypadek, że w dru-

gim obiegu krajowym nie ukazał się dotąd ani jeden, dosłownie ani jeden, 

artykuł Włodzimierza Brusa, przecież nawet nie projektującego, lecz tylko 

analizującego doświadczenia reform gospodarczych w krajach komunistycz-

nych. […] Przechowuję jedną z ocen tekstu Brusa: «to jest jednak jeszcze cią-

gle postrewizjonistyczne». Redakcja artykuł odrzuciła” – uskarżał się Kowa-
                                       

127
 Konsultacyjna Rada Gospodarcza, Model szwedzki, Warszawa 1989 [mps po-

wielany]; T. Kowalik, www.Polska…, s. 110–112; tenże, Szok bez terapii, „Zdanie. Pismo 

Stowarzyszenia «Kuźnica»” 2008, nr 1–2, s. 20–21. Z ekonomistów identyfikujących się 

wówczas z obozem „Solidarności” w wyjeździe do Szwecji uczestniczył Jan Mujżel.  
128

 Szczegóły zob. Ł. Garbal, Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa, t. 2: 1969–1991, 

Warszawa 2018, część XII i XIII; M. Kluzik, Propozycje programowe nurtu socjaldemo-

kratycznego opozycji politycznej w Polsce w latach osiemdziesiątych XX wieku, „Sowi-

niec. Półrocznik Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego” 2014, nr 45, 

s. 103–117. 
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lik129. Własnego periodyku ani wydawnictwa solidarnościowi socjaldemokraci 

i socjaliści jednak nie powołali. Powstrzymanie się od prac nad programami 

przeobrażeń ustrojowych w gospodarce („o charakterze operacyjnym, goto-

wy[mi] do wdrożenia”) Kowalik tłumaczył po latach następująco: „takie [pro-

gramy] powstają tylko w strukturach władzy dysponującej niezbędnym zaso-

bem informacji”130. Członkowie grupy Beksiaka i Balcerowicza żywili w tym 

względzie całkiem inne przekonanie.  

W wyjaśnieniach przyczyn porażki poniesionej przez antykapitalistyczne 

i kapitalistyczno-nieliberalne nurty „Solidarności” zwykle wybija się na czoło 

okoliczności zewnętrzne. Pierwsza to zanikanie bariery geopolitycznej, a ści-

ślej, zagrożenia zbrojną interwencją ZSRR (czy szerzej, państw Układu War-

szawskiego) w razie zmian naruszających socjalistyczne zasady ustrojowe. 

Druga okoliczność to postępujące bankructwo Soviet-Type Economic System, 

uwidoczniające się po 1985 r. niemal powszechnie (pozytywne efekty reform 

chińskich były jeszcze krótkiej daty) i uznawane za ostateczny dowód na sys-

temową „gorszość” socjalizmu względem kapitalizmu. Trzecia okoliczność 

zewnętrzna, chyba najsilniej akcentowana, to intelektualna i praktyczna mo-

da na kapitalizm o liberalnej polityce gospodarczej. Uwidoczniały ją m.in. 

rosnące poparcie dla koncepcji leseferystycznych i monetarystycznych, ten-

dencja do idealizowania osiągnięć „thatcheryzmu” i „reaganomiki” oraz sze-

roka akceptacja zasad przyszłego tzw. konsensusu waszyngtońskiego131.  
                                       

129
 Drugi etap..., s. 32–33. Narzekania Kowalika odniosły pewien skutek. Redakcja 

periodyku wkrótce opublikowała komentarz Brusa do jego dawnej polemiki ze Stanisła-

wem Gomułką. W. Brus, Demokratyzacja a efektywność gospodarcza (spojrzenie po 

dziesięciu latach), „Dwadzieścia Jeden. Pismo Społeczno-Polityczne” 1987, nr 5, s. 51–55.  
130

 T. Kowalik, www.Polska…, s. 110.  
131

 Instruktywny przykład interpretacji skoncentrowanej na wskazanych okoliczno-

ściach zewnętrznych zob. T. Kowalik, Systemy gospodarcze..., s. 10, 42, 45–46, 48–49, 

110–115, 126–127, 293, 312–313 n. Już w 1979 r. diagnozowano, że Friedrich 

von Hayek stał się „świętym”, a John M. Keynes „szatanem”. Dziesięć lat później „tha-

tcherowską politykę”, wraz z jej nieuniknioną ceną – upadkiem części przedsiębiorstw, 

dużym bezrobociem itp. – rekomendował przyszłemu rządowi „Solidarności” Stanisław 

Gomułka. Pierwotny zestaw reguł konsensusu waszyngtońskiego sformułowano 

w 1989 r., a opublikowano w roku następnym. F.A. Hayek, A period of Muddle-Heads. 

Interview, „Newsweek” z 5.11.1979, s. 69; S. Gomułka, Shock Needed…, s. 1015; 

J. Williamson, What Washington Means by Policy Reform [w:] Latin American 

Adjustment: How Much Has Happened?, red. tenże, Washington 1990, s. 7–20.  
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Wpływ wzmiankowanych czynników zewnętrznych na zwycięstwo opcji 

kapitalistyczno-liberalnej nie ulega wątpliwości. Pracowały na to także inne 

uwarunkowania. O systemowych aspektach wewnętrznych problemów go-

spodarczych – galopującej inflacji cenowej i „pułapce” zadłużenia zagranicz-

nego – była już mowa. Ekonomiczni socjaliści i socjaldemokraci z „Solidarno-

ści” mieli rację: uznanie terapii antyinflacyjnej i porozumienia z MFW za cele 

priorytetowe niemal automatycznie spychało na kurs prokapitalistyczny 

i proliberalny. Świadomość, że każdy interwencjonizm „kosztuje”, oraz zapo-

trzebowanie na międzynarodową „pieczęć wiarygodności” w obliczu nego-

cjacji oddłużeniowych radykalnie ograniczały wybór kierunku przebudowy 

systemowej i typu polityki gospodarczej.  

Warto jeszcze zwrócić uwagę na czynnik natury logicznej. W pewnym 

sensie już samo występowanie przeciwko opresyjnej i de facto monopartyjnej 

władzy powodowało, że opozycja musiała głosić postulaty wolnościowe, 

a więc liberalne. Mając za wrogów dyktaturę, centralizm i etatyzm, trudno 

było o inną receptę. Jeśli długo nie wysuwano jako celów ostatecznych de-

mokracji parlamentarnej i gospodarki kapitalistycznej, to niekoniecznie wsku-

tek wyznawanych poglądów, ale przyjętych samoograniczeń – by nie prowo-

kować Wielkiego Brata, by nie przekreślić możliwości dialogu z PZPR, by nie 

ograniczyć własnego zaplecza społecznego itp. 

Péter Kende, węgierski socjolog i eseista, tłumacząc socjalistyczny hory-

zont programowy gospodarczych postulatów rewolucji 1956 r., wskazywał 

m.in., że „obecność Sowietów – lub w każdym razie, nawet po ewentualnym 

zwycięstwie, przytłaczająca bliskość i status supermocarstwa ZSRR – wywoły-

wała pewien rodzaj autocenzury w wypowiedziach (i może nawet w myślach) 

niekomunistycznych uczestników rewolucji. W ślad za głównymi ideami owe-

go czasu ta autocenzura skłaniała do myślenia w kategoriach socjalistycznych 

lub «trzeciej drogi» i odrzucania kapitalistycznych metod produkcji i prywat-

nej własności poza sektorem rolniczym”132.  

Po latach, gdy atrakcyjność idei socjalistycznych wyblakła i często myśla-

no już na wskroś prokapitalistycznie, autocenzurze poddawano same „wypo-

wiedzi”. Na gruncie polskim świetnie ilustrowały to koncepcyjne samoograni-

czenia przyjęte, a później upublicznione przez uczestników pierwszego 
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 P. Kende, Posłowie [w:] Rewolucja węgierska 1956 roku. Reformy, bunt i repre-

sje 1953–1963, red. G. Litvan, tłum. J. Stawiński, Warszawa 1996, s. 230. 
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seminarium Balcerowicza133. Gdy sytuacja poza Polską i w Polsce przestała 

skłaniać do przybierania barw ochronnych, otwarte i literalnie postawienie na 

liberalną demokrację oraz liberalny kapitalizm nie powinno dziwić. Był to na-

turalny efekt długoletniego sprzeciwu wobec polityczno-gospodarczego 

ustroju PRL. Walka z wrogami liberalizmu ma bowiem swoje ideowe i prak-

tyczne konsekwencje.  
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Towards liberal capitalism.  
Beksiak and Balcerowicz teams' programs at the background  
of economic concepts of Solidarity, 1985–1989 

Summary 

During the formation of the Tadeusz Mazowiecki cabinet in September and October of 

1989 there were two economic transformation programs to choose from. These programs 

were separately developed by two separate teams of economists associated with 

Solidarity. One led by Janusz Beksiak, another one by Leszek Balcerowicz. Despite the 

various differences both of the transformation programs were ultimately targeted 

capitalistic type of economic system and liberal type of economic policy. The fact that only 

capitalistic-liberal programs were proposed to Tadeusz Mazowiecki’s cabinet reflected the 

real power structure within Solidarity’s economic thought in 1989. From about 1985, while 

supporters of market socialism, social capitalism, state capitalism or other so-called ,,third 

ways’’ were losing relevance and political agency, liberal-capitalism oriented views were 

gaining strength. Aside from justifying the statement above, this article aimed to present: 

the origin and further Beksiak and Balcerowicz teams’ organizational-personnel changes 

(Part 1), the evolution of both of the program concepts as well as similarities and 

differences between their final versions (Part 2 & 3) and finally the analysis of the roots of 

the advantage which capitalist-liberal option gained after 1985 regarding the economic 

thought of Solidarity (Part 4). 

Key words: liberal capitalism; economic transformation; Beksiak team’s program; 

Balcerowicz team’s program; economic concepts of Solidarity; Poland 1981–1985 
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ustrojowej – zarys rozważań 

Wstęp 

Od przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. w krajach 

Europy Środkowo-Wschodniej mamy do czynienia z systematyczną przebu-

dową gospodarki, która jest efektem tzw. transformacji ustrojowej. Transfor-

mowana gospodarka na przestrzeni ponad 30 lat przeobrażała się z centralnie 

sterowanej w rynkową. Procesom tym towarzyszyło (i towarzyszy nadal) two-

rzenie nowego jakościowo ładu instytucjonalnego zarówno o charakterze 

politycznym, jak i społeczno-ekonomicznym. 

Transformacja ustrojowa w sferze teoretycznej jest bardzo ekscytującym, 

a jednocześnie niewdzięcznym tematem rozważań, co podkreślają m.in. Ma-

ciej Bałtowski i Maciej Miszewski1. Zjawisko to wymaga analiz o charakterze 

interdyscyplinarnym. Jest zatem doskonałym obszarem badań zarówno dla 

ekonomistów, historyków, jak i dla przedstawicieli innych nauk. Przy rozpa-

trywaniu procesu transformacji gospodarczej znaczenia nabiera holistyczne 

podejście do badań, co oznacza, że podczas prowadzenia analiz należy 

uwzględniać zjawiska bieżące, jak i perspektywę historyczną. 

Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy. W jego treści2 podjęto próbę 

przeanalizowania zagadnień z zakresu podstaw transformacji gospodarczej, 

przede wszystkim w Polsce. W opracowaniu tego zjawiska wykorzystano do-

robek naukowy, jaki można odnaleźć zarówno w literaturze polskiej, jak 

                                       
1
 M. Bałtowski, M. Miszewski, Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnic-

two Naukowe PWN, Warszawa 2015. 
2
 Pewne fragmenty niniejszego tekstu zostały zaczerpnięte z artykułu: M. Zalesko, 

Transformacja gospodarki w Polsce – przykład zmiany instytucjonalnej, „Prace Nauko-

we Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2009, nr 74, s. 238–248. 
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i zagranicznej. Należy podkreślić, że na kształt rozważań dotyczących oma-

wianej problematyki niekiedy w mniejszym bądź w większym stopniu oddzia-

ływały (i nadal oddziałują) idee polityczne. 

W momencie rozpoczęcia procesu transformacji gospodarczej, na co 

zwraca uwagę Jerzy Wilkin3, w historii nie było doświadczeń w przechodzeniu 

od systemu gospodarki centralnie kierowanej do gospodarki kapitalistycznej. 

Nie istniała zatem żadna teoria transformacji. 

Warto w tym miejscu postawić pytanie, czy architekci transformacji dzia-

łali w „teoretycznej próżni”, czy nie. Po dłuższym zastanowieniu dochodzi się 

do wniosku, że nie. Koncepcje, które tworzono i zaczęto realizować w prakty-

ce, mogły bazować na stosunkowo bogatej literaturze kształtowania i funk-

cjonowania gospodarki rynkowej oraz szerokiej bibliografii z zakresu budo-

wania systemów demokratycznych. Ich mankamentem było jednak to, że 

wiele z ówczesnych rozważań miało stosunkowo „ograniczone zastosowanie, 

ze względu na szczególne warunki historyczne przejścia do systemu opartego 

na mechanizmie rynkowym i demokracji w krajach Europy Środkowej 

i Wschodniej”4. 

Tło do rozważań o kształtowaniu podstaw transformacji 

W okresie istnienia Polski Ludowej, zwłaszcza w pierwszych latach po 

zakończeniu drugiej wojny światowej, w naszym kraju odbywała się de-

bata na temat kształtu ustroju społeczno-gospodarczego Polski. Pisał o 

tym m.in. Tadeusz Kowalik5. Jej efektem było wypracowanie od strony 

teoretycznej modelu polskiej drogi do socjalizmu, którego nie udało się 

jednak wdrożyć. Powodem tego było podporządkowanie polskiej myśli 

ekonomicznej ideologii marksistowskiej, wypaczonej, co podkreśla Ja-

dwiga Staniszkis, dyktatem idei w bolszewickim wydaniu6. Te idee, jak 

                                       
3
 J. Wilkin, Jaki kapitalizm, jaka Polska?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

1995, s. 69. 
4
 Tamże, s. 69. 

5
 T. Kowalik, Spory o ustrój społeczno-gospodarczy w Polsce. Lata 1944–1948, In-

stytut Nauk Ekonomicznych PAN, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2006. 
6
 J. Staniszkis, Zawładnąć. Zarys procesualnej teorii władzy, Wydawnictwo Nauko-

we „Scholar”, Warszawa 2012, s. 11. 
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pisze Robert Conquest7, były ułomne i złudne, pustoszyły umysły, zbiorowości 

ludzkie i całe kraje, zamiast przezwyciężyć problemy, z jakimi borykała się 

gospodarka centralnie planowana. 

Trwaniu gospodarki socjalistycznej towarzyszyło przekonanie ówcześnie 

sprawujących władzę o jej wysokim poziomie racjonalności makroekonomicz-

nej, a także o możliwości jej rozwoju bez zjawisk kryzysowych, przy pełnym 

wykorzystaniu dostępnych zasobów. Takie stanowisko – o czym przekonuje 

Janusz Kaliński – zostało zweryfikowane negatywnie doświadczeniami funkcjo-

nowania gospodarki ZSRR i innych krajów socjalistycznych, gdzie „[w]brew na-

dziejom związanym z szeroko rozbudowanym systemem centralnego zarządza-

nia i planowania regułą stały się silne wahania wzrostu gospodarczego oraz 

narastające dysproporcje gałęziowe i regionalne, a ich konsekwencją były niski 

poziom życiowy ludności oraz rosnący dystans w stosunku do krajów rozwinię-

tych o gospodarce rynkowej”8. Niedociągnięcia w rozwoju gospodarki socjali-

stycznej obnażył w swoich publikacjach przede wszystkim János Kornai9. 

Niedomaganiom w rozwoju gospodarki centralnie planowanej próbowa-

no zaradzić za pomocą reform. Alain Besançon pisał o tym następującymi 

słowami: „[w] ciągu lat istnienia socjalizmu podejmowano wiele prób wpro-

wadzenia reform […]. Na próżno. Darmo się wysilać, buntować […] wszystko 

na nic: niewidzialna ręka socjalizmu szybciutko zawraca wszystko do tego 

samego punktu”10. 

Podobną opinię wyraża Kaliński, który podkreśla, że „reformy były rozu-

miane przez władze [socjalistyczne – M.Z.] jako działania w ramach systemu 

politycznego wykreowanego przez partię komunistyczną, w którym gospo-

darka oparta na własności państwowej podlegała bezpośredniej kontroli par-

tyjno-biurokratycznego aparatu. Proponowane reformy nie mogły podważać 

podstawowych kanonów ustrojowych, a ich zadaniem było umocnienie słab-
                                       

 
7
 R. Conquest, Uwagi o spustoszonym stuleciu, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 

2002, s. 11. 

 
8
 J. Kaliński, Kryzys gospodarczy w latach 1979–1982 zwiastunem upadku PRL, 

„Optimum. Economic Studies” 2021, nr 1, s. 4. 

 
9
 Zob. m.in. J. Kornai, Wzrost, niedobór, efektywność: makrodynamiczny model 

gospodarki socjalistycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986; 

J. Kornai, Siła idei. Zapiski z intelektualnej podróży, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 

Warszawa 2008. 
10

 A. Besançon, Anatomia widma, ResPublica, Warszawa 1991, s. 63. 
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nącego systemu ekonomicznego przez powierzchowne zmiany efektywno-

ściowe”11. 

Tymczasem skuteczna reforma systemu gospodarki socjalistycznej to ko-

nieczność powrotu do kapitalizmu, o czym przekonywał Ludwig von Mises12. 

Taki zwrot w formie przejścia od gospodarki centralnie planowanej do gospo-

darki o charakterze rynkowym wywołany został procesem transformacji ustro-

jowej zapoczątkowanej na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 

XX w. na terenie Polski. 

W interesujący sposób wypowiedział się na ten temat Edmund Wnuk- 

-Lipiński: „Polska po II wojnie światowej miała historycznego pecha, że trafiła 

do sowieckiej strefy wpływów, skutkiem czego na niemal pół wieku zostaliśmy 

zamknięci w komunistycznej krypcie. Ale z drugiej strony historycznego pecha 

miał również komunizm. Został zainstalowany w Polsce i to w Polsce właśnie 

rozpoczął się jego spektakularny upadek”13. 

W 1989 roku rozpoczął się proces wielowymiarowej transformacji, pod-

kreślają m.in. Michał Przeperski i Daniel Wicenty14. Przekonują, że stała się 

ona fundamentem dla funkcjonowania III Rzeczpospolitej z prawnymi gwa-

rancjami pluralizmu politycznego i gospodarką opartą na własności prywat-

nej. Podkreślają również, że „[f]ascynującym elementem procesu transfor-

macji jest jego postrzeganie i definiowanie przez ówczesnych aktorów życia 

społecznego. Udzielenie odpowiedzi na pytania, jak ówcześnie postrzegano 

zmianę i gdzie widziano punkty przełomowe, pozwoli na to, by wydarzeń 

1989 r. nie traktować jako argumentu w bieżących sporach politycznych, lecz 

by skupić się na nich jako samoistnym problemie badawczym, choć obciążo-

nym wielkim znaczeniem symbolicznym”15. 
                                       

11
 J. Kaliński, Kiedy zaczęło się odradzanie gospodarki rynkowej w Polsce?, „Opti-

mum. Studia ekonomiczne” 2015, nr 1, s. 4. 
12

 L. von Mises, Socjalizm, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2009, zob. także: L. Balcero-

wicz, Z historii sporu o sprawność gospodarczą socjalizmu [w:] Pamięci Edwarda Lipińskie-

go. Szkice ekonomiczne, red. E. Domańska, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, War-

szawa 1991, s. 131 oraz J. Godłów-Legiędź, Polska transformacja w świetle sporów o rynek, 

sprawiedliwość i ekonomię, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, s. 81. 
13

 E. Wnuk-Lipiński, Światy równoległe. Autobiografia subiektywna w sensie ści-

słym, Prószyński i S-ka, Warszawa 2015, s. 8. 
14

 M. Przeperski, D. Wicenty, Nie tylko historia polityczna. Postulaty badawcze do-

tyczące badania transformacji ustrojowej, „Komunizm” 2019, nr 8, s. 5. 
15

 Tamże, s. 10. 



Marian Zalesko 

 

 

72 

Za Janiną Godłów-Legiędź należy również podkreślić, że transformacja 

ustrojowa stała się, podobnie jak na początku XX w. budowa komunizmu 

w ZSRR, jednym z najciekawszych eksperymentów współczesności16. Ekspe-

ryment ten dla ludności zamieszkującej transformowane kraje przyniósł pozy-

tywne rezultaty, przede wszystkim w sferze społeczno-gospodarczej, znaczą-

co przyspieszając rozwój tych państw. 

Specyfika transformacji gospodarczej 

Immanuel Wallerstein napisał, że: „w ludzkich systemach społecznych, naj-

bardziej złożonych systemach we wszechświecie, a tym samym najtrudniej-

szych do analizowania, walka o dobre społeczeństwo jest walką nieustanną”17. 

Perspektywa historyczna pokazuje, że systemy ekonomiczne ulegają przeobra-

żeniom (ewoluują) w czasie. Podejście historyczne do analiz ekonomicznych 

pozwala, czym w badaniach kierował się Douglass C. North, nie tylko na nowe 

spojrzenie na przeszłość gospodarek, lecz także na włączenie do teorii ekono-

mii analitycznej perspektywy umożliwiającej zrozumienie zmiany gospodar-

czej18. Warto w tym miejscu dodać (za Michałem Fedorowiczem), że istotny 

wpływ na przemiany ustrojowe wywiera historia każdego kraju, skumulowana 

w jego politycznych i ekonomicznych instytucjach19, ponieważ, jak podkreślał 

North, przeszłość może być rozumiana tylko w kategoriach ewolucji instytucji20. 

Trudno z powyższymi spostrzeżeniami się nie zgodzić. W ekonomii bo-

wiem konstruowanie założeń rozwoju bez pogłębionej weryfikacji historycz-

nej nierzadko nabiera meandryczności i prowadzi analityków gospodarki na 

bezdroża21. Takie podejście badawcze istotne jest przy analizie zjawiska tzw. 

                                       
16

 J. Godłów-Legiędź, dz. cyt., s. 81. 
17

 I. Wallerstein, Koniec świata jaki znamy, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 

Warszawa 2004, s. 29. 
18

 D.C. North, Economic Performance through Time, “The American Economic 

Review” 1994, vol. 84, no. 3. 
19

 M. Federowicz, Różnorodność kapitalizmu. Instytucjonalizm i doświadczenie 

zmiany ustrojowej po komunizmie, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej 

Akademii Nauk, Warszawa 2004, s. 25–26. 
20

 D.C. North, Economic... 
21

 M. Zalesko, Ekonomia i historia – rozważania na temat wzajemnych relacji nau-

kowo-badawczych [w:] Między ekonomią a historią. Studia ofiarowane Profesorowi 
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transformacji ustrojowej, trwającego od przełomu lat osiemdziesiątych 

i dziewięćdziesiątych XX w. Zachodzące od 1989 r. zmiany (mocno zakorzenio-

ne w historii) są, według Wilkina, przede wszystkim procesem przebudowy 

oraz budowy instytucji. Instytucje (gospodarcze, polityczne, społeczno-

kulturowe) oddziałują na funkcjonowanie mechanizmu rynkowego i mecha-

nizmu demokracji22 – fundamentów transformacji. 

Należy przypomnieć, że przed rokiem 1989 w środowisku naukowym 

termin transformacja odnoszono wyłącznie do przeobrażeń w strukturach 

kapitalizmu, na co uwagę zwracają Wilkin i Federowicz23. Proces transforma-

cji uznawano za immanentną cechę tego ustroju gospodarczego. Decydowała 

ona o jego żywotności. Wraz z rozpoczęciem przemian w Europie Środkowo-

Wschodniej transformację zaczęto utożsamiać z procesem przebudowy ist-

niejącego oraz budowy nowego ładu społeczno-gospodarczego i politycznego 

(efekt zastępowania instytucji charakterystycznych dla socjalizmu instytucja-

mi właściwymi dla kapitalizmu). Było to związane, a w wielu obszarach nadal 

jest, z wdrażaniem nowych standardów instytucjonalnych w sferze relacji 

gospodarczych oraz w sferze mechanizmów sprawowania władzy24. 

Podzielam też zdanie Wilkina, który stwierdza, że reorganizacja systemu 

instytucjonalnego w kierunku bardziej sprzyjającym rozwojowi gospodarcze-

mu nie wymagała rewolucji instytucjonalnej i wymiany całego systemu25. 

Ciekawe spostrzeżenia na ten temat można wyczytać z raportów Banku Świa-

towego z lat 2002–2003. Znalazło się w nich kilka recept na dynamizację 

transformującej się gospodarki za pośrednictwem instytucji. Autorzy rapor-

tów piszą, że poprawy środowiska instytucjonalnego, w jakim funkcjonuje 

                                    

Czesławowi Noniewiczowi z okazji 75. urodzin, red. R. Dziemianowicz, A. Kargol- 

-Wasiluk, J. Wilkin, M. Zalesko, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 

2012, s. 547. 
22

 J. Wilkin, Jaki…, s. 70. 
23

 Jedną z ciekawszych prac na temat przeobrażeń w strukturach kapitalizmu jest 

książka Karla Polanyi’ego pt. Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła 

naszych czasów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010. 
24

 J. Wilkin, Jaki…, s. 69; M. Federowicz, dz. cyt., s. 24–25, 30. 
25

 J. Wilkin, Peryferyjność i marginalizacja w świetle nowych teorii rozwoju (nowa 

geografia ekonomiczna, teoria wzrostu endogennego, instytucjonalizm) [w:] Regiony 

peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej, red. A. Bołtromiuk, 

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003, s. 50. 
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gospodarka, można dokonywać na skutek: dodawania nowych instytucji do 

wcześniej istniejących (zgodnie z zasadą komplementarności w relacji do 

istniejących instytucji), zastępowania nieefektywnych instytucji bardziej efek-

tywnymi (według reguły innowacyjności w poszukiwaniu instytucji lepiej 

sprzyjających rozwojowi), eksperymentowania w zakresie tworzenia instytucji 

i umożliwienia instytucjom konkurowania między sobą w skali regionalnej, 

krajowej i ponadnarodowej, a także wdrożenia zasady wzbogacania i popra-

wy jakości informacji łączących uczestników procesów gospodarczych26. 

Zmiana systemu instytucjonalnego w kierunku bardziej sprzyjającym rozwo-

jowi gospodarczemu nie musi zatem oznaczać rozwiązań o charakterze rewo-

lucyjnym (nierzadko kontrowersyjnych), często wystarczają przemiany mało 

inwazyjne. 

Istotne jest również to, aby postępujące przeobrażenia systemowe były 

akceptowane przez społeczeństwo, na co zwraca uwagę Norbert Kloten. De-

montaż starego porządku i budowa innego idzie w parze z kształtowaniem 

się, a w dalszej kolejności ugruntowywaniem się nowych zachowań społecz-

nych (zasad współżycia społecznego)27. 

Postępujący proces transformacji jest przede wszystkim, co zauważył Bo-

gusław Fiedor, politycznie i ekonomicznie zdeterminowaną zmianą instytu-

cjonalną, w rezultacie której pojawiają się nowe jakościowo warunki funkcjo-

nowania gospodarki28. Warto w tym miejscu, za Danim Rodrikiem, podkreślić, 

że w grupie instytucji politycznych i ekonomicznych największy wpływ na 

gospodarkę wywierają: instytucje własności, instytucje regulacji, instytucje 

zapewniające stabilizację makroekonomiczną, instytucje oddziałujące na sys-

tem ubezpieczeń społecznych oraz instytucje wspomagające rozwiązywanie 

                                       
26

 Sustainable Development in a Dynamic World Transforming Institutions, Growth 

and Quality of Life, World Development Report 2003, The World Bank, Washington 

D.C. 2003, s. 3; Building Institutions for Markets, World Development Report 2002, The 

World Bank, Washington D.C. 2002, s. 4–5. 
27

 N. Kloten, Die Transformation von Wirtschaftsordnungen – Theoretische, 

Phänotypische und Politische Aspekte, Walter Eucken Institut: Vorträge und Aufsätze, 

Nr 132, Tübingen 1991, s. 39. 
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 B. Fiedor, Nowa Ekonomia Instytucjonalna jako podstawa teoretycznej refleksji 

nad procesem transformacji od gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej [w:] 
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Fachowe CeDeWu, Warszawa 2006, s. 17. 
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konfliktów29. Podobne poglądy na temat instytucjonalnych uwarunkowań 

transformacji prezentuje Maria Lissowska30. 

Oba typy zmian zachodzących zarówno w obszarze instytucji ekonomicz-

nych, jak i politycznych należy traktować jako determinanty udanej transforma-

cji gospodarczej. Nie ulega wątpliwości, że przeobrażenia w strukturze instytu-

cji ekonomicznych są rezultatem reform gospodarczych, natomiast przemiany 

w sferze instytucji politycznych to wynik procesu demokratyzacji, jak zauważa 

Dominika Milczarek31. W ich efekcie powstaje specyficzne środowisko instytu-

cjonalne, w którym funkcjonują obok siebie instytucje formalne i nieformalne, 

o charakterze politycznym i ekonomicznym, wywierające istotny wpływ na 

rekonstrukcję gospodarki. Widoczna jest również korelacja między instytucja-

mi, co jest bardzo istotne dla zachowania ciągłości przeobrażeń i zachowania 

tzw. równowagi instytucjonalnej, która jest fundamentem równowagi gospo-

darczej32 (ryc. 1).  
 

Środowisko instytucjonalne 

 

Ryc. 1. Wpływ instytucji na przeobrażenia gospodarcze 

Źródło: opracowanie własne. 
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 D. Rodrik, Institutions for High Quality and Growth: What They are and How to 

Acquire Them? [w:] Institutions, Globalization and Empowerment, red. K.C. Roy, 

J. Sideras, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2006, s. 22–27. 
30

 M. Lissowska, Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce, Wydawnictwo C.H. Beck, 

Warszawa 2008. 
31

 D. Milczarek, Zmiana instytucjonalna a wzrost gospodarczy w krajach postsocja-

listycznych [w:] M. Brzozowski, P. Gierałtowski, D. Milczarek, J. Siwińska-Gorzelak, 

Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy, Wydawnictwa Uniwer-

sytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 45–46. 
32

 Szerzej zob. J. Wilkin, A. Kargol-Wasiluk, M. Zalesko, Równowaga instytucjonal-

na – fundament równowagi gospodarczej, „Ekonomista” 2019, nr 6. 
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Aby równowaga instytucjonalna mogła zostać zachowana, transformacja 

gospodarki powinna przebiegać w następujących okolicznościach. Po pierw-

sze, instytucje formalne gospodarki socjalistycznej musiały być zastąpione 

spójnym zbiorem formalnych reguł rynkowych. Po drugie, instytucje niefor-

malne występujące w gospodarce planowej musiały być zastąpione zespołem 

nieformalnych instytucji gospodarki rynkowej. Po trzecie, podmioty gospoda-

rujące musiały przejść proces internalizacji reguł formalnych i nieformalnych 

w  taki sposób, aby ich wybory i zachowania wzajemnie się uzupełniały. 

O  takich zależnościach pisał m.in. Zbigniew Hockuba33. 

W podobnym tonie wypowiadała się Katharina Pistor, sugerując, że for-

malne i nieformalne instytucje, które wspólnie przechodzą ewolucję, muszą, 

współdziałając, uzupełniać się. Badaczka procesu zmiany instytucjonalnej pod-

kreślała także, że w przypadku zmiany systemu polityczno-ekonomicznego 

nowo powstałe instytucje formalne i istniejące instytucje nieformalne z minio-

nej epoki także ze sobą konkurują. Wówczas formalny system prawny może 

zostać odrzucony lub zignorowany. Do jego akceptacji potrzebne jest szerokie 

poparcie społeczne34. Ważnym względem sprzyjającym transformacji jest 

wspieranie przemian przez obywateli (solidaryzowanie się społeczeństwa ze 

sprawującymi władzę), co ułatwia dokonywanie zmian oraz stwarza szansę na 

to, że będą one stosunkowo trwałe. Aby takie działania były skuteczne, nie-

zbędne było inteligentne podejście do sprawy rządzenia państwem35. 

Poparcie społeczne oraz umiejętne sprawowanie władzy to elementy 

niezbędne do prawidłowego funkcjonowania każdej gospodarki. Gospodarka 

naszego kraju jest szczególnym przykładem transformacji ustrojowej. 

                                       
33

 Z. Hockuba, Nowa ekonomia instytucjonalna – czy zdominuje nasze myślenie 

w rozpoczynającym się stuleciu? [w:] Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzeczywi-

stości?, red. A. Wojtyna, z. 2, VII Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 15. 
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 K. Pistor, The Evolution of Legal Institutions and Economic Regime Change, 

Paper prepared for the Annual World Bank Conference on Development Economics in 

Europe on Governance, Equity and Global Markets, Paris 1999, 21–23 June, s. 4. 
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 Szerzej zob. np. W. Baka, U źródeł wielkiej transformacji, Oficyna Naukowa, War-

szawa 1999; tenże, W tyglu transformacji ustrojowej. Szkice i komentarze, Książka i Wie-

dza, Warszawa 2004; Z. Sadowski, Transformacja i rozwój. Wybór prac, Polskie Towarzy-

stwo Ekonomiczne, Warszawa 2005; E. Mączyńska, Z. Sadowski (red.), O kształtowaniu 

ładu gospodarczego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2008. 
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Transformacja postsocjalistyczna – przykład III RP 

Elżbieta Mączyńska zwróciła uwagę, że charakter systemu gospodarczego 

decyduje o poziomie rozwoju poszczególnych krajów. Przykłady zaczerpnięte 

z historii gospodarczej wskazują, że niektóre rodzaje systemów ekonomicz-

nych sprzyjają tworzeniu bogactwa (kapitalizm), a inne prowadzą do degra-

dacji gospodarczej i nieładu gospodarczego (socjalizm)36. 

Systemem gospodarczym, który nie służył tworzeniu bogactwa, był socja-

lizm. Władysław Baka już kilka lat przed rozpoczęciem procesu transformacji 

stwierdził, że „[s]ystem nakazowo-rozdzielczy, który dla wielu jawi się […] jako 

system najskuteczniejszy – wbrew wszelkim doświadczeniom – stwarza tyko 

iluzję skuteczności”37. Przekonywał także, o czym pisał Edward Łukawer, że 

„doświadczenie historyczne państw socjalistycznych wykazało, że bez przy-

wrócenia rynku i regulującej roli pieniądza oraz zapewnienia wolności gospo-

darczej i wyzwolenia silnych motywacji ekonomicznych – co wiąże się 

z pluralizmem własnościowym, a zwłaszcza własnością prywatną jako domi-

nującą formą własności – nie jest możliwe zapewnienie warunków dalszego 

rozwoju sił wytwórczych i postępu społeczno-cywilizacyjnego”38. 

Podobnie w 1989 r. wypowiedzieli się Włodzimierz Brus i Kazimierz Łaski, 

pisząc:  

Obaj – choć każdy na swój sposób – ulegliśmy w przeszłości fascynacji po-

zorną łatwością, z jaką gospodarka socjalistyczna miała umożliwić przezwycię-

żenie makroekonomicznej nieracjonalności kapitalizmu wyrażającej się we 

współistnieniu takich zjawisk jak nadwyżka kapitału, nadwyżka siły roboczej 

i niezaspokojone potrzeby. Początkowo wydawało się, że połączenie makro- 

ekonomicznej racjonalności socjalizmu z efektywnością makroekonomiczną jest 

tylko kwestią czasu, że stopniowo będzie następować doskonalenie technik 

                                       
36

 E. Mączyńska, Ład gospodarczy. Bariery i dylematy [w:] O kształtowaniu ładu 

gospodarczego, red. E. Mączyńska, Z. Sadowski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2008, s. 82. 
37

 W. Baka, Czas reformy, Książka i Wiedza, Warszawa 1986, s. 378. 
38

 E. Łukawer, O tych z najwyższej półki, czyli rzecz w sprawie naszego środowiska 

ekonomicznego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2008, s. 201. Stwierdzenie 

Baki pochodzi z artykułu: W. Baka, Geneza transformacji ustrojowej – próba studium 

[w:] Jednolitość i różnorodność w polityce rozwoju. Studia dedykowane Aleksandrowi 

Łukaszewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Dobroczyńska, Uniwersytet 

Warszawski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa–Toruń 1997, s. 57. 
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planistycznych i rozwój zachowań kooperatywnych w nowym socjalistycznym 

społeczeństwie. Kiedy ponure doświadczenia systemu nakazowego w Polsce i w 

całym bloku sowieckim skłoniły nas w drugiej połowie lat pięćdziesiątych do po-

szukiwania możliwości reform, wciąż mieliśmy na myśli rozwiązanie kompromi-

sowe, łączące makroekonomiczne planowanie centralne z autonomią przedsię-

biorstwa państwowego regulowanego przez rynek. Ciągła uważna obserwacja 

żmudnego procesu reform, jaki dokonywał się w ciągu ostatnich dziesięciu lat, 

włącznie z reformą w Chinach, doprowadziła nas do wniosku, który dziś nie wy-

daje się szczególnie oryginalny. Skonstatowaliśmy mianowicie, że taki kompro-

mis jest ze swej istoty niemożliwy i że jeżeli właściwym kierunkiem zmian jest 

rozwój stosunków rynkowych, to trzeba te zmiany konsekwentnie wprowadzać 

w życie
39

. 

Warto się zatem zastanowić nad kwestią właściwej konstrukcji systemu 

ekonomicznego, którego budowa była zadaniem priorytetowym dla sprawu-

jących władzę40, zwłaszcza w państwach takich jak Polska, które od przełomu 

lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. przechodzą transformację. 

Charakterystyczną dla Polski drogą transformacji było przejście od systemu 

nakazowo-rozdzielczego do systemu rynkowego. Jego źródłem stały się ro-

snące napięcia między niezadowoleniem społeczeństwa (formującym opozy-

cyjne grupy interesu) a niedostosowanymi do poprawy sytuacji regułami 

funkcjonowania gospodarki i państwa. Leszek Balcerowicz, główny architekt 

zmian ustrojowych w naszym kraju, w początkowym okresie przeobrażeń 

zauważył, że wczesnemu stadium przemian towarzyszyła euforia społeczna, 

sprzyjająca ich akceptacji. Zachodzącym zmianom nie sprzeciwiali się również 

zdyskredytowani peerelowscy politycy41. Istotnym czynnikiem sprzyjającym 

                                       
39

 W. Brus, K. Łaski, Od Marksa do rynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-

wa 1992, s. 5. 
40

 Ucywilizowanie odradzającego się kapitalizmu w polskiej gospodarce postępo-

wało, na co zwrócił uwagę Kaliński, „wraz z wdrażaniem poszczególnych elementów 
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z których tylko niektóre były przewidywane w reformach władz komunistycznych. 

Podstawowym działaniem była prywatyzacja majątku państwowego, która racjonali-

zowała jego wykorzystanie i marginalizowała korupcjogenną zależność gospodarki od 

polityków” [J. Kaliński, Kiedy…, s. 11]. 
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 Tadeusz Mazowiecki po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu wypowiedział się na 
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przeobrażeniom gospodarczym była także jedność w strukturach nowych 

władz politycznych. Powyższe okoliczności, które należy uznać za dar historii, 

sprzyjały reformowaniu gospodarki. Zmiany instytucjonalne w polskiej go-

spodarce były zatem wynikiem przenikania się sił zakorzenionych w ustroju 

poprzedzającym reformy oraz sił, jakie zostały wykształcone po 1989 r.42 

Jacek Kochanowicz wskazał na kilka czynników umiejscowionych w sferze 

instytucji formalnych i nieformalnych, które wywarły wpływ na powodzenie 

i akceptację przemian zachodzących w Polsce. Są to: uwarunkowane histo-

rycznie związki naszego kraju z Zachodem; brak konkurencyjnych w stosunku 

do kapitalizmu systemów ekonomicznych; stopniowy charakter przemian 

pokomunistycznych, prowadzący do rozpadu ustroju socjalistycznego oraz 

zapewnienie demokratycznego charakteru reform43. 

Sensem transformacji polskiej gospodarki, na co zwrócił uwagę Baka, by-

ło całkowite zaangażowanie się w tworzenie warunków umożliwiających wy-

dobycie Polski z peryferii i zapewnienie awansu naszego kraju do centrum 

światowego postępu i rozwoju. Źródłem sukcesu stała się postępująca od 

1989 r. budowa systemu rynkowego z całą instrumentacją służącą otwarciu 

gospodarki oraz ułatwieniu jej uczestnictwa w procesie globalizacji44. 

Realizację takiego celu umożliwiała właściwa konstrukcja sfery instytu-

cjonalnej gospodarki. Większość odpowiednich dla kształtowania ustroju 

kapitalistycznego rozwiązań instytucjonalnych powstawała w sposób ewolu-

cyjny, często spontaniczny. Pewną część stanowiły zmiany zaprojektowane 

odgórnie, najczęściej na skutek aktywnych działań państwa. Pod wpływem 

czynników o charakterze egzogenicznym, jak i endogenicznym nastąpiło prze-

kształcenie systemu społeczno-gospodarczego i systemu politycznego charak-

terystycznych dla gospodarki niekapitalistycznej w typowe dla gospodarki 

rynkowej. Początek lat 90. XX w. zaowocował mnogością wydarzeń (politycz-
                                    

swój udział w przemianach w Polsce. Przecież w Polsce nie obalono komunizmu zbroj-

nie, lecz zawarto pewien układ. Myślę, że historia odda sprawiedliwość Okrągłemu 

Stołowi” [W. Baka, U źródeł…]. 
42

 L. Balcerowicz, Instytucje głupcze!, „Gazeta Wyborcza” z 26.04.2008 r.; L. Balce-

rowicz, Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 12. 
43

 J. Kochanowicz, Dwoista konsolidacja. Transformacja ekonomiczna i zmiana in-

stytucjonalna, „Ekonomista” 2000, nr 3, s. 307-308. 
44

 W. Baka, W tyglu…, s. 83. 
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nych i ekonomicznych) sprzyjających budowie wolnego rynku. Można tutaj 

wymienić urynkowienie gospodarki oraz jej otwarcie na kontakty z zagranicą. 

Istotny okazał się epizod z roku 1994, kiedy Polska rozpoczęła starania o przy-

jęcie do struktur Unii Europejskiej. Wraz z tą decyzją rozpoczęły się prace 

z zakresu budowy spójności instytucjonalnej gospodarki polskiej z systemem 

ekonomicznym Unii Europejskiej. Presja ze strony UE wymuszała i nadal wy-

musza zachodzące w naszym kraju przemiany o charakterze instytucjonal-

nym, polegające zwłaszcza na wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju 

w zintegrowanej Europie45 (ryc. 2). 

 

 

Ryc. 2. Etapy zmian instytucjonalnych w Polsce po 1989 r. 

Źródło: opracowano na podstawie: J. Wilkin, Rynek, państwo i społeczeństwo w Polsce: 
dojrzewanie równowagi instytucjonalnej [w:] Gospodarka i demokracja w Polsce. Doj-
rzałość i trwałość instytucji, red. J. Kleer, A. Kondratowicz, Wydawnictwo CeDeWu, 
Warszawa 2007, s. 47. 

W polskiej gospodarce od 1989 r. przemiany dokonywały się w konglo-

meracie instytucji (formalnych i nieformalnych), do którego zalicza się normy, 

rynki i organizacje. Instytucje formalne i nieformalne, a także właściwe relacje 

między nimi wywierały znaczący wpływ na racjonalizację gospodarowania, 

chociażby poprzez motywowanie ludzi do odpowiedzialnych zachowań. 

W sferze instytucji formalnych dokonało się wiele pozytywnych przemian. 

W tym okresie wdrożono w Polsce niezbędne do funkcjonowania w systemie 

kapitalistycznym normy prawne. Uruchomiony również został mechanizm 

rynkowy, który poprawił konkurencyjność gospodarki. Natomiast w obszarze 
                                       

45
 M. Zalesko, Transformacja…, s. 238–248. 
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(1989–1993) Budowa fundamentów gospodarki rynkowej i państwa demokratycznego 

 ETAP II  
(1994–2004) Tworzenie ram instytucjonalnych dla integracji Polski z Unią Europejską 
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instytucji nieformalnych obserwowano wiele niedociągnięć. Największe pro-

blemy widoczne były w przestrzeni norm etycznych oraz w zakresie zwycza-

jowych sposobów postępowania (z perspektywy ponad 30 lat od rozpoczęcia 

procesu transformacji poważne zastrzeżenia budzi nadal mentalność dużej 

części mieszkańców naszego kraju, zwłaszcza usposobienie pewnej grupy 

zarozumiałych i kłótliwych polityków). 

W przypadku tych instytucji aktualne okazuje się pytanie zadane w 1993 r. 

przez Józefa Tischnera: „Czy nie stajemy się dziś ofiarami nowego, nie znane-

go nam dotąd lęku – lęku przed wolnością? Jeszcze nie tak dawno potwierdzi-

liśmy dzielnie naszą tożsamość w oporze przeciw gwałtowi, a dziś – odnoszę 

wrażenie – nie potrafimy spojrzeć w głąb odzyskanej wolności. Czyżby to, o 

co tak długo walczyliśmy, było dla nas zapowiedzią samego tylko piekła?”46. 

Dar wolności, czy jak pisał Józef Tischner, nieszczęsny dar wolności, 

w przypadku instytucji nieformalnych wywołał u pewnej grupy ludzi lęk przed 

swobodą dotyczącą kwestii wytyczenia własnej drogi egzystencji zarówno 

w gospodarce, jak i społeczeństwie. 

W transformowanych gospodarkach instytucje nieformalne nie współist-

nieją harmonijnie z instytucjami formalnymi. Tymczasem, jak zauważył North, 

warunkiem osiągnięcia sukcesu w procesie tak ważnych z perspektywy histo-

rycznej przeobrażeń jest komplementarność instytucji47. Zachodzące w takich 

okolicznościach przemiany w większym stopniu sprzyjają tworzeniu dobrobytu. 

Transformacja gospodarcza vs teoria ekonomii 

G. Myrdal w jednym z esejów napisał, że:  

w odniesieniu do praktycznie każdego problemu gospodarczego w dociekaniach 

naukowych trzeba się zajmować całym systemem społecznym, uwzględniając 

obok tzw. czynników ekonomicznych to wszystko, co ma znaczenie dla zjawisk 

zachodzących w danej dziedzinie gospodarki. Jest to nakazem metodologicz-

nym z tego powodu, że wszelkie warunki charakteryzujące system społeczny 

                                       
46

 J. Tischner, Nieszczęsny dar wolności, Znak, Kraków 1993, s. 7.  
47

 D.C. North, The Contribution of the New Institutional Economics to an 

Understanding of the Transition Problem, „WIDER Annual Lectures”, vol. 1, World 

Institute for Development Economics Research, United Nations University, Helsinki, 

March 1997, s. 16. 
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działają na zasadzie przyczynowości okrężnej. A z tego wynikają ich wzajemne 

zależności. Zmiana, jakiej ulegnie jeden z warunków, pociągnie za sobą zmiany 

innych warunków, co z kolei spowoduje zmiany w całym układzie
48

. 

W taki sposób należy interpretować zachodzącą od 1989 r. w krajach Eu-

ropy Środkowo-Wschodniej transformację ustrojową. Proces ten, obejmujący 

wiele krajów, w tym Polskę, stał się, jak stwierdził Wilkin, wielkim laboratorium 

zmian instytucjonalnych. Wilkin podkreślił również, że „transformacja postso-

cjalistyczna nie przebiega według jednego wzorca, i nie jest to tylko imitacja 

struktur instytucjonalnych ukształtowanych w krajach zaawansowanego kapita-

lizmu”49. Jest zatem zagadnieniem, które zasługuje na analizę w ramach szero-

ko pojętych nauk ekonomicznych, ale nie tylko. Ponad 30 lat od rozpoczęcia 

transformacji ustrojowej daje podstawę do stwierdzenia, że proces ten jest 

ważnym zagadnieniem badawczym dla analityków ze świata nauki. Wiadomo 

już, że transformacja postsocjalistyczna jest zdarzeniem unikatowym w skali 

naszego globu. Z perspektywy historycznej jest zjawiskiem niezwykle skompli-

kowanym, ale znaczącym dla rozwoju społeczeństwa i gospodarki.  

Co dziś wiemy o teoretycznych podstawach transformacji gospodarczej? 

Znany jest zestaw problemów, na który napotkali polscy ekonomiści w pierw-

szych latach transformacji. Pisał o nich m.in. Wacław Stankiewicz. Jego zda-

niem ekonomiści musieli zmierzyć się z: 1) problemem likwidacji monopolu 

marksizmu i adaptacji założeń zachodniej ekonomii do budowy teoretycznych 

podstaw rozwoju gospodarki rynkowej; 2) zapewnieniem uczestnictwa 

w dyskusji nad strategicznymi kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego 

(budowy „prywatnej Polski”) ekonomistów reprezentujących różne szkoły; 

3) wyborem najwłaściwszych spośród wielu spornych form wdrażania makro-

ekonomicznych stabilizatorów rozwoju, np. różnego rodzaju polityk makro- 

ekonomicznych (fiskalnej, przemysłowej, rolnej itp.)50. 

Wiemy również o tym, że przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesią-

tych XX w. i kolejne lata transformacji przypieczętowały tryumf kapitalizmu 
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jako ustroju społeczno-politycznego i gospodarczego nad systemem gospo-

darki centralnie planowanej. W gospodarkach krajów transformujących się 

nastąpiło przejście od socjalistycznych zasad gospodarowania (opartych na 

wzorach radzieckich) do zasad charakterystycznych dla kapitalizmu (opartych 

na wzorcach europejskich krajów wysoko rozwiniętych), które adaptowano 

na zasadzie korzystania z tzw. premii zacofania. Te okoliczności świadczą 

o tym, że kapitalizm okazał się systemem ekonomicznie efektywniejszym 

i sprawniejszym, lepiej dostosowującym się do rozmaitych wyzwań rozwojo-

wych i dającym ludziom więcej wolności i możliwości wyboru (systemem 

bardziej plastycznym gospodarczo) niż ustrój socjalistyczny. 

Wiemy również, że dużo kontrowersji wzbudza charakter przeobrażeń 

gospodarczych, zwłaszcza w Polsce. Coraz bardziej wybrzmiewa poruszana 

m.in. przez Kowalika51 kwestia: czy ekonomiści zdali egzamin w czasie i wobec 

przemian systemowych? Czy właściwie odpowiedzieli na pytanie na temat 

dynamiki przejścia systemowego: „terapia szokowa” (reprezentowana przez 

ekonomistów bliskich ortodoksyjnej ekonomii i liberalnej koncepcji gospodar-

ki) czy gradualizacja (zalecana przez zwolenników ekonomii nieortodoksyjnej 

eksponującej większą rolę państwa niż rynku w procesie przemian)? W Polsce 

zdecydowano się na terapię szokową. Autorem programu reform był Leszek 

Balcerowicz. Jego program przeobrażeń gospodarczych jest do dziś szeroko 

komentowany52.  

Zakończenie 

Rozpoczęty w 1989 r. w krajach Europy Środkowo-Wschodniej proces 

transformacji ustrojowej polegał na przejściu od gospodarki centralnie pla-

nowanej do kapitalistycznej. Takiej formy przeobrażeń społeczno-gospodar- 

czych nie obserwowano wcześniej w historii. Była ona efektem szeregu zmian 

                                       
51

 T. Kowalik, Ekonomiści polscy wobec transformacji [w:] Czy ekonomia nadąża z wy-

jaśnianiem rzeczywistości?, red. A. Wojtyna, z. 2, VII Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie 

Towarzystwo Ekonomiczne, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001, s. 133–148. 
52

 Interesującym studium na ten temat jest analiza przeprowadzona przez Urszulę 

Zagórę-Jonsztę. Zob. tejże, Polscy ekonomiści o przebiegu i skutkach transformacji, 

„Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 

2017, nr 316, s. 208–219. 



Marian Zalesko 

 

 

84 

wywołanych przez czynniki egzogeniczne (działanie czynników zewnętrznych) 

i endogeniczne (wewnętrzne), które miały na celu przekształcenie relacji eko-

nomicznych charakterystycznych dla gospodarki niekapitalistycznej w typowe 

dla gospodarki rynkowej. 

W ekonomii światowej za niekwestionowanego lidera przeobrażeń 

uznawana jest Polska. Na przykład Georges de Menil wyraził przekonanie, że 

nasz kraj odniósł wśród państw przechodzących transformację gospodarczą 

największy sukces. Stwierdził jednocześnie, z czym należy się zgodzić, że hi-

storia przekształceń gospodarczych w Polsce nie jest wzorcowym przykładem 

doskonałości53. 

W literaturze, zarówno polskiej jak i obcojęzycznej, która sama w sobie 

jest przykładem wkładu procesu transformacji gospodarczej do teorii ekono-

mii, można spotkać różne opinie. Zaprezentowane stanowiska rozciągają się 

od bardzo negatywnych do przedstawiających wyłącznie zalety reorganizacji 

gospodarki54. Analizy z zakresu problematyki transformacji ustrojowej wnoszą 

znaczący wkład do teorii ekonomii, zwłaszcza do teorii systemów ekonomicz-

nych, nowej ekonomii instytucjonalnej i ekonomii politycznej55. 

Warto zaznaczyć, że teoria transformacji gospodarczej, mimo że jest już 

w pewnym zakresie ukształtowana, wymaga ciągłych uzupełnień i modyfika-
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cji. Najbardziej kontrowersyjnym zagadnieniem z zakresu transformacji stało 

się tempo wdrażania reform. Gorące dyskusje na ten temat ciągle trwają. Nie 

ulega wątpliwości, że będą one w dalszym ciągu wywierać wpływ na kształt 

współczesnej teorii ekonomii. 
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Theoretical foundations of political transformation  
– outline of considerations 

Summary 

Process of systematic economic reconstruction began in Central and Eastern 

European countries at the end of the 1980s, which is the result of the so-called 

systemic transformation. The economies were transformed from socialist to capitalist 

systems. The transformations were accompanied (and still are) by the creation of 

a qualitatively new institutional order, both of political and socio-economic nature. 

Political transformation in the theoretical sphere is a very exciting, however at the 

same time it is unrewarding subject of consideration. This phenomenon requires 

analyses of an interdisciplinary nature. It is an excellent platform for analysis for both 

economists and historians, but also representatives of other sciences. Due to the 

multifaceted nature of the concept of transformation, the analyses should take into 

account both current and retrospective phenomena. At the beginning of the economic 

transformation, there was no experience in the transition from a centrally managed 

economy to a market economy. No theory of transformation existed. However, this 

does not mean that architects of the transformation were operating in a theoretical 

vacuum. The concepts that were created and started to be practiced were, to some 

extent, based on the literature on the formation and functioning of market economies 

and creation of democratic systems. In the first phase of the transformation, question 

about dynamics of the systemic transition had to be answered: "shock therapy" 

(represented by economists close to orthodox economics and liberal concept of the 

economy) or gradualisation (proponents of non-orthodox economics attributing 

greater role of the state than the market in the transition process)? In Poland we had 

the so-called "shock therapy". It sealed the triumph of capitalism as a socio-economic 

system, the consolidation of which continues to this day. The theory of political 

transformation is built on the triumph of the market economy. Although it has already 

been formed to some extent, it requires constant follow ups and modifications. 

Key words: socialism, capitalism, political transformation, institutional order 
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Postawy antymodernizacyjne w Polsce  

– próba systematyzacji 

Modernizacja – wybór czy konieczność? 

W literaturze utrwaliło się pojęcie modernizacji uwzględniające jej sze-

roki kontekst społeczny i kulturowy1. Upowszechniło się ono w połowie 

XX w. w ramach refleksji nad różnicami dzielącymi państwa rozwinięte 

i zacofane. Wprowadzenie go do obiegu naukowego było przejawem ów-

czesnej poprawności politycznej, zastąpiło ono bowiem takie określenia, jak 

europeizacja, okcydentalizacja czy też cywilizowanie w sensie dychotomii: 

świat cywilizowany – świat barbarzyński. Wszystkie te określenia miały już 

w tym czasie znaczenie wartościujące, w pewnym sensie wręcz rasistow-

skie. Modernizacja była przemianą bezdyskusyjnie korzystną, a zarazem 

dostępną dla wszystkich. W 1960 r. Walt Rostow2 opublikował słynną pracę 

o stadiach rozwoju społeczeństwa, ukazującą optymistyczną, a zarazem 

konkurencyjną wobec komunistycznej wizję historiozoficzną. Był to celny 

strzał zimnowojennej konfrontacji idei, zarazem jednak powrót do starej, 

klasycznej ekonomii, zgodnie z którą istnieje jedna, uniwersalna droga roz-

woju ekonomicznego, którą kolejne kraje powtarzają z pewnym opóźnie-

niem w stosunku do liderów. W XIX w. taki sposób myślenia spotkał się 

z kontrą w postaci niemieckiej szkoły historycznej. W XX w. podobną kontrę 

postawił nie tylko marksizm, ale też teorie dependencji argentyńskiego eko-

                                       
1
 Ten fragment tekstu oparty jest na moim wcześniejszym opracowaniu: W. Mo-

rawski, Modernizacja, industrializacja, eksplozja demograficzna – doświadczenia pol-

skie [w:] W drodze ku niepodległości. Przemiany modernizacyjne na ziemiach polskich 

w II połowie XIX i na początku XX wieku, red. P. Grata, Rzeszów 2019. 
2
 W.W. Rostow, The Stages of Economic Growth. A Non-Communist Manifesto, 

Cambridge 1960. 
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nomisty Raúla Prebischa3 czy też koncepcje Immanuela Wallersteina 

(ur. 1930) ogłoszone w wielotomowej pracy o systemie światowym4. Debata 

ta, choć fascynująca, nie jest w tym miejscu obiektem zainteresowania. Waż-

ne jest coś innego. W tak pojętej modernizacji dominował pozytywny jej ob-

raz. Socjologowie zaczęli zajmować się opisem tego zjawiska z punktu widze-

nia swojej specjalności. 

Przeciwstawianie sobie starych i nowych czasów było obecne w kultu-

rze europejskiej co najmniej od epoki renesansu. Jak opisze niemiecki histo-

ryk Hens Ulrich Wehler: „Takie przeciwstawne pary tworzyły u Herberta 

Spencera homogeniczność i zróżnicowanie, u Maxa Webera – tradycjona-

lizm i racjonalność, u Emile’a Durkheima – solidarność mechaniczna i orga-

niczna, u Ferdinanda Tőnniesa – wspólnota i stowarzyszenie, u Henry’ego S. 

Maine’a – status i kontrakt”5. Dychotomie te kładły nacisk na różne aspekty 

przełomu modernizacyjnego, nie ulega jednak wątpliwości, że nowy świat 

w każdej z nich był lepszy od starego. W latach 60. najpełniejszej syntezy 

tych poglądów dokonał Talcott Parsons6. Wśród licznych przewag nowocze-

snego społeczeństwa nad tradycyjnym Parsons wymienił m.in. rozwój de-

mokracji i podejmowania decyzji na zasadzie konsensusu, poszerzenie par-

tycypacji politycznej, rozwój egalitaryzmu, sekularyzację w sferze religii czy 

uniwersalizację w sferze wartości. Modernizacja w takim ujęciu była proce-

sem nieuchronnym, globalnym, nieodwracalnym i w sumie korzystnym dla 

wszystkich, czyli – trzymając się języka epoki – postępowym. Jej kołem za-

machowym było upowszechnianie się cywilizacji przemysłowej. Związek 

między modernizacją a industrializacją uważano za tak oczywisty, że rzadko 

wprost podkreślany. Od czasu dominacji podobnych poglądów minęło po-

nad pół wieku i warto dziś zastanowić się, na ile te koncepcje wytrzymały 

                                       
3
 W pracy: Economic Development of Latin America and its Principal Problems. 

New York 1950. 
4 

I. Wallerstein, The Modern World-System, t. 1: Capitalist Agriculture and the 

Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century, New York – London 

1974. Cztery kolejne tomy, w sumie doprowadzone do I wojny światowej, ukazały się 

w latach 1974, 1980, 1989 i 2011. 
5
 W. Hans-Ulrich, Modernizacja, nacjonalizm, społeczeństwo, Warszawa 2001, 

s. 56. 
6
 Głównie praca: T. Parsons, Sociological Theory and Modern Society, New York 

1967. 
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próbę czasu. Wydaje się, że nie wszystko poszło po myśli ówczesnych teore-

tyków modernizacji. Proces industrializacji nie dokonywał się ani równo-

miernie, ani w sposób kumulacyjny. Państwa rozwinięte weszły w fazę dein-

dustrializacji. Globalizacja spowodowała przenoszenie miejsc pracy do 

krajów uboższych, dysponujących tańszą siłą roboczą. W ślad za transferem 

kapitału nie następował jednak równie szybki transfer zamożności. Ujawniła 

się bariera ekologiczna i ona także spowodowała przenoszenie przemysłu, 

zwłaszcza tego, który w największym stopniu zanieczyszczał środowisko, do 

krajów biednych. Nie do wszystkich jednak. Industrializacja, mimo ekspansji 

geograficznej, nie stała się zjawiskiem globalnym. A modernizacja – 

owszem. Tylko trochę inaczej pojmowana. Jej kołem zamachowym okazała 

się bowiem nie industrializacja, ale eksplozja demograficzna. Przyrost liczby 

ludności rozsadza tradycyjne struktury i instytucje, przekracza bowiem za-

kres ich możliwości absorpcyjnych. Ludzie są dosłownie „wypychani” w no-

woczesność, co zazwyczaj łączy się z przeniesieniem ze wsi do miasta. 

Zmiana parametrów funkcjonowania w społeczeństwie nie jest kwestią 

wyboru, tylko brutalnej konieczności. Towarzyszy temu przyrost wolności, 

ale też utrata poczucia bezpieczeństwa. Niektórzy postrzegają tę zmianę 

jako wyzwolenie, inni jako zagrożenie. Często oba odczucia towarzyszą so-

bie w chwiejnych proporcjach, nie jest jednak obojętne dla całego społe-

czeństwa, które z nich ostatecznie weźmie górę. Modernizacja stanowi 

istotnie proces powszechny, nieunikniony i nieodwracalny, choć niekoniecz-

nie pożądany i często nieprzyjemny. Utratę poczucia bezpieczeństwa 

i konieczność wzięcia odpowiedzialności za swoje losy można określić mia-

nem szoku modernizacyjnego. W niekorzystnych warunkach sprzyja anty-

modernizacyjnym utopiom, które stanowią podstawę ruchów populistycz-

nych i totalitarnych. Obiecują one restytucję poczucia bezpieczeństwa 

w zamian za rezygnację ze swobody wyboru. Obietnice takie, choć na 

dłuższą metę niemożliwe do spełnienia, mogą jednak zyskać poparcie 

znacznej części społeczeństwa. W takim rozumieniu modernizacja wcale 

nie musi być postrzegana jako zmiana korzystna, a demokratyzacja, racjo-

nalizacja, sekularyzacja, partycypacja czy też uniwersalizacja zasad wcale 

nie muszą być jej atrybutami. Nie musi też być ona, używając tradycyjne-

go języka, postępowa7. 
                                       

7
 Por. zbiór tekstów Populizm pod red. O. Wysockiej, Warszawa 2010. 
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Plan Balcerowicza i jego konsekwencje 

U progu III Rzeczypospolitej zasadniczy podział na siły pro- i antymoder-

nizacyjne sprowadzał się do stosunku wobec planu Balcerowicza. Radykalne 

reformy zapoczątkowane po 1989 r. korzystały z szerokiego poparcia politycz-

nego ze strony obozu „Solidarności”. Faktyczne poparcie społeczne stopnio-

wo rozchodziło się z tym, co działo się na poziomie oficjalnej polityki. Korze-

nie tych nieporozumień tkwiły w przeszłości ruchów opozycyjnych8. 

W ciągu długiej historii kryzysów społeczno-politycznych w PRL ukształ-

towała się pewna tradycja. Partia, skoro już uznała, że bunt społeczny był 

uzasadniony, starała się go przedstawić jako protest nie tyle przeciw ustrojo-

wi, ile przeciw jego wypaczeniom. W oficjalnej propagandzie podsuwano 

drugiej stronie hasło „socjalizm tak, wypaczenia nie”. W takiej postaci bunt 

społeczny mógł być zaakceptowany w dyskursie wewnątrzpartyjnym, w takiej 

postaci wzmacniał on skrzydło reformatorskie w partii, a osłabiał konserwa-

tywne. Taka retoryka wewnątrzpartyjna towarzyszyła przesileniom 1956 

i 1970 r., które doprowadziły do zmiany ekip rządzących. 

Z punktu widzenia drugiej strony konfliktu retoryka ta była możliwa do 

zaakceptowania nawet wówczas, gdy była narzucona przez stronę partyjną. 

Zmiany, które uzasadniała, mimo wszystko były korzystne, a użycie formuły 

„socjalizm tak, wypaczenia nie” roztaczało nad buntem społecznym coś 

w rodzaju parasola ochronnego. Zapewne jakaś część społeczeństwa krytycz-

nie nastawionego do rządzących utożsamiała się z takim hasłem, a inna część 

nie. Ale nawet ci, którzy się z nim nie utożsamiali, nie uważali za stosowne 

głośno się od niego dystansować, bo tak nakazywał elementarny rozsądek 

polityczny. W efekcie ani strona partyjna, ani społeczna nie były zaintereso-

wane dociekaniem, na ile szczerze ci, którzy kontestują aktualną władzę, 

ujawniają treść i zasięg zamierzonych reform. 

Wiedzę o faktycznie żywionych wyobrażeniach politycznych i ekonomicz-

nych przybliżały prace socjologów, zwłaszcza powstające w drugiej połowie 

lat siedemdziesiątych, gdy z jednej strony narastało poczucie kryzysu syste-

mowego, w jaki popadała PRL, a z drugiej strony reżim nie blokował już mia-

                                       
8
 Ten fragment opracowany jest na podstawie tekstu, który autor przygotowuje 

wraz z Jackiem Luszniewiczem i Andrzejem Zawistowskim jako wstęp do książki: Dyle-

maty. Intelektualna historia planu Balcerowicza (w Wydawnictwie Więź).  
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rodajnych badań nad świadomością i poglądami polskiego społeczeństwa, 

pilnując tylko, by wyniki nie rozchodziły się w zbyt dużych nakładach. Ankiete-

rzy nie pytali wprawdzie o zagadnienia ustrojowe wprost i zerojedynkowo 

(„socjalizm” versus „kapitalizm”, „dyktatura monopartyjna” versus „demokra-

cja parlamentarna” itp.), niemniej o zachodzącej ewolucji zapatrywań świad-

czyły zmiany w sposobie rozumienia wartości egalitarnych, nieodłącznego 

wyróżnika postaw socjalistycznych. 

Rzecz w tym, że w drugiej połowie lat siedemdziesiątych wiodącej pozycji 

egalitaryzmu w hierarchii wartości społecznych zaczęła towarzyszyć tenden-

cja do utożsamiania go nie tylko z umiarkowanymi zróżnicowaniami docho-

dowymi i materialnymi, ale także i w coraz większym stopniu z równością 

szans i uprawnień oraz brakiem barier międzyśrodowiskowych. W tle tego 

poszerzenia znaczeniowego kryła się jedna z największych bolączek socjali-

stycznej Polski: nienależne uprzywilejowanie niektórych grup zawodowych 

oraz ogółu „partyjnych”. Agendę niwelowania dystansów społecznych, wykra-

czającą poza kontekst zarobkowo-majątkowy, wysuwało u schyłku dekady 

gierkowskiej nawet 70–80% badanych respondentów. 

Powyższe konstatacje trafnie ilustrowały wzrastający potencjał buntu an-

tysystemowego w okresie poprzedzającym strajki 1980 r. i powstanie pierw-

szej „Solidarności”, jednak stan świadomości społecznej to jedno, a ogłaszane 

urbi et orbi postulaty i programy ustrojowe to drugie. W latach 1980–1981 

stosunek do socjalizmu stał się elementem swoistej gry między „Solidarno-

ścią” a PZPR-owskim państwem, „która miała na celu uzyskanie przestrzeni 

dla spontanicznego działania społecznego”9. Stąd w wypowiedziach na tema-

ty ustrojowe wiele było taktycznego kamuflażu. Samoograniczenia brały się 

też z obawy, by nie dostarczać betonowi partyjnemu oraz towarzyszom ra-

dzieckim łatwych argumentów na antysocjalistyczność Związku, a tym samym 

zmniejszać szans na jego przetrwanie. 

W pierwszej „Solidarności” niewątpliwie występowały elementy etosu 

lewicowego, w tym stricte socjalistycznego. Zaznaczały się jednak także, 

z większą lub mniejszą siłą, odmienne etosy: chrześcijański, narodowy, demo-

kratyczny, liberalny czy konserwatywny. Łączyło je generalne odrzucenie prak-

tyk PRL-owskich, czyli socjalizmu realnego. W rezultacie ponad podziałami 

ideowymi zgadzano się, że „przebudować trzeba prawie wszystko”: we-
                                       

9
 I. Krzemiński, Świat zakorzeniony, Warszawa 1988, s. 22. 
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wnętrzne struktury społeczne, gospodarcze i polityczne oraz powiązania ze 

światem zewnętrznym10. Owa totalność reformatorskich zamierzeń „Solidar-

ności” w miarę upływu czasu artykułowana była coraz silniej, a niektóre 

z antysystemowych postulatów uczyniono nawet celami bieżącymi. Jesienią 

1981 r. otwarcie żądano już m.in. usunięcia instancji PZPR z przedsiębiorstw, 

zniesienia nomenklatury, zmian własnościowych, demonopolizacji władzy 

politycznej i gospodarczej, a w nieco dalszej perspektywie wielopartyjności 

i wolnych wyborów11. 

Pierwsza „Solidarność”, niezależnie od skłonności do kamuflującej retory-

ki, stopniowo wyzbywała się więc pierwotnych samoograniczeń koncepcyjno- 

-programowych. W takim kierunku popychały ją również ówczesne nastroje 

społeczne. Badań socjologicznych, od ogólnopolskich po adresowanych do 

członków i działaczy Związku, przeprowadzono w latach 1980–1981 bardzo 

dużo12. Wyniki ujawniały m.in. postępujący spadek poparcia dla monocen-

trycznego modelu władzy oraz wzrost odsetka osób odmawiających PZPR roli 

„konstytutywnej instytucji systemu politycznego”. Korespondowała z tym 

rosnąca akceptacja dla „zasad efektywnościowych”, łącznie ze zniesieniem 

limitów najwyższych zarobków oraz odejściem od pełnego zatrudnienia. 

W listopadzie 1981 r. blisko 82% respondentów jednego z badań ogólnopol-

skich podzieliło pogląd, „że ludzie, którzy mają chęć i pieniądze, powinni mieć 

nieskrępowane możliwości zakładania własnych przedsiębiorstw przemysło-

wych, handlowych, usługowych itp.”13. 

Czy w świetle powyższego w 1981 r. w społeczeństwie polskim, a przy-

najmniej w „Solidarności” przewagę uzyskała opcja zarazem demokratyczno- 

-parlamentarna i kapitalistyczna? Nie wiadomo. Pewnych pytań bowiem 

                                       
10

 I. Krzemiński, dz. cyt., s. 21, 25–27, 86–88. 
11

 L. Mażewski, W objęciach utopii. Polityczno-ideowa analiza dziejów „Solidarno-

ści” 1980–2000, Toruń 2001, s. 112 i n.; B. Kaliski, Antysocjalistyczne zbiorowisko, War-

szawa 2003, s. 39–40, 67–77, 96–10l. 
12

 Przywołam tu tylko, moim zdaniem, najbardziej wartościowe: W. Adamski i in., 

Polacy 80. Wyniki badań ankietowych, Warszawa 1981; M. Marody i in., Polacy ’80, 

Warszawa 1981 [korzystam z wydania z 2004 r.]; Polacy ‘81. Postrzeganie kryzysu 

i konfliktu, red. W. Adamski, Warszawa 1996; I. Krzemiński i in., Polacy – jesień ’80. 

Proces powstawania niezależnych organizacji związkowych, cz. 1–2, Warszawa 1983; 

A. Touraine i in., Solidarność – analiza ruchu społecznego 1980–1981, Gdańsk 2010. 
13

 Tamże, s. 177. 
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wciąż nie zadawano. Nie tylko odnoszących się wprost do kapitalizmu i de-

mokracji parlamentarnej, ale także dotyczących prywatyzacji, rynku kapitało-

wego, wolnych wyborów czy trójpodziału władz. Kierunek preferencji ustro-

jowych socjolodzy nadal więc musieli odczytywać drogą wnioskowania 

pośredniego. Odpowiedzi wpisujących się w formułę „socjalizm tak, wypa-

czenia nie” napływało w latach 1980–1981 z pewnością jeszcze mniej niż 

w końcu lat siedemdziesiątych Równocześnie delegitymizowanie PRL-

owskiego socjalizmu realnego, też przecież częstsze, nie przenosiło się auto-

matycznie na socjalizm w znaczeniu normatywnym. Rozumienie samego 

terminu „socjalizm” bywało zresztą rozmaite, co świadczyło o sporym zagu-

bieniu semantycznym. Kłopotów interpretacyjnych nastręczały też we-

wnętrzne niespójności w respondenckich wizjach pożądanych ładów poli-

tycznych i ekonomicznych. Niekiedy odzwierciedlało to obiektywne stany 

świadomości społecznej, zwłaszcza ekonomicznej (ma być jak na Zachodzie, 

ale bez tamtejszych „ciemnych stron”), czasem zaś niechęć do przekraczania 

w odpowiedziach systemowych, przede wszystkim politycznych, tabu. 

Wydaje się, że prawdziwy stosunek do socjalizmu jako takiego nie wy-

szedł ze sfery zakłamania nawet w okresie karnawału pierwszej „Solidarno-

ści”. Rzeczywisty rozkład stanowisk był inny niż wynikający z referowanych 

badań socjologicznych. Stało się tak choćby dlatego, że decydujący głos 

w sprawach ustrojowych nie należał do ogółu społeczeństwa ani członków 

i działaczy „Solidarności”, ale jej kręgów przywódczych oraz eksperckich. Po-

glądy polityczne i ekonomiczne obu tych środowisk, o ile wiadomo, nie były 

przedmiotem dociekań naukowych. Dlatego musimy poprzestać na zaryso-

waniu zasadniczych postaw wobec kwestii ustrojowej, bez podejmowania 

próby ilościowego oszacowania proporcji między ich wyznawcami. 

1. Postawa rewizjonistyczna oznaczała akceptację formuły „socjalizm tak, 

wypaczenia nie”. Jej wyznawcy uważali socjalizm za system zasadniczo lepszy 

od kapitalizmu. Doceniali jego sukcesy, takie jak likwidacja bezrobocia, egali-

taryzm społeczny czy szeroki dostęp do edukacji. Nie akceptowali jednak tej 

formy socjalizmu, która panowała w PRL. Uważali, że zasadniczo szlachetne 

cele powinny być realizowane w warunkach demokracji, samorządności, 

wolności i wyższego poziomu dobrobytu. Bliskie im było czechosłowackie 

hasło z 1968 r. „socjalizmu z ludzką twarzą”, a w wymiarze ekonomicznym – 

„socjalizm rynkowy”. 
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2. Postawa konwergencyjna opierała się na przekonaniu, że postęp tech-

niczny, modernizacja i przemiany społeczne prowadzą do stopniowego zacie-

rania różnic między socjalizmem i kapitalizmem. Rozwój państwa opiekuń-

czego na Zachodzie z jednej strony, a nieuchronna, wymuszona przez wymogi 

nowoczesności liberalizacja w krajach socjalistycznych z drugiej prowadzą do 

wzajemnego upodobnienia się do siebie obu systemów. Przedstawiciele tej 

opcji niechętnie dokonywali wartościujących porównań socjalizmu i kapitali-

zmu. Nawet jednak, gdy uznawali, że socjalizm dziś jest pod pewnymi wzglę-

dami gorszy od kapitalizmu, to nie mieli wątpliwości, że jest drogą we właści-

wym kierunku. Fundamentem postawy konwergencyjnej było przekonanie 

o nieuchronnej etatyzacji gospodarki, bez względu na ustój polityczny. Zwo-

lennicy tej opcji chętnie przyjmowali argument, że „prawda leży pośrodku”, 

i łatwo ulegali wizji „trzeciej drogi”. 

3. Postawa finlandyzacyjna opierała się na przekonaniu, że socjalizm jest 

eksperymentem nieudanym i ślepą uliczką historii, ale w konkretnych warun-

kach geopolitycznych swoboda Polski w zakresie kształtowania własnego 

ustroju jest ograniczona. I taka pozostanie w dającej się przewidzieć przyszło-

ści. Polska jest zatem skazana na jakąś formę socjalizmu. Należy więc w za-

mian za uznanie ograniczonej suwerenności uzyskać od Związku Radzieckiego 

szerszy zakres tolerancji dla polskiej odrębności i specyfiki. W przypadku Fin-

landii zakres ten obejmował również gospodarkę rynkową. Polacy nie mogli 

na to liczyć. W Polsce, w odróżnieniu od Finlandii, już zaczęto budować socja-

lizm. A dla radzieckich komunistów przejście od kapitalizmu do socjalizmu 

stanowiło „one way ticket” i odwrót w tej kwestii nie wchodził w grę. Polacy 

byli zatem skazani na socjalizm. Skoro tak, to warto go było reformować. 

I warto było to wyzwanie potraktować serio. 

4. Postawa liberalna opierała się na przekonaniu, że socjalizm musi zban-

krutować na skutek swojej nieudolności i antyinnowacyjności, a przyszłość 

należy do kapitalizmu (lub – ostrożniej formułując myśl – gospodarki rynko-

wej). Wyznawcy takich poglądów dzielili z opcją finlandyzacyjną przekonanie 

o wyższości kapitalizmu. Różnili się od nich poglądem na temat trwałości 

ograniczeń geopolitycznych. Byli w tej kwestii znacznie większymi optymista-

mi. Zarazem jednak wiedzieli, że muszą w jakimś zakresie kamuflować swoje 

poglądy, bo otwarte ich głoszenie byłoby wykorzystane przez partyjny beton 

i Związek Radziecki. Naraziłoby tym samym na szwank reformy w Polsce. Nie 



Wojciech Morawski 

 

 

98 

byli więc do końca szczerzy. Ich nieszczerość została jednak wymierzona 

w stronę komunistyczną, a nie przeciw inaczej myślącym współtowarzyszom 

walki z „Solidarności”. 

W okresie istnienia pierwszej „Solidarności” postawy te rzadko występo-

wały w czystej formie. Świadomie i nieprzypadkowo powstrzymuję się od 

przypisywania do poszczególnych postaw konkretnych nazwisk. Zapewne 

większość członków i sympatyków związku miała w głowach jakiś konglome-

rat tych idei, a okoliczności nigdy nie zmusiły ludzi do jednoznacznych wybo-

rów w tej kwestii, „Solidarność” nie zdążyła we własnym gronie „przegadać” 

tych spraw. W takiej sytuacji ludzie mieli naturalną tendencję do tego, by 

swoje własne poglądy przypisywać większości, a poglądy odmienne uważać 

za marginalne. Hasłem dominującym w tym okresie w „Solidarności” był sa-

morząd pracowniczy. Dość powszechnie akceptowany, nie sprzyjał krystaliza-

cji bardziej stanowczych poglądów w kwestiach gospodarczych. Być może 

zresztą na tym właśnie polegała jego atrakcyjność. Zwolennicy reformowania 

socjalizmu mogli w nim widzieć zapowiedź przyjęcia opartego na samorzą-

dzie jugosłowiańskiego modelu socjalizmu, zwolennicy gospodarki rynkowej 

– zalążek akcjonariatu pracowniczego i zmian własnościowych. Żadna strona 

nie była jednak zainteresowana stawianiem kropki nad i. Podział związku we-

dle tego kryterium byłby korzystny tylko dla władz. 

Propaganda komunistyczna od samego początku próbowała skłócić „So-

lidarność” poprzez odseparowanie kręgów kierowniczych i ekspertów od 

„zdrowego, robotniczego trzonu”. Temu między innymi służyło suflowanie 

członkom związku hasła „socjalizm tak, wypaczenia nie”. Odpowiedzią było 

hasło „Solidarność nie da się podzielić ani zniszczyć”. Spełniło ono swoją 

rolę, ale przy okazji blokowało wewnętrzną debatę na temat stosunku do 

socjalizmu.  

Lata osiemdziesiąte zmieniły niektóre parametry rozważań na temat 

ustroju gospodarczego. Świadomość tych zmian w Polsce była ograniczona. 

Stan wojenny spolaryzował scenę polityczną, co nie sprzyjało otwartemu 

omawianiu różnic poglądów po stronie opozycyjnej. Pod wpływem szoków 

naftowych na Zachodzie nastąpiła zmiana paradygmatu ekonomicznego. 

Ekonomia keynesowska straciła atrakcyjność na rzecz neoliberalnego mone-

taryzmu. Państwo opiekuńcze znalazło się w odwrocie. Kapitalizm zyskał no-

wy impuls, ale teoria konwergencji zawisła w próżni. Jej polscy zwolennicy nie 
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od razu zdali sobie z tego sprawę. Izolacja od świata nie sprzyjała szerszemu 

zrozumieniu przemian, jakie dokonywały się na Zachodzie. Kapitalizm w roku 

1989 był już czymś innym niż ten z roku 1980. Równolegle do tego dopełni-

ło się bankructwo systemu komunistycznego. Po objęciu władzy przez Mi-

chaiła Gorbaczowa w 1985 r. zakres radzieckiej tolerancji wobec reform 

gospodarczych w poszczególnych krajach socjalistycznych gwałtownie się 

poszerzył. Można już było otwarcie formułować programy radykalnych re-

form, ale ciągle nie było jeszcze warunków do ich szerokiego przedyskuto-

wania w społeczeństwie. 

Ważnymi etapami krystalizowania się liberalnego nurtu w obozie „Soli-

darności” było ukazanie się książki Janosa Kornaia Niedobór w gospodarce 

w 1985 r. i dyskusja, która w związku z tą książką się rozpoczęła, oraz semina-

rium w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w 1988 r. W dobie Okrągłego 

Stołu podział na zwolenników „trzeciej drogi” i liberalizmu gospodarczego był 

już wyraźny, choć nadal maskowany pod hasłami jedności obozu solidarno-

ściowego. Ciągle nie istniały możliwości, by zwolennicy obu opcji mogli się 

„przeliczyć”. Z przypadkowych układów personalnych wynikało to, że przy 

Okrągłym Stole reprezentacja „Solidarności” zdominowana była przez zwo-

lenników „trzeciej drogi”, a realną władzę w rządzie Tadeusza Mazowieckiego 

przejęli liberałowie skupieni wokół Leszka Balcerowicza. Dramatyczny stan 

gospodarki w ostatnich miesiącach 1989 r. budował atmosferę stanu wyjąt-

kowego i sprzyjał skupianiu poparcia dla rządu. Nie był to dobry czas na roz-

poczynanie wielkich dyskusji programowych. W ten sposób obóz „Solidarno-

ści” doszedł do momentu, kiedy trzeba było podjąć zasadniczą reformę 

gospodarki. Doszedł do tego miejsca, nie mając wcześniej możliwości swo-

bodnego przedyskutowania tej kwestii. 

Plan Balcerowicza przyniósł jawne bezrobocie i utratę poczucia bezpie-

czeństwa socjalnego, zarazem jednak szybką poprawę w dziedzinie zaopa-

trzenia rynku, poszerzył zakres wolności i otworzył możliwości indywidualnej 

przedsiębiorczości. Początkowo krytyka polityki gospodarczej wychodziła ze 

strony wsi, która straciła uprzywilejowaną pozycję rynkową osiągniętą w po-

przednim roku. Protesty robotnicze dotyczyły zniesienia popiwku i były za-

pewne (przynajmniej początkowo) w jakimś stopniu inspirowane przez kon-

serwatywny aparat administracji gospodarczej. W obozie „Solidarności” 

przeciwnicy gospodarki liberalnej (jak Karol Modzelewski czy Ryszard Bugaj) 
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byli izolowani. Reformy poparł nawet, choć z ciężkim sercem, tak lewicowy 

polityk jak Jacek Kuroń. 

Na przełomie 1989 i 1990 r. socjaldemokratyczne skrzydło „Solidarności” 

zaczęło otwarcie kontestować plan Balcerowicza. Karol Modzelewski wspo-

mina: „Zanim jeszcze «wojna na górze» spowodowała rozłam w OKP, podją-

łem próbę skrzyknięcia posłów i senatorów wywodzących się z pierwszej 

«Solidarności», którzy do neoliberalnej strategii naszego rządu odnosili się 

krytycznie. Udało się – nie bez trudu – namówić Ryszarda Bugaja, by stanął na 

czele tego zalążka nowego ugrupowania. Deklarację założycielską podpisało 

dwudziestu dziewięciu posłów i senatorów […]. Komisja Krajowa «Solidarno-

ści», która w tym czasie «trzymała parasol ochronny nad trudnymi reforma-

mi» rządu Mazowieckiego, odmówiła nam jednak błogosławieństwa i prawa 

do posłużenia się nazwą, którą chciała zastrzec wyłącznie dla związku”14. 

Charakterystycznym przykładem takiego sposobu myślenia była książka 

Zbigniewa Bujaka Przepraszam za „Solidarność”, oddana do wydawnictwa je-

sienią 1991 r. Bujak w odpowiedzi na pytanie, dlaczego przeprasza za „Solidar-

ność”, mówi: „Przepraszam za to, że ideały «Solidarności» nie zostały zrealizo-

wane bądź zostały zrealizowane opacznie. Tak więc przepraszam za nie- 

efektywną reformę gospodarczą, za bankrutujące przedsiębiorstwa i bezrobot-

nych, za upadające rzemiosło i rolnictwo, za dławienie polskiego kapitalizmu 

i rodzimej produkcji, za «wojnę na górze», za styl pracy i rozpad klubu parla-

mentarnego «Solidarności»”15. Zwróćmy uwagę, że Bujak nie twierdzi, iż „Soli-

darność” została w jakiś sposób zdradzona czy oszukana. Raczej w całości po-

szła w złą stronę i właśnie dlatego trzeba za nią przepraszać.  

Karol Modzelewski w swojej książce pisze też: „transformacja zmodernizo-

wała Polskę, ale społeczny koszt tej modernizacji okazał się bardzo wysoki, a co 

ważniejsze – bardzo trwały”16. Modzelewski przyznaje, że: „Ci, co sobie radzą 

i mogą oceniać, że transformacja zmieniła ich życie na lepsze, są wciąż jeszcze 

w większości. Liczbę tych, których modernizacja zostawiła za burtą, szacuję na 

jakieś 25–30% polskiego społeczeństwa. Między zaradnymi a poszkodowanymi 

nie ma już braterskiej miłości. Inteligencja znalazła się na ogół po słonecznej 

                                       
14

 K. Modzelewski, Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca, War-

szawa 2013, s. 404. 
15

 Z. Bujak, Przepraszam za „Solidarność”, Warszawa 1991, s. 159. 
16

 Modzelewski, dz. cyt., s. 405. 
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stronie, w strefie tzw. klasy średniej. […] Gdy ludowa frustracja i agresja wybiły 

na powierzchnię w czasach kampanii prezydenckiej 1990 r., a potem z okazji 

rozmaitych społecznych protestów, zwłaszcza blokad organizowanych przez 

Leppera przy wtórze okrzyku: «Balcerowicz musi odejść», opiniotwórcze kręgi 

polskiej inteligencji stanęły po stronie Balcerowicza”17. Modzelewski, choć 

przeciwny liberalnemu kierunkowi reform, miał świadomość, że znalazł się 

w mniejszości. Uczciwie nakreślił realny układ sił. W sytuacji gdy kierunek re-

form był zgodny z poglądami większości, trudno było mówić o zdradzie. Z cza-

sem coraz większy krytycyzm pojawiał się w publikacjach lewicujących ekono-

mistów, zwłaszcza Ryszarda Bugaja czy Tadeusza Kowalika. 

Rozłam w obozie modernizacyjnym 

Stosunek do programu transformacji polskiej gospodarki, któremu na-

zwisko dał wicepremier i minister finansów, stanowi współcześnie jedną 

z najdłużej trwających linii sporów politycznych. Zgodnie z danymi uporząd-

kowanymi przez Andrzeja Zawistowskiego plan Balcerowicza w momencie 

startu w styczniu 1990 r. cieszył się poparciem 42% ankietowanych18. Nie było 

to dziwne – za tymi ocenami stała nadzieja, że zaplanowane zmiany szybko 

przełożą się na poprawę warunków życia Polaków. Po dziewięciu miesiącach, 

a więc we wrześniu 1990 r., na pytanie o największe sukcesy rządu Tadeusza 

Mazowieckiego ponad 42% ankietowanych wskazało osiągnięcia w dziedzinie 

życia gospodarczego. 

Owa polaryzacja nie zmieniła się po odejściu Balcerowicza z rządowych 

funkcji. Gdy w 1994, 199919, 2009 i 2014 r. dokonywano badań ankietowych 

przy okazji kolejnych rocznic upadku PRL, wprowadzenie reform Balcerowicza 

pozytywnie oceniało 36% (1994), 32% (1999), 48% (2009) i 41% (2014) re-

spondentów. Negatywnie – odpowiednio 27%, 42%, 24% i 26%20. 

                                       
17

 Tamże, s. 406–407. 
18

 CBOS, Polacy o gospodarce wolnorynkowej. Komunikat z badań nr 31/2014, 

Warszawa 2014, s. 1. 
19

 Wówczas Balcerowicz – po raz trzeci – sprawował funkcję wicepremiera i mini-

stra finansów. 
20

 OBOP, Sukcesy i porażki III Rzeczpospolitej, Warszawa 1999, s. 3; OBOP, Opinie 

o Leszku Balcerowiczu i Grzegorzu Kołodce, Warszawa 1995, s. 8–9; CBOS, Wybory 
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Wydaje się, że tak żywa, ewoluująca ocena Balcerowicza i jego reform 

związana jest z populistycznym nurtem polskiej polityki, jaki wyłonił się na 

przełomie XX i XXI w. To wtedy „Samoobrona” (faktycznie będąca hybrydą 

rolniczego związku zawodowego i partii politycznej) wzięła na sztandary hasło 

„Balcerowicz musi odejść”. Jak mantrę powtarzał je przewodniczący związku 

Andrzej Lepper, widniało ono na transparentach, było skandowane na wie-

cach. I choć wówczas skierowane było przeciwko polityce urzędującego wi-

cepremiera, to dość szybko nabrało zupełnie innego znaczenia – odrzucenia 

w całości reform gospodarczych. Towarzyszyło temu wskazywanie Balcerowi-

cza jako osoby personalnie odpowiedzialnej za bezrobocie, ubóstwo i inne 

negatywne skutki transformacji. 

Mimo to u progu XXI stulecia populistyczna krytyka planu Balcerowicza 

pozostawała mniejszością, choć znaczącą. Po drugiej stronie utrzymywał się 

szeroki front zwolenników modernizacji. Czynnikiem jednoczącym były euro-

pejskie aspiracje Polski, zrealizowane ostatecznie w 2004 r. Jeszcze pierwszy 

rząd PiS z lat 2005–2007 utrzymywał się w tym nurcie. Choć postawy anty-

modernizacyjne były silne w elektoracie tej partii, a w kampanii wyborczej 

przeciwstawiano „Polskę liberalną” „Polsce solidarnej”, kierownictwo nie 

zamierzało kwestionować zasad racjonalnej polityki gospodarczej21. Powie-

rzenie funkcji ministra skarbu Zycie Gilowskiej było najlepszą tego ilustracją. 

Narastający od początku lat dziewięćdziesiątych rozłam polityczny nie od razu 

przełożył się na rozłam w kwestii stosunku do modernizacji. Najwcześniej zała-

mał się konsensus w sprawie przemian własnościowych. Jeszcze rząd AWS-UW 

z lat 1997–2001 realizował program prywatyzacji, ale wkrótce potem radykalna 

prawica zaczęła mówić o „złodziejskiej prywatyzacji”, a minister skarbu w rzą-

dzie Jerzego Buzka Emil Wąsacz był potem przez całe lata bezpodstawnie gnę-

biony przez zdominowaną przez radykalną prawicę prokuraturę.  

Z czasem jednak doszło do głosu pęknięcie również na tym polu. Polska, 

włączona w obieg gospodarki światowej, z radykalnie zreformowaną gospo-

                                    

czerwcowe w 1989 r. i rząd Tadeusza Mazowieckiego z perspektywy ćwierćwiecza. 

Komunikat z badań nr 74/2014, Warszawa 2014, s. 4. 
21

 Wcześniej podobne dylemat miał Lech Wałęsa. W trakcie wyborów prezydenc-

kich w 1990 r. znaczna część zaplecza politycznego Wałęsy była antybalcerowiczowska. 

Wałęsa przeciwstawił się tym tendencjom i utrzymał ciągłość polityki gospodarczej, 

płacąc za to wysoką cenę polityczną. 
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darką i realną perspektywą wejścia do Unii Europejskiej, wkroczyła na drogę 

szybkiego rozwoju. Korzyści z tego rozwoju nie rozkładały się jednak równo-

miernie w wymiarze społecznym. Liberalne, atomistyczne postrzeganie sto-

sunków międzyludzkich podkopywało podstawy spójności społecznej i pro-

wadziło do atrofii wzajemnego zaufania. W samym obozie modernizacyjnym 

zarysował się rozłam. Aby zrozumieć jego istotę, musimy przyjrzeć się trady-

cjom polskiej polityki gospodarczej. 

Tradycje polskiej polityki gospodarczej nie są zbyt bogate, na pewno 

skromniejsze niż tradycje polityczne. Do czasu rozbiorów trudno było mówić 

o polskiej polityce gospodarczej. W pierwszej połowie XIX w. mamy ważną, 

ale dość jednowymiarową postać Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. Później, 

wobec braku własnego państwa, Polacy nie brali udziału w wielkich debatach 

ekonomicznych XIX stulecia. Ominął nas przez to zarówno spór między admira-

torami szkoły klasycznej i szkoły historycznej, jak i spór między zwolennikami 

wolnego handlu i protekcjonizmu. W XX w. nie wzbogaciły tradycji doświadcze-

nia czasów PRL, ponieważ prowadzona wówczas polityka gospodarcza skażona 

była piętnem braku suwerenności. W tej sytuacji szczególnego znaczenia 

nabrały czasy Drugiej Rzeczypospolitej. Tradycje polityki gospodarczej tej 

epoki zostały zdominowane przez dwie postaci: Władysława Grabskiego 

i Eugeniusza Kwiatkowskiego. Działali oni w innych okresach i w skrajnie od-

miennych warunkach. Jedną z cech pamięci historycznej jest jednak to, że 

zjawiska niewspółczesne sobie stawia ona obok siebie po to, by skonfronto-

wać je na gruncie ponadczasowych wartości z pominięciem kontekstu chro-

nologicznego.  

Władysław Grabski działał w latach dwudziestych, kiedy świat po katakli-

zmie wielkiej wojny próbował powrócić do uważanej za oczywisty standard 

liberalnej polityki gospodarczej oraz do równowagi finansowej. Wydawało się 

przy tym, że uda się odbudować przedwojenną otwartość gospodarek krajo-

wych na świat. Grabski w związku z tym symbolizuje tradycje liberalnej polity-

ki gospodarczej, równowagi makroekonomicznej, otwartości na świat i na 

kapitał zagraniczny. Symbolizuje dominację podejścia ekonomicznego i finan-

sowego nad inżynierskim, wiarę w prywatną przedsiębiorczość, w rynek i jego 

zdolności samoregulacyjne.  

Aktywność Eugeniusza Kwiatkowskiego przypadła przede wszystkim na 

drugą połowę lat trzydziestych Doświadczenie wielkiego kryzysu zachwiało 
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zaufaniem do samoregulacyjnych zdolności rynku. Ratunek widziano w ak-

tywności gospodarczej państwa, czy to w formie interwencjonizmu, czy eta-

tyzmu. Świat odzyskał przedkryzysowy poziom produkcji przemysłowej, ale 

stało się to w sytuacji, kiedy wolumen handlu światowego był znacznie poni-

żej przedkryzysowego. Oznaczało to, że każdy kraj radził sobie z kryzysem 

sam, a nie gospodarka światowa jako całość. Narastały tendencje protekcjo-

nistyczne czy wręcz autarkiczne. Międzynarodowy system finansowy uległ 

daleko posuniętej dezintegracji, a w poszczególnych krajach umacniały się 

systemy reglamentacyjne. W tej sytuacji Kwiatkowski stał się symbolem sa-

mowystarczalności gospodarczej, niezależności od świata, etatyzmu, domina-

cji sfery realnej inżynierskiej nad ekonomiczną i finansową. 

Warto prześledzić losy obu patronów w późniejszych epokach. W pierw-

szych latach PRL Kwiatkowski był czynnym politykiem, a industrializacja sta-

nowiła główny cel polityki gospodarczej. Przewaga tradycji Kwiatkowskiego 

nad Grabskim była oczywista. W czasach stalinowskich wszelkie odwoływanie 

się do tradycji Drugiej Rzeczypospolitej było niemożliwe, ale generalny po-

gląd, że światowa gospodarka kapitalistyczna dożywa swych dni, a przyszłość 

należy do zamkniętych, silnie uprzemysłowionych gospodarek krajowych, 

przybliżała plan 6-letni do tradycji COP-owskiej. Po 1956 r. zaczęła się stop-

niowa rehabilitacja dorobku II RP, przy czym reakcją na nachalną propagandę 

była idealizacja tego okresu. Kwiatkowski szybciej od Grabskiego doczekał się 

uznania. Jako uczeń szkoły podstawowej lat sześćdziesiątych pamiętam zdję-

cia Kwiatkowskiego w (dość okropnych) ówczesnych podręcznikach do historii. 

Zdjęć Grabskiego nie pamiętam. W okresie socjalizmu inżynierskie, rzeczowe 

podejście do spraw gospodarczych dominowało nad myśleniem w kategoriach 

równowagi makroekonomicznej czy też miejsca w otwartej gospodarce świa-

towej. Charakterystyczne były pisane wówczas syntezy dziejów gospodarczych 

Drugiej Rzeczypospolitej. Rozdziały o finansach zawsze umieszczane tam były 

na końcu, za przemysłem, rolnictwem, handlem itp. Sprawy finansowe wyraź-

nie postrzegane były jako usługowe wobec sfery realnej. 

Klęska industrializacji w latach siedemdziesiątych i zwrot monetarystycz-

ny, który dokonał się na świecie u schyłku tej dekady, stopniowo odwracały 

proporcje. Pierwsza dekada Trzeciej Rzeczypospolitej upłynęła pod znakiem 

rosnącej popularności Władysława Grabskiego, do którego chętnie porów-

nywano reformy Balcerowicza. Uroczyście obchodzono rocznice związane 
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z Grabskim (np. w jego macierzystej uczelni SGGW-AR w 2004 r.). Pamięć 

o Kwiatkowskim nie zaginęła, ale miała raczej lokalny charakter. Jej ośrodkami 

były miasta COP-u i Gdynia. Przewaga Grabskiego nad Kwiatkowskim trwała 

do kryzysu 2008 r. Jeszcze publikacje z okazji 90-lecia niepodległości dawały 

jej wyraz. Potem jednak równowaga makroekonomiczna znów zaczęła tracić 

na znaczeniu na rzecz sfery realnej i zaczął się renesans popularności Kwiat-

kowskiego. Dziś jest on zdecydowanie górą, do niego najchętniej odwołują się 

aktualne władze z Mateuszem Morawieckim na czele. Obie tradycje odpo-

wiadały na różne wyzwania zewnętrzne. Grabski szukał dla Polski optymalne-

go miejsca w ramach integrującej się gospodarki światowej, tradycja Kwiat-

kowskiego jest receptą na czas dezintegracji. 

Obie tradycje odpowiadały też na różne zapotrzebowania wewnętrzne. 

W pierwszych dekadach Trzeciej Rzeczypospolitej zwolennicy tradycji COP-

owskiej zdradzali coraz wyraźniejszy deficyt satysfakcji związany z brakiem 

wielkich, symbolicznych inwestycji. Nie zapomnę rozmowy z jednym z kole-

gów, wybitnym historykiem, który w 2008 r. z okazji kolejnej rocznicy niepod-

ległości i dwudziestolecia przełomu ustrojowego mówił mi tak: „Minęło 20 lat 

niepodległości. Tamci (czyli ludzie II RP) zbudowali już Gdynię i kończyli COP. 

A my co?” Przyznam, że był to dla mnie szok. W moim głębokim przekonaniu 

sytuacja III RP po 20 latach niepodległości była pod każdym względem lepsza 

niż II RP. Jestem pewien, że ludzie II RP, znając podstawowe parametry, za-

mieniliby się z nami na sytuacje w ciemno. Skąd zatem takie poczucie poraż-

ki? Deficyt występował w sferze zewnętrznych symboli i zdobycia zewnętrz-

nego uznania. Miał on charakter subiektywny i był echem zadawnionych 

kompleksów. Zarazem jednak był obiektywnym faktem społecznym, skoro 

determinował zachowania znacznej części społeczeństwa. 

Rozłam ten w pełni doszedł do głosu w 2015 r., po drugim dojściu PiS do 

władzy. Teraz już nie było próby kontynuowania liberalnej polityki gospodar-

czej. Cały dorobek Trzeciej Rzeczypospolitej został zanegowany i zakwestio-

nowany. Dotychczasowy model rozwoju poddany został krytyce z punktu 

widzenia teorii dependencji. Pojawiły się takie konstrukty myślowe, jak „pu-

łapka średniego rozwoju” czy „rozwój zależny”. Recepty na przyspieszenie 

rozwoju gospodarczego i zmniejszenie dystansu do najbogatszych zaczęto 

upatrywać w rozluźnieniu więzi z gospodarką światową, zakwestionowaniu 

ogólnie przyjętych reguł i poszukiwaniu oryginalnej, własnej drogi rozwoju 
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gospodarczego. W sferze symboli Kwiatkowski zatriumfował nad Grabskim, 

a celem polityki gospodarczej, poddanej presji propagandy, stały się wielkie 

inwestycje w rodzaju Centralnego Portu Lotniczego czy przekopu Mierzei 

Wiślanej. Podkreśla się dystans materialny dzielący Polaków od najbardziej 

zamożnych społeczeństw, traktując go jako rezultat dawnych, wyrządzonych 

narodowi polskiemu przez „obcych” krzywd, które teraz muszą być napra-

wione. Roszczeniowej postawie wobec Unii Europejskiej nie towarzyszy zane-

gowanie jakichkolwiek wzajemnych zobowiązań Polski. Zgodnie z tym myśle-

niem Unia Europejska ma obowiązek zadbania o rozwój gospodarczy Polski 

w imię naprawy dawnych „krzywd”, Polska zaś nie musi respektować żadnych 

reguł, które ograniczałyby jej suwerenność. W wymiarze wewnętrznym zwo-

lennicy takiego myślenia uważają się za jedynych „prawdziwych” zwolenni-

ków modernizacji kraju, swoim liberalnym konkurentom zarzucając serwili-

styczny stosunek do „obcych” i obojętność na interes narodowy. Z kolei 

liberałowie uważają modernizacyjne aspiracje radykalnej pawicy za fasadowe, 

pozorne i prowadzące nieuchronnie do pauperyzacji społeczeństwa oraz na-

rodowej katastrofy. Dziś mamy zatem do czynienia z podziałem opinii pu-

blicznej na trzy segmenty. Pierwszy jest antymodernizacyjny. Dwa pozostałe 

aprobują hasło modernizacji i w sumie ciągle reprezentują większość społe-

czeństwa. Mają one jednak na tyle różne wizje modernizacji, że odmawiają 

sobie wzajemnie uznania za zwolenników modernizacji i utraciły zdolność do 

zawierania promodernizacyjnych koalicji. 

Spróbujmy osadzić ten spór w obiektywnych realiach. Przy całej zawod-

ności taki wskaźnik, jak PKB na głowę coś jednak nam mówi. Dane z czasów 

PRL można uznać na nieporównywalne z resztą świata. Po przełomie ustro-

jowym polskie metody statystyczne zbliżyły się do standardów światowych, 

a upływ czasu był wystarczająco długi, by wyciągnąć z tego jakieś wnioski. 

W 1997 r. przeciętny Polak był dwa razy bogatszy od Egipcjanina, cztery razy 

bogatszy od mieszkańca Indii i piętnaście razy bogatszy od Etiopczyka. Okazu-

je się, że niektóre z tych proporcji pozostają wyjątkowo stabilne. Dwadzieścia 

lat później, w 2017 r., Polak nadal był dwa razy bogatszy od Egipcjanina, czte-

ry razy bogatszy od Hindusa i już tylko trzynaście razy bogatszy od Etiopczyka. 

W tym czasie Polacy zrównali się z Portugalczykami, startując z pozycji dwu-

krotnie gorszej, a dystans wobec Niemców i Francuzów został zredukowany 

z 0,3 do – odpowiednio – 0,6 i 0,7. 
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Tabela 1. PKB na głowę w Polsce jako wielokrotność PKB na głowę w innych krajach 

Kraj Rok 1997 Rok 2017 

Polska 1   1   

Niemcy 0,3 0,6 

Francja 0,3 0,7 

Portugalia 0,5 1   

Egipt 2   2   

Indie 4   4   

Etiopia 15    13   

Źródło: Zestawienie autora na podstawie danych „The World Almanac and Book of 
Facts” z lat 1998 i 2018. 

Po przełomie ustrojowym awans gospodarczy Polski jest niewątpliwy 

i bez precedensu w całych jej dziejach. Polska należy do ekskluzywnej grupy 

najbogatszych krajów świata zarówno w sferze faktycznej, jak i formalnej. 

W tym ostatnim przypadku stało się to za sprawą akcesji do Unii Europejskiej, 

co u progu przemian wcale nie było przesądzone. Tempo przekształceń po-

woduje rozchwianie nastrojów społecznych. Przemianom takim towarzyszy 

nieuchronnie osłabienie poczucia bezpieczeństwa, choć równocześnie rośnie 

zakres swobody decydowania o swoim losie. Ludzie różnie reagują na takie 

wyzwanie. W prostym podziale na zwolenników i przeciwników modernizacji 

ci pierwsi mieli jednak stabilną przewagę. Głęboki rozłam po stronie zwolen-

ników modernizacji może jednak zmienić ten układ, co mogłoby przekreślić 

szanse dalszego pomyślnego rozwoju kraju. 
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Anti-modernization attitudes in Poland  
– an attempt at systematization 

Summary 

In the nineteenth and twentieth centuries, modernization was an inevitable and 

irreversible process, and its main driving force were demographic processes. The loss 

of the sense of security and the need to take responsibility for one's fate can be 

described as the modernization shock. Under unfavorable conditions, it favors anti-

modernization utopias, which form the basis of populist and totalitarian movements. 

On the threshold of the Third Polish Republic, the division into supporters and 

opponents of modernization determined the attitude to Balcerowicz's plan. At the turn 

of the century, however, there was a split in the modernization camp. The axis of this 

division was the question of economic openness or self-sufficiency. The country's 

future development depends on the ability of both modernization factions to form 

coalitions. 

Key words: modernization, anti-modernization movements, populism 
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Przeciwnicy integracji Polski  

z Unią Europejską i ich argumenty  

1991–2004 

W 1989 r. rozpoczął się nowy etap modernizacji Polski. Jej kierunek wy-

znaczały aspiracje Polaków: zarówno polityczne, jak i konsumpcyjne. Oczywi-

ście materia tych aspiracji była bardziej skomplikowana, jednak te dwa wek-

tory w skrócie je sumowały. Wzorem realizacji tych dążeń był szeroko pojęty 

mityczny „Zachód”. W praktyce oznaczało to, że Polska powinna dążyć do 

integracji ze Wspólnotami Europejskimi oraz wstąpić do Sojuszu Północnoat-

lantyckiego. Skłaniały do tego nie tylko wspomniane wyżej wyobrażenia, ale 

także konkretne przykłady. Wszak zbliżoną drogą – ze znacznym sukcesem – 

podążały od dekady lat osiemdziesiątych Grecja oraz Hiszpania i Portugalia (w 

przypadku NATO dotyczyło to tylko Hiszpanii). Jednocześnie same Wspólnoty 

przechodziły w tym czasie proces zacieśniania wewnętrznej współpracy, któ-

rej najbardziej widocznym znakiem stało się formalne powołanie do życia Unii 

Europejskiej 1 stycznia 1993 r. 

Nie dziwne więc, że dla polskich polityków podstawowymi długookre-

sowymi kierunkami polityki zagranicznej stały się dwa cele: wejście Rzeczy-

pospolitej do NATO i Unii Europejskiej. Co jednak istotne, proces integracji 

ze Wspólnotami przebiegał równolegle z transformacją systemową. Ozna-

czało to, że w praktyce stał się jej elementem, a osoby poszkodowane 

w czasie transformacji gospodarczej często zasilały grono przeciwników 

integracji.  

Integracja ze Wspólnotami Europejskimi stanowiła jeden z ważniejszych 

tematów polskiej polityki pierwszego piętnastolecia III Rzeczypospolitej. Prze-
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chodził on zauważalną metamorfozę. Początkowo zajmował – i to tylko cza-

sami – polityków na najwyższych szczeblach władzy. Dla szerokiego społe-

czeństwa wydawał się mniej istotny, a przede wszystkim perspektywicznie 

odległy i dlatego mało kontrowersyjny. Przez lata to się jednak zmieniało i u 

progu XXI w. stosunek do Unii Europejskiej stał się jedną z najważniejszych 

linii sporu. 

Artykuł jest próbą podsumowania tytułowej dyskusji toczącej się 

w pierwszym piętnastoleciu III Rzeczypospolitej. Analiza została przepro-

wadzona w trzech zasadniczych aspektach. Po pierwsze, kto był przeciwny 

integracji? Po drugie, jakie argumenty były wysuwane przeciwko wejściu 

Polski do UE? I wreszcie po trzecie, jakie pojawiały się alternatywne pro-

pozycje uczestnictwa polskiego państwa w integracji gospodarczej. W tek-

ście pomijam jeden istotny element ówczesnego sporu, który dzielił zwo-

lenników integracji. W tym obozie dyskusja nie dotyczyła tego, czy 

przystąpić do UE, ale jaka ta przyszła Unia powinna być. Tu ścierali się 

zwolennicy ściślejszej integracji zmierzającej wręcz do federacji oraz adm i-

ratorzy luźnego związku państw narodowych (czyli tzw. Europy ojczyzn1). 

Temat ten – choć bardzo ciekawy – pozostanie na marginesie głównych 

rozważań.  

Artykuł skupia się przede wszystkim na hasłach, które głosiły organizacje 

polityczne i społeczne krytykujące obrany kierunek integracji. Na boku pozo-

stanie więc niezwykle interesująca intelektualnie i poznawczo publicystyka 

polityczna tego okresu. Wygłaszane tam opinie, a przede wszystkim sposób 

ich argumentowania, wielokrotnie bywały głębsze od wywodów najaktyw-

niejszych polityków2.  

                                       
1
 Warto podkreślić, że terminy „Europa ojczyzn” i „Europa narodów” nie były wy-

raźnie zdefiniowane. Pojawiały się one zarówno w narracji zwolenników integracji 

europejskiej, jak i jej przeciwników. Por. Uchwała Kongresu Nadzwyczajnego KN ROP – 

Ruchu Katolicko Narodowego w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej, „Polska 

Scena Polityczna” 1998, nr 9, s. 9; Protokół współpracy pomiędzy Grupą na Rzecz Euro-

py Narodów w Parlamencie Europejskim a Zjednoczeniem Chrześcijańsko-Narodowym, 

„Polska Scena Polityczna” 2000, nr 3, s. 17.  
2
 Por. Ł. Machaj, Za i przeciw Europie: integracja europejska w polskiej myśli poli-

tycznej w latach 1989–2001, Wrocław 2006, s. 378–461. 
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Kto za, kto przeciw 

Według badań opinii społecznej Polacy przełomu wieków należeli do euro- 

entuzjastów. Przychylność dla integracji była dość wysoka. Według badań 

CBOS w czerwcu 1994 r. za przystąpieniem Polski do UE było 77 proc., prze-

ciwko – 6 proc., a niezdecydowanych – 17 proc. Dwa lata później odsetek 

zwolenników integracji wzrósł do 80 proc., jednak od czerwca 1996 r. zaczął 

maleć. Stale rosła zaś grupa przeciwników – w marcu 2001 r. już tylko 

55 proc. opowiadało się za integracją, a 30 proc. było jej przeciwne. W kolej-

nych miesiącach – dość bogatych w informacje o postępach negocjacji – 

trend ten został nieco przełamany. W czerwcu 2003 r., tydzień przed głoso-

waniem w referendum akcesyjnym, wśród Polaków zwolenników UE było 

67 proc, przeciwników 18 proc., a niezdecydowanych 15 proc. Inaczej przed-

stawiał się ten podział wśród deklarujących udział w głosowaniu: tu 76 proc. 

było „za”, 13 proc. – „przeciw”, a 11 proc. nie podjęło decyzji3. Na dość wyso-

kie poparcie dla Unii na pewno duży wpływ miały środki finansowe, które 

popłynęły do Polski4.  

Jedyną grupą zawodową, w której przez długi czas utrzymywał się ne-

gatywny stosunek do integracji, byli rolnicy5. Według badań ze stycznia 

2002 r. przeciwnicy UE wskazywali przede wszystkim na obawy o słabą 

konkurencyjność polskiej produkcji, a to mogłoby być korzystne tylko dla 

„starej” UE. Obawiano się, że zniesienie różnego rodzaju granic spowodu-

je, że cudzoziemcy wykupią polskie przedsiębiorstwa, a bezrobocie w kra-

ju wzrośnie6.  

                                       
3
 Poparcie dla integracji Polski z Unią Europejską tydzień przed referendum akce-

syjnym. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2003, s. 2–3; P. Wensierski, Opinie 

o procesie integracji europejskiej: wyniki badań, „Słupskie Studia Historyczne” 2006, 

nr 12, s. 184. 
4
 W całym okresie ubiegania się o przyjęcie do UE Polska korzystała z pomocy 

przedakcesyjnej. Oprócz PHARE od 2002 r. do kraju płynęły środki z SAPARD (Special 

Accession Programme for Agriculture and Rural Development) oraz ISPA (Instrument 

for Structural Policies for Pre-Accesion). A. Domagała, Integracja Polski z Unią Europej-

ską, Warszawa 2011, s. 131–138.  
5
 E. Sędkowska, Badania opinii Polaków o Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe 

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania” [Rzeszów] 2007, nr 3, s. 252. 
6
 Tamże, s. 254. 
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Generalnie zarysowany powyżej podział w polskim społeczeństwie 

można przenieść także na życie polityczne. Być może dlatego problem 

integracji europejskiej w latach dziewięćdziesiątych nie należał do pierw-

szoplanowych tematów sporów politycznych. „Zachód” był idealizowanym 

punktem odniesienia i aspiracji konsumpcyjnych. Perspektywa integracji 

z Europą Zachodnią była jednak tak odległa, że wstąpienie Polski do EWG 

nie było uważane za jedyną ku temu drogę – nawet przez główne siły poli-

tyczne. Postkomunistyczne SLD wciąż z dystansem, wywodzącym się 

sprzed 1989 r., odnosiło się do Wspólnot Europejskich. W  1991 r. w pro-

gramie wyborczym koalicji kwestia integracji z Brukselą zupełnie nie zosta-

ła poruszona. Ciekawe też, że będąca na politycznych antypodach KPN 

także była sceptyczna wobec wiązania się przez Polskę z zagranicznym 

centrum politycznym. Przypominano, że z takiej sytuacji kraj właśnie się 

oswobodził. Wyborcza Akcja Katolicka, zgłaszając podobne obawy, zgadza-

ła się na integrację, ale raczej luźniejszą jej formę7.  

Z czasem koncepcja integracji zaczęła się jednak krystalizować. Nie-

wątpliwie ważnym etapem było podpisanie układu stowarzyszeniowego 

RP ze Wspólnotami Europejskimi (16 grudnia 1991 r.). Kilka dni późn iej 

w Sejmie przemawiał powołany właśnie na stanowisko premiera Jan Ol-

szewski. 21 grudnia 1991 r. podczas exposé stwierdził: „Na zachód od nas 

rozpościera się za otwartą granicą wielki obszar 12 państw Wspólnoty 

Europejskiej. Na wschodzie rozpadają się pozostałości komunistycznego 

imperium i wyłaniają nowe państwa. Runęła druga w ciągu tego wieku 

mordercza, totalitarna ideologia. My znajdujemy się dzisiaj między dwoma 

światami: zachodnim, który się pokojowo kształtuje i jednoczy, oraz 

wschodnim, który się rozpada. Jeszcze nie należymy do pierwszego, już – 

do drugiego. Podjęliśmy decyzję włączenia się w struktury Zachodu, ale na 

razie jesteśmy bez sojuszów, zakotwiczenia, zabezpieczenia. Musimy pod-

jąć wysiłek, by ten ryzykowny stan zmienić. [...]. Dążymy do Polski, która 

będzie pełnoprawnym państwem członkowskim Wspólnot Europejskich. 

Powiąże to naszą demokrację z innymi, zapewni państwu bezpieczeństwo 

i współpracę gospodarczą, otworzy możliwości dobrobytu dla wszystkich 

                                       
7
 T. Marcinkowski, Polskie partie polityczne wobec procesu integracji europejskiej 

1989–2005, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 100–103.  
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warstw społecznych. Włączy nasz kraj w najpotężniejszy organizm gospo-

darczy świata”8. 

Powyższe opinie można przypisać wielu uczestnikom ówczesnego życia 

politycznego. Integracja z EWG, a następnie z UE była jednym z elementów 

łączących programy różnych sił politycznych. Nie oznacza to, że na polskiej 

scenie politycznej nie było przeciwników integracji. Już podczas debaty nad 

ratyfikacją umowy stowarzyszeniowej w maju 1992 r. padły z mównicy sej-

mowej dość ostre sformułowania o kierunku integracji. Janusz Korwin-Mikke 

(UPR) grzmiał o „Związku Socjalistycznych Republik Europejskich”, Henryk 

Goryszewski (ZChN) postulował budowanie szerszej struktury na podstawie 

„Europy ojczyzn”, Leszek Moczulski (KPN) wskazywał na wiele istotnych nie-

wiadomych, które wynikają z tekstu przedstawionego do ratyfikacji doku-

mentu. Wkrótce jednak doszło w Polsce do przedterminowych wyborów 

parlamentarnych, które wyeliminowały z Sejmu wspomniane krytyczne 

wobec procesu integracji ugrupowania polityczne. Od 1993 r. w polskim 

parlamencie zdecydowaną przewagę – choć jak się okazało, tylko czasowo – 

miały partie proeuropejskie9. W 1994 r. złożono formalny wniosek o przyję-

cie Polski do UE. 

W tym czasie postawy antyintegracyjne skupiały się na marginesie pol-

skiego życia politycznego. W Krakowie już w drugiej połowie lat dziewięćdzie-

siątych działało Stowarzyszenie „Nie dla Unii Europejskiej”. Nie jest do końca 

jasne, czy wówczas było ono formalnie zarejestrowanie10. Formułowało liczne 

zastrzeżenia w stosunku do polskiej obecności w UE11. Krakowski klub „Myśl 

dla Polski” – powiązany zresztą ze wspomnianym wyżej stowarzyszeniem – 

ewentualne wstąpienie do UE wprost nazywał „nowym totalitaryzmem”. 

Przeciwna integracji była też Polska Wspólnota Narodowa. Jej przedstawiciele 

wskazywali, że prowadząca do tego polityka to antypolski spisek. Podobnych 
                                       

 
8
 Oświadczenie prezesa Rady Ministrów w sprawie proponowanego składu i pro-

gramu prac rządu, 21.12.1991, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/28B125D7 

(dostęp: 10.08.2016). 

 
9
 T. Marcinkowski, dz. cyt., s. 110–111, 112, 153–154.  

10
 Według KRS stowarzyszenie o tej nazwie zarejestrowano dopiero w lutym 2003 r.  

11
 M. Stępniak, „Nie” dla Unii Europejskiej, „Integracja. Eurobiuletyn” 1999, nr 9, 

s. 16. Ten krótki artykuł ma niezwykle ważne znaczenie dokumentacyjne. Powstał na 

podstawie osobistych rozmów autorki z przedstawicielami antyunijnych organizacji. 

Bardzo dziękuję autorce za udostępnienie tego tekstu.  
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argumentów używało Narodowe Odrodzenie Polski, które głosiło, że Polska 

w UE będzie jedynie prowincją rządzoną z Brukseli. Integracji sprzeciwiał się 

Klubu Zachowawczo-Monarchiczny, Polski Ruch Uwłaszczeniowy, lubelski 

Instytut Edukacji Narodowej. 

Ciekawą koncepcję oceny polskiej drogi do UE wybrała Unia Polityki Real-

nej. Wspominano już, że jej lider Janusz Korwin-Mikke jeszcze w 1992 r. bardzo 

krytycznie odnosił się do tego projektu. W 1997 r. UPR weszła jednak w skład 

koalicji wyborczej Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej. 

W swojej deklaracji wyborczej KW UPRz już nie był przeciwny polskiemu człon-

kostwu w UE, jedynie obwarowywał je pewnymi warunkami. Ogólnie biorąc, 

miały one charakter antyfederacyjny. Gdy elekcja parlamentarna skończyła się 

dla UPRz porażką, sama UPR powróciła do antyunijnej retoryki.  

Co dziwne (zwłaszcza z perspektywy roku 2021), w końcu lat dziewięć-

dziesiątych XX w. wśród sceptyków polskiej akcesji do UE były liczne organi-

zacje ekologiczne. Obawiały się, że pod wpływem unijnej polityki zmieni się 

diametralnie polska wieś i odejdą do lamusa dotychczasowe ekologiczne 

sposoby produkcji rolnej12.  

W kolejnych latach antyunijne postawy przestały być domeną niewielkich 

ugrupowań sytuujących się na marginesie sceny politycznej. Już po wyborach 

w 1997 r. w parlamencie pojawiły się nieliczne głosy eurosceptyczne (w PSL 

i częściowo w AWS). Warto jednak zauważyć, że rząd premiera Jerzego Buzka 

przeprowadził przez parlament wiele ustaw związanych z przystosowywa-

niem polskiego prawa do uregulowań unijnych, mimo że w drugiej części 

swojej kadencji nie dysponował większością parlamentarną. W 1998 r. rozpo-

częły się też negocjacje akcesyjne.  

Erozja wewnętrzna AWS sprzyjała powstawaniu niewielkich grup poli-

tycznych, z których część uczyniła z eurosceptycyzmu ważne hasło progra-

mowe. Otwarcie antyunijną narrację głosiły niewielkie koła parlamentarne: 

„Alternatywa” (związane z Ruchem Społecznym „Alternatywa”) oraz Porozu-

mienie Polskie13. Przymierze dla Polski Gabriela Janowskiego wręcz zapowie-

                                       
12

 M. Stępniak, dz. cyt., s. 16-17.  
13

 Deklaracja ideowa Ruchu Społecznego Alternatywa, „Polska Scena Polityczna” 

2001, nr 2, s. 21; K. Smolińska, J. Jancz, A. Przemieniecka, K. Kuprianiec, Stan poinfor-

mowania polskiego społeczeństwa oraz rola politycznego zaangażowania w świetle 

akcesji Polski do Unii Europejskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2012, s. 355.  
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działo wypowiedzenie umowy stowarzyszeniowej z UE14. Podobną pozycję 

zajęła rozłamowa grupa wywodząca się z KPN, występująca pod nazwą KPN- 

-Ojczyzna: „Jesteśmy przeciwko obecnie realizowanemu procesowi integracji 

Polski z Unią Europejską, a przede wszystkim przeciw zabiegom elit rządzą-

cych Polską obecnie i w przeszłości, przyjmujących bezwarunkowy dyktat 

Brukseli”15.  

Konsekwentnie przeciwko integracji Polski z Zachodem (militarnej i go-

spodarczej) opowiadało się bardzo nieliczne środowisko polskich komuni-

stów. Było to o tyle dziwne, że Związek Komunistów Polskich „Proletariat” 

wchodził w skład koalicji wyborczej Sojusz Lewicy Demokratycznej16. 

Do poważnego wzmocnienia obozu eurosceptycznego doszło po kolej-

nych wyborach parlamentarnych. W 2001 r. pojawiły się na Wiejskiej dwie 

stosunkowo duże siły polityczne o zdecydowanie antyunijnej postawie: Sa-

moobrona17 i Liga Polskich Rodzin18. Andrzej Lepper i Roman Giertych wyrośli 

na głównych przeciwników integracji Polski z UE19. Spośród innych ruchów 

politycznych otwarcie antyunijne stanowisko reprezentował Ruch Katolicko- 

-Narodowy Antoniego Macierewicza, akcentujący decydującą rolę w procesie 

negocjacyjnym dawnych współpracowników SB. Podobnego zdania było Po-

rozumienie Polskie20. Oba środowiska weszły do parlamentu z listy LPR. Jed-

nocześnie do Sejmu nie weszły partie tworzące poprzednią koalicję rządową. 

Na ironię zakrawa fakt, że w tej sytuacji sztandarowymi zwolennikami inte-

gracji stali się politycy wywodzący się z ugrupowania marksistowsko-leni- 

                                       
14

 Deklaracja ideowo-programowa Komitetu Wyborczego Wyborców Przymierze 

dla Polski Ludowo Narodowe, „Polska Scena Polityczna” 2001, nr 13, s. 18. 
15

 Uchwała nr 1 podjęta w dniu 10 grudnia 2000 r. delegatów na Kongres KPN-

Ojczyzna, „Polska Scena Polityczna” 2000, nr 23/24, s. 4. 
16

 A. Grzesik-Robak, Polskie partie polityczne wobec integracji Polski ze Wspólno-

tami Europejskimi / Unią Europejską (1989–2004), Toruń 2008, s. 83. 
17

 „Samoobrona” odżegnywała się od określenia „partia antyeuropejska”, określa-

jąc się jako partia eurorealistyczna. Samoobrona RP o Unii Europejskiej, „Polska Scena 

Polityczna” 2002, nr 1, s. 10–15.  
18

 LPR w kampanii wyborczej głosiła konieczności renegocjacji Układu stowarzy-

szeniowego, Liga Polskich Rodzin. Porozumienie organizacji patriotycznych i narodo-

wych. Deklaracja założycielska, „Polska Scena Polityczna” 2001, nr 3, s. 6.  
19

 T. Marcinkowski, dz. cyt., s. 181, 202–203. 
20

 K. Smolińska, J. Jancz, A. Przemieniecka, K. Kuprianiec, dz. cyt., s. 355.  
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nowskiego, jakim była PZPR. Co więcej, jeszcze dekadę wcześniej SLD nie 

należał do grona zwolenników ścisłej integracji z Zachodem21. Leszek Miller 

jako premier zakończył negocjacje akcesyjne 13 grudnia 2002 r.  

Warto jednak podkreślić, że opinia liderów partii politycznych nie zawsze 

przekładała się na opinię ich elektoratu. Dobitnie pokazują to wyniki badań 

opinii publicznej z jesieni 2002 r. Pytano wówczas Polaków, jak zagłosują 

w nadchodzącym referendum akcesyjnym. W tym badaniu za wejściem Polski 

do Unii było 44 proc. osób deklarujących się jako wyborcy LPR i 41 proc. zwo-

lenników „Samoobrony”. W elektoracie LPR zwolenników UE było wręcz wię-

cej niż jej przeciwników! Jednocześnie „przeciw” chciało głosować po 

11 proc. wyborców PO i SLD, 19 proc. popierających Unię Pracy, po 24 proc. 

zwolenników PiS i PSL22.  

Do generalnego starcia zwolenników i przeciwników integracji Polski 

z Unią Europejską doszło przed referendum akcesyjnym. Dla wielu osób decy-

zja nie była jednak oczywista. Zarówno katalog nadziei, jak i obaw był znacz-

ny. Jak pokazują wyniki badań społecznych, liczono, że dołączenie do Unii 

Europejskiej to „1. Cywilizacyjna konieczność i szansa na nowoczesne pań-

stwo. 2. Integracja z UE to awans cywilizacyjny (komputeryzacja, mechaniza-

cja, poprawienie standardów życia), będący konsekwencją wprowadzenia 

europejskiego systemu norm i upowszechniania się europejskiej obyczajowo-

ści (systemu, pracy, ubezpieczeń, pomocy socjalnej itp.). 3. Przystąpienie do 

UE zapewni nam awans kulturowy (Polska stanie się „krajem europejskim”). 

4. Dzięki integracji z UE zwiększy się znaczenie polityczne Polski w Europie 

i [na] świecie. 5. Wejście do UE da Polsce gwarancje bezpieczeństwa (ze 

względu na zwiększoną pomoc militarną, silne partnerstwo państw oraz 

                                       
21

 Dla SLD negocjacje z UE miały być wielką szansą na zbudowanie nowej narracji 

wokół własnej ideologii. W pewnym momencie politycy tej partii mówili, że tylko post-

komunistycznej lewicy Polska zawdzięcza swoją obecność w UE. Ważne dla polskiej 

akcesji daty – 13 grudnia 2002 (zakończenie negocjacji) i 1 maja 2004 (wejście do UE) – 

starano się przedstawiać jako symboliczne zamknięcia okresu komunistycznego, koja-

rzącego się ze stanem wojennym i pierwszomajowymi pochodami. Stąd też wynikała 

rywalizacja premiera Leszka Millera i prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego o prymat 

podczas uroczystości inicjujących obecność Polski w UE.  
22

 K. Jasiewicz, Europocentryzm, euroentuzjazm, euroapatia – postawy społeczne 

przed referendum akcesyjnym [w:] Przed referendum akcesyjnym – absencja, sprzeciw, 

poparcie, red. L. Kolarska-Bobińska, ISP, Warszawa 2003, s. 46.  
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większe zaprzyjaźnienie państw) oraz szansę na zwiększenie ochrony przed 

zorganizowaną przestępczością. 6. Integracja z UE to awans gospodarczy, 

który osiągniemy dzięki pomocy finansowej albo w reformowaniu nieren-

townych sektorów polskiej gospodarki […]. 7. Przystąpienie do Unii Gospo-

darczej i Walutowej zwiększy siłę naszej złotówki. 8. Dzięki integracji z UE 

polepszą się warunki życia (zmniejszy się bezrobocie, zwiększą się dochody 

przeciętnego człowieka, podniesie się stopa życiowa wielu ludzi). 9. Szanse na 

lepsze warunki życia ma młode pokolenie (nadzieja, ale tylko dla młodych)”23.  

Nie znaczy to, że nie pojawiały się obawy przed integracją: „Wstąpienie 

do UE ograniczy suwerenność i niezależność naszego kraju i w związku z tym 

– nasze poczucie godności i dumy narodowej. 2. Ograniczenie suwerenności 

może mieć poważne konsekwencje kulturowe (napływ wartości i norm 

sprzecznych z naszym katolickim wychowaniem i systemem wartości, pogoń 

za pieniądzem, zwiększony czas pracy itp. mogą doprowadzić do upadku wię-

zi rodzinnych, tradycji i wiary, właściwego wychowania przez dom). 3. Bogate 

kraje UE chcą podporządkować sobie kraje słabsze, by je wykorzystać (Polska 

stanie się źródłem taniej siły roboczej). 4. Wstąpienie do UE jest niekorzystne 

dla polskiej racji stanu, jest kolejnym rozbiorem Polski (UE zawiązała spisek 

polityczny). Polska zawsze traciła na międzynarodowych układach (zawsze 

w naszych warunkach nie sprawdzały się obietnice). 5. W zaprzedaniu Polski 

uczestniczą polskie elity polityczne i gospodarcze (dobrze będą mieli ludzie 

przebiegli i sprytni). 6. Polska stanie się krajem zdalnie sterowanym, np. przy 

pomocy z góry narzucanych cen, które zniszczą naszą gospodarkę. 7. Ko-

nieczność dostosowania się do wymogów stawianych przez UE jest kolejnym 

upokorzeniem (narzucanie nam jakichś warunków!). 8. Kraje UE mogą wyko-

rzystać nasz kraj do przeniesienia tych działów przemysłu, które są najbardziej 

niebezpieczne dla zdrowia człowieka (Polska może być wykorzystywana także 

jako śmietnik dla różnych odpadów przemysłowych). 9. Szczególnie narażone 

na ekspansję gospodarczą i kulturalną są Ziemie Zachodnie i Północne (Niem-

cy mogą powrócić, a Polacy będą musieli opuścić te tereny). 10. Pogorszą się 

stosunki z Rosją. 11. Konkurencyjna gospodarka europejska zdominuje naszą 

i zniszczy ją, a przede wszystkim rolnictwo (nasz rynek zostanie zalany towa-

                                       
23

 Opinie Polaków na temat integracji polski z UE. Nadzieje i obawy (kwiecień 

1999) [w:] Integracja Polski z Unią Europejską. Program informowania społeczeństwa, 

Warszawa 1999, s. 66–67.  
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rami innych państw – w niebezpieczeństwie jest zwłaszcza rynek rolny, nastą-

pi napływ artykułów tanich i tandetnych z Zachodu, zachodnie firmy przejmą 

nasze przedsiębiorstwa i doprowadzą je do upadku, sprowadzając swoją pro-

dukcję, małe firmy zbankrutują). 12. Konsekwencją upadku polskiej gospo-

darki będzie zwiększenie bezrobocia w wyeliminowanych sektorach i pogor-

szenie warunków życia”24. 

Bardzo aktywną kampanię antyunijną prowadziła w tym czasie Liga Polski 

Rodzin i jej lider Roman Giertych. Podczas prouninej Parady Schumana 

w maju 2003 r. zwolennicy LPR protestowali. Wśród wznoszonych haseł były 

m.in. takie: „Jeśli w Unii nie ma miejsca dla Boga, nie ma tam też miejsca dla 

Polaków”; „UE – Nie, Polska – Tak", „Wczoraj Moskwa dziś Bruksela", „Lepiej 

mieć niższe podatki niż Brukseli płacić składki”. Co więcej, wskazywano, że 

głosowanie na „nie” w referendum było też wotum nieufności dla rządu25. 

Wynik referendum, a następnie formalne wstąpienie Polski do UE położy-

ły kres większości dotychczasowych sporów. Zogniskowały się one wówczas 

na kierunku wewnętrznej przebudowy UE. 

Dlaczego przeciw? 

Należy zdecydowanie podkreślić, że niechęć do procesu integracji Polski 

z Unią Europejską miała dwoisty charakter. Z jednej strony była spowodowa-

na rzeczywistymi obawami (pomijam w tym miejscu dyskusję o ich racjonal-

ności) o pozycję i rolę Polski i Polaków w zjednoczonej Europie. Celowo 

w poprzednim zdaniu wskazałem zarówno Polskę, jak i Polaków, gdyż ważnym 

umotywowaniem niechęci do integracji była obawa poszczególnych obywate-

li państwa o ich ekonomiczną przyszłość. Chodziło zarówno o kwestie związa-

ne z poziomem życia, jak i ewentualne zagrożenie dla własności.  

Z drugiej strony sprzeciw wobec integracji wynikał często z politycznej 

kalkulacji. Wobec generalnie zgodnej opinii politycznego mainstreamu w kwe-

stii wejścia do Unii Europejskiej postawy antyintegracyjne wyróżniały środo-

wisko polityczne. Co więcej, krytyka sposobu negocjacji była uprawiana na 

                                       
24

 Opinie Polaków na temat...  
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 M. Marczewska-Rytko, Kampania przed referendum akcesyjnym Polski do UE 

w kontekście doradztwa politycznego, „Rocznik Nauk Społecznych” 2014, s. 89.  
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potrzeby bieżącej walki opozycji z obozem rządzącym. Stąd – przynajmniej do 

2001 r. – eurosceptycyzm był domeną przede wszystkim politycznego plankto-

nu, który dopiero walczył o miejsce dla siebie na arenie politycznej. Zmieniło 

się to dopiero w okresie negocjacji akcesyjnych, gdy termin wejścia do UE stał 

się już realny. To wówczas w parlamencie znalazły się siły polityczne o radykal-

nie antyunijnym charakterze. Co jednak ciekawe, LPR i „Samoobrona” wysuwa-

ły zupełnie inne argumenty. Dla LPR najważniejsze były hasła ideowe, narodo-

we. Z kolei „Samoobrona” akcentowała raczej hasła o charakterze klasowym – 

wskazując na zagrożenie rolnictwa, bezrobotnych, najbiedniejszych, emerytów, 

rencistów i wszystkich innych niezadowolonych z kierunku integracji26.  

Obawy związane z integracją miały charakter głównie polityczny i eko-

nomiczny. Oczywiście sfery te przenikały się, jednak z całą pewnością można 

zauważyć, że te pierwsze obawy pojawiały się przede wszystkim w dyskursie 

o charakterze politycznym. Były to rozważania teoretyczne, w których główną 

rolę grały sentymenty i postawy światopoglądowe. Inaczej było z drugą kwe-

stią. Obawy o przyszłość ekonomiczną były bliższe szerokiemu gronu odbior-

ców. Nie dziwne więc, że przeciwnicy integracji straszyli natychmiastowym 

wzrostem cen w polskich sklepach27. Dla „Samoobrony” Polska w UE będzie 

rezerwuarem taniej i młodej siły roboczej, miejscem pozyskiwania wykształ-

conych specjalistów, rynkiem zbytu nadwyżek produkcyjnych28. Podobną 

opinię głosił w 2000 r. gen. Tadeusz Wilecki, który postanowił ubiegać się 

o urząd prezydenta: „Jestem przeciwny pospiesznemu wstąpieniu do Unii 

Europejskiej. Wejście do niej w takim stanie naszego państwa będzie niczym 

innym jak tylko dalszym uzależnieniem się od obcego kapitału, dalszym ogra-

niczeniem suwerenności Państwa Polskiego i spychaniem Polaków do roli 

niewolnika we własnym kraju”29.  

Warto przypomnieć w tym kontekście, jak żywa w społeczeństwie była 

pamięć o niedawnej (a czasami wciąż niezakończonej) gruntownej prze-

                                       
26

 A.K. Piasecki, Referendum akcesyjne z 2003 r.: próba bilansu. „Annales 

Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” 2004, nr 2, s. 155.  
27

 M. Marczewska-Rytko, dz. cyt., s. 89.  
28

 W. Prażuch, Postawy elit politycznych Europy Środkowej wobec integracji z UE 

w okresie przedakcesyjnym, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2015, s. 583.  
29

 T. Wilecki, Moje zobowiązania – po pierwsze Polska, „Polska Scena Polityczna” 

2000, nr 17, s. 28. 
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budowie gospodarki w latach dziewięćdziesiątych. Stąd wśród przeciwni-

ków integracji aż 93 proc. uważało, że stracą na niej polscy rolnicy oraz 

zakłady państwowe (86 proc.) i prywatne (71 proc.). Podobnie twierdzili 

zresztą zwolennicy integracji, choć oczywiście ich głosy rozłożyły się nieco 

inaczej – odpowiednio: 39, 51 i 31 proc.30  

Stowarzyszenie „Nie dla Unii Europejskiej” już w 1999 r. formułowało 

liczne zastrzeżenia dotyczące polskiej obecności w UE. Były wśród nich m.in. 

utrata suwerenności państwowej, osłabienie wewnętrzne Polski (porówny-

walne do rozbicia dzielnicowego), przejęcie przez eurokratów kontroli na 

polskim przemysłem i rolnictwem, wzrost bezrobocia, zniesienie kontroli gra-

nicznych ułatwiające swobodny przepływ narkotyków, zniszczenie środowiska 

naturalnego31. Podobnych argumentów używało Narodowe Odrodzenie Pol-

ski. Dla NOP Polska w UE miała być jedynie prowincją rządzoną z Brukseli. Dla 

Klubu Zachowawczo-Monarchicznego otwarcie polskiego rynku wewnętrzne-

go miało być równoznaczne z całkowitą utratą suwerenności. Polski Ruch 

Uwłaszczeniowy przestrzegał przed przejęciem przez UE kontroli nad polskim 

rolnictwem i przymusowym wprowadzeniem euro. Dotychczasowi mieszkań-

cy UE mieli otrzymać znacznie korzystniejsze warunki nabywania krajowych 

nieruchomości i gruntów. Poza tym wejście Polski do UE groziło wzmocnieniem 

i przyśpieszeniem procesu ateizacji. Podobną opinię głosił lubelski Instytut Edu-

kacji Narodowej. Jego dyrektor Arkadiusz Robaczewski mówił: „Przynależność 

do Unii Europejskiej oznacza rezygnację naszego kraju z przynależności do 

cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej, gdy Europa Zachodnia dawno już odeszła 

od jej zasad na rzecz innego modelu cywilizacyjnego. W Unii nie ma bowiem 

ochrony Dekalogu czy instytucji rodziny”32. 

Zdaniem części polskich ekologów końca XX w. UE jawiła się jako zagro-

żenie dla polskiej wsi. Obawiano się, że w miejsce małych, rodzinnych i trady-

cyjnych gospodarstw rolnych powstaną duże, przemysłowe gospodarstwa 

rolne. Te zmiany miały mieć nie tylko charakter gospodarczy, ale też społecz-

ny. Wraz z modernizacją wsi miał zniknąć tradycyjny wiejski folklor i system 

wartości, prognozowano pojawienie się strukturalnego bezrobocia. Z drugiej 

strony otwarcie rynku UE na wschód oznaczałoby intensyfikację produkcji 
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 K. Jasiewicz, dz. cyt., s. 61. 
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 M. Stępniak, dz. cyt., s. 16.  
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 Tamże, s. 17. 
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w starych państwach UE, wzrost transportu, co mogłoby się przyczynić do 

degradacji środowiska. Najciekawsze jednak były zastrzeżenia do unijnego 

prawa dotyczącego ochrony środowiska jako mało elastycznego33. 

Pośród haseł sprzeciwu wobec UE dość istotny był stosunek do Niemiec. 

Eurosceptycy wskazywali na kilka zagrożeń, które miały przyjść do Polski zza 

odrzańskiego brzegu. Po pierwsze były to obawy o ekonomiczną ekspansję 

RFN i uczynienie z Polski rezerwuaru taniej siły roboczej i rynku zbytu dla 

niemieckich firm. Po drugie narastał strach przed niemiecką ekspansją eko-

nomiczną i wykupem nieruchomości na terenie Rzeczypospolitej. W tym 

kontekście wskazywano RFN jako hegemona UE. Po trzecie zaś obawiano się 

o status własności nieruchomości, które dawniej należały do Niemców. Cho-

dziło zarówno o majątki przejęte w latach czterdziestych na terenie Ziem 

Odzyskanych, jak i nieruchomości pozostawione w latach późniejszych przez 

emigrantów do RFN. Wśród środowisk politycznych grających w ten sposób 

niemiecką kartą były m.in. UPR, Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, Liga 

Polskich Rodzin i „Samoobrona”34. W czasie kampanii referendalnej UPR pod 

hasłem „Europa tak – Unia nie” straszyła niemieckim właścicielami, którzy 

przyjdą odebrać nieruchomości, i wyśmiewała obietnice miejsc pracy dla 

Polaków na Zachodzie. Przed Niemcami przestrzegał także poseł Ruchu Kato-

licko-Narodowego Antoni Macierewicz35. 

Nieco niuansowały swoje obawy w tej kwestii KPN, ZChN i ROP. Partie te 

wskazywały na konieczność przystosowania polskiego prawa do tego, aby 

zabezpieczało własność polskich obywateli36. W 1998 r. Rada Naczelna ROP 

kolportowała swoją uchwałę, w której zapisano, że: „Rada Naczelna ROP 

oświadcza, że tylko Polacy mają prawo do zabierania głosu w sprawie polskiej 

ziemi, i domaga się uwłaszczenia użytkowników gruntów i nieruchomości na 

ziemiach Zachodnich i Północnych Rzeczpospolitej – z mocy prawa, ustawą 

Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej”37. Jan Olszewski w 2000 r. mówił, że 
                                       

33
 M. Stępniak, dz. cyt., s. 16.  

34
 W. Prażuch, dz. cyt., s. 585. 
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 Na podstawie audycji referendalnych emitowanych na antenie TVP w maju 

2003 r. (zbiory własne).  
36

 Ł. Machaj, dz. cyt., s. 393–402; Anetta Grzesik-Robak, dz. cyt., s. 181–188; 

M. Stępniak, dz. cyt., s. 17. 
37

 Uchwała nr 2 Rady Naczelnej ROP, podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 

1998 r., „Polska Scena Polityczna” 1998, nr 9, s. 17. 
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warunkiem wejścia Polski do UE powinny być gwarancje zachowania ziemi 

tylko w polskich rękach oraz utrzymanie autonomii działań państwa w syste-

mie bankowym, energetyce i telekomunikacji38.  

W dyskusji o polskim miejscu w UE na marginesie pozostawały kwestie 

światopoglądowe. Jan Łopuszański, lider Porozumienia Polskiego, w swoim 

prezydenckim programie wyborczym w 2000 r. pisał: „z najgłębszym niepoko-

jem obserwujemy rozwój Unii Europejskiej, w której dostrzegamy elementy 

tej samej groźnej utopii – z jej ponadpaństwowymi decyzjami i niszczeniem 

suwerenności narodów, etatyzmem, centralizmem zarządzania gospodarcze-

go, walką z tradycyjnymi wartościami Zachodu wyrastającymi z dorobku kul-

tury klasycznej i przesłania Ewangelii”39. Przymierze Prawicy w deklaracji zało-

życielskiej przestrzegało: „Dostrzegamy również zagrożenia wynikające z prób 

wykorzystania integracji europejskiej do destrukcji państw narodowych i na-

rzucania im antychrześcijańskiego ustawodawstwa”40. ZChN krytykował fi-

nansowe wsparcie, jakiego UE udzielała organizacjom mniejszości seksual-

nych. Ówczesny prezes Zjednoczenia Jerzy Kropiwnicki pisał: „Jest to istotny 

sygnał o preferencjach biurokracji unijnej i swoistej hierarchii ważności, 

sprzecznej z tradycyjnymi normami moralnymi zakorzenionymi w chrześcijań-

skiej i polskiej tradycji”41. Podczas kampanii referendalnej wielu straszyło 

„zgnilizną moralną”42. W dyskusji dość głośne były bardzo sceptyczne (a cza-

sami wprost negatywne) opinie wygłaszane w „Radiu Maryja” oraz w związa-

nym z nim „Naszym Dzienniku”43. 

Stosunkowo mało było odniesień do bieżącej polityki wewnętrznej 

UE. Gdy na początku 2000 r. państwa UE podjęły serię działań przeciwko 

populistycznemu politykowi Jörgowi Haiderowi oraz Austrii, prezes Mło-

dzieży Chrześcijańsko-Narodowej Mariusz Kamiński pisał: „Młoda polska 

                                       
38

 W. Prażuch, dz. cyt., s. 585. 
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 Przymierze Prawicy. Pięć najważniejszych zasad, „Polska Scena Polityczna” 

2001, nr 6, s. 21. 
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prawica narodowo-konserwatywna z rosnącym sceptycyzmem przygląda 

się wewnętrznemu życiu Unii Europejskiej. Jeżeli podobnie wyglądać ma 

nasza integracja, to nie powinniśmy wchodzić do tego wątpliwej jakości 

klubu”44. 

Przeciwnicy UE starali się przedstawiać swoje argumenty w sposób 

wyważony, aby podkreślić ich racjonalność. Jeżeli sugerowano, że integra-

cja Polski z UE jest elementem spisku, czyniono to w zawoalowany spo-

sób. Co jakiś czas pojawiały się jednak opinie, które wprost mówiły o an-

typolskim spisku. Klub Parlamentarny LPR w oświadczeniu z 2002 r. pisał: 

„W szczególności pragniemy zwrócić uwagę na niebezpieczny wpływ post-

komunistycznych i totalitarnych koncepcji na kształtowanie się UE. Wiele 

wskazuje na to, że u źródeł tzw. pierestrojki stały porozumienia, tzw. 

«nowy ład europejski» zawarty przez kierownictwo sowieckiej partii ko-

munistycznej oraz Międzynarodówkę Socjalistyczną, kwestionujący su-

werenne państwa narodowe i zapowiadający budowę «wspólnego domu 

europejskiego» przez Rosję i Europę Zachodnią w istocie zmierzający do 

opanowania całej Europy przez sowiecki system socjalistyczny”. Był to 

początek spisku, który objął służby specjalne, biurokratów i stworzył 

system mafijny45.  

Dla Ruchu Katolicko-Narodowego dowodem na spisek przeciwko Polsce 

było to, że negocjacje akcesyjne z Polską miały być zakończone 13 grudnia – 

a więc w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Przywódcy Ruchu pisali: 

„sygnatariuszami mają być dawni aparatczycy i agenci komunistycznej służby 

bezpieczeństwa, którzy w tamtych czasach stali na straży interesów imperium 

sowieckiego. Można odnieść wrażenie, że kontynuują oni swój ówczesny 

program destrukcji państwa, narodu i rodziny. Program elit okrągłostołowych 

realizowany dziś przez rząd p. Millera oznacza zgodę na trwałą dominację 

postkomunistów i na pokolenia skazuje nas na rolę obywateli drugiej katego-

rii, pariasów Europy”46.  
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Co zamiast UE? 

Krytyka polskiej integracji z UE zwykle pociągała za sobą (choć nie była to 

reguła) alternatywne propozycje uczestniczenia Polski w światowej integracji 

gospodarczej. Wszystkie te pomysły miały jednak raczej charakter fantazji 

politycznej niż realnych koncepcji.  

Polska Wspólnota Narodowa zamiast integracji z UE proponowała stwo-

rzenie Wspólnoty Słowiańskiej – gospodarczego, politycznego i wojskowego 

sojuszu państw regionu47. Korwin-Mikke, przychylając się do konieczności 

szerszej integracji gospodarczej, zaczął głosić konieczność integracji Polski nie 

z UE, a z NAFTA (Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu)48. UPR uwa-

żała, że Rzeczypospolitej wystarczy układ stowarzyszeniowy ze Wspólnotami 

Europejskim49. W 2000 r. Korwin-Mikke w swoim programie wyborczym pisał: 

„W szczególności dbać będę o interes Polski przy próbach zacieśnienia sto-

sunków z Unią Europejską. Nie zgodzę się na pogarszanie naszych stosunków 

gospodarczych z innymi państwami – zwłaszcza z sąsiadami na Wschodzie, 

a także państwami Dalekiego Wschodu. Rozważę wejście Polski do NAFTA; 

w obliczu narastającego konfliktu między USA a Unią Europejską wolałbym 

stanąć po stronie Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu jest dalej do Hono-

lulu niż do Warszawy – a Hawaje do NAFTA należą. Ponadto NAFTA nie naru-

sza suwerenności państw – i z NAFTA, w odróżnieniu od UE, można w każdej 

chwili wystąpić”50. Także lider Ruchu Katolicko-Narodowego Antoni Maciere-

wicz namawiał do sojuszu z USA, a nie z UE podporządkowaną zachodniemu 

sąsiadowi Polski51. 

Andrzej Lepper, dla którego ekonomiczna pomoc Europy dla nowego 

członka była formą współczesnego kolonializmu, alternatywę widział w autar-
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 M. Stępniak, dz. cyt., s. 17. 
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 K. Matuszek, Stosunek polskich partii wolnościowych do integracji Polski ze 

Wspólnotami Europejskimi/Unią Europejską, „Polityka i Społeczeństwo” 2016, nr 2, 
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 A. Grzesik-Robak, dz. cyt., s. 77–78.  
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 Program wyborczy kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke, „Polska 

Scena Polityczna” 2000, nr 17, s. 21. 
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 Na podstawie audycji referendalnych emitowanych na antenie TVP w maju 
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kii gospodarczej i ściślejszej więzi z państwami środkowej Europy52. Podobną 

opinię głosiła KPN. Partia ta – przeciwna ratyfikacji umowy stowarzyszeniowej 

z EWG – proponowała integrację państw Europy Środkowej pod przywódz-

twem Polski i Ukrainy jako nowe Międzymorze53. Określeniem „Międzymorze” 

posługiwało się także Stronnictwo Narodowe54. Dla tej partii w pełni niezależna 

Polska byłaby atrakcyjnym partnerem politycznym i gospodarczym dla Stanów 

Zjednoczonych i państw azjatyckich. Podobny poglądy w tym czasie głosiły inne 

środowiska polityczne odwołujące się do dziedzictwa endecji: Stronnictwo 

Narodowo-Demokratyczne i Prawica Narodowa. Także LPR oraz część polity-

ków ZChN zgłaszała program integracji państw Europy Środkowej55.  

LPR Polskę widziała w roli lidera Grupy Wyszehradzkiej, CEFT-y i Inicjaty-

wy Środkowoeuropejskiej56. 

Podsumowanie 

Obawy przed integracją z UE – realne lub tylko wykorzystywane w celu 

budowania narracji politycznej – w głównej mierze skupiały się w dwóch ob-

szarach. Pierwszy z nich to obawy o utratę przez Polskę suwerenności, z takim 

trudem odzyskanej kilka lat wcześniej. Dla zwolenników tego spojrzenia Unia 

Europejska była zachodnim odpowiednikiem Związku Sowieckiego57. Nie 
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 W. Prażuch, dz. cyt., s. 583. 
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dziwne więc, że tak popularne było wśród członków tego obozu hasło „Wczo-

raj Moskwa, dziś Bruksela”. Drugi obóz przeciwników skupiał się wokół obaw 

o ekonomiczne podporządkowanie Polski państwom zachodnim. Zwolennicy 

tego spojrzenia widzieli przyszłą Rzeczpospolitą jako kraj sprowadzony do roli 

rynku zbytu towarów, rezerwuaru taniej siły roboczej i taniej ziemi, która na-

tychmiast trafi w obce (niepolskie) ręce. Owe sfery często przenikały się, 

sprowadzając narracje do krótkiego komunikatu: Jeżeli nawet wejście Polski 

do struktur europejskich przyniesie znaczące ożywienie gospodarcze i po-

prawę warunków życia – cena za to będzie wysoka. Integracja z Unią Europej-

ską niesie ze sobą niebezpieczeństwo utraty suwerenności, z takim trudem 

odzyskanej po pół wieku. Wejście do UE na takich warunkach oznaczałoby de 

facto sprzedaż (zdradę) ojczyzny.  

Trudno dziś jeszcze ocenić, czy antyunijna narracja w Polsce na przeło-

mie wieków związana była z rzeczywistymi obawami czy raczej wynikała 

z politycznego koniunkturalizmu. Gdyby wyciągać wnioski z bieżącego życia 

politycznego – zdecydowanie zwycięża ta druga opcja. Wszak na początku 

XXI w. obok Andrzeja Leppera twarzą sprzeciwu wobec wejścia do UE był 

Roman Giertych. W 2021 r. należał on już do zagorzałych obrońców polskiej 

obecności w Unii. Historyk nie powinien jednak wyciągać tak pochopnych 

wniosków, a czekać raczej na zakończenie karencji dokumentów złożonych 

w archiwach. Zapewne rzucą one dodatkowe światło na meandry europej-

skiej batalii w III Rzeczypospolitej. 
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"Poland is not for sale". Opponents of Poland's integration 

into the European Union and their arguments 1991–2004 

Summary 

The year of 1989 marked the beginning of a new stage in the modernization of 

Poland. Its direction was determined by the aspirations of Poles, both, political and 

concerning standard of living. The model for the fulfillment of these aspirations was 

the widely meant, sometime mythical, "West". In practice, this meant that Poland 

should strive for integration with the European Communities. As early as in 1991 the 

Association Agreement between Poland and the European Communities was signed, 

and in 1994 an application for the accession to the European Union was submitted. In 

the following years attempts were made to start accession negotiations. They began in 

1998 and ended in 2002. A few months later, an accession referendum was held in 

Poland and on May 1st, 2004, the Republic of Poland became part of the EU. Although 

Poles have been Euro-enthusiasts all this time, some political forces started to proclaim 

Eurosceptic slogans. This was accompanied by the creation of a sense of threat and the 

emergence of concepts for modernizing the state without participating in the process 

of European political and economic integration. 

Key words: European Union, Third Polish Republic, Euroscepticism 
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Polski system bankowy  

w okresie transformacji, jego stabilność  

i wiarygodność 

Wstęp 

System bankowy bywa nazywany krwiobiegiem gospodarki, gdyż jego 

sprawne funkcjonowanie jest kluczowe dla jej rozwoju. Banki jako pośrednicy 

finansowi odgrywają podstawową rolę w procesie alokowania zasobów fi-

nansowych, odpowiadają za finansowanie potrzeb przedsiębiorstw i gospo-

darstw domowych oraz efektywną transformację oszczędności w inwestycje, 

na nich spoczywa sprawne i wiarygodne przeprowadzanie rozliczeń pienięż-

nych. Względy te powodują, że budowa stabilnego, odpornego na zakłócenia 

systemu bankowego jest jednym z ważniejszych wyzwań polityki gospodar-

czej. Destabilizacja systemu bankowego może skutkować wybuchem kryzysu 

bankowego i w konsekwencji stratami klientów banków, kosztami fiskalnymi, 

społecznymi i gospodarczymi dochodzącymi nawet do 10–20% PKB1. Niesta-

bilny system bankowy zagraża realizacji celów gospodarczych państwa, go-

spodarstw domowych i przedsiębiorstw. 

Budowa stabilnego i sprawnego systemu bankowego była jednym z wy-

zwań polskiej transformacji. Realizacja tego zadania polegała na wzmacnianiu 

kapitałowym i organizacyjnym banków, równolegle tworzono strukturę sieci 

bezpieczeństwa finansowego: nadzór bankowy, system gwarancji depozytów, 

redefiniowano rolę Narodowego Banku Polskiego. Zbudowano mechanizmy 

efektywnego współdziałania tych instytucji i określono zakres ich odpowie-

dzialności za stabilność banków, wprowadzono systemy płatnicze i rozlicze-

niowe służące bezpieczeństwu i pewności obrotu pieniężnego.  

                                       
1
 G. Hoggarth, R. Reis, V. Saporta, Costs of Banking System Instability: Some Empi- 

rical Evidence, “Journal of Banking & Finance” 2002, no. 26(5), s. 825–855.  
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Wskazane wyżej kwestie są przedmiotem niniejszego opracowania. Skła-

da się z ono z trzech części: pierwsza przedstawia znaczenie stabilności i wia-

rygodności systemu bankowego jako dobra publicznego, druga syntetyzuje 

procesy budowy sektora bankowego w warunkach transformującej się pol-

skiej gospodarki, trzecia analizuje instytucje sieci bezpieczeństwa i ich zna-

czenie dla tworzenia stabilności systemu bankowego. 

Stabilność i wiarygodność systemu bankowego  

dobrem publicznym  

Banki zajmują ważną pozycję w gospodarce z kilku powodów: są źródłem 

finansowania kredytobiorców, zarządzają systemem płatności, są wreszcie 

odpowiedzialne za mechanizm kreacji pieniądza, tak istotny dla polityki ma-

kroekonomicznej państwa. Waga banków w gospodarce sprawia, że ich sta-

bilność staje się jednym z warunków realizacji szeroko rozumianych celów 

gospodarczych i społecznych2. Jej utrzymanie służy realizacji interesu ogólno-

społecznego i odnosi się do wszystkich uczestników rynku. Ponieważ banki są 

instytucjami zaufania publicznego, ich stabilność jest postrzegana jako dobro 

publiczne.  

Stabilność finansowa ma wiele definicji. Najkrócej rzecz ujmując, oznacza 

sprawne i bezpieczne realizowanie przez instytucje systemu bankowego ich 

zadań, bez występowania zagrożeń w postaci trwałego braku płynności, 

a w przypadkach krańcowych – niewypłacalności3. Stabilność można odnosić 

do całego systemu bankowego (stabilność systemowa) oraz do pojedynczego 

banku (stabilność jednostkowa). Z perspektywy systemowej występuje ona 

wtedy, gdy system jako całość i jego główne elementy (w tym największe 

banki zwane ważnymi systemowo) wykonują prawidłowo swoje zadania i są 

zdolne absorbować zewnętrzne szoki. Nie oznacza to niewystępowania przej-

ściowych problemów płynnościowych, a nawet upadłości pojedynczych ma-

łych instytucji finansowych. Stabilny system jest bowiem w stanie tego rodza-

                                       
2
 A. Alińska, K. Wasiak, Czy stabilność systemu finansowego można uznać za dobro 

publiczne, Warszawa 2008, s. 22–26. 
3
 M. Zygierewicz, Stabilność finansowa, „Annales Universitatis Mariae Curie- 

-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia” 2013, s. 687. 
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ju zdarzenia i szoki amortyzować w taki sposób, iż nie szkodzą ogólnej jego 

stabilności: nie występują ograniczenia dostępu do usług bankowych, nie 

występuje ryzyko strat klientów banków, ceny transakcji odzwierciedlają sytu-

ację rynkową, a nie sytuację kryzysową4.  

Strategiczna rola banków w systemie gospodarczym oraz postrzeganie 

ich stabilności jako dobra publicznego dały przesłanki do zbudowania mecha-

nizmów zapobiegających destabilizacji sektora bankowego5. Funkcję tę pełni 

tzw. sieć bezpieczeństwa (safety net). Oznacza ona system instytucji, norm 

i regulacji prawnych, których zadaniem jest budowanie zaufania publicznego 

do banków oraz zapobieganie kryzysom bankowym, a jeżeli już one wystąpią 

– tworzenie struktur zarządzania kryzysem oraz eliminowanie jego skutków6. 

Sieć bezpieczeństwa tworzą: bank centralny występujący w roli pożyczko-

dawcy ostatniej instancji (lender of last resort), instytucje nadzoru bankowe-

go, gwarantowania depozytów oraz rząd (określany jako „głęboka kieszeń”) 

udzielający pomocy w ostatniej instancji7.  

Kolejnymi przesłankami budowy sieci bezpieczeństwa są niedoskonałości 

rynku. Ich główną przyczyną jest asymetria informacji, czyli nierówny i nie-

pełny dostęp do pełnej informacji uczestników transakcji. Asymetria występu-

je w wielu sektorach, w bankowym jest szczególnie ważna: jeśli bank nie ma 

pełnych informacji o kredytobiorcy, a deponenci o sytuacji i kondycji banku, 

pojawia się ograniczone zaufanie, na które banki są szczególnie wrażliwe. 

Utrata zaufania może oznaczać zbiorowe wycofywanie depozytów, ono zaś 

skutkować będzie utratą płynności i wypłacalności najpierw pojedynczego 

banku, a jeżeli zadziała efekt domina – większej grupy banków8. Powstaje 

wówczas ryzyko załamania się systemu poprzez zależności pomiędzy tworzą-

                                       
4
 J.K. Solarz, Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, Warszawa 2005, s. 263.  

5
 A. Crockett, Why is financial stability a goal of public policy, “Economic Review” 

1997, no. 4, s. 8. 
6
 W. Baka, Stabilność sektora bankowego – czynniki i tendencje, „Bezpieczny 

Bank” 2002, nr 12(64). 
7
 M. Iwanicz-Drozdowska, Sieć bezpieczeństwa finansowego – powrót do korzeni? 

[w:] Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy, red. K. Jajuga, Wro-

cław 2011, s. 540. 
8
 O. Szczepańska, Podstawowe przesłanki, założenia i struktura sieci bezpieczeń-

stwa finansowego w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych, „Bezpieczny 

Bank” 2005, nr 1(26), s. 20–27. 
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cymi go podmiotami. Powyższe okoliczności składają się na zjawisko zwane 

efektem zarażania (contagion effect)9. Wzmacniają go wzajemne powiązania 

banków poprzez depozyty międzybankowe i kredyty, przez co problemy jed-

nego banku mogą powodować straty w bankach z nim połączonych, także 

będących w dobrej kondycji, ale zmuszonych ogólną sytuacją do wyprzedaży 

aktywów ze stratą. W sytuacji paniki i masowego wycofywania depozytów 

może dojść do utraty płynności w całym sektorze, wtedy takie banki „zdro-

we” mogą stać się niewypłacalne10. 

Systemowe zachwianie stabilności banków niesie zagrożenie dla całej go-

spodarki. Okoliczność ta stanowi kolejny silny argument na rzecz „specjalnej” 

ochrony systemu bankowego przed destabilizacją, przy czym regulacje doty-

czące sektora bankowego są znacząco szersze od tych odnoszących się do 

instytucji niebędących bankami. Z tych względów instytucje sieci mają dwa 

zasadnicze zadania: z jednej strony prewencyjne (zapobieganie destabilizacji, 

monitorowanie i identyfikacja zagrożeń, zmniejszanie występowania zakłó-

ceń), z drugiej zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, jeżeli już one wystąpią, 

i łagodzenie ich konsekwencji11. Nieskuteczność takich działań może prowa-

dzić do spadku zaufania zarówno do banków, jak i podmiotów tworzących 

sieć bezpieczeństwa12. Z tych powodów wymaga się od banków posiadania 

odpowiednio wysokiego kapitału własnego i regulacyjnego, by pozwalał on 

przetrwać szoki rynkowe. Banki partycypują w tworzeniu funduszy gwarantu-

jących wypłaty depozytów, ich działalność podlega systematycznej kontroli. 

Na koniec warto poczynić uwagę dotyczącą występowania negatywnych na-

stępstw otoczenia banków siecią ochrony. Stwarza ona bowiem pokusę nad-

użycia (moral hazard). Wynika to stąd, iż świadomość istnienia mechanizmów 

chroniących banki przed upadłością może powodować podejmowanie przez 

nie decyzji służących maksymalizacji zysków, które są zarazem obciążone wy-

sokim ryzykiem.  
                                       

 
9
 P. Smaga, Istota ryzyka systemowego, „Studia Ekonomiczne” 2014, nr 1, 

s. 46–47. 
10

 O. Szczepańska, dz. cyt., s. 20–27; G. Kaufman, Bank Failures, Systemic Risk and 

Bank Regulation, “The Cato Journal” 1996, vol. 16, no. 1. 
11

 A. Alińska, Sieć bezpieczeństwa finansowego jako element stabilności funkcjo-

nowania sektora bankowego, Warszawa 2011, s. 88–95. 
12

 J. Koleśnik, Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Warszawa 

2011, s. 54. 
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Przebudowa i budowa struktury organizacyjnej  

i właścicielskiej banków 

Banki komercyjne 

Pierwsze kroki na drodze do przebudowy polskiego systemu bankowego 

podjęto już w latach osiemdziesiątych XX w., inicjowała je ustawa Prawo ban-

kowe z 1982 r.13 Podstawowe ramy funkcjonowania systemu bankowego za-

wierała ustawa Prawo bankowe ze stycznia 1989 r.14 Wskazała ona zasady 

tworzenia banków, w tym wymogi kapitałowe, określiła jednolite podstawy 

prawne działalności banków niezależnie od formy właścicielskiej: spółek pań-

stwowych, prywatnych i banków spółdzielczych. Zniosła ograniczenia przed-

miotowe, podmiotowe i terytorialne funkcjonowania banków, wprowadzając 

możliwość konkurowania o klienta (w okresie PRL obowiązywała specjalizacja 

sektorowa banków)15.  

Dla budowy nowych podmiotów podstawowe znaczenie miało wy-

dzielenie z NBP czynności związanych z bezpośrednim kredytowaniem 
                                       

13
 Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. Prawo bankowe, DzU 1982, nr 7, poz. 57.  

14
 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe, DzU 1989, nr 4, poz. 21. 

15
 Osobnym problemem wymagającym uregulowania były oszczędności ludności 

zgromadzone na książeczkach mieszkaniowych założonych przed 23 października 1990 r. 

(ustawa z 28 grudnia 1989 r. o uporządkowaniu stosunków kredytowych, DzU 1989, 

nr 74 poz. 440 zniosła preferencje w tym zakresie). Sprawę podniosła dopiero ustawa 

z 1995 r., która wprowadziła rekompensatę w postaci premii gwarancyjnych, które 

właściciel książeczki mógł otrzymać, gdy podjął budowę/zakup mieszkania; likwidacja 

książeczki uprawniała do wycofania wkładu wraz z odsetkami (ustawa z dnia 30 listo-

pada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, 

udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwaran-

cyjnych; tekst jednolity DzU 2003, nr 119, poz. 115). Likwidacja książeczek przyspieszy-

ła w drugiej połowie 2001 r., po ogłoszeniu rozporządzenia Rady Ministrów z lutego 

2001 r. (DzU 2001, nr 15, poz. 15), które nie przewidywało możliwości wypłaty premii 

w przypadku zmiany tytułu prawnego do zajmowanego lokalu (wykup lokalu). Rozpo-

rządzenie zakwestionował w listopadzie 2001 r. Trybunał Konstytucyjny. Z dniem 

12 sierpnia 2002 r. straciło ono moc obowiązującą. Sprawę uregulowała ustawa z dnia 

27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów 

mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmia-

nie niektórych ustaw. Przywróciła ona możliwość wypłaty premii gwarancyjnej w sytu-

acji zmiany tytułu prawnego do zajmowanego lokalu. DzU 2002, nr 127, poz. 1090.  
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przedsiębiorstw i przekazanie ich wyodrębnionym bankom. Decyzję podję-

to w 1988 r., zrealizowano w 1989 r. w oparciu o ustawę o NBP16. Na bazie 

oddziałów NBP stworzono dziewięć banków regionalnych, które rozpoczęły 

działalność z dniem 1 lutego 1989 r.17 Banki „dziewiątki” dały fundament 

rozwoju bankowości uniwersalnej18. W kolejnych latach były prywatyzo-

wane, ich nabywcami stały się głównie banki zagraniczne, następowały też 

liczne fuzje i konsolidacje.  

Zgodnie z ustawą Prawo bankowe udzielanie licencji na tworzenie no-

wych banków w pierwszych latach transformacji należało do NBP. Początko-

wo prowadził on w tym zakresie liberalną politykę, założenie banku było ła-

twe z powodu niskich wymogów kapitałowych (150 tys. zł, od 1990 r.  

2 mln zł), licencje wydawano bez badania źródeł środków na zakup akcji, ist-

niała możliwość emitowania akcji założycielskich na okaziciela. Na koniec 

1989 r. działały 24 ogólnokrajowe banki komercyjne, w tym: 6 istniejących 

wcześniej19, 9 powstałych na bazie oddziałów NBP, Bank Gospodarstwa Kra-

jowego reaktywowany przez Ministra Finansów oraz 8 podmiotów, które 

uzyskały nowe licencje. W roku 1990 takie licencje otrzymało aż 49 podmio-

tów (w tym 3 spółki z udziałem kapitału zagranicznego)20. Na koniec 1990 r. 

działało 60 banków komercyjnych, w tym 11 państwowych, 1 państwowo- 

                                       
16

 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim, DzU 1989, nr 4, 

poz. 22.  
17

 Do grupy banków wydzielonych z NBP dołączył w końcu 1993 r. Polski Bank In-

westycyjny, który przejął depozyty walutowe ludności przechowywane w NBP. W 1997 r. 

NBP podpisał umowę o sprzedaży PBI Kredyt Bankowi. 
18

 P. Wyczański, System bankowy w Polsce w latach 1989–1990, „Bank i Kredyt” 

2007, nr 2, s. 62–63; B. Pietrzak, System bankowy [w:] System finansowy w Polsce, red. 

B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Warszawa 2008, s. 92.  
19

 Chodzi o banki „odziedziczone” po PRL: Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ), 

Bank Polska Kasa Opieki SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Powszechna Kasa Osz-

czędności oraz powstałe w latach 1987–1988: Bank Rozwoju Eksportu SA i Łódzki Bank 

Rozwoju SA, ten pierwszy stał się jednym z prężniejszych banków, ten drugi został 

objęty w końcu 1991 r. zarządem komisarycznym, a potem wchłonięty przez Bank 

Inicjatyw Gospodarczych SA, który powstał w 1989 r.). Ponadto istniały 1663 banki 

spółdzielcze zrzeszone w BGŻ. NBP, System bankowy w Polsce w latach dziewięćdzie-

siątych, Warszawa 2001, s. 37. 
20

 Ponadto 42 banki jako spółki akcyjne z kapitałem polskim i 4 jako banki spół-

dzielcze (z tego 3 na bazie placówek dotychczasowych podmiotów).  
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-spółdzielczy (BGŻ), 46 w formie spółek akcyjnych z polskim kapitałem oraz 

3 banki w formie spółek akcyjnych z udziałem kapitału zagranicznego, a także 

1663 banki spółdzielcze. W 1991 r. nowe licencje bankowe uzyskało 17 pod-

miotów (w tym 6 spółek z udziałem kapitału zagranicznego)21.  

Część nowo powstałych banków miała niski kapitał, nie były one też przy-

gotowane do funkcjonowania w nowej rzeczywistości gospodarczej, w ich 

portfelach pojawiły się należności, których odzyskanie nastręczało proble-

mów. Za stabilność systemu w tym czasie odpowiedzialny był przede wszyst-

kim NBP, to on inicjował procesy mające służyć wzmocnieniu banków. Ko-

nieczne stało się podniesienie wymogów wobec kadr zarządzających oraz 

głównych akcjonariuszy (często nieponoszących odpowiedzialności za funk-

cjonowanie banków). W tych okolicznościach w połowie 1992 r. znowelizo-

wano prawo bankowe: podwyższono wymogi kapitałowe dotyczące kapitału 

własnego banków (do 7 mln zł), konieczne stało się dokapitalizowanie tych 

podmiotów, które nie spełniały wymogów. Ograniczono wydawanie licencji 

bankowych i zaostrzono normy ostrożnościowe. Odtąd jeden założyciel nie 

mógł być właścicielem więcej niż połowy kapitału założycielskiego, co naj-

mniej dwie osoby z zarządu musiały mieć odpowiednie kwalifikacje i do-

świadczenie, kapitał banku nie mógł pochodzić z pożyczki, nie mógł być ob-

ciążony, licencja wygasała, jeżeli bank w ciągu roku nie podjął działalności22. 

W maju 1993 r. NBP wdrożył szczegółowe kryteria udzielania licencji na utwo-

rzenie nowego banku, obowiązywały one do początku 1998 r., kiedy weszło 

w życie nowe prawo bankowe23. 

Zaostrzenie polityki licencyjnej oznaczało mniejszą liczbę nowo zakłada-

nych podmiotów. O ile do 1991 r. wydano 66 licencji (w tym dla 9 spółek ak-

cyjnych z udziałem kapitału zagranicznego oraz 3 oddziałów banków zagra-

nicznych)24, w roku 1992 – 5 licencji, o tyle w latach 1993–1998 „jedynie” 

                                       
21

 NBP, System bankowy…, s. 37, 41.  
22

 Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 lipca 1992 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo bankowe, DzU 1992, nr 72, 

poz. 359. 
23

 NBP, System bankowy…, s. 39. 
24

 Tamże, s. 37, 41. Jeśli idzie o oddziały banków zagranicznych, 2 licencje wydano 

w 1990 r. i 1 w 1991 r., działalność podjął ostatecznie tylko jeden podmiot. W latach 

1992–2000 nie została wydana żadna zgoda na otwarcie oddziału banku zagraniczne-

go. Podczas przystępowania Polski do OECD w 1999 r. zniesiono formalne ograniczenia 
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19 licencji, z tego 6 dotyczyło w istocie rzeczy przekształceń istniejącej struk-

tury25. Zgodnie z nowymi wymaganiami do działalności były dopuszczane 

jedynie wiarygodne podmioty. Zahamowano także przejściowo wchodzenie 

do Polski banków zagranicznych, które miały duże przewagi nad słabymi pol-

skimi instytucjami i je zdominowały kapitałowo i konkurencyjnie. Bankom 

zagranicznym uzyskującym licencje w poprzednich latach przyznano np. pre-

ferencyjne ulgi podatkowe (do wysokości wniesionego kapitału) w ciągu 

pierwszych trzech lat działalności, możliwość wnoszenia i utrzymywania kapi-

tału w walutach obcych oraz swobodę transferu 15% zysków. Od 1995 r. licz-

ba licencji udzielanych bankom zagranicznym zaczęła rosnąć, miało to zwią-

zek z ich udziałem w procesie restrukturyzacji słabych kapitałowo banków 

krajowych. W latach 1995–1998 w oparciu o kapitał zagraniczny powstało 

9 nowych banków oraz przejęto kontrolę nad 7 bankami wymagającymi do-

kapitalizowania26. 

Od początku lat dziewięćdziesiątych gros banków znajdowało się w trud-

nej sytuacji finansowej, konieczna była ich sanacja, a także restrukturyzacja 

wierzytelności w podmiotach, które miały problem z pakietami „złych kredy-

tów” (w 1993 r. udział należności zagrożonych wynosił 31%)27. Problemy ban-

ków wynikały z wielu okoliczności: recesji w gospodarce, utraty przez kredy-

tobiorców (głównie przedsiębiorstwa państwowe) zdolności do obsługi 

kredytów z powodu trudnej sytuacji makroekonomicznej, wysokiej inflacji 

i urealnienia stóp procentowych, ale też dużych błędów popełnianych przez 

banki. Banki zbyt „hojnie” udzielały kredytów bez wnikliwej analizy zdolności 

finansowej i wiarygodności klientów, nie stosowały właściwego zabezpiecze-

                                    

wobec otwierania oddziałów banków zagranicznych. Licencje zaczęto wydawać po 

2004 r. w oparciu o normy unijne, po wejściu Polski do UE.  
25

 W 1992 r. wydano 5 licencji na utworzenie banków z kapitałem polskim, w 1993 – 

1 licencję (wydzielenie z NBP Polskiego Banku Inwestycyjnego), w 1994 – 1 licencję (na 

utworzenie banku z kapitałem zagranicznym), w 1995 – 7 licencji (w tym 4 dla banków 

z kapitałem zagranicznym i 3 dla banków regionalnych, które miały zrzeszać banki spół-

dzielcze, piszę o tym dalej), w 1996 – 5 licencji (w tym 2 dla banków z kapitałem zagra-

nicznym oraz 3 dla spółdzielczych banków regionalnych), w 1997 – 5 licencji (w tym 3 dla 

banków z kapitałem zagranicznym i 2 dla spółdzielczych banków regionalnych). 
26

 NBP, System bankowy…, s. 56, 57.  
27

 Złe kredyty „odkryto” po wprowadzeniu nowych zasad klasyfikacji grup akty-

wów. Tamże, s. 65. 
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nia kredytów, miały zbyt niskie fundusze własne i rezerwy, by pokryć ewentu-

alne straty. Było to możliwe w warunkach nie do końca właściwego nadzoru 

właścicielskiego, słabej infrastruktury kontrolnej i nieadekwatnych do szybko 

zmieniającej się sytuacji przepisów prawnych. Banki nie były po prostu przy-

gotowane do dynamicznie ewoluującej sytuacji ani kadrowo, ani kapitałowo, 

nie miały właściwych narzędzi i procedur zarządzania sytuacją kryzysową28.  

Rosnące zagrożenie niewypłacalnością dotyczyło szczęśliwie pojedyn-

czych i raczej mniejszych banków komercyjnych, niemniej jego bagatelizacja 

mogła skutkować powstaniem problemów o charakterze systemowym. Pro-

ces sanacji bankowości i jej restrukturyzacji podjęto w 1993 r., wymagał on 

kilku lat przekształceń, dodajmy, że nie zawsze zakończonych sukcesem29. 

W akcję pomocy angażował się mocno NBP: udzielał bankom kredytów refi-

nansowych, gwarantował emisje obligacji i odkupywał obligacje restruktury-

zacyjne emitowane przez zagrożone banki. Dodatkowo zwalniał niektóre 

z nich z tworzenia rezerwy obowiązkowej. W 1994 r. liczba banków mających 

współczynnik wypłacalności poniżej 8% wynosiła 18, w 1996 r. spadła do 7. 

Banki zostały wzmocnione kapitałowo, w kolejnych latach przyśpieszono pro-

ces ich prywatyzacji. W trudnych okolicznościach tego okresu został powoła-

ny w 1994 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, o którym piszę dalej.  

Pomimo poważnych problemów połowy lat dziewięćdziesiątych jedynie 

3 banki ogłosiły w 1995 r. niewypłacalność, kolejne upadłości odnotowano 

w 1999 i 2000 r. – po jednym banku, ponadto 3 banki zostały w latach 1997–

2000 zlikwidowane30. Jeden z największych „upadków” dotyczył Banku Staro-

polskiego SA w Poznaniu, formalnie został on ogłoszony w 2000 r., choć sprawa 

ciągnęła się przez kilka lat. Bank ten stworzyli w 1990 r. poznańscy biznesmeni 

powiązani z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Westa. Na skraju bankructwa 

stanął po raz pierwszy w 1994 r. na skutek złego zarządzania. Wtedy większość 

udziałów kupił jeden z najbogatszych Polaków, Piotr Bykowski, jednocześnie 

właściciel Polskiego Towarzystwa Samochodowego. Bank dość agresywnie 

                                       
28

 E. Śleszyńska-Charewicz, Korzystne tendencje. Sektor bankowy w 1995 roku, 

„Bezpieczny Bank” 2001, nr 9 (95), s. 60. 
29

 Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw 

i banków oraz o zmianie niektórych ustaw. DzU 1993, nr 18, poz. 82. 
30

 Liczba przejęć do 2000 r. wyniosła 15, a liczba połączeń 13. NBP, System ban-

kowy…, s. 59. 
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wszedł na rynek kredytów i depozytów, wprowadzając lokaty opiewające m.in. 

na dolary amerykańskie. Ponieważ działalność nie przynosiła oczekiwanych 

korzyści, prezes Bykowski założył Invest-Bank Ukraina (na Ukrainie), by finan-

sować działalność PTS. Operację powtórzono w Mołdawii (zakup akcji 

Oguzbanku). Stworzono w sumie piramidę finansową, zagraniczne banki poży-

czały od Banku Staropolskiego i kredytowały PTS. Bykowski podjął też współ-

pracę z Zygmuntem Solorzem, który wniósł kapitał do Invest Banku i został 

prezesem Banku Staropolskiego. Kontrola audytorów i Generalnego Inspekto-

ratu Nadzoru Bankowego wskazała, że bank nie miał płynności. Kiedy Komisja 

Nadzoru Bankowego zgłosiła do sądu gospodarczego wniosek o upadłość ban-

ku, wybuchła panika wśród klientów. Ostatecznie 11 lutego 2000 r. sąd ogłosił 

upadłość Banku Staropolskiego. Depozyty jego 150 tys. klientów opiewały na 

800 mln zł, z tego 625 mln zł zostało objętych gwarancją funduszu gwarancyj-

nego (fundusz pokrył 484 mln zł, resztę roszczeń uregulowano z płynnych środ-

ków banku i masy upadłościowej)31. Skutki upadłości banku odczuł cały system 

bankowy, który musiał „złożyć się” na wypłacone z funduszu środki.  

Równolegle przez cały czas dokonywały się fuzje polegające na przejmo-

waniu słabszych banków przez silniejsze kapitałowo, a także „normalne” fu-

zje. Uczestniczyły w nich banki zagraniczne, ich wchodzenie na polski rynek 

w wielu przypadkach uzależniane było od dokapitalizowania i sanacji polskich 

banków. Proces sanowania dokonywał się głównie drogą przejmowania naj-

słabszych podmiotów przez silniejsze kapitałowo. Towarzyszyła temu prywa-

tyzacja banków państwowych. Miała ona służyć wzmocnieniu kapitałowemu 

banków i ich modernizacji, przeniesieniu odpowiedzialności za wyniki finan-

sowe na nowych właścicieli, wyeliminowaniu wpływów politycznych, a także 

zasileniu budżetu państwa dochodami ze sprzedaży banków. Prywatyzacja 

doprowadziła do dominacji kapitału zagranicznego w polskiej bankowości. 

Jednocześnie uczestniczące w niej podmioty zagraniczne „przyniosły” nowe 

doświadczenia, pobudziły modernizację infrastruktury, procedur i procesów 

zarządczych, przyczyniły się do podniesienia konkurencji na rynku.  

Od 1998 r. banki funkcjonowały w oparciu o Prawo bankowe przyjęte 

ustawą z 1997 r.32 Określiła ona próg kapitału założycielskiego na 5 mln ECU, 
                                       

31
 B. Michalewska, M. Werbolewski, Upadek Banku Staropolskiego i jego konse-

kwencje dla systemu bankowego w Polsce, Poznań 2006, s. 7–14. 
32

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU 1997, nr 140, poz. 939. 
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wskazała zakres wykonywanych przez różne typy banków czynności banko-

wych, możliwości udzielania kredytów, gwarancji i poręczeń, wprowadziła 

instytucję grupy bankowej oraz rozszerzała przepisy w zakresie postępowania 

naprawczego, likwidacji i upadłości banków33.  

W połowie lat dziewięćdziesiątych rozpoczął się stopniowy proces przy-

gotowań i dostosowań polskich regulacji w zakresie działalności banków do 

norm prawa europejskiego. Chodziło o wdrożenie do polskiego prawa unij-

nych dyrektyw w odniesieniu do licencjonowania i nabywania pakietów akcji 

banków, zasad otwierania oddziałów banków zagranicznych, prowadzenia 

działalności transgranicznej, wykonywania czynności kontrolno-nadzorczych 

itd. Te i inne kwestie uregulowano w Prawie bankowym z 1 kwietnia 2004 r., 

służącym harmonizacji prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej34.  

Opisana wyżej polityka licencyjna oraz procesy fuzji i konsolidacji wpłynę-

ły na stopniowy spadek liczby banków komercyjnych. Tak naprawdę zaczął 

być on dostrzegany po 2000 r. (tab. 1; w tabeli pokazano także liczbę banków 

po 2004 r., by wskazać, że nie uległa ona istotniejszej zmianie w stosunku do 

stanu z 2004 r., kiedy Polska wstąpiła do UE).  

Tabela 1. Banki w Polsce w latach 1990–2010. Banki komercyjne i spółdzielcze 

Lata 
Banki  

komercyjne 
Oddziały instytucji 

komercyjnych 
a Banki spółdzielcze 

1 2 3 4 

1990 60 x 1663 

1991 83 x 1663 

1992 85 x 1663 

1993 87 x 1663 

1994 83 x 1612 

1995 81 x 1510 

1996 81 x 1394 

1997 81 x 1295 

1998 84 x 1189 

1999 86 x  781 

2000 73 x  680 

                                       
33

 W.L. Jaworski, Banki i system bankowy [w:] Banki – rynek, operacje, polityka, 

red. W.L. Jaworski, Z. Krzyżkiewicz, B. Kosiński, Warszawa 2002, s. 47 i n. 
34

 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz 

o zmianie innych ustaw. DzU 2004, nr 9, poz. 870; J. Kozioł, Dwadzieścia lat transfor-

macji polskiego sektora bankowego, „Rocznik Żyrardowski” 2009, s. 191.  
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1 2 3 4 

2001 69 x 642 

2002 59 x 605 

2003 58 x 600 

2004 54 3 596 

2005 54 7 588 

2006 51 12 584 

2007 50 14 581 

2008 52 18 579 

2009 49 18 576 

2010 49 21 576 

a – Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. polski nadzór 
bankowy potwierdzał właściwym organom nadzorczym państw Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego otrzymanie notyfikacji informujących o zamiarze podjęcia 
przez instytucje kredytowe podlegające ich nadzorowi działalności na terytorium 
Polski poprzez oddział. Do 2007 r. złożono 23 notyfikacje, z czego 15 podmiotów 
podjęło działalność operacyjną (1 po niespełna dwóch latach zrezygnował z pro-
wadzenia działalności – Jyske Bank A/S). 

Banki według struktury właścicielskiej 

Wyszczególnienie 1990 
a 

1995 2000 2010 

Banki komercyjne
b
 71 81 74 70 

c 

z przewagą kapitału państwowego 12 27   7   4 

z przewagą kapitału prywatnego 49 54 67 66
c 

polskiego . 36 20   6 

zagranicznego . 18 47 60
c 

Banki spółdzielcze 1663 1510 680 576
d
 

a – dane nie w pełni porównywalne z tymi za lata późniejsze z uwagi na odmienną 
klasyfikację; 

b – bez banków w stanie upadłości i w likwidacji, z bankami w stanie organizacji; 
c – w tym 21 oddziałów banków zagranicznych; 
d – bez 3 banków zrzeszających. 

Źródło: NBP, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r., Warszawa 2012, s. 66, 

69; UKNF, Raport o sytuacji banków w 2007 roku, Warszawa 2008, s. 20; UKNF, Raport 

o sytuacji banków w 2010 roku, Warszawa 2011, s. 13; C. Leszczyńska, Okres 1918–

2010 [w:] Zarys historii Polski w liczbach, red. J. Łukasiewicz, Warszawa 2012, s. 515; 

GUS, Monitoring banków 2011, Warszawa 2012, s. 47. 

Komentując powyższe dane, należy stwierdzić, że część fuzji i konsol i-

dacji dokonywanych już w pierwszej dekadzie XXI w. była następstwem 



Polski system bankowy w okresie transformacji... 

 

141 

łączenia banków zachodzącego poza Polską, co wymuszało analogiczne 

działania banków funkcjonujących w Polsce należących do właścicieli za-

granicznych. W sumie spadek liczby banków komercyjnych był spowodo-

wany głównie procesem konsolidacji, upadłości nie miały nań istotniejsze-

go wpływu, w sumie bowiem niewypłacalność dotknęła pięć raczej małych 

banków komercyjnych. 

Banki spółdzielcze 

Proces przebudowy bankowości spółdzielczej rozpoczęła ustawa Prawo 

bankowe z 1989 r., która zwiększyła autonomię banków spółdzielczych i posze-

rzyła zakres ich działalności pod względem przedmiotowym, podmiotowym 

i terytorialnym (zniosła ograniczenia terytorialne). Fundamentalną reorganiza-

cję umożliwiła ustawa o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości 

z 20 stycznia 1990 r.35 Zlikwidowała ona związki spółdzielcze i otworzyła drogę 

do przekształcania się banków spółdzielczych w samodzielne, samorządne 

i samofinansujące się podmioty. BGŻ przestał być centralą z prawem wykony-

wania lustracji, stosunki banków z BGŻ miały zostać oparte na umowach 

o wzajemnej współpracy.  

Zrzeszanie się banków spółdzielczych w BGŻ przestało być obligatoryjne, 

do końca 1992 r. miały one określić, czy chcą pozostać w strukturze BGŻ, czy 

też stworzyć odrębną. Do końca 1990 r. współpracę podjęło 1576 podmio-

tów, pozostałe wybrały inną drogę, tworząc odrębne struktury, po części na-

wiązujące do przedwojennych tradycji36. W 1990 r. 124 banki spółdzielcze 

powołały Gospodarczy Bank Wielkopolski SA (GBW SA) z siedzibą w Poznaniu, 

w 1992 r. 129 banków uruchomiło Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni 

SA we Wrocławiu (GBPZ SA), kilkanaście banków wraz ze związkami i organi-

zacjami rolniczymi powołało Bank Unii Gospodarczej SA (BUG SA) w Warsza-

wie. Według stanu na koniec 1994 r. na 1612 banków spółdzielczych ogółem 

                                       
35

 Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności 

spółdzielczości, DzU 1990, nr 6, poz. 36; M. Szyszko, Banki spółdzielcze [w:] Po-

średnictwo finansowe w Polsce, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Warszawa 2009, 

s. 82. 
36

 J. Szambelańczyk, Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych, 

Poznań 2006, s. 40. 
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do zrzeszenia BGŻ należało 1181 banków, do GBW SA – 112, do BGPZ SA – 

222, do BUG SA – 95; 2 banki pozostały niezrzeszone37.  

Banki spółdzielcze dużo silniej zostały dotknięte sytuacją kryzysową ani-

żeli banki komercyjne, w latach dziewięćdziesiątych problemy ze stabilnością 

i wiarygodnością miało bardzo wiele podmiotów. Zaprezentowane w tab. 1 

statystyki pokazują, że pomiędzy rokiem 1990 a 2000 liczba banków spół-

dzielczych spadła z 1663 do 680, a w roku 2010 wynosiła tylko 576 podmio-

tów. Jak widać, spadek dokonał się w dekadzie lat dziewięćdziesiątych, a tak 

naprawdę w jej drugiej połowie, do 2000 r. Był on skutkiem przede wszystkim 

fuzji i łączenia banków, to zaś – podobnie jak w przypadków komercyjnych, 

choć na dużo większą skalę – metodą „ratowania” słabych banków.  

Banki spółdzielcze od początku transformacji znajdowały się w złej sytua-

cji finansowej, w kolejnych latach ulegała ona pogorszeniu, instytucje te no-

towały coraz większe straty. Przyczyny tej recesji były podobne do czynników 

wskazanych dla banków komercyjnych, ale występowały też okoliczności wła-

ściwe tylko dla tego sektora. BGŻ, który pełnił rolę centralnego związku spół-

dzielczego i organu nadzorczego, zezwalał bankom (bez wymaganej zgody 

prezesa NBP) na szerokie rozbudowywanie czynności bankowych oraz 

przedmiotowego i terytorialnego zakresu działania38. W warunkach deregula-

cji banki spółdzielcze zbyt swobodnie udzielały kredytów i ryzykownie stoso-

wały gwarancje bankowe, wchodząc na nieznany sobie obszar przedmiotowy 

i podmiotowy, udzielając kredytów firmom, których nie znały. Do nowych 

warunków banki nie były przygotowane ani kapitałowo, ani kadrowo, brako-

wało profesjonalnego zarządzania ryzykiem. Od 1992 r., po nowelizacji prawa 

spółdzielczego, nadzór nad bankami spółdzielczymi stał się domeną NBP. 

Nadzorowanie licznych banków było trudne, miały one bardzo zróżnicowane 

fundusze własne. Wprowadzenie jednolitych regulacji groziłoby konieczno-

ścią usunięcia z systemu najsłabszych podmiotów, był też opór po stronie 

spółdzielców39. W tych warunkach wybrano model stopniowej sanacji po-

                                       
37

 T. Orzeszko, Banki spółdzielcze w Polsce, Poznań 1998, s. 67–68. 
38

 BGŻ w wyniku zmian ustawowych utracił uprawnienia kontrolno-nadzorcze na 

rzecz NBP, ale już w kwietniu 1990 r. prezes NBP powierzył ich wykonywanie ponownie 

BGŻ na drodze dwustronnego porozumienia. 
39

 R.W. Kaszubski, Restrukturyzacja banków spółdzielczych w Polsce, Warszawa 

1998, s. 13. 
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przez przejmowanie „opieki” nad najsłabszymi bankami przez silniejsze drogą 

fuzji. Wymusić je miały wymogi kapitałowe oraz obowiązek zrzeszania się. 

Zgodnie z nowelizacją prawa bankowego w 1992 r. prezes NBP zobligował 

banki niespełniające wymogów kapitałowych do zrzeszenia się do 31 grudnia 

1992 r. Przebiegało ono z oporami, o czym świadczyły podobne wymagania 

podejmowane w latach późniejszych. System nie był przygotowany do zmian.  

W 1993 r. należności zagrożone od sektora niefinansowego w bankach 

spółdzielczych stanowiły 14,8% ogółu należności, a w 1994 r. już 15,1%40. Przy 

niskich funduszach własnych współczynnik wypłacalności w końcu 1994 r. wy-

nosił tylko 2,2% (poziom bezpieczny to 8–15%). Do „trudnych” kwalifikowało 

się około 350–400 banków (o wypłacalności poniżej 8%), do niewypłacalnych 

– 220 banków w 1993 r. i ponad 300 w 1994 (miały ujemny współczynnik 

wypłacalności)41. Sytuacja ta rodziła ryzyko rozlania się problemów płynno-

ściowych na większą grupy podmiotów.  

W tych okolicznościach w czerwcu 1994 r. została uchwalona ustawa 

o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ42. Była to trzecia próba roz-

wiązania problemów sektora, reforma była konieczna, jej niepowodzenie 

groziło pogłębianiem trudności i rozlewaniem się zagrożeń na cały system 

bankowy. Ustawa zmieniała strukturę sektora i wskazywała kierunek oraz 

metody jego restrukturyzacji. System miał być trójszczeblowy: bank krajowy – 

banki regionalne – banki spółdzielcze. Bankiem krajowym miał być BGŻ, prze-

kształcono go z banku państwowo-spółdzielczego w spółkę akcyjną (66% akcji 

należało do Skarbu Państwa, pozostała część do banków spółdzielczych). 

Szczebel pośredni stanowiło dziewięć banków regionalnych43, osiem powsta-

ło w oparciu o bazę oddziałową BGŻ, dziewiątym był GBW SA. Do struktury 

tej nie weszły zachowujące odrębność GBPZ SA i BUG SA. Banki należące do 

zrzeszenia BGŻ zobligowano do zrzeszenia się we właściwym terytorialnie 

banku regionalnym. Te, które chciały mieć ponadlokalny obszar działania, 

                                       
40

 J. Szambelańczyk, Banki spółdzielcze…, s. 109. 
41

 R.W. Kaszubski, dz. cyt., s. 14; J. Szambelańczyk, Banki spółdzielcze…, s. 48–49. 
42

 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych 

i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw. DzU 1994, nr 80, 

poz. 369. 
43

 Ich siedziby były w Bydgoszczy, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Pozna-

niu, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu. 
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musiały się konsolidować. Konsolidację wymuszały dodatkowo minima fun-

duszy własnych wskazane przez władze nadzorcze (od 1998 r. 300 tys. euro).  

Restrukturyzacja banków spółdzielczych prowadzona była przez drugą 

połowę lat dziewięćdziesiątych. Otrzymały one niskooprocentowane pożycz-

ki, obligacje restrukturyzacyjne od Skarbu Państwa, zwolnienia podatkowe (by 

wzmocnić fundusze własne), prowadzono wykup zagrożonych wierzytelności, 

NBP zwalniał je z obowiązku odprowadzania rezerw, prowadzono konsolida-

cję44. Restrukturyzacja objęła też BGŻ SA, by mógł on stać się bankiem krajo-

wym zapewniającym efektywność i bezpieczeństwo systemu. Został dokapitali-

zowany przez rząd (była to formalnie „rekompensata” za trudne do odzyskania 

zobowiązania przedsiębiorstw rolno-spożywczych), został unowocześniony pod 

względem technologicznym i zarządczym. Proces sanacji odbywał się poprzez 

wzmocnienie kapitałowe (dzięki obligacjom restrukturyzacyjnym), redukcję 

kosztów, zmniejszenie należności zagrożonych i „złych” kredytów. Poprawiły się 

wyniki finansowe, wraz z nimi rosło zaufanie klientów i depozyty. Wymuszona 

poprzez progi kapitałowe konsolidacja (od 1998 roku 300 tys. euro) ozna-

czała spadek liczby banków (tab. 1), największy w 1999 r. (o 408 podmio-

tów, w 2000 r. o 100 podmiotów). Łącznie w latach 1991–2010 liczba banków 

spółdzielczych zmniejszyła się z 1663 do 576 i na zbliżonym poziomie utrzyma-

ła się przez kolejne lata. Nie wszystkie banki osiągnęły próg 300 tys. euro we 

wskazanym czasie (do 2000 r. posiadała go połowa podmiotów). Bankom spół-

dzielczym udało się stopniowo powiększyć kapitały własne i sumę bilansową. 

Było to konieczne także dlatego, że musiały zderzać się z coraz większą konku-

rencją ze strony banków komercyjnych. Udział banków spółdzielczych w akty-

wach sektora bankowego wynosił po 2004 r. średnio 6%45.  

Sprawę kształtu bankowości spółdzielczej podjęto po raz kolejny w usta-

wie z 7 grudnia 2000 r.46 Zniesiono system trójszczeblowy (wyłączono z niego 

BGŻ), obejmować miał odtąd dwa szczeble: banki spółdzielcze jako pierwszy 

szczebel i banki regionalne jako drugi szczebel. Miały zostać zbudowane banki 

zrzeszające, a banki spółdzielcze mogły wybierać przynależność do takiego 

banku. Utrzymano ograniczenia terytorialne zakresu działania małych i śred-

                                       
44

 A. Szelągowska, Instytucje rynku finansowego w Polsce, Warszawa 2007, s. 167. 
45

 UKNF, Raport o sytuacji banków w 2010…, s. 13. 
46

 Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 

zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. DzU 2000, nr 119, poz. 1252. 
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nich podmiotów do terenu województwa, na którym znajdowała się ich sie-

dziba, oraz ograniczenia przedmiotowe. Do końca 2001 r. banki miały osią-

gnąć limit funduszy własnych wynoszący 300 tys. euro47, do końca 2005 r. 

500 tys. euro, a do końca 2010 r. 1 mln euro; limit dla banków zrzeszających 

wynosił 20 mln euro do końca 2006 r. BGŻ SA miał zostać sprywatyzowany 

przy udziale polskiego kapitału spółdzielczego.  

Wzmocnienie kapitałowe sektora i przekształcenia organizacyjne postę-

powały w kolejnych latach, zmieniały się struktury bankowości spółdzielczej 

oraz miejsce BGŻ. Jedną z ważniejszych zmian było utworzenie w marcu 2002 r. 

Banku Polskiej Spółdzielczości SA (BPS SA) z siedzibą w Warszawie na drodze 

połączenia sześciu banków działających jako banki zrzeszające bądź regional-

ne. W ten sposób system obejmujący dwa zrzeszenia wzbogacił się o kolejne. 

Z inicjatywą powołania BPS SA wystąpiło w 2001 r. sześć instytucji: GBPZ SA 

(z siedzibą we Wrocławiu), BUG SA (z siedzibą w Warszawie) oraz cztery banki 

regionalne: lubelski, rzeszowski, małopolski oraz warmińsko-mazurski. Do BPS 

SA w lipcu 2002 dołączył jeszcze jeden bank regionalny – dolnośląski z Wro-

cławia. Drugie zrzeszenie stanowiło GBW SA (nazwa rynkowa to Spół-

dzielcza Grupa Bankowa), które w 2001 r. utworzyły: GBW (z  siedzibą 

w Poznaniu) oraz Bałtycki Bank Regionalny z Koszalina, a od 2002 r. także 

Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny z Bydgoszczy. Trzecie, najmniejsze, 

zrzeszenie tworzył istniejący od 1996 r. Mazowiecki Bank Regionalny 

(MBR SA). Największe było zrzeszenie BPS SA (w 2010 r. na ogólną liczbę 

576 banków zrzeszało 359 banków spółdzielczych oraz 2 banki współpra-

cujące)48.  

Proces sanacji polskiego systemu bankowego – zarówno w sektorze 

bankowości komercyjnej jak i spółdzielczej – prowadzony w latach dzie-

więćdziesiątych przyniósł pozytywne efekty, można wręcz mówić o suk-

cesie w tej dziedzinie. Poprawiły się wyniki finansowe banków i ich ren-

                                       
47

 Na koniec 2000 r. 150 banków spółdzielczych (22% ogólnej ich liczby) nie osią-

gnęło minimalnego funduszu własnego, progów nie osiągnęły też banki zrzeszające 

i regionalne. 
48

 Dodajmy, że w 2011 r. doszło do połączenia MBR SA z GBW SA. Oznaczało to 

istnienie w systemie 2 zrzeszeń: BPS SA oraz GBW SA (Spółdzielcza Grupa Bankowa). 

A. Rosa, Konsolidacja sektora bankowości spółdzielczej w Polsce, „Finanse, Rynki Finan-

sowe, Ubezpieczenia” 2012, nr 51, s. 836. 
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towność, spadły należności zagrożone. W najtrudniejszym okresie 1994 r. 

udział należności zagrożonych w należnościach brutto w całym sektorze 

bankowym wynosił średnio 28%, w bankach spółdzielczych 21%; w 1995 r. 

odpowiednio 20% i 12%; w 1996 r. – 13% i 5%; w latach 1997–2000 

średnio 12–13% i ok. 4%49.  

W analizowanym okresie diametralnie poprawiła się dostępność usług 

bankowych dzięki rozbudowie sieci oddziałów i bankowości terminalowej. Ta 

druga stała się popularna pod koniec lat dziewięćdziesiątych, kiedy zaczęto 

stosować karty płatnicze i rozbudowywać sieć bankomatów50. Polska przo-

dowała wśród państw UE pod względem tych nowych produktów i usług 

bankowych51. Już pod koniec lat dziewięćdziesiątych banki zaczęły wprowa-

dzać możliwości operacji za pośrednictwem Internetu. Pionierami były Po-

wszechny Bank Gospodarczy SA (wchłonięty później przez Bank Pekao SA), 

Wielkopolski Bank Kredytowy (potem Bank Zachodni WBK) oraz Bank Prze-

mysłowo-Handlowy SA52. W 2000 r. mBank jako pierwszy wirtualny bank zao-

ferował usługi przez Internet i telefon, niedługo potem wprowadził je PKO BP 

SA (największy bank detaliczny) oraz inne banki53. W roku 2010 wszystkie 

banki działające w Polsce prowadziły obsługę internetową. Polska była pierw-

szym krajem w Europie Centralnej, który wdrożył technologię płatności kartą 

zbliżeniową (po raz pierwszy pod koniec 2007 r.). Wzrost liczby kart i płatności 

z nimi związanych jest potwierdzeniem zaufania klientów do bezpieczeństwa 

systemu bankowego i płatności przez niego obsługiwanych.  

W okresie po akcesji  do UE polski system bankowy wzmocnił stabilność, 

systematycznie rosła suma bilansowa, poprawiały się wskaźniki płynności 

                                       
49

 R. Kata, Rola banków spółdzielczych w finansowaniu rolnictwa regionu pod-

karpackiego, Rzeszów 2003, s. 72–73; J. Szambelańczyk, Banki spółdzielcze…,  

s. 48, 109. 
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 Pierwszy bankomat zainstalowano w 1990 r., rok później zaczęto wydawać kar-

ty płatnicze.  
51

 Chodzi np. o system Express Elixir umożliwiający przelew środków w kilka se-

kund. Polska stała się jednym z najbezpieczniejszych krajów w Europie, jeżeli chodzi 

o płatności kartowe. Bankowość internetowa w Polsce – europejski lider w technologii 

i bezpieczeństwie, Warszawa 2013. 
52

 P. Wroński, Bankowość elektroniczna dla firm, Warszawa 2004, s. 12.  
53

 M. Polasik, Bankowość elektroniczna. Istota, stan, perspektywy, Warszawa 

2010, s. 64. 



Polski system bankowy w okresie transformacji... 

 

147 

i wypłacalności54. Ważną rolę w procesie stabilizacji banków odegrały także 

zbudowane w latach dziewięćdziesiątych dwie instytucje ważne dla stabilno-

ści systemu. Chodzi tu o nadzór bankowy i system gwarancji depozytów. 

Budowa stabilności i zaufania poprzez instytucje  

sieci bezpieczeństwa finansowego 

Stabilność systemu finansowego jest dobrem publicznym, dlatego podle-

ga szczególnemu zainteresowaniu i ochronie ze strony władz państwowych. 

Podstawowym narzędziem kontroli bieżącej sytuacji systemu bankowego jest 

nadzór bankowy. Jak pisze Golędzinowski, efektywny nadzór zapewnia społe-

czeństwu poczucie bezpieczeństwa, a wraz z polityką makroekonomiczną 

decyduje o stabilności finansowej kraju. Poprzez wspieranie zaufania do sys-

temu bankowego ogranicza straty po stronie deponentów i wierzycieli55.  

Podstawową przyczyną stosowania nadzoru jest zawodność wewnętrznej 

kontroli w bankach, a kluczową rolą – utrzymanie stabilności oraz bezpie-

czeństwa systemu bankowego, w tym bezpieczeństwa środków pieniężnych 

gromadzonych w bankach, a przez to utrzymanie zaufania do systemu ban-

kowego. Kolejnym celem jest zapewnienie uczciwej konkurencji między ban-

kami i eliminacja praktyk monopolistycznych. Nadzór jest także zobligowany 

do monitorowania i wspomagania banków po wykryciu problemu oraz po-

dejmowania działań mających ograniczyć negatywne oddziaływanie „zainfe-

kowanego” banku.  

U progu 1990 r. nadzór nad bankami sprawowały organy ulokowane 

w NBP prowadzące kontrolę i nadzór oraz politykę licencyjną56. W pierwszym 

okresie transformacji stosowano model nadzoru „miękkiego”, opartego na 

zaleceniach, wypełnianiu przez banki norm i procedur. Sytuacja uległa zmia-

nie po tym, jak okazało się, że kondycja banków jest słaba. W 1992 r. upraw-

                                       
54

 J. Szambelańczyk, Problem stabilności sektora bankowego na tle doświadczeń 

globalnego kryzysu finansowego [w:] Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Pro-

blemy wiodące, red. K. Jajuga, Wrocław 2011, s. 189. 
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 P. Golędzinowski, Wpływ regulacji systemu bankowego na jego efektywność, 

„Materiały i Studia”, NBP, 2009, z. 235, s. 38. 
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 Departament Nadzoru Bankowego NBP powołano 6 maja 1989 r. zarządzeniem 
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nienia nadzoru zostały wzmocnione, a prezes NBP zyskał instrumenty silniej-

szego oddziaływania na banki komercyjne. Kiedy w drugiej połowie 1992 r. 

pojawiły się symptomy kryzysu w polskim systemie bankowym (obecne także 

w roku 1993), nadzór koncentrował się na działaniach służących konsolidacji 

i restrukturyzacji zagrożonych banków. Sprowadzały się one do tworzenia 

warunków dla wprowadzania zarządów komisarycznych, podejmowania pro-

cedur i decyzji o sanacji, zawieszenia działalności banku bądź jego likwidacji, 

współuczestnictwa w programach naprawczych z udziałem NBP. Kryzys do-

tknął kilkadziesiąt banków komercyjnych, ostatecznie sądy ogłosiły upadłość 

4 podmiotów, kolejnych 10 banków postawiono w stan likwidacji i następnie 

sprzedano, a 5 banków mających zbyt niskie kapitały zobligowano do fuzji 

z większymi bankami57.  

Fundamentalna zmiana zaszła w 1997 r., kiedy nadzór bankowy został wy-

łączony z kompetencji prezesa NBP i przekazany Komisji Nadzoru Bankowego 

(KNB). Komisji przewodniczył prezes NBP, w jej skład weszli także minister fi-

nansów (lub jego delegat), przedstawiciel prezydenta, prezes Bankowego Fun-

duszu Gwarancyjnego, przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych58. 

KNB sprawowała funkcje licencyjną, regulacyjną i kontrolno-analityczną, jej 

organem wykonawczym był Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego 

(GINB), który organizacyjnie pozostał w NBP59. 

W analizowanym okresie prowadzone były zainicjowane w połowie lat 

dziewięćdziesiątych działania wzmacniające stabilność polskiego systemu 

bankowego m.in. poprzez skuteczny system monitorowania banków, wdraża-

nie zaleceń zarządzania ryzykiem kredytowym oraz poprawę systemów in-

formatycznych. Cały system regulacyjny (łącznie z prawem bankowym, o któ-

rym pisano wcześniej) miał poprawić stabilność i bezpieczeństwo z jednej 

strony banków, z drugiej ich klientów. W latach 1998–2002 około 20 banków 

komercyjnych i 300 banków spółdzielczych prowadziło postępowania na-

prawcze pod okiem KNB, w przypadku dwóch banków KNB ogłosiła decyzje 

o upadłości (wspomniany wcześniej Bank Staropolski oraz jeden bank spół-
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dzielczy). Prowadzone były prace dostosowawcze związane z zapoczątkowa-

niem procesu integracji Polski z UE po podpisaniu w 1994 r. układu stowarzy-

szeniowego60. Udoskonalono i rozwinięto metody nadzoru (oceny punktowe, 

tzw. cykl nadzorczy określający częstotliwość kompleksowych inspekcji itd.). 

Przed formalną akcesją do UE w 2004 r. system sprawnego i efektywnego nad-

zoru był już zbudowany61.  

Kolejne zmiany zaszły w 2006 r., kiedy powołano Komisję Nadzoru Finan-

sowego (KNF), integrującą instytucje nadzorujące różne segmenty rynku fi-

nansowego, w tym system bankowy62. Zintegrowanie KNB z KNF zostało 

przeprowadzone od 19 września 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. Od 1 stycznia 

2008 r. KNF objęła pełny nadzór nad sektorem bankowym, kapitałowym 

i ubezpieczeniowym. Rozwiązanie to miało usprawnić działania instytucji nad-

zorczej poprzez lepszy przepływ informacji o rynku finansowym oraz podmio-

tach podlegających kontroli. KNF, podobnie jak jej poprzedniczka, odpowiada 

za działania chroniące polską bankowość przed destabilizacją, budujące zau-

fanie do niej i chroniące interesy jej uczestników, zwłaszcza depozytariuszy. 

Główne funkcje KNF obejmują działalność licencyjną, regulacyjną, kontrolno- 

-monitorującą i dyscyplinującą; licencyjna dotyczy tworzenia banków, ich 

łączenia i zrzeszania się oraz likwidacji i upadłości; kontrolna i dyscyplinująca 

– wykrywania nieprawidłowości oraz wydawania rekomendacji w celu ogra-

niczania ryzyka bankowego.  

Kolejną ważną instytucją sieci bezpieczeństwa stał się od połowy lat dzie-

więćdziesiątych Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Powstał on w roku 1994 

w obliczu trudnej sytuacji o charakterze kryzysowym w sektorze bankowym, 

kiedy pojawiły się jednostkowe bankructwa banków. Zagrożenie bankructwami 

banków było sytuacją wcześniej Polakom nieznaną. W okresie PRL banki nie 

bankrutowały, oszczędności były bezpieczne, mogła je oczywiście „zjeść” infla-

cja (co zresztą się stało na przełomie lat 1989/1990), ale nie upadek banków. 

Państwo jako ich właściciel było gwarantem depozytów ludności. W pierwszym 

okresie transformacji gwarancje państwa zostały podtrzymane. Problem się 

zaczął komplikować, gdy pojawiły się pierwsze bankructwa banków.  
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Monitorowanie stabilności sektora bankowego prowadziły wtedy przede 

wszystkim NBP i powiązany z nim GINB. W odpowiedzi na zagrożenie falą 

bankructw w systemie bankowym, w 1994 r. podjęto prace zmierzające do 

stworzenia systemu gwarancji depozytów. Finalizowała je ustawa z 14 grudnia 

1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym63. BFG rozpoczął działalność 

w kwietniu 1995 r.64 Jako rozwiązanie przejściowe rząd zaproponował tzw. 

prowizorium gwarancyjne, w którym prezes NBP gwarantował depozyty osób 

fizycznych do 1000 ECU w 100%, a od 1001 do 3000 ECU w 90%65. Ustawa 

o BFG wprowadzała regulacje systemowe w miejsce dotąd stosowanych roz-

wiązań doraźnych. Budowa całego systemu gwarancji była niezbędna dla 

wzmocnienia zaufania do systemu bankowego. Dla przeciętnego Polaka, któ-

ry nie miał oszczędności, sprawa istnienia BFG nie miała znaczenia, ale już dla 

osób, które bankructwa banków dotykały, sprawa była ważna. Interesariu-

szem było oczywiście także państwo i bank centralny, które dotąd ponosiły 

koszty niestabilności systemu, a także same banki. W ich przypadku ważne 

było wypracowanie mechanizmów i ścieżek możliwości otrzymywania pomo-

cy finansowej w sytuacji problemów z płynnością i niewypłacalnością. System 

gwarancji tworzył zasady odpowiedzialności w przypadku upadłości, określał 

partycypowanie banków w kosztach budowania funduszu gwarancyjnego, 

w dłuższej perspektywie był ważny dla podniesienia skłonności do oszczędza-

nia. Zorganizowanie systemu i zasad współpracy podmiotów w nim uczestni-

czących wymagało czasu, na końcu system gwarancji depozytów miał być 

jednym z ważniejszych elementów sieci bezpieczeństwa finansowego66.  

Rolą BFG stało się zagwarantowanie stabilności i bezpieczeństwa finan-

sowego banków i wzrostu zaufania do instytucji kredytowych. BFG zaczął 

spełniać dwie funkcje: gwarancyjną i stabilizacyjną. Deponenci uzyskali gwa-
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rancje, że w przypadku braku zasobów pieniężnych w banku, w którym je 

złożyli, wypłat dokona zgodnie z limitami gwarancyjnymi fundusz gwarancyj-

ny67. Drugim równie ważnym zadaniem funduszu stało się wsparcie finanso-

we banków należących do systemu ubezpieczenia depozytów oraz działania 

analityczno-kontrolne68. 

Powołanie BFG wpisywało się w proces dostosowawczy polskiego syste-

mu bankowego w związku z dążeniem do integracji z Unią Europejską, która 

wymuszała wprowadzanie właściwych rozwiązań w systemie bezpieczeństwa 

finansowego69. Kiedy Polska stała się członkiem UE, wraz z procesem integra-

cji na rynkach usług bankowych zasady systemu gwarancyjnego ulegały ade-

kwatnym przekształceniom70.  

Polska, tworząc BFG, wybrała rozwiązanie, w którym fundusz powołują 

władze publiczne, system stał się obligatoryjny dla wszystkich banków działa-

jących na terytorium Polski71. Ustawa zapewniła bankom równość, propor-

cjonalność udziału w finansowaniu systemu gwarantowania oraz partycypa-

cję NBP72. Publiczny charakter BFG powoduje, że w jego zarządzie zasiadają 

zarówno przedstawiciele sektora bankowego, jak i reprezentanci instytucji 

publicznych, w ten sposób w zarządzaniu systemem gwarancyjnym uczestni-

czą obie grupy podmiotów73. Głównym zadaniem BFG jest zapewnienie 

ochrony wierzytelności deponentom z tytułu środków pieniężnych powierzo-
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nych bankom objętym systemem gwarancyjnym. Fundusz odpowiada także 

za zagwarantowanie wsparcia finansowego banków w przypadku zagrożenia 

bankructwem lub niewypłacalnością, wsparcie integracji zagrożonych ban-

ków poprzez nabycie ich akcji, udziałów lub wierzytelności, gromadzenie 

i analizowanie informacji o podmiotach objętych systemem gwarantowania 

depozytów, podejmowanie kroków zapobiegawczych w celu podtrzymania 

stabilności sektora74. 

BFG prowadzi działalność gwarancyjną oraz pomocową, z tego powodu 

występują dwa fundusze: ochrony środków gwarantowanych tworzony przez 

banki uczestniczące w systemie oraz fundusz pomocowy tworzony dodatko-

wo w sytuacji konieczności wsparcia banków. Nadrzędnym celem stała się 

działalność gwarancyjna, czyli wypłata depozytów z funduszu gwarancyjnego 

w sytuacji ogłoszenia upadłości banku na wniosek nadzoru bankowego złożo-

ny do właściwego sądu. Do systemu gwarancyjnego należeć muszą wszystkie 

krajowe banki komercyjne mające siedzibę na terytorium Polski. Fundusz 

pomocowy służy wsparciu finansowemu banków, wykonywaniu programów 

naprawczych i sanacyjnych oraz przejęć i fuzji. Limity środków gwarancyjnych 

były corocznie podwyższane: do 30 czerwca 1997 r. było to 3000 euro, do 

31 grudnia 1997 r. – 4000 euro, do 1998 r. – 5000 euro, do 1999 r. – 8000 euro, 

do 2000 r. – 11 000 euro, do 2001 r. – 15 000 euro, do 2002 – 18 000 euro 

(limit dostosowano do regulacji europejskich). Kolejna podwyżka limitu nastą-

piła w 2003 r. do 22 500 tys. euro, co spełniało minimalne wymogi stawiane 

krajom należącym do Unii Europejskiej75. Wzrost gwarancji miał wymiar eko-

nomiczny i psychologiczny, miał dawać pewność i bezpieczeństwo76. 

Wypłaty środków z funduszu gwarancyjnego przypadły głównie na lata 

1995–2004 i związane były z upadłościami banków komercyjnych i spółdziel-

czych. Najwięcej było ich do 1998 r.: w latach 1995–199877 upadły 3 banki 
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komercyjne i 88 banków spółdzielczych; w latach 1999–2001 upadły 2 banki 

komercyjne i 1 spółdzielczy. Kolejne lata były „spokojne”, do 2008 r. nie prze-

prowadzono żadnej upadłości. W całym okresie 1995–2008 wypłacono środki 

w kwocie 626,1 mln zł dla 318 tys. klientów, w tym 5 banków komercyjnych 

oraz 89 banków spółdzielczych (z tego w 1995 – 86 mln zł, w 1996 – 47 mln 

zł, w 1997 – 4,7 mln zł, w 1998 – 4,1 mln zł, w 1999 – 0,0 mln zł, w 2000 – 

484,1 mln i w 2001 – 12,5 mln zł; w pozostałych latach kwoty były niewielkie 

rzędu stu–czterystu tysięcy złotych). Warto jednocześnie odnotować, że naj-

większe liczby klientów otrzymujących wypłaty przypadły na lata: 1995 – 

90 tys. osób, 1996 – 59 tys. osób i 2000 – 147 tys. osób; na pozostałe lata 

przypadało kilka–kilkanaście tysięcy osób. Najwyższa wypłata dotyczyła roku 

2000 (484,1 mln zł) i miała związek z upadłością Banku Staropolskiego. Łącz-

nie środki wypłacone jego klientom sięgały 1 mld zł, w 50% pochodziły z fun-

duszu (484,1 mln zł). Złożyły się na nie banki uczestniczące w systemie, 

w największym stopniu PKO BP (106 mln zł) i Bank Pekao SA (90 mln zł)78. 

Dużą część wypłat pokryto z masy upadłościowej banku. Wypłaty kontynuo-

wano przez kilka lat. Podobne działania, tyle że w dużo mniejszej skali, doty-

czyły pozostałych upadłych banków komercyjnych i spółdzielczych. Z upły-

wem lat coraz więcej środków wypłacano z masy upadłościowej i aktywów 

płynnych upadających banków (w sumie ok. 188 mln zł), co wskazywało na 

rosnącą skuteczność egzekucji.  

Zakończenie  

System bankowy stanowi podstawową część systemu finansowego 

każdego kraju, a jego stabilność i wiarygodność jest uznawana za dobro 

publiczne. Tenże charakter, a także jego specyfika i wrażliwość systemu 

bankowego na szoki zewnętrzne powoduje, że podlega on szczególnej 

ochronie. Ową ochronę tworzy cały system regulacji prawnych, a także 

odpowiedzialne za stabilność systemu instytucje sieci bezpieczeństwa: 

bank centralny, nadzór bankowy oraz system gwarantowania depozytów 

(czasem także rząd, w sytuacjach wyjątkowo trudnych wydarzeń o charak-
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terze kryzysowym). Bank centralny jest nazywany pożyczkodawcą ostatniej 

instancji, ponieważ jest zdolny do udzielania kredytów w okresach, gdy 

żaden inny pożyczkodawca nie jest gotów pożyczyć bankom kwot ade-

kwatnych do ich problemów płynnościowych. Nadzór bankowy monitoru-

je i nadzoruje bieżącą działalność banków, „czuwa” nad przestrzeganiem 

przez nie norm ostrożnościowych, wymogów kapitałowych, by nie docho-

dziło w bankach do nadmiernego ryzyka zagrażającego bezpieczeństwu 

depozytów. Fundusz gwarancyjny odpowiada za bezpieczeństwo depozy-

tów i ich wypłatę w granicach kwot gwarantowanych w przypadku upadło-

ści banków.  

Szczególnie trudny okres, jeżeli idzie o stabilność i wiarygodność polskich 

banków, przypadł na pierwszą połowę lat dziewięćdziesiątych, w latach 

1992–1994 można mówić o przejawach kryzysu bankowego. Szczęśliwie nie 

skończył się on runem na banki czy masową niewypłacalnością instytucji. 

W sumie do początku XXI w. upadło 5 banków komercyjnych (ponadto 

10 banków komercyjnych postawiono w stan upadłości i sprzedano) oraz 

prawie 90 banków spółdzielczych; gros instytucji poddano procesom restruk-

turyzacyjnym oraz zobligowano do fuzji z silniejszymi bankami.  

Kompleksową sieć bezpieczeństwa bankowego zaczęto budować na po-

czątku lat dziewięćdziesiątych, zakończono w połowie tej dekady. Pełne 

oprzyrządowanie normatywne i regulacyjne instytucje ją tworzące (NBP, 

KNB i BFG) zyskały w latach 1997–1998. Służył temu proces dostosowawczy 

związany z przynależnością Polski do UE, który wymuszał odpowiedni ze-

staw działań prawno-instytucjonalnych. Podnoszono także kompetencje 

osób tworzących te instytucje i pracujące w nich. Zdobyto też szereg wła-

snych doświadczeń podczas trudnych procesów sanacyjnych i restruktury-

zacyjnych, jakim została poddana polska bankowość po kryzysie lat 1992–

1994. Polska, wstępując do UE, miała w sumie zdrowy system bankowy, 

który wymagał oczywiście dalszego wzmocnienia kapitałowego, był nato-

miast stabilny i wiarygodny.  

Sytuacja ta została utrzymana w kolejnych latach, na co wskazuje fakt, że 

w obliczu kryzysu 2008–2009 polski system bankowy okazał się dość odporny 

na jego negatywne skutki. Część badaczy twierdzi, że była to zasługa trady-

cyjnego modelu opartego na działalności depozytowo-kredytowej, z niewiel-

kim zasięgiem instrumentów pochodnych i kredytów subprime (wpływ na to 
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miał także konserwatyzm i ostrożność KNF)79. KNF już wiosną 2008 r. określiła 

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, w czerwcu wprowadziła obowią-

zek utrzymania przez banki norm płynności, prowadziła ich monitorowanie, 

a w październiku wdrożyła obowiązek codziennego raportowania transakcji 

w obrębie grup finansowych. Uważa się, że błędem KNF było zbyt późne za-

reagowanie na problem kredytów walutowych. NBP zareagował na sygnały 

kryzysowe, ogłaszając w październiku 2008 r. „Pakiet zaufania”, by umożliwić 

bankom pozyskanie środków na dłuższe terminy80. Można powiedzieć, że 

NBP dbał o płynność, KNF – o przestrzeganie zasad. 

Przygotowanie i działania instytucji sieci bezpieczeństwa do kryzysu 

i podczas jego trwania oceniane są pozytywnie. Utrzymanie płynności i sta-

bilności systemu bankowego wymagało oczywiście zastosowania nadzwy-

czajnych działań, stworzenia wsparcia płynnościowego, ale system potrafił to 

przeprowadzić (wdrożono regulacje dotyczące wymogów kapitałowych, do-

precyzowano zasady badania zdolności kredytowej, ograniczono udzielanie 

kredytów walutowych, wdrożono system stress testów). Polski system ban-

kowy cechowała w trudnym okresie kryzysowym stabilność, nie zanotowano 

upadłości żadnej instytucji finansowej, pomoc publiczna bankom okazała się 

niepotrzebna, szacowano, że w przypadku głębokiego kryzysu mogłaby ona 

wynieść 47 mld zł81. Szczęśliwie kosztów tych nie poniesiono, szczęśliwie 

„bezczynny” pozostał także BFG w zakresie wypłat środków gwarantowanych.  
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The Polish banking system in the period of Poland’s transition  
to a market economy, its stability and reliability 

Summary 

The subject of the article is the transition of the Polish banking system in the years 

1990-2008. The article presents the steps in the development of the banking system, 

the stability of banks and their resilience to crisis shocks. It shows the ownership 

structure of the Polish banking sector, the capital strengthening and the creation of the 

financial security network: banking supervision, deposit guarantee system, 

strengthening the position and tasks of the central bank – the National Bank of Poland. 

The study consists of three parts: the first presents theoretical considerations on the 

importance of stability and reliability of the banking system as a public good, the 

second - the processes of reconstruction, ownership changes and capital strengthening 

of the banking sector as an important element of the transformation of the Polish 

economy, the third – analyzes the safety net institutions and their importance in 

creating the stability of the banking system and its resilience to crisis shocks. 

Key words: The Polish banking system in transition, Polish commercial banks and 

cooperative banks, ownership changes in the Polish banking sector, the safety net in 

the Polish banking system 





 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przemiany struktur gospodarczych 
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Eksplozja przedsiębiorczości w Polsce  

po 1989 roku. Wybrane czynniki 

przyspieszające i spowalniające  

proces modernizacji 

Najlepsze osiągnięcia mają miejsce nie dlatego,  
że istnieje konkurent, ale dlatego, że ludzie są zafascy-
nowani daną sprawą, która dodaje im energii i za-
pewnia poczucie spełnienia, dzięki czemu oddają się 
jej zupełnie i poświęcają

1
.  

Christian Felber 

Wstęp 

Rok 1989 zapoczątkował w Polsce „czas nadzwyczajny”, którym niewąt-

pliwie była transformacja systemowa. Oparto ten proces na haśle „najpierw 

demokracja”, aby władzę, którą zabrano społeczeństwu po II wojnie świato-

wej, zwrócić mu między innymi w formie kartki do głosowania. Obywatele 

Polski w wyborach z 6 czerwca 1989 r. wybierali tzw. sejm kontraktowy 

(w częściowo wolnych wyborach) i drugą izbę parlamentu, senat (w całkowi-

cie wolnych wyborach). W kolejnym kroku rządzący wprowadzali metodami 

demokratycznymi kapitalizm2. Zmiana ustrojowa przebiegała bardzo szybko, 

ponieważ pierwszy demokratyczny rząd Tadeusza Mazowieckiego chciał wy-

korzystać przychylnie nastawione do reformatorów i reform społeczeństwo. 

Osiągano przy tym jeszcze jeden ważny cel psychologiczny. Tempo zmian 

                                       
1
 Ch. Felber, Gospodarka dobra wspólnego. Model ekonomii przyszłości, Rzeszów 

2014, s. 29. 
2
 W. Morawski, Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo. Gospodarka. Polityka, 

Warszawa 1998, s. 134; J. Wilkin, Jaki kapitalizm, jaka Polska?, Warszawa 1995, s. 80. 
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tworzyło, w odbiorze społecznym, silne przekonanie o nieodwracalności 

wdrażanych reform ustrojowych. 

Pakiet podstawowych ustaw zmieniających gospodarkę wchodził w życie 

1 stycznia 1990 r., a rząd Tadeusza Mazowieckiego powstał zaledwie kilka 

miesięcy wcześniej, w sierpniu 1989 r.3 Jerzy Wilkin, oceniając w 1995 r. 

zmiany instytucjonalne zachodzące w Polsce, zauważył, że kapitalizm był 

w kraju budowany odgórnie, i był to jego zdaniem kapitalizm zaprojektowa-

ny4. Jadwiga Staniszkis podkreślała w tym samym czasie, że po 1990 r. budo-

wano w Polsce „kapitalizm polityczny, kapitalizm bez kapitalistów, wprowa-

dzony odgórnie przez elitę polityczną”5. Konkludowano: „kapitalizm musiał 

zostać najpierw pomyślany, a dopiero potem wyprodukowany – odwrotnie 

niż w całej swojej dotychczasowej historii”6. To był znak ówczesnej epoki, 

którą entuzjastycznie i nie bez znamion prowokacji intelektualnej Francis 

Fukuyama nazwał czasem końca historii. 

Po 1989 r. w Polsce rozpoczął się proces gruntownej przebudowy insty-

tucji formalnych celem przywrócenia zasad wolnego rynku, poszanowania 

praw własności i swobody działalności gospodarczej. Zmiany zachodziły 

w społeczeństwie, które przez lata funkcjonowania w gospodarce socjali-

stycznej przywykło do pozorowanego egalitaryzmu. Eksplozja przedsiębior-

czości, uaktywniona ustawą z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodar-

czej, przywróciła po latach marginalizowania i skazywania na bycie reliktem 

przeszłości grupę społeczną przedsiębiorców. Szybko stali się oni wiodącym 

podmiotem zmian, kreowali je i utrwalali. Aktywność przedsiębiorców na 

polu gospodarki widoczna była w ich wkładzie w tworzenie dochodu naro-

dowego. W przedsiębiorstwach zmieniały się standardy zarządzania pro-

dukcją, współpracy kooperacyjnej, rozliczeń finansowych, zawierania umów. 

Proces modernizacyjny inspirowało to, co Jerzy Wilkin określił mianem 

„przechodzenia do kapitalizmu europejskiego”7. Społeczeństwo podjęło 

wysiłek dostosowania instytucji krajowych do oczekiwań Unii Europejskiej, 

która dla przeciętnego obywatela stanowiła przykład stabilizacji, dobrobytu 

                                       
3
 W. Morawski, dz. cyt., s. 134. 

4
 J. Wilkin, dz. cyt., s. 80. 

5
 Tamże, s. 81. 

6
 Tamże, s. 81. 

7
 Tamże, s. 20. 
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i rozwoju. Uruchomiony czynnik modernizacyjny Marcin Piątkowski nazwał 

„EU halo effect”8. 

Polska Rada Biznesu, odnosząc się do siły i potencjału rodzimych przed-

siębiorców, stwierdziła w 2017 r., że „Polscy przedsiębiorcy są pełni inicjatywy 

– zakładają dużo firm i nie zrażają się bankructwem niektórych z nich. Na 

miejsce upadłych często zakładają nowe, o innym profilu, i metodą prób 

i błędów szukają swoich szans w gospodarce wolnorynkowej. Bardzo dużo 

Polaków, nawet pracujących najemnie, miało w swojej karierze epizod pro-

wadzenia firmy”9.  

Z perspektywy trzydziestu lat od chwili rozpoczęcia procesu transformacji 

rodzi się pytanie o rolę modernizacyjną przedsiębiorców. Jakie czynniki insty-

tucjonalne, instytucji formalnych i nieformalnych, sprzyjały modernizacyjnym 

działaniom przedsiębiorców, a jakie tę rolę ograniczały. Próba uporządkowa-

nia tego problemu badawczego pozwoli zrozumieć wkład pracy rodzimych 

przedsiębiorców w proces modernizacji gospodarki.  

Przedsiębiorcy jako podmiot inicjujący  

modernizację Polski po 1989 r. 

Nie ulega wątpliwości, że niekorzystne skutki recesji transformacyjnej, 

która wybuchła po 1989 r., łagodzili przedsiębiorcy, których Juliusz Gardawski 

określił mianem powracającej klasy. W dużej mierze była to grupa osób, która 

działalność gospodarczą rozpoczęła z chwilą wejścia w życie ustawy  

z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej10. Ustawa ta, przyjęta, co 

kuriozalne, przez Sejm Polski Ludowej, burzyła dotychczasowy porządek go-

spodarczy dogmatycznie broniony przez ówczesne elity partyjno-rządowe. 

Przyjęcie tego aktu prawa należy uznać za wykonanie przez ówczesny reżim 

polityczny pierwszego kroku w kierunku zmiany ustroju gospodarczego kraju. 

W tym akcie prawa ujęta była podstawowa siła modernizacyjna. Działalność 

                                       

 
8
 M. Piątkowski, Europe’s Growth Champion. Insights from the Economic Rise of 

Poland, Oxford 2018, s. 215. 

 
9
 Polska Rada Biznesu, Przedsiębiorca odczarowany. Kim są twórcy polskiej go-

spodarki?, „Polityka INSIGHT”, R. 2017, s. 17. 
10

 Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, DzU 1988, nr 41, 

poz. 324. 
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podmiotów gospodarczych w odniesieniu do modelu doktryny gospodarki 

państwowej kierowanej przez państwo zmieniono, wskazując na równou-

prawnienie trzech sektorów własności: państwowego, spółdzielczego i pry-

watnego. Co godne odnotowania, ustawę tę przygotował polityk, który miał 

doświadczenie przedsiębiorcy-prywaciarza. Podpowiadało mu ono, że gospo-

darka realnego socjalizmu, z racji przyjętej doktryny ustrojowej, nie ma we-

wnętrznych mechanizmów pozwalających na jej reformowanie w celu pod-

niesienia efektywności systemu w skali makro- i mikroekonomicznej.  

Mieczysław Wilczek, który już w latach sześćdziesiątych XX w., będąc 

w Wielkiej Brytanii, zauważył, że z „Zachodem nie ma się co ścigać”, jako mi-

nister w rządzie Mieczysława F. Rakowskiego zdecydował się na firmowanie 

swoim nazwiskiem ustawy z 23 grudnia 1988 r.11 Tzw. ustawa Wilczka dla 

ówczesnych przedsiębiorców była iskrą wzniecającą pożar modernizacyjny 

w przestrzeni gospodarczej. Przełomowe znaczenie miał przepis o wolności 

gospodarczej. Ustawodawca stanowił, że podejmowanie i prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach. 

W obawie przed reakcją społeczną na ten akt prawa nie wprowadził do jego 

treści pojęcia przedsiębiorca. W okresie Polski Ludowej nadano temu okre-

śleniu pejoratywną konotację „przedsiębiorca-prywaciarz”. Stąd przyjęto 

rozwiązanie mniej kontrowersyjne i operowano pojęciem „podmiot gospo-

darczy”. W tym ujęciu była to zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. 

Ważną zmianą w stosunku do wcześniejszego porządku prawnego było przy-

znanie podmiotom gospodarczym na równych zasadach, niezależnie od for-

my własności, prawa do zatrudniania nieograniczonej liczby pracowników, 

dostępu do kredytów bankowych oraz zaopatrzenia w środki produkcji. Po-

dobny, modernizacyjny charakter miała ustawa z 23 grudnia 1988 r. o działal-

ności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych12. W preambule do 

tej ustawy wyjaśniano, że zamiarem ustawodawcy jest kreowanie stabilnych 

warunków do rozwoju współpracy kapitałowej między podmiotami krajowy-

mi i zagranicznymi. Gwarantowała podmiotom zagranicznym ochronę ich 

własności, dochodów i innych praw. Omówione dwie ustawy Mieczysław 

                                       
11

 Oto ojciec proszku ixi, z Mieczysławem Wilczkiem rozmawia Krystyna Naszkow-

ska, „Duży Format” 2007, nr 31/742, s. 9. 
12

 Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem pod-

miotów zagranicznych, DzU 1988, nr 41, poz. 325. 
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Franciszek Rakowski nazwał „konstytucją gospodarczą nowo tworzonego […] 

systemu gospodarczego”13. 

Zmiana ustrojowa jest kojarzona z intensywną działalnością legislacyjną 

rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego. Prezes Rady Ministrów w przemó-

wieniu sejmowym z 24 sierpnia 1989 r. mówił: „Musi ulec zmianie dotychcza-

sowa filozofia państwa. Nie może ono zajmować się wszystkim i wszystkiego 

gwarantować. Powinno ułatwiać i regulować działalność. Najważniejszą rolą 

Rządu i administracji w tej chwili jest otwarcie możliwości działań zbiorowych 

i indywidualnych”. Tadeusz Mazowiecki zapowiadał zmianę instytucjonalną 

polegającą na oparciu się na „instytucjach gospodarczych znanych i spraw-

dzonych”. Akcentował przy tym, że: „Moim największym pragnieniem jest, by 

Rząd obecnej koalicji otworzył Polakom możliwości podniesienia gospodar-

czego kraju. Potrzebujemy takich mechanizmów prawnych i ekonomicznych 

(w domyśle nowych instytucji – wpis autor), które dadzą ludziom przedsię-

biorczym poczucie bezpieczeństwa dla ich działalności i pozwolą wszystkim 

odnaleźć moralny i materialny sens pracy”14.  

Cytowane przemówienie stanowi zapowiedź bezprecedensowego w hi-

storii Polski wydarzenia, którego bezcenną wartością było wprowadzenie 

kraju na drogę modernizacji obejmującej wszystkie sfery życia społecznego, 

gospodarczego i politycznego. Zerwanie z dziedzictwem przeszłości było ra-

dykalne i dla wielu ówczesnych mieszkańców Polski szokujące. Zmiana mo-

dernizacyjna zainicjowana i zaprogramowana przez polityków miała być em-

pirycznie realizowana między innymi przez przedsiębiorców. Tej grupie, która 

odbudowywała swoją strukturę po latach dyskryminacji w Polsce Ludowej, 

Tadeusz Mazowiecki powierzył zadanie podniesienia gospodarki kraju po-

przez odnalezienie moralnego i materialnego sensu pracy. Do tej pory żaden 

z ówczesnych premierów w sejmie nie mówił w ten sposób do społeczeń-

stwa. W tym przemówieniu zawarty był głęboki zamysł modernizacji Polski. 

Został on poprawnie odczytany przez rodzimych przedsiębiorców.  

Przywrócenie metodami administracyjnymi wolnego rynku i swobody 

działalności gospodarczej, ten podstawowy i fundamentalny czynnik urucha-

                                       
13

 Cyt. za: J. Gardawski, Powracająca klasa. Sektor prywatny w III Rzeczypospolitej, 

Warszawa 2001, s. 18. 
14

 T. Mazowiecki, Wstępne exposé Prezesa Rady Ministrów, http://publica.pl/teks- 

ty/chce-byc-premierem-rzadu-wszystkich-polakow-50729.html (dostęp: 1.06.2016). 
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miający zmianę modernizacyjną w relacjach gospodarczych w mikroskali, był 

dla przedsiębiorców, którzy działalność gospodarczą rozpoczęli w okresie 

Polski Ludowej, czasem wielkiej próby. Duża grupa prywaciarzy, którzy w jed-

ną noc stali się przedsiębiorcami, nie potrafiła dostosować się do odmiennej 

rzeczywistości. Odłożony popyt rodzimych konsumentów bezwiednie skiero-

wał się ku produktom wytwarzanym na tzw. Zachodzie. Były one kolorowe i w 

subiektywnym odczuciu wielu osób „głosujących pieniędzmi” pozwalały na 

symboliczne odejście od szarej gospodarki niedoborów. Ta reakcja konsumen-

tów wydaje się zrozumiała. Atmosferę zmiany zachodzącej na rynku w nastę-

pujący sposób postrzega dr Irena Eris: „Polskie firmy, które nie stawiały do tej 

pory na jakość i nie zdążyły zdobyć zaufania klientów, wypracować dobrej 

marki, miały wtedy naprawdę olbrzymie trudności ze sprzedażą”15. Przedsię-

biorcy, dawni prywaciarze, w większości nie byli zdolni do szybkiej zmiany 

mentalnej i porzucenia przyzwyczajeń wypracowanych przez lata na ścieżce 

biznesowej. Niezbędne było błyskawiczne redefiniowanie swoich celów 

i dostosowanie ich do nowych warunków gospodarowania. Obiektywnie oce-

niając, wymagana była szybka zmiana instytucji nieformalnych, a ten proces 

z natury przebiegał wolniej. Stąd kolizja zachodząca na linii instytucje formal-

ne i nieformalne. Ta sztuka udała się co trzeciemu przedsiębiorcy, który firmę 

założył w Polsce Ludowej. Omawiana grupa szybko zrozumiała zasady prowa-

dzenia biznesu w nieznanym jej do tej pory turbulentnym otoczeniu. Rynek 

nagradzał tych, którzy prawidłowo odczytali sygnały z niego płynące. Dr Irena 

Eris, założycielka w 1983 r. Laboratorium Kosmetycznego dr Irena Eris, zwró-

ciła uwagę na ówczesny stan świadomości przeciętnego przedsiębiorcy: 

„Przełomu 1989 roku nikt się nie spodziewał. Z perspektywy wiem, że nie do 

końca było wiadomo, jakie niesie to konsekwencje. Cieszyłam się, że pojawią 

się na rynku produkty zachodnich firm. Jak każdy, byłam złakniona tamtego 

blichtru, estetyki. Nie zdawałam sobie sprawy z wielkości zachodnich koncer-

nów ani z tego, jak olbrzymim dysponują kapitałem i marketingiem”16.  

                                       
15

 I. Eris, H. Orfinger, Zawsze pójdziemy dalej [w:] Piękne historie. Sukces polskich 

marek kosmetycznych, wywiady L. Lewandowskiej, Warszawa 2016, s. 116.  
16

 R. Pacanowska, „Laboratorium kosmetyczne” na miarę XXI wieku. Firma rodzinna 

dr Ireny Eris i Henryka Orfinger (1983–2010) [w:] Przedsiębiorstwa podczas przemian sys-

temowych w Polsce przełomu XX i XXI wieku. Sukcesy i porażki na rynku, red. P. Czechanow-

ski, D. Grala, Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza „Verbum”, Poznań 2013, s. 173. 
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Osoby, które w latach Polski Ludowej uważały siebie za prekursorów wol-

nego rynku, traciły wiarę w gospodarkę wolnorynkową. Doświadczenie prze-

szłości, postrzegane przez pryzmat instytucji nieformalnej jako mentalne 

przyzwyczajenia, kultura prowadzenia biznesu i relacje między przedsiębiorcą 

a rynkiem i instytucjami formalnymi, wyniesione przez tę grupę z okresu Pol-

ski Ludowej okazało się mało przydatne, a wręcz szkodliwe. Jeśli firma miała 

przetrwać, musiało ono przejść do lamusa historii wraz z socjalizmem i jego 

instytucjami. Tę specyficzną atmosferę zmiany ustrojowej oddaje następują-

ca wypowiedź przedsiębiorcy-prywaciarza: „Ja przepraszam, myśmy żyli 

w przekonaniu, że jedyni i zdrowi to jesteśmy my, gospodarczo prywatni. A tu 

nagle się okazało, że obok nas pojawili się nowi, że myśmy byli prywatni 

i przedsiębiorczy w warunkach socjalizmu permanentnego niedostatku […]. 

Nadal myśleliśmy robiąc ten krok w tył, […], że przecież to minie, bo przecież 

to my jesteśmy tym najzdrowszym elementem”17. Aby zrozumieć ten raczej 

typowy, a nie jednostkowy pogląd, należy się odwołać do pojęcia „ścieżka 

zależności”, której mechanizm dostrzegł Douglass C. North. Udowodnił on, że 

ścieżka zależności „są to ograniczenia pola teraźniejszych wyborów wywo-

dzące się z historycznych doświadczeń przeszłości”18. Transformacja w Pol-

sce, zapoczątkowana w 1989 r., wymagała odejścia od ścieżki zależności, 

jeśli chodzi o sferę mentalną, i zbudowania nowego rusztowania instytucjo-

nalnego. Ono na nowo definiowało często podstawowe pojęcia, jak gra 

rynkowa, prawo własności, postulaty i obietnice wyborcze. Z tego powodu 

weryfikacja praktyczna doświadczenia przeszłości w warunkach wolnego 

rynku przez przedsiębiorców, dawnych prywaciarzy, była dla nich bolesnym 

doświadczeniem.  

Wielu przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w la-

tach dziewięćdziesiątych XX w. działało intuicyjnie. Deficyt wiedzy w zakresie 

nowoczesnych technik kreowania własnej marki, docierania do pożądanych 

segmentów rynku, nawiązywania nowych relacji z klientem i kontrahentem 

wypełniano samokształceniem lub działaniem na zasadzie prób i błędów, 

często bardzo kosztownym dla przedsiębiorców. Już samo pojawienie się 

                                       
17

 J. Gardawski, Społeczna genealogia klasy przedsiębiorców prywatnych w III Rze-

czypospolitej [w:] Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsię-

biorstw prywatnych, red. J. Gardawski, Warszawa 2013, s. 52. 
18

 D.C. North, Zrozumieć przemiany gospodarcze, Warszawa 2014, s. 55.  
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specjalistycznej nomenklatury w zakresie zarządzania biznesem było dużą 

zmianą modernizacyjną. Studiowano, najczęściej na zasadach samokształce-

nia, klasyczne już dzisiaj pozycje Michaela E. Portera, Philipa Kotlera, Petera 

Druckera, koncepcje Friedricha A. Hayeka, Josepha Schumpetera i innych. 

Wielu z ówczesnych przedsiębiorców elementarną teoretyczną wiedzę 

o działalności firmy w warunkach wolnego rynku zdobywało jeszcze w latach 

osiemdziesiątych XX w., korzystając z pism tzw. drugiego obiegu. Na Pomorzu 

Gdańskim od 1984 r. myśl liberalną promował „Przegląd Polityczny”. Janusz 

Lewandowski wspominał: „Wprowadzaliśmy w obieg idee i postacie zupełnie 

dotąd nieobecne w polskiej tradycji i w oficjalnym przekazie. Patronujące 

rzeczywistemu, neokonserwatywnemu odrodzeniu wiary w rynek i prywatną 

inicjatywę na Zachodzie”19. Samokształcenie, jak się okazało, było najszybszą 

drogą do podniesienia przez obywateli, przyszłych przedsiębiorców, własnych 

kompetencji zawodowych. Umiejętność praktyczna efektywnego zarządzania 

biznesem, oparta na wskazówkach nauki, stała się istotnym atrybutem mo-

dernizacji polskiej gospodarki. 

Krzysztof Domarecki, założyciel firmy Selena, która osadzona była w in-

nowacyjnym i mało wówczas znanym segmencie chemii budowlanej, dał 

dowód na to, że doskonale rozumie i intuicyjnie wyczuwa meandry wolnego 

rynku lat dziewięćdziesiątych: „już wtedy wśród wielu moich kolegów było 

popularne, żeby być dystrybutorem jakiejś znanej światowej marki. A to mar-

ki papierosów, a to marki żyletek, a to marki szamponów, a to marki scyzory-

ków […]. Wszyscy chcieli być dystrybutorami albo hurtownikami znanych ma-

rek, bo się dobrze sprzedawało. Natomiast już wtedy było widać, że ci, którzy 

organizowali dystrybucję dla tych wielkich marek, wielkiej przyszłości nie ma-

ją, bo wcześniej czy później te marki wejdą same, pozabierają im dystrybucję, 

a oni zostaną lokalnymi hurtownikami. I ja to już wiedziałem…”20. To spo-

strzeżenie wyjaśnia źródła niepowodzenia wielu przedsiębiorców, którzy roz-

poczynali po 1989 r. przygodę z biznesem. Pokazuje też kierunek moderniza-

cji struktury gospodarki, a zarazem jest wskazówką dla przedsiębiorców 

odsłaniającą kulisy biznesu, który opiera się na mozolnym, upartym wdraża-

                                       
19

 Janusz Lewandowski sprinter długodystansowy, rozmawiał A. Leszczyński, Sopot 

2019, s. 58. 
20

 K. Rybiński, Go global. Wywiady z twórcami polskich firm, które zdobyły rynki 

międzynarodowe, Warszawa 2014, s. 263. 
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niu strategii wejścia na rynek i zdobywania coraz to nowszych jego segmen-

tów, opierając się na własnej marce i przestrzeganiu zasady dbania o tzw. 

dobre imię.  

Zmiana modernizacyjna, jaką zainicjowali po 1989 r. przedsiębiorcy, do-

konała się, co zaskakiwało wielu zagranicznych i krajowych obserwatorów 

życia gospodarczego, przy wykorzystaniu własnych zasobów kapitałowych. 

Odnotowano wówczas, podobnie jak w początkach epoki przemysłowej 

w XIX w., zjawisko wykorzystania dla rozwoju biznesu pierwotnej akumulacji 

kapitału. Tę obserwację potwierdzają badania podjęte w 1993 r. przez Insty-

tut Badań nad Gospodarką Rynkową. Do źródeł kapitału wykorzystanego do 

zakładania firm zaliczano głównie osobiste oszczędności przedsiębiorcy lub 

pożyczki, jakie uzyskał od rodziny i przyjaciół. Rzadko przedsiębiorcy rozpo-

czynający działalność gospodarczą sięgali po kredyt bankowy21. Jako uzasad-

nienie rezygnacji z korzystania z tej formy kapitału podawali oni argument 

ujęty w sentencji „niepewność rynku”. Banki natomiast obawiały się współ-

pracy z klientami z tej grupy z uwagi na brak wiarygodnej historii kredytowej, 

a dodatkowo to konserwatywne środowisko nie dostrzegało specyfiki nowej, 

rozpoczętej po 1989 r. epoki. 

Witold Lewandowski, założyciel w 1984 r. firmy Radwag, rok 1990 wy-

korzystał jako szansę na odejście od tzw. firmy garażowej i zbudowanie 

profesjonalnego zakładu, rozszerzonego o własne zaplecze badawcze. Do 

realizacji tej inwestycji wykorzystał, jak wspomina, wyłącznie zgromadzone 

oszczędności. Wsparł się w działalności inwestycyjnej zasobem własnej 

profesjonalnej wiedzy z zakresu konstrukcji i projektowania wag. Wspomi-

na po latach: „Patrząc na historię rozwoju Radwag-u, istotny jest fakt, że 

obecną pozycję zawdzięczamy wyłączne środkom pozyskanym ze sprzeda-

ży własnych produktów. Ta konsekwentnie realizowana zasada, którą 

można nazwać bezpiecznym i zrównoważonym rozwojem, jest dowodem 

na to, że najważniejsze są dobry pomysł, profesjonalna wiedza techniczna 

w zakresie działania firmy, konsekwentna praca i systematyczne realizo-

wanie założonych celów”22. Konkludując, stwierdza: „Charakterystyczne 

dla tego etapu [po 1989 r. – wpis S.K.] rozwoju było budowanie własnego 
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 B. Wyżnikiewicz, B. Pinto, M. Grabowski, Wyzwania kapitalizmu – nowi polscy 

przedsiębiorcy, Warszawa–Gdańsk 1993, s. 9.  
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zaplecza produkcyjnego i projektowego oraz rozwój własnych konstrukcji 

i technologii produkowanych wag”23. W podobnym kierunku podążyli Ire-

na Eris i Henryk Orfinger, budując w tym okresie własne, związane 

z przedsiębiorstwem produkcyjnym Centrum Naukowo-Badacze, które 

pomogło w prowadzeniu innowacyjnych badań w segmencie produkcji 

kosmetyków. 

Powyżej zilustrowana droga odradzania się w Polsce po 1989 r. go-

spodarki rynkowej i wraz z tym procesem odbudowa/przywrócenie grupy 

przedsiębiorców jest, zdaniem Tadeusza Baczki, przykładem pokazującym 

niezwykły wzrost wartości przedsiębiorstw utworzonych w pierwszym 

okresie transformacji w Polsce. Obserwowano wówczas nadzwyczajną 

zdolność rodzimych przedsiębiorców do zwiększania wartości firm od 

przysłowiowych 100 dolarów do milionów dolarów. Jak konkluduje Tade-

usz Baczko, powstały wówczas dziesiątki tysięcy firm wychodzących z no-

wymi produktami, technologiami i modelami biznesu, marketingu i orga-

nizacji24. To był niewątpliwie sukces modernizacyjny, który napędzał 

wzrost gospodarczy oraz dawał impuls do zmiany w strukturze gałęziowej 

i branżowej polskiej gospodarki. Zadziwiający wzrost wartości firm, jako 

efekt ciężkiej pracy rodzimych przedsiębiorców, nie jest trudny do egzem-

plifikacji. Skokowy wzrost odnotowała firma CCC założona przez Dariusza 

Miłka. Jest ona symbolem szybkiej ewolucji przedsiębiorstwa od bazaro-

wej szczęki do sieci dużych sklepów obuwniczych z rozpoznawalnym logo 

CCC (cena czyni cuda). Firma jest zainteresowana rynkami krajów Europy. 

Buduje tam własne sklepy działające pod marką CCC lub wykupuje rodz i-

me marki i włącza je pod swój szyld. CCC jest także producentem obuwia. 

Wylansowała własną markę Lasocki. Inny przykład to producent rowerów, 

firma Kross, stworzona przez Zbigniewa Sosnowskiego. Pierwsze kroki 

w biznesie stawiał on jako sprzedawca rowerów bydgoskiej firmy Romet, 

po czym w 1995 r. zdecydował się na ich produkcję. Wspomina: „w 1995 

roku miałem już kapitał, sieć dystrybucyjną, nauczyłem się branży. […] Tak 

się szczęśliwie stało, że w rozmowie z moim włoskim znajomym wspo-
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riery rozwoju z perspektywy ekonomicznej i psychologicznej, red. P. Kozłowski, War-

szawa 2011, s. 92. 



Eksplozja przedsiębiorczości w Polsce po 1989 roku... 

 

173 

mniałem, że chcę kupić linię montażową. Okazało się, że padła jedna 

z fabryk we Włoszech. Pojechałem tam. Obejrzałem. Linia w całkiem nie-

złym stanie, wygląda, jakby przed chwilą ludzie od niej odeszli. Wszystko, 

łącznie z narzędziami, było do kupienia. Dogadałem się z właścicielami. 

Poszło szybko. Dwa dni później moi ludzie przywieźli ją do Polski. Zaczą-

łem nie tylko sprzedawać rowery, ale i montować”25. Podobny rozwój or-

ganiczny, od firmy produkującej węże hydrauliczne na rynek krajowy po 

producenta globalnego, przeszła firma MB Pneumatyka należąca do Mał-

gorzaty Bieniszewskiej. Innym przykładem jest firma Fakro założona przez 

Ryszarda Florka. Fakro to znana obecnie na świecie marka producenta 

okien dachowych. W branży budowlanej rozpoznawalną marką w Europie 

jest Drutex z Bytowa. Fabryka stolarki aluminiowej została zbudowana od 

zera przez Leszka Gierszewskiego. Do grupy młodszych firm, które przeszły 

podobną ścieżkę rozwojową, należy marka 4F, firma odzieżowa założona 

przez Igora Klaję. Wymienione marki to tylko niewielki odsetek wszystkich 

przedsiębiorstw w Polsce, które rozwijały się w turbulentnym otoczeniu 

transformacji gospodarczej dzięki uporowi, wiedzy i determinacji ich wła-

ścicieli. Marki te i wiele innych budowane były w trudnym czasie szerokie-

go otwarcia rynku polskiego na towary napływające na rodzimy rynek 

z całego świata. Przedsiębiorcy, aby wygrać w tej nierównej konkurencji, 

musieli być lepsi, sprytniejsi od dynamicznych, bogatych w kapitał i do-

świadczenie marek szeroko rozumianego Zachodu. Obserwowane zjawisko 

można nazwać naporem gospodarki rozwiniętego kapitalizmu na gospo-

darkę kapitalizmu w budowie. 

Zmysł przedsiębiorczy wybudzony po latach trwania w letargu w czasach 

Polski Ludowej dawał nadzieję na wysoki wzrost gospodarczy. Janusz Lewan-

dowski, minister przekształceń własnościowych, ten pierwszy okres zmiany 

systemowej ocenia następująco: „Widzialna ręka mojego ministerstwa nie 

odegrała takiej roli w ożywieniu gospodarczym, jak oddolna inicjatywa Pola-

ków. To nas wyróżniało na tle sąsiadów”26. 
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 L. Kostrzewski, P. Miączyński, Łowcy milionów, Warszawa 2012, s. 48–49. 
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 Nie przeproszę za transformację, rozmowa z Januszem Lewandowskim, 

rozmawiał I. Rakowski-Kłos, „Gazeta Wyborcza” 2021, dodatek „Ale Historia” 2021, 

nr 4/454, s. 5. 
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Przedsiębiorcy w Polsce: obraz statystyczny 

Znakiem ówczesnego czasu jest to, że wprowadzany w Polsce na mocy 

decyzji politycznych i w oparciu o akty prawa kapitalizm trafił na podatny 

grunt społecznych oczekiwań. Biegnący szybko proces zmiany ustrojowej, 

w tym zmiany własnościowej, uruchomił ogromne zasoby rodzimej przedsię-

biorczości. Był iskrą wyzwalającą eksplozję przedsiębiorczości. W bardzo 

szybkim tempie odbudowywała się w kraju grupa społeczna przedsiębiorców 

i tym samym stworzono fundamenty pod narodziny klasy średniej. Ta grupa 

stała się gwarantem zmiany ustrojowej, a deklarowane przez ówczesne elity 

władzy poszanowanie prawa własności zachęcało osoby przedsiębiorcze do 

podejmowania działalności gospodarczej.  

Tabela 1. Liczba przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne  

w latach 1989–1992 (w tys., bez gospodarstw rolnych) 

Wyszczególnienie 
Rok 

1989 1990 1991 1992 

Przedsiębiorstwa 
osób fizycznych 
ogółem, w tym: 

813,5 1135,5 1420,0 1630,1 

– przemysł 288,2 334,6 348,9 347,2 

– budownictwo b.d. 165,5 171,7 187,8 

– handel 71,8 368,8 588,0 626,1 

Źródło: M. Bałtowski, P. Kozarzewski, Zmiana własnościowa polskiej gospodarki 1989–
2013, Warszawa 2014, s. 286. 

W pierwszym okresie, uznanym za najbardziej intensywny etap zmiany 

własnościowej, datowanym do 1992 r., liczba przedsiębiorstw, których właści-

cielami były osoby fizyczne, podwoiła się w odniesieniu do 1989 r. W roku 

1992 działało 1 630 100 firm. Był to rzeczywisty bilans zmiany własnościowej. 

Słusznie ten czas określa się mianem eksplozji polskiej przedsiębiorczości. 

Trend dynamicznej zmiany własnościowej utrzymany został w kolejnych la-

tach. W roku 1995 liczba firm będących własnością osób fizycznych osiągnęła 

pułap około 1 900 000 organizacji. Sektor prywatny w okresie 1990–1995 dał 

gospodarce około 1 397 000 miejsc pracy27. Obserwowany trend sygnalizo-
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 M. Bałtowski, P. Kozarzewski, dz. cyt., s. 286. 
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wał, że nie zostały wyczerpane w pierwszym okresie transformacji (w latach 

1990–1995) zasoby przedsiębiorczości społeczeństwa polskiego. Jak zauważy-

li Jan Mujżel i Tadeusz Baczko: „Wyrażający się w liczbach wybuch przedsię-

biorczości prywatnej oznaczał głównie tzw. prywatyzację spontaniczną. […] 

Fenomen prywatyzacji spontanicznej, pod względem skali nie mający sobie 

równych w innych europejskich krajach postkomunistycznych, pozostawał bez 

wątpienia skumulowanym rezultatem przyczyn ekonomicznych i kulturowych, 

bieżących i historycznych”28. System Polski Ludowej energię i talenty osób 

przedsiębiorczych, spontanicznie działających, tłumił w zarodku, zapewne 

z obawy przed niebezpieczeństwem wytrącenia przez te aktywne osoby go-

spodarki z trybu rutynowego. Z tego tytułu zasadne wydaje się stwierdzenie, 

że po 1989 r. uruchomiony został odkładany/kumulowany przez lata gospo-

darki planowej naturalny zasób przedsiębiorczy Polaków.  

Tabela 2. Liczba przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005–2018 z podziałem na sektory 

własności 

Rok 
sektor 

prywatny publiczny 

2005 3478024 137597 

2008 3632565 124528 

2011 3748026 121871 

2016 4071719 121951 

2018 4188932 113019 

Źródło: GUS – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat 
/25/565/1599 (dostęp: 25.03.2020). 

Zmiana własnościowa, która zaszła w Polsce po 1989 r., dokonała się za 

sprawą tzw. prywatyzacji założycielskiej. Poszanowanie prawa własności, de-

klarowane przez każdy rząd po 1989 r., było dla przedsiębiorców zachętą do 

podejmowania działalności gospodarczej. Miarę sukcesu odniesionego przez 

rodzimych przedsiębiorców oddaje wskaźnik liczby osób fizycznych prowa-

dzących działalność gospodarczą w przeliczeniu na 100 000 osób w wieku 

produkcyjnym. 

                                       
28

 J. Mujżel, T. Baczko, Rozwój sektora prywatnego w polskiej gospodarce w okre-

sie transformacji [w:] Dynamika transformacji polskiej gospodarki, red. M. Belka, 

W. Trzeciakowski, Warszawa 1997, s. 64. 



Sławomir Kamosiński 

 

 

176 

Tabela 3. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 000 osób 

w wieku produkcyjnym w latach 2002–1019 

Rok 

Liczby 

rzeczywiste 
dynamika 
2002=100 

2002 11409 100 

2004 11400 99,9 

2008 11571 101,4 

2011 11607 101,7 

2016 12491 109,5 

2018 13372 117,2 

2019 13957 122,3 

Źródło: GUS – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/cechy/ 
2419 (dostęp: 20.03.2020). 

Obrazu dokonującej się zmiany jakościowej w polskiej gospodarce, której 

miernikiem jest wzrost liczby prywatnych firm, dopełniają analizy Polskiej 

Rady Biznesu. Według opublikowanych danych w 2001 r. w Polsce było ak-

tywnych 528 tys. przedsiębiorców. Ta liczba uległa zmniejszeniu w 2003 r. do 

516 tys. osób, aby po 2004 r., gdy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, 

notować stały wzrost do około 656 tys. w 2011 r. i 662 tys. w 2017 r.29 Meto-

dologia przyjętych przez Polską Radę Biznesu badań polegała na tym, że 

w zestawieniach statystycznych brano pod uwagę tylko osoby, które były 

głównym właścicielem prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, w któ-

rym pracował co najmniej jeden pracownik najemny. W efekcie „to zaledwie 

4,1% ogółu pracujących, ale z istotnym wkładem we wszystkie procesy eko-

nomiczne”30. W badanym 2017 r. przedsiębiorcy prowadzili 884 tys. firm i byli 

założycielami 8 na 10 przedsiębiorstw31.  

Warto podkreślić, że w Polsce w 2016 r. udział kobiet w grupie przedsię-

biorców wynosił 29%, podczas gdy w krajach Unii Europejskiej 27%. Aktyw-

ność kobiet jako przedsiębiorczyń jest zjawiskiem potwierdzającym dużą dy-

namikę zmian społecznych zachodzących w Polsce po 1989 r.32 Polki chętnie 

                                       
29

 Polska Rada Biznesu, Przedsiębiorca odczarowany…, s. 10. 
30

 Tamże, s. 3. 
31

 Tamże, s. 9. 
32

 Tamże, s. 11.  



Eksplozja przedsiębiorczości w Polsce po 1989 roku... 

 

177 

podejmują działalność gospodarczą, nie obawiają się ryzyka w biznesie. Nieco 

zaskakujące jest jednak to, że odsetek kobiet będących aktywnymi przedsię-

biorczyniami wynosił w 2001 r. 31,3%, a w okresie 2001–2016 zmniejszył się 

o 2,3 punktu procentowego. Wyjaśnienie tego zjawiska wydaje się trudne, bo 

z całą pewnością nie uległa osłabieniu energia przedsiębiorczości kobiet. 

Prawdopodobnie zmiana tego wskaźnika jest następstwem porządkowania 

„środowiska firm” przez rodzimych przedsiębiorców w przededniu akcesji 

Polski do Unii Europejskiej. Pewien odsetek firm, których właścicielkami były 

kobiety, w rzeczywistości był tworzony w celu dywersyfikacji majątku rodziny 

na wypadek pojawienia się złej koniunktury, w którymś z sektorów gospodar-

ki. Zakładano je prewencyjnie, aby zabezpieczyć majątek w tzw. turbulent-

nych czasach. Należy także zwrócić uwagę, że większy odsetek kobiet prowa-

dzących działalność gospodarczą w Polsce niż w krajach Unii Europejskiej jest 

warunkowany doświadczeniem przeszłości. Kobiety na ziemiach polskich już 

w XIX w., w następstwie represji zaborców za udział ich mężów w walkach 

narodowowyzwoleńczych, zmuszone były do prowadzenia samodzielnie ma-

jątku ziemskiego, a w razie jego konfiskaty zajmowały się uczeniem dzieci, 

sprawdzając się w roli guwernantek. W II Rzeczypospolitej pozycję kobiet 

wzmacniało przyznane im w 1918 r. prawo wyborcze. W okresie Polski Ludo-

wej migracja ludności wiejskiej do miast przyspieszyła proces emancypacji 

ekonomicznej kobiet. Praca zawodowa kobiet była niezbędna w tym okresie. 

Warunkowana była przyczynami ekonomicznymi i wolą utrzymania względ-

nego poziomu życia rodziny. To doświadczenie przeszłości wzmacniało przed-

siębiorczość kobiet i pozwoliło jej się rozwinąć po 1989 r. 

Tabela 4. Podział prywatnych firm na sektory działalności gospodarczej w latach 2011–

2018 

Rok 

Sektor 

produkcji handlu kultury usług 
rolnictwa 

i leśnictwa 

2011 353209 1059664 61452 2172284 92551 

2016 373613 1036120 70301 2502641 74083 

2018 370188 983698 72637 2675173 69649 

Źródło: GUS – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/cechy/ 
2809 (dostęp: 20.08.2020). 
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Największa liczba przedsiębiorstw prywatnych reprezentowała sektor 

handlu. Systematyczny wzrost notowały firmy prywatne działające w sektorze 

kultury i usług. Potwierdziła się zatem reguła mówiąca, że rozwinięte społe-

czeństwo, w którym dochody osobiste jednostek wzrosły, po zaspokojeniu 

podstawowych potrzeb konsumpcyjnych w sposób naturalny rozszerza kon-

sumpcję o kulturę i sztukę. Zwiększyła się także w badanym okresie liczba 

firm prywatnych działających w sektorze produkcji. Tendencję tę zaobserwo-

wano już w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. Sektor produkcji 

był – i jest nadal – gwarantem wysokich zysków. Z tego powodu duża liczba 

przedsiębiorców decydowała się na wybór tej drogi biznesowej. Zaobserwo-

wano przy tym zjawisko wysokiej elastyczności firm prywatnych. Gdy przed-

siębiorca zauważył nasycenie rynku w jednym segmencie, płynnie zmieniał 

profil działalności produkcyjnej33. Ta tendencja utrzymała się w kolejnych 

dekadach. 

Interesujące są wnioski płynące z raportu Global Entrepreneurship Moni-

tor – Polska 2017. Ustalono, że pomimo upływu prawie trzydziestu lat od 

początku transformacji przedsiębiorczość w Polsce nadal należy uznawać za 

młodą. Przyjęto to rozstrzygnięcie, uwzględniając informację, że w 2016 r. 

prawie 2,9 mln Polaków rozpoczęło lub prowadziło działalność gospodarczą 

na własny rachunek nie dłużej niż 3,5 roku. Było to 10,7% populacji dorosłych 

(w latach 2011–2015 odsetek ten wynosił 9%)34. W krajach Unii Europejskiej 

omawiany odsetek wynosił 8,6%. Natomiast odsetek firm dojrzałych, prowa-

dzących działalność gospodarczą dłużej niż 3,5 roku, w 2016 r. obejmował 

7,1% populacji dorosłych Polaków35. Młode firmy w Polsce powstają przede 

wszystkim w sektorze usług. Jest to około 70% wszystkich firm w wieku do 

3,5 roku. Ten sektor jest oznaką ewolucji struktury gospodarki w kierunku jej 

serwicyzacji. Na drugim miejscu notowano sektor produkcji. W 2016 r. 

w stosunku do 2015 odsetek młodych firm produkcyjnych zmniejszył się 

z 37% w 2015 do 29% organizacji w 2016 r.36 Cechą charakterystyczną sekto-

ra usług jest to, że w 2016 r. młode firmy zajmowały się świadczeniem usług 
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 GEM Polska, Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor – Polska 

2017, s. 10. 
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dla klientów indywidualnych (36%) oraz klientów biznesowych (33%). Badają-

cy to zjawisko zwrócili uwagę, że świadczenie usług dla klientów biznesowych 

wzrosło rok do roku o 8 p.p.37  

Tabela 5. Udział sektora prywatnego w PKB w latach 1990–2016 (w odsetkach) 

Rok 1990 1994 1998 2000 2004 2008 2011 2016 

udział 
w PKB 

30,9 46,4 60,9 63 66,1 67,7 68,9 71,0 

Źródło: GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/ (dostęp: 
20.08.2020). 

W następstwie wzmocnienia się sektora prywatnego w polskiej gospo-

darce wzrasta jego udział w PKB. Ten wskaźnik ilustruje skalę postępu jako-

ściowego, który dokonał się w kraju po odejściu w 1989 r. od gospodarki cen-

tralnie planowanej. 

Przedsiębiorcze postawy Polaków są, jak pokazują powyższe przykłady, 

bezcennym naturalnym zasobem pozwalającym na modernizację struktury 

gospodarki oraz szeroko rozumianych relacji gospodarczych. Obawy budzi 

jednak to, że według Global Entrepreneurship Monitor – Polska 2012, 

„W Polsce mamy do czynienia z bardzo wysokim odsetkiem osób, które decy-

dują się na założenie firmy z konieczności. […] Przewaga firm zakładanych 

z konieczności skutkuje niższym poziomem ambicji rozwojowych, a co za tym 

idzie, może hamować tworzenie miejsc pracy i wartości dodanej przez fir-

my”38. Powyższy dokument podaje, że w następstwie tego polscy przedsię-

biorcy na tle przedsiębiorców europejskich są mniej ambitni. Nie mają spre-

cyzowanych strategii rozwoju firmy na najbliższe lata i nie dostrzegają 

potrzeby zwiększania liczby pracowników39. Ostrożność, zachowawczość, 

niepewność to cechy, które zdaniem GEM dopełniają charakterystyki rodzi-

mych przedsiębiorców. 

Global Entrepreneurship Monitor Polska w raporcie z 2017 r. zwrócił 

uwagę, że w 2016 r. 21% ankietowanych osób wykazało chęć założenia firmy 

do 2019 r., 40% dostrzega szanse biznesowe w swoim otoczeniu, a 60% an-

kietowanych jest pewnych tego, że ma wystarczające kwalifikacje, aby podjąć 
                                       

37
 GEM Polska, Raport z badania Global…, s. 10. 

38
 GEM Polska, Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor – Polska 2012, s. 7. 
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działalność gospodarczą na własny rachunek. W porównaniu do krajów Unii 

Europejskiej odsetek tych osób jest wysoki. W krajach Unii Europejskiej śred-

nio odsetek osób chcących założyć własną firmę wynosił 12%, a odsetek 

osób, które rozpoznają własne szanse biznesowe w otoczeniu – 37%. Zwraca 

uwagę, że zaledwie 44% osób dobrze ocenia swoje przygotowanie do tego, 

aby prowadzić własną firmę40. Wyniki powyższego badania pokazują, że spo-

łeczeństwo polskie ma ogromne, niewyczerpane zasoby przedsiębiorczości 

i naturalny głód sukcesu. Polacy widzą siebie w roli przedsiębiorców, a jak 

dowodzą wnioski płynące z przytoczonych badań, w 2016 r. odsetek Polaków, 

którzy dostrzegali w swoim otoczeniu szansę biznesową, ale jej nie wykorzy-

stali z powodu strachu przed niepowodzeniem, wyniósł aż 48%. W krajach 

Unii Europejskiej ten sam odsetek wynosił 41%. Autorzy raportu konkludują: 

„Odium niepowodzenia w biznesie pozostaje wciąż barierą rozwoju przedsię-

biorczości w naszym kraju”41. Zbigniew Juroszek, przedsiębiorca z długolet-

nim stażem, zwraca uwagę na istotną cechę charakteru osoby, która ma pre-

dyspozycje do tego, aby prowadzić własny biznes: „Jeśli pan przegra z własną 

psychiką i się zlęknie, to straci pewność siebie i siłę na dalszą działalność. To 

będzie rzutować na wszystko, na cały przyszły biznes”42. Być może na tę sytu-

ację ma wpływ fakt, że polscy przedsiębiorcy bardzo mocno utożsamiają się 

ze swoją firmą, jak zauważyła w 2017 r. Polska Rada Biznesu, „zarówno psy-

chicznie, jak i majątkowo”43.  

Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Pry-

watnych, w wywiadzie z 5 grudnia 2004 r., oceniając pracę przedsiębiorcy 

w Polsce, stwierdziła: „Praca przedsiębiorcy daje dużo satysfakcji, ale akurat 

w Polsce jest jeszcze wycieńczająca. Nie wiem, czy gdziekolwiek w Europie 

jest równie trudno jak u nas pracować w sektorze prywatnym”44. W efekcie 

zaistniałej sytuacji optymizmem nie napawały badania z 2011 r. przeprowa-

dzone wśród studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 
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2017, s. 10. 
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W grupie studentów tego wydziału wolę założenia własnej firmy deklarowało 

tylko 37% ankietowanych, a wśród studentów innych wydziałów ten odsetek 

wynosił 33%. Autorzy ankiety we wnioskach zwrócili uwagę, że jest to „marny 

wynik”45. 

Raport pt. Polski przedsiębiorca portret własny z 2017 r. wśród przyczyn, 

które skłaniają Polaków do zakładania własnej firmy, wymienia niezmieniają-

ce się w latach 1989–2017 motywacje: wolę bycia niezależnym (67%), ela-

styczny czas pracy (56%), pracę związaną z pasją (45%) oraz możliwość samo-

rozwoju (37%). Wśród innych przyczyn skłaniających osoby przedsiębiorcze 

do zajęcia się biznesem wskazuje się na pracę zgodną z systemem własnych 

wartości (20%), możliwość wpływu na otoczenie (16%), zabezpieczenie swo-

jej przyszłości (26%), wysokie zarobki (13%)46.  

Zmiana jakościowa polskiego biznesu: firma rodzinna 

Modernizacyjny charakter dla rodzimej gospodarki ma wykształcenie się 

w toku dekady lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zjawiska określanego 

mianem firmy rodzinnej. Pod tym pojęciem należy rozumieć triadę: dominu-

jąca własność rodziny plus rodzina plus chęć utrzymania biznesu przez poko-

lenia. Jeśli istnieje zgodność wymienionych trzech elementów, to zdaniem 

Petera Maya i Adriany Lewandowskiej, z całą pewnością mamy do czynienia 

z firmą rodzinną47.  

Przyczyny historyczne sprawiły, że w Polsce w XX w. niewiele przedsię-

biorstw miało szansę na uzyskanie statusu firmy rodzinnej. Jeśli powstawały 

takie firmy w latach Polski Ludowej, to miały charakter jednostkowych. Nie 

postrzegano ich w kategoriach firmy rodzinnej, a raczej dziedziczenia zakładu 

rzemieślniczego przez kolejne pokolenie rzemieślników. Pojawienie się obec-

nie w przestrzeni publicznej tematu „firma rodzinna” jest sygnałem potwier-

dzającym trwałość organizacji założonych po 1989 r. przez rodzimych przed-
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47

 P. May, A. Lewandowska, Stawka większa niż biznes. Droga rozwoju firmy ro-
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siębiorców. Część z nich wchodziła u schyłku lat dziewięćdziesiątych XX w. 

w wiek emerytalny. Wówczas zaczęli szukać możliwości prawnych przekazania 

firmy sukcesorom. W toku debaty dostrzeżono, że firma rodzinna to istotny 

podmiot o dużym potencjale modernizacyjnym, a także silna marka. Koope-

ranci i klienci są zgodni w tym, że ta forma działalności gospodarczej budzi 

duże zaufanie w relacjach rynkowych. Firma rodzinna to gwarancja stabilnych 

fundamentów organizacji, która oparta jest na kumulacji doświadczenia, 

przekazanych przez sukcesora misji i wartościach. Pomogły one w przeszłości 

w budowaniu pozycji firmy na rynku i dziś są dla tej organizacji drogowska-

zem na przyszłość.  

Godne odnotowania spostrzeżenia przekazał w tej kwestii Zbigniew So-

snowski, założyciel firmy rodzinnej Kross: „Mamy w Polsce do czynienia 

z niesamowitą sytuacją – możemy budować firmy rodzinne. Coś, co nie udało 

się naszym ojcom i dziadkom, może uda się nam. Powtarzam swoim synom: 

moje i wasze pokolenie nie powinno wydawać zarobionych pieniędzy, bo tym, 

czego nam brakuje, jest kapitał. Kiedy patrzy się na te ogromne międzynaro-

dowe firmy, które budowane są od bardzo wielu lat, to one są wielkie, bo 

mają pieniądze na rozwój”48.  

W ujęciu statystycznym w 2019 r. w Polsce działało około 830 tysięcy firm 

rodzinnych. W odniesieniu do wielu krajów Europy Zachodniej ta liczba jest 

znikoma. W krajach zachodnioeuropejskich firmy rodzinne stanowią aż 70–

80% wszystkich działających tam podmiotów gospodarczych49. Dysproporcja 

spowodowana jest trudnym dziedzictwem przeszłości. Sprawność współcze-

snych instytucji odpowiedzialnych za przebieg procesu legislacyjnego powin-

na przyczynić się do tego, że ta różnica statystyczna może zostać zniwelowa-

na w kolejnych dekadach.  

Instytut Biznesu Rodzinnego w 2016 r. podał, że większość firm rodzin-

nych działających w Polsce powstała po 1988 r. W strukturze wieku tych firm 

okresem istnienia powyżej 31 lat mogło poszczycić się zaledwie 6% firm, 23% 

z nich mieściło się w przedziale wiekowym 21–30 lat. Firmy rodzinne młod-

sze, mające od 11 do 20 lat, stanowiły 29% ogółu firm rodzinnych, a 42% 
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z nich to organizacje mające do 10 lat50. Dla firm rodzinnych duże znaczenie 

ma instytucja prawa własności. Poszanowanie tego podstawowego prawa, 

deklarowane przez każdy polski rząd po 1989 r., niezależnie od opcji politycz-

nej, pozwoliło na wykreowanie się tego typu przedsiębiorstw. Niewątpliwie 

pozytywny wpływ na rozwój tej formy przedsiębiorczości miało także zmie-

niające się otoczenie instytucjonalne, szczególnie po wejściu Polski do Unii 

Europejskiej 1 maja 2004 r. Przedsiębiorcy zyskali dodatkowe gwarancje po-

szanowania prawa własności w instytucjach europejskich.  

W Polsce instytucja firmy rodzinnej najczęściej jest spotykana w sektorze 

małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw. Jest to stan 

naturalny tych organizacji. Szacuje się, że w Polsce firmy rodzinne stanowią 

38% sektora mikroprzedsiębiorstw, 28% z nich należy do kategorii małych 

i 14% firm to grupa organizacji średniej wielkości. Dominującą formą własno-

ści w polskich firmach rodzinnych jest działalność gospodarcza osoby fizycz-

nej (w tej formie działa około 81% firm rodzinnych).  

Według badań przeprowadzonych przez polską edycję miesięcznika „For-

bes” w 2019 r. na pytanie, czy w Polsce opłaca się być firmą rodzinną, 56,5% 

ankietowanych przedsiębiorców odpowiedziało twierdząco, 25,8% przecząco, 

a 17,7% nie miało w tej kwestii wyrobionego zdania51. Zwracając uwagę na 

istotę i cechy firmy rodzinnej, 48% przedsiębiorców wśród atutów wymieniło 

rodzinną atmosferę pracy, 44% stwierdziło, że na rodzinie można zawsze po-

legać, a 40% było przekonanych, że przedsiębiorstwo rodzinne jest postrze-

gane przez kontrahentów jako solidny partner biznesowy52.  

Zważywszy na wskazane argumenty, należy przyjąć, że instytucja firmy 

rodzinnej jest istotnym elementem modernizacyjnym w gospodarce. W tej 

organizacji obserwuje się nagromadzenie/skupienie nieuchwytnych, symbo-

licznych elementów ją budujących, takich jak: opowieść o przeszłości i trady-

cji, legenda i charyzma twórcy firmy, wypracowane i przekazywane sukceso-

rom wartości, które stały się drogowskazem dla przedsiębiorczej rodziny 

zarządzającej firmą, i lojalność klientów, często kilku pokoleń. 
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Modernizacyjny charakter firm rodzinnych w zakresie innowacji jest 

w wielu wypadkach mocno ograniczony z uwagi na to, że tym podmiotom 

znacznie trudniej jest pozyskać kapitał inwestycyjny. Wynika to z prze-

strzegania zasady, że dominująca (powyżej 51%) w tej organizacji musi 

pozostać własność rodziny. Respektowanie tych wymogów sprawia, że 

firmy rodzinne rozwijają się wolniej. Z innej perspektywy oceniając rolę 

modernizacyjną tych organizacji, należy podkreślić, że odgrywają one 

istotną rolę w kształtowaniu relacji na wolnym rynku pomiędzy kontrahen-

tami i klientami. Z uwagi na to, że tej instytucji przyświeca wielopokole-

niowa perspektywa, zależy im na tworzeniu długotrwałych relacji z naj-

ważniejszymi interesariuszami53. Mocną stroną firm rodzinnych jest 

również to, że obserwuje się w nich ciągłość zarządzania, a kadencja oso-

by zarządzającej trwa minimum 20 lat54. Z punktu widzenia analizowanego 

problemu cenną uwagę o trwałości firmy rodzinnej przedstawił Zbigniew 

Juroszek: „Biorąc pod uwagę te nasze 27 lat doświadczeń, dochodzę do 

przekonania, że jedynie biznes rodzinny jest w stanie zbudować dużą skalę 

działania i panowania nad tym, co robi”55. 

Firmy rodzinne jako silne marki wymagają szczególnej ochrony. W Polsce 

już od kilku lat toczy się dyskusja nad utworzeniem instytucji fundacji prywat-

nych rodzinnych. Mają one ułatwić sukcesję i zapewnić ochronę majątku ro-

dzinnego. Zwraca się uwagę, że prywatna fundacja rodzinna jest jedynym 

rozwiązaniem zapewniającym integralność majątku rodziny w ramach kolej-

nych zmian pokoleniowych56. Przedsiębiorcy oczekują, że stosowna ustawa 

o fundacji prywatnej rodzinnej w roku 2021 wejdzie do porządku obrad pol-

skiego parlamentu. Firmy rodzinne działające w Polsce znajdują się najczę-

ściej (ponad 40% z nich) w rękach drugiego pokolenia. Oczekuje się, że 

w przyszłości odsetek ten będzie wzrastał z uwagi na to, że ponad 64% z nich 

zostało założonych na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 

ubiegłego wieku57. 
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Modernizacja sektorowa: przykład producentów gier 

komputerowych 

Z uznaniem należy odnotować, że rodzimi przedsiębiorcy po 1989 r., 

wpisując się w trendy światowe, zdolni byli do stworzenia globalnych firm 

osiągających sukcesy w technologiach informatycznych. Dobry czas dla roz-

woju tego przemysłu przypadł w Polsce na przełom lat osiemdziesiątych 

i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. U schyłku lat osiemdziesiątych na 

rynku wewnętrznym pojawiły się prywatne firmy zajmujące się importem 

komputerów i oprogramowania. Władze PRL zezwalały na prowadzenie tej 

działalności gospodarczej w tym wschodzącym segmencie rynku. Rządzący 

uznali, że ta polityka jest łatwą drogą do obejścia barier stworzonych przez 

system COCOM. Prywatni importerzy sprowadzali do Polski najnowsze 

komputery i oprogramowanie z krajów Dalekiego Wschodu. Ich praca poło-

żyła fundamenty pod budowę polskiego przemysłu gier komputerowych 

i oprogramowania58. 

W przemyśle produkcji gier komputerowych działalność gospodarczą 

u schyłku lat osiemdziesiątych rozpoczynali często uczniowie szkół średnich, 

którzy byli pasjonatami importowanych ze Stanów Zjednoczonych, głównie 

na własne potrzeby, gier komputerowych. Byli oni w większości samoukami 

trudnej sztuki programowania, a zarazem wizjonerami dostrzegającymi szan-

se biznesowe na tym wschodzącym rynku. Widzieli potencjał tego sektora 

gospodarki, pomimo że znajdował się on w fazie wczesnej młodości. Przed-

siębiorcy skupiający swoje zainteresowania zawodowe na tym segmencie 

gospodarki analizowali język programowania gier, które kupili w USA, i wzoru-

jąc się na obcych projektach, podejmowali próby naśladowania. Tak rozpo-

częła się działalność gospodarcza głównych dzisiejszych przedsiębiorców re-

prezentujących tę branżę – Adama Kicińskiego i Marcina Iwińskiego (CD 

Projekt), Marka Tymińskiego (City Interactive), Adriana Chmielarza (People 

Can Fly), Pawła Marchewki (Techland). Entuzjazm tej grupy przedsiębiorców 

oddaje osobista historia Pawła Marchewki. Jako siedemnastoletni uczeń zało-

żył w szkole firmę Techland. Wspomina: „Chcieliśmy produkować gry dla sie-

bie, takie, których nie było na rynku”59. 
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Przedsiębiorcy skupieni wokół innowacyjnego segmentu rynku zajmują-

cego się produkcją gier komputerowych w dekadzie lat dziewięćdziesiątych 

borykali się z notorycznym brakiem kapitału na produkcję gier. Z powodu zbyt 

młodego wieku nie zdołali jeszcze zgromadzić własnych oszczędności. Ich 

jedynym argumentem w negocjacjach z bankami było wyrażenie woli budo-

wy przedsiębiorstwa i prezentacja strategii wzbogacania oferty asortymento-

wej specyficznych produktów konsumpcyjnych. Ocena potencjału tych firm 

przez konserwatywnych pracowników banków, którzy nie dostrzegali moder-

nizacyjnej siły tego segmentu rynku, skazywała tę grupę przedsiębiorców na 

odrzucenie ich wniosków kredytowych. W ocenie instytucji finansowych fir-

my te cechowały się „wybujałymi ambicjami”60. W tym wypadku zderzyło się 

stare myślenie i tradycyjna wizja o podziale sektorowym gospodarki z nie-

standardową, niemieszczącą się w schematach biurokratycznej instytucji wi-

zją rozwoju segmentu rynku zwanego gospodarką cyfrową. Z uwagi na to 

polscy przedsiębiorcy reprezentujący sektor gier komputerowych w celu ze-

brana kapitału prowadzili tzw. road show. Odwiedzali kluczowych polskich 

przedsiębiorców, przekonując ich do podjęcia ryzyka inwestycji w ten seg-

ment rynku. 

O trudnościach tego sektora gospodarki w dostępie do kapitału świadczy 

przykład firmy CD Projekt. W 2007 r. jeden z rozpoznawalnych współcześnie 

produktów, gra komputerowa Wiedźmin, pomimo, że został przez klientów 

na całym świecie bardzo dobrze przyjęty, nie odniósł spodziewanego sukcesu 

komercyjnego, ponieważ nie było wystarczających środków inwestycyjnych 

na przepisanie jej na konsole, które pojawiły się właśnie w tym czasie na ryn-

ku. Firmę wsparł kapitałem polski przedsiębiorca Zbigniew Jakubas, właściciel 

firmy produkującej pojazdy szynowe Newag. Decyzję o zainwestowaniu wła-

snych oszczędności Zbigniew Jakubas uzasadnił następująco: „A wiecie, dla-

czego Kicińskiemu i spółce się udało? Bo do tego, co robili, podchodzili z pa-

sją, byli pracowici i mieli wielką idee fixe zrobienia Wiedźmina. Przyszli do 

mnie, bo byli pod ścianą, potrzebowali 14,5 mln złotych. Bank im wypowie-

dział linię kredytową, musieli spłacić zobowiązanie i nie mieli pieniędzy na 

dokończenie produkcji. Pojechałem do nich, aby zobaczyć, jak się robi gry. 

Wszedłem do sali, gdzie pracowało ze stu programistów. […] Wszyscy byli 

absolutnie skupieni na pracy. […] Byli skoncentrowani na doskonaleniu ru-
                                       

60
 Tamże. 



Eksplozja przedsiębiorczości w Polsce po 1989 roku... 

 

187 

chów postaci, na tym, jak mają wyglądać, w którą stronę powinny mieć uło-

żone włosy. Wywarli na mnie wrażenie. Następnego dnia przelałem im pie-

niądze”61. Deficyt kapitału niezbędnego do podjęcia prac nad produkcją gier 

komputerowych był przyczyną tego, że produkty te budowano na własnym 

silniku graficznym, co było bardzo czasochłonne. Jak oceniają znawcy, w ten 

sposób zwiększano możliwości produkcji, ale było to ogromne wyzwanie 

technologiczne62. Dziś w Polsce działa około 300 firm profesjonalnie zajmują-

cych się produkcją gier komputerowych63. Firmy te operują na rynkach glo-

balnych, a ich produkty to rozpoznawalne marki tego segmentu rynku.  

Deficyt zaufania i pozorowany dialog społeczny  

jako podstawowa bariera hamująca  

modernizacyjną rolę przedsiębiorców 

Zaufanie, jak stwierdził Marek Bugdol, jest „niezbędnym warunkiem 

współpracy gospodarczej”64. W ocenie tego badacza jest ono „fundamentem 

społecznych interakcji, cennym, wartościowym zasobem umiejscowionym 

w stosunkach organizacyjnych i międzyludzkich”. Zaufanie „jest kruchym za-

sobem, który jest trudny do utrzymania i zbudowania, lecz łatwo można go 

stracić”65.  

Sprawujące władzę w kraju elity polityczne dostrzegają problem deficytu 

zaufania w relacjach międzyludzkich oraz między instytucjami a obywatelami. 

Znajduje to wyraz np. w wygłaszanych w parlamencie mowach programo-

wych premiera zwanych exposé. W tym ważnym wystąpieniu premier zazwy-

czaj apeluje do obywateli o zbudowanie w kraju klimatu zaufania. Jerzy Buzek 

w exposé wygłoszonym 10 listopada 1997 r. składał przedsiębiorcom następu-
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jącą deklarację: „Upowszechnione musi być prawo do własności prywatnej. 

Polska klasa średnia musi się wzmocnić. Nie dopuścimy do uformowana się 

w Rzeczpospolitej ekonomicznych rządów wąskiej oligarchii. My chcemy wol-

nej gospodarki z szansami dla wszystkich, chcemy państwa dialogu społecz-

nego między pracą a kapitałem”66. Donald Tusk 21 października 2007 r. mó-

wił: „W gospodarce rynkowej opartej na dobrowolnej współpracy obywateli 

zaufanie ma znaczenie pierwszorzędne. Oznacza ono przede wszystkim prze-

konanie, że korzyści, jakie każdy czerpie ze swojej aktywności gospodarczej, 

pracy najemnej lub prowadzenia firmy, będą proporcjonalne do realnych 

efektów tej aktywności. To oznacza prawo do sprawiedliwej płacy, ale też do 

uczciwie wypracowanego zysku”67. Mateusz Morawiecki 19 listopada 2019 r. 

obiecał przedsiębiorcom, że „sercem nowoczesnej gospodarki jest przedsię-

biorczość”, a „Obowiązkiem państwa jest wspieranie przedsiębiorców, two-

rzenie im warunków do rozwoju, przewidywalnego prawa pozwalającego na 

planowanie inwestycji i systemu podatkowego motywującego do rozwoju”68. 

Deficyt zaufania w relacjach między przedsiębiorcą a przedsiębiorcą, 

przedsiębiorcą a pracownikami oraz przedsiębiorcami a instytucjami, w tym 

instytucjami reprezentującymi państwo, sprawia, że przedsiębiorcy starają się 

reglamentować kontakty z otoczeniem zewnętrznym. W następstwie obranej 

strategii zamykają się w gronie najbliższej rodziny i osób bliskich, a trwałym 

efektem erozji zaufania formalnego jest to, że stają się samotnikami. W tym 

należy doszukiwać się genezy tego, że każda sytuacja, z którą się spotykają 

w relacjach z otoczeniem bliższym i dalszym, jest przez przedsiębiorców oce-

niana jako przeciwność losu. Tę diagnozę potwierdzają wyniki badań z 1994 r. 
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prowadzonych przez Janusza Czapińskiego. Zwrócił on uwagę, że przedsię-

biorcy są przekonani, iż sukces zapewniają przede wszystkim indywidualne 

zasoby: ambicja, zdolności i pracowitość69. Opinie te potwierdziły kolejne ba-

dania przedsiębiorców. W 2002 r. opublikowano następujące konkluzje: „Polski 

przedsiębiorca to samotnik, walczący różnymi metodami z aparatem skarbo-

wym, urzędami skarbowymi, a obecnie z napływającym obcym kapitałem”70. 

W 2002 r. Grażyna Skąpska wskazała, że w Polsce obserwuje się silne 

tendencje amodernizacyjne. Pytała „jak długo kształtujący się w Polsce kapi-

talizm może rozwijać się w oparciu o czynniki czysto indywidualne, w jakim 

stopniu indywidualny entuzjazm, witalność i dynamizm przedsiębiorców zre-

kompensują zarówno niedostatki otoczenia instytucjonalnego, jak i pewne, 

dające się zauważyć, niedostatki własnego wyposażenia, niedostrzeganie 

czynników rozwojowych, przede wszystkim wiedzy i nowoczesnych technolo-

gii?”71. To pytanie należy traktować jako następstwo utrwalenia się w świa-

domości społecznej dziedzictwa nieodległej przeszłości. Polska transformacja 

była rewolucją, która oparta była na wierze we wrodzoną zdolność człowieka 

do bycia aktywnym na polu gospodarczym, w jego zmysł przedsiębiorczy. 

Położenie nacisku na indywidualizm nie było błędnym założeniem, ponieważ 

ta strategia uruchomiła w błyskawicznym tempie naturalne zasoby przedsię-

biorcze społeczeństwa polskiego. Należy podkreślić, że po trzydziestu latach 

od rozpoczęcia transformacji w Polsce indywidualizm jako cecha przedsię-

biorcy się utrwala i wzmacnia. Jest to z całą pewnością jedna z wyuczonych 

w procesie historycznym cech rodzimych przedsiębiorców.  

Do kategorii dziedzictwa przeszłości należy zaliczyć to, że niezmiennie na 

niskim poziomie znajduje się w Polsce zaufanie przedsiębiorców do instytucji 

formalnych. Deficyt zaufania przedsiębiorców do polityków, w tym partii rzą-

dzących, pogłębiany jest przez niestabilność prawa, niejasne konstrukcje 

umów kredytowych i ubezpieczenia (skomplikowane w treści, a istotne dla 

klienta klauzule podające niewielkich rozmiarów czcionką) czy przeciągające 

się w czasie procesy sądowe w sprawach gospodarczych. Te przyczyny nau-

czyły przedsiębiorców ostrożności. Postawa indywidualizmu i ostrożności, 
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postrzegana jako skutek, a nie przyczyna deficytu zaufania, nie może być ne-

gowana, jednak istotne jest to, jak w tej sytuacji zachowają się instytucje for-

malne, jakie ramy instytucjonalne zostaną stworzone, aby wyzwolić pozytyw-

ną siłę przedsiębiorczości72. To one dają przedsiębiorcy w idealnej sytuacji 

pewność, że „marzenia można zrealizować”. Daron Acemoglu i James A. Ro-

binson podpowiadają, że przedsiębiorca powinien zaufać instytucjom for-

malnym i rządom prawa, ponieważ one są tworzone celem dania mu gwa-

rancji nienaruszalności praw własności mu przysługujących. One potwierdzają 

stabilność i ciągłość instytucjonalną73. 

Krzysztof Jasiecki w 2013 r. stwierdził podobnie: „Podkreśla się także inną 

słabość społecznego i kulturowego wyposażenia polskich menedżerów – 

syndrom samotnego wilka, czyli nadmierny indywidualizm, trudności w na-

wiązywaniu sojuszy i lojalnej współpracy międzyinstytucjonalnej”. Wyjaśniał 

on, że deficyt zaufania jest rekompensowany przez to, że: „Polscy menedże-

rowie odznaczają się […] znaczną przedsiębiorczością, mają silne motywacje 

i aspiracje typowe dla społeczeństw na dorobku. Wyróżniają się umiejętno-

ścią improwizacji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, obchodzenia ograni-

czeń i krępujących przepisów. Stwarza to duży potencjał rozwojowy, ale zara-

zem zagrożenia chodzeniem na skróty, chęcią szybkiego dorobienia się za 

wszelką cenę i wszelkimi sposobami, niekiedy wbrew prawu bądź interesowi 

społecznemu”74. 

Szukając źródeł tej sytuacji, która może być czynnikiem blokującym mo-

dernizację gospodarki kraju, a w skali mikro pojedynczych firm, należy zwró-

cić uwagę na klasyczny przykład nienadążania instytucji biurokratycznych za 

zmianami w instytucjach opartych na przedsiębiorczości. 

Problemu deficytu zaufania w relacjach przedsiębiorców z otoczeniem 

instytucjonalnym w żaden sposób nie niweluje lekceważący stosunek rządu 

do dialogu z tą ważną grupą zawodową. W efekcie zanika dialog społeczny, 

jeden z podstawowych czynników przyspieszających modernizację. Zjawisko 

to określono mianem „wygaszania dialogu społecznego” i jego pozorowa-

                                       
72

 D. Acemoglu, J.A. Robinson, Dlaczego narody przegrywają. Źródła władzy, po-

myślności i ubóstwa, Warszawa 2014, s. 55. 
73

 Tamże, s. 55–56. 
74

 K. Jasiecki, Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Euro-

pejskiej, Warszawa 2013, s. 320. 



Eksplozja przedsiębiorczości w Polsce po 1989 roku... 

 

191 

niem75. Badający problem dialogu społecznego uczeni konkludują: „Przeja-

wem takiej pozorności jest bezalternatywność propozycji przedstawianych 

przez któregoś z uczestników dialogu, najczęściej zaś przez stronę rządo-

wą”76. Strona rządowa ten stan zazwyczaj usprawiedliwia „faktem przyjmo-

wania na siebie odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania”. 

W ten sposób rząd doprowadził do „wyswobodzenia się […] z tych społecz-

nych ograniczeń w podejmowaniu decyzji i działań, jakie zawarte są w idei 

dialogu społecznego”77.  

Poszukując genezy tego stanu rzeczy, sięga się do lat dziewięćdziesiątych 

i wyjaśnia, że „takie podejście do dialogu społecznego znajduje swoją legity-

mację w wypracowanej na początku lat 90. formule transformacji, której klu-

czowymi elementami było zaskoczenie, szok i odgórnie narzucone rozwiązania 

instytucjonalne, tworzone obok czy wbrew społeczeństwu i […] przyjmowane 

przez nie pod przymusem czy też w stanie swego rodzaju amnezji. W ten wła-

śnie sposób wprowadzony był w życie tzw. plan Balcerowicza i to właśnie 

z doświadczeń wczesnych lat 90. wywodzi się przekonanie, że skuteczna poli-

tyka reform powinna ignorować społeczny stosunek do nich, w imię ich ra-

cjonalności i możliwości szybkiego zrealizowania”78. To jest dziedzictwo prze-

szłości, które na stałe, jak się okazało z perspektywy ostatnich trzydziestu lat, 

weszło do polskiej polityki. 

Elity rządzące krajem zazwyczaj przyjmują amodernizacyjną koncepcję 

„władzy nad”, czyli taką, której wykładnią jest przekonanie, że władza wie 

lepiej i trafniej potrafi określić potrzeby społeczeństwa, w tym przedsiębior-

ców. W tej sytuacji wydaje się prawie pewne, że politycy nie dostrzegają ten-

dencji wzmacniających potrzebę partycypacji obywateli w zarządzaniu, ak-

tywnego ich uczestnictwa w podejmowaniu kluczowych decyzji, które ich 

bezpośrednio dotyczą. Z tego chociażby powodu lekceważenie przez elity 

rządzące krajem dialogu z przedsiębiorcami i reprezentującymi je organiza-

cjami jest sprzeczne z potrzebami społecznymi. W efekcie utrwalania posta-

wy „władzy nad…” zatraca się ideę władzy służebnej, zorientowanej na dialog 
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społeczny, który daje szansę na wspólne wypracowanie rozwiązań, nie tylko 

legislacyjnych. Wizerunek elit rządzących jako władzy o charakterze omnipo-

tentnym, która lepiej, bez dialogu społecznego, rozwiązuje problemy nurtują-

ce np. przedsiębiorców, jest trudny do pogodzenia z deklarowaną przez 

wszystkich premierów potrzebą dialogu społecznego. Między deklaracjami 

a czynami zachodzi sprzeczność79.  

Henryka Bochniarz wymownie pytała: „Jak można w kraju, który buduje 

gospodarkę wolnorynkową, zarządzać sektorem prywatnym bez dialogu 

z tymi, którzy go tworzą?”80. Z tą grupą zawodową, zdaniem Henryki Boch-

niarz, rządzący nie potrafili podjąć konstruktywnego, otwartego i szczerego 

dialogu. W ocenie przedsiębiorców państwo ma tendencję do odwracania się 

od ich problemów. Jest ono dla nich niedostępne wówczas, gdy ta grupa 

znajdzie się w potrzebie. Symboliczne są słowa Henryki Bochniarz: „Jeżdżę po 

kraju i wszędzie spotykam to samo przekonanie: w razie problemów mogę 

liczyć tylko na siebie, no bo państwo prędzej pomoże państwowym niż pry-

watnym”81. Ten wyrzut przedsiębiorców potwierdzają badania społeczne. 

Sektor państwowy w gospodarce cieszy się, zapewne z uwagi na siłę związ-

ków zawodowych i zatrudnione w nim duże grupy pracowników, większą 

atencją rządzących. Sektor prywatny ma poczucie niesprawiedliwości 

i skrzywdzenia, a ten stan psychiczny przedsiębiorców blokuje możliwości 

rozwojowe zarówno na poziomie indywidualnym, jak i na poziomie całego 

kraju82. W następstwie nierównego traktowania przez instytucje rządowe 

dwóch sektorów gospodarki pojawił się trudny do rozwiązania problem: jak 

w takiej atmosferze budować i wzmacniać zaufanie formalne, które jest pod-

stawą stymulującą modernizację, wzmacniającą inwestycje, dającą poczucie 

pewności w codziennej pracy przedsiębiorcy. Zaufanie to także klucz do obni-

żenia tzw. kosztów transakcyjnych prowadzonej przez przedsiębiorców dzia-

łalności gospodarczej i przede wszystkim jest to niematerialny, a bezcenny 

czynnik warunkujący szybki przebieg modernizacji relacji gospodarczych. 
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W tym kontekście w 2006 r. prof. Jacek Kurczewski w „Tygodniku Powszech-

nym” przestrzegał: „Nieufność jest w miarę spójnym systemem przekonań 

i dlatego należy ją potraktować jako działanie legitymizujące. Ale co legity-

mizujące? Samą siebie, ponieważ zinstytucjonalizowana nieufność delegi-

tymizuje i rozbija życie publiczne i odmawia legitymizacji samemu centrum 

polityki”83.  

Niedostatek dialogu społecznego, jego pozorowanie, można uznać za 

„stan permanentny”. Jakość dialogu społecznego elit politycznych z przedsię-

biorcami precyzyjnie oceniła Henryka Bochniarz. W wywiadzie z 5 grudnia 

2004 r. powiedziała, że przedsiębiorca dla elit władzy jest osobą niegodną 

zaufania, wręcz podejrzaną, która prowadzi szemrane interesy. Stwierdziła 

przy tym: „Kilka dni temu udało się zablokować w Sejmie ustawę o podwyżce 

składek na ubezpieczenie społeczne. I co słyszę od przedstawicieli rządu? 

Niech ci przedsiębiorcy tak się nie cieszą, coś jeszcze wymyślimy. Czy jesteśmy 

na jakiejś wojnie? Po 15 latach jeszcze nie mamy poczucia, że przedsiębior-

czość jest nasza i wspólna”84. W opinii ekspertów dyskursowi publicznemu 

w Polsce towarzyszy w warstwie retorycznej „skłonność do wyostrzania róż-

nic oraz dyskredytowania i symbolicznej degradacji przeciwnika”85. 

Jakość prawa jako czynnik modernizacji 

Unikanie przez rządzących szczerego dialogu społecznego z przedsiębior-

cami i zastępowanie go dialogiem pozorowanym oraz brak partycypacji 

przedsiębiorców w przygotowaniu projektów ustaw ich dotyczących dopro-

wadziły do wzmocnienia negatywnych emocji w tej grupie zawodowej. Każdy 

projekt zmian w prawie dotykający przedsiębiorców spotyka się, co jest 

w dużej mierze zrozumiałe, z ich oporem. Są podejrzliwi, szukają legislacyj-

nych pułapek, które rządzący na nich zastawiają. Szczególnie wrażliwą prze-

strzenią legislacyjną dla tej grupy zawodowej jest prawo podatkowe. Ta deli-

katna sfera zawsze wywołuje emocje. W efekcie kumulacji negatywnych 

emocji Zbigniew Jakubas w czerwcu 2018 r. powiedział: „państwo stało się 
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agresywne fiskalnie wobec przedsiębiorców i obywateli”86, a Wiesław Podra-

za w lutym 2019 r., mówiąc o przepisach ordynacji podatkowej, stwierdził, że 

są one złe, ponieważ „Podatników traktuje się jak złodziei”87. Podejrzliwość 

instytucji skarbowych uzasadniana działaniem przedsiębiorców na szkodę 

skarbu państwa ma wpływ na to, że czują oni, że elity rządzące naruszają 

wartość fundamentalną, którą jest ich godność osobista. Rodzi to poczucie 

skrzywdzenia i poniżenia. W następstwie tego erozja zaufania formalnego jest 

coraz szybsza i trudno znaleźć remedium na tę sytuację. Francis Fukuyama 

stwierdził, że „Jeżeli pomiędzy współpracownikami danego przedsięwzięcia 

zachodzi wzajemne zaufane wynikające z wyznawania tych samych norm 

kodeksu etycznego, prowadzenie interesów jest mniej kosztowne”88.  

Niedostatek czy wręcz brak zaufania państwa do przedsiębiorców i przed-

siębiorców do państwa powiększa, nie tylko w sensie materialnym, koszty pro-

wadzenia biznesu, jest też głównym czynnikiem utrudniającym modernizację 

warsztatów pracy, ogranicza innowacje. Symbolem złośliwego działania insty-

tucji państwowych na szkodę przedsiębiorcy jest Roman Kluska, twórca Grupy 

Optimus. Jego aresztowanie w 2002 r. pod zarzutem wyłudzenia przez firmę 

Optimus 30 mln zł z tytułu podatku VAT okazało się, jak podano w orzeczeniu 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z listopada 2003 r., całkowicie niesłuszne. 

Ofiarą błędnych decyzji został przedsiębiorca, który wycofał się z działalności 

gospodarczej w tym sektorze. Instytucja państwa potwierdziła stereotypowe 

przekonanie przedsiębiorców o tym, że nie można jej ufać89.  

Dostrzegają ten problem przedsiębiorcy, którzy – jak Krzysztof Pawiński 

w 2019 r. – bronią wypracowanych przez lata wartości, apelując do rządzą-

cych o to „żeby ta biegunka legislacyjna wreszcie się skończyła. Żebym nie był 

na siłę uszczęśliwiany rzeką aktów prawnych, których nawet przeczytać nie 

można. Żebyśmy wprowadzili coś takiego racjonalnego, że w miejsce nowego 

aktu prawnego jeden stary trzeba wycofać”90. Inflacja prawa i permanentne 
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zmiany obowiązujących przepisów sprawiają, zdaniem Zbigniewa Jakubasa, 

wrażenie „jakby nie było ciągłości państwa polskiego”91. Wiesław Podraza, 

właściciel Sanplastu, zwraca uwagę, że błędy skarbowe często są niezawinio-

ne przez przedsiębiorcę. One są następstwem nieustannie zmieniających się 

przepisów prawa: „Nasze firmy zatrudniają cały aparat księgowo-finansowy 

po to, żeby prowadzić rzetelnie dokumentację. I nie ma co do zasady złej 

woli, że ta dokumentacja jest źle prowadzona. Ale ze względu na przepisy, 

które się nieustannie zmieniają, nie sposób nie popełnić błędów. A urzędy 

skarbowe nie dają szansy na ich wytłumaczenie. Normalnie prowadząca dzia-

łalność średniej wielkości firma nie jest w stanie obronić się przed urzędni-

kami skarbowymi”92.  

Raport Global Competitiveness 2017–2018 informuje, że w Polsce poważ-

ny problem stanowi skomplikowanie systemu prawa. Pięć kluczowych ustaw 

tworzących system prawa podatkowego, które obowiązywały w 2018 r., zajmu-

je około 1267 znormalizowanych stron. Z tego powodu w 2018 r. polski system 

podatkowy został oceniony jako 51. na świecie pod względem przejrzystości 

i jasności przepisów. Znalazł się on za systemami takich państw, jak Botswana, 

Azerbejdżan czy Rwanda (w 2017 r. Polska plasowała się na 47. miejscu). 

Z punktu widzenia globalizacji procesów gospodarczych – stwierdzają autorzy 

raportu – oraz przezwyciężenia pułapki średniego wzrostu skomplikowanie 

systemu prawa podatkowego nie służy biznesowi93. W takiej sytuacji wzrost 

kosztów transakcyjnych jest oczywisty. Ten stan rzeczy wyhamowuje inwesty-

cje, a to przekłada się na spowolnienie modernizacji gospodarki, w ujęciu ma-

kro i pojedynczych firm, w mikroprzestrzeni. W szerszym kontekście wytracany 

jest bezpowrotnie potencjał modernizacyjny przedsiębiorców. 

Zakończenie 

Przedsiębiorcy odegrali kluczową rolę w Polsce, budując ogromnym wy-

siłkiem gospodarkę wolnego rynku, wpływając na wzrost gospodarczy, na 

jakość konsumpcji, na kreowanie marek o zasięgu lokalnym i tych globalnych. 
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Byli oni i są nadal ważnym czynnikiem modernizacji państwa. Wpływają na tę 

ocenę zarówno podejmowane przez nich inwestycje w technologię produkcji 

i prowadzone przez nich innowacyjne badania, często we własnych laborato-

riach. W toku nabierania doświadczenia biznesowego stają się orędownikami 

społecznej odpowiedzialności biznesu.  

Z drugiej strony instytucje reprezentujące państwo, parlament i politycy, 

nie prowadzą stałego dialogu z tą ważną grupą społeczną. Obserwuje się ze 

strony instytucji administracji państwowej tendencję amodernizacyjną, pole-

gającą na zwiększaniu obciążeń fiskalnych i zadań biurokratycznych nakłada-

nych na przedsiębiorców. Nie jest to kierunek, który sprzyjałby budowie no-

woczesnego państwa opartego na zaufaniu.  

Odnosi się wrażenie, że poprzez unikanie przez rządzących konstruktyw-

nego dialogu z przedsiębiorcami następuje proces ograniczania pluralizmu 

wyrażanego w dyskusji i szukania elementów, które zbliżają strony dialogu. 

W idealnej sytuacji dzięki strategii dialogu strona rządowa zyskuje zaufanie ze 

strony przedsiębiorców i wzmacnia się pośrednio motywację u potencjalnych 

przyszłych przedsiębiorców do podjęcia wyzwania przedsiębiorczości. Ten 

mechanizm sprzyja tworzeniu instytucji włączających, zarówno politycznych, 

jak i gospodarczych94. Zaniechanie dialogu prowadzi do tego, że marnuje się 

od trzydziestu lat szansę na wykorzystanie modernizacyjnej roli przedsiębior-

ców w sferze innowacji wewnątrz organizacji, które zbudowali, a na zewnątrz 

na zbudowanie włączających, otwartych instytucji gospodarczych A jest to 

podstawowy element budowy nowoczesnego państwa.  
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Explosion of entrepreneurship in Poland after 1989.  
Selected factors accelerating and hampering process  
of modernization 

Summary 

Looking at the thirty-year period since the start of the transformation process in 

Poland after 1989, we would like to ask a question about the modernization-related 

role of entrepreneurs in the process. Which institutional factors, of formal and informal 

institutions favored the entrepreneurs’' modernization activities, and which hampered 

them? Considering the research problem, in the paper the origin of the "returning 

class" of entrepreneurs was presented. Moreover, the sources of modernization 
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impact of the group on economy were referred to, including their enthusiasm and 

involvement in the development of a company and strengthening its position in the 

market. In addition, the paper illustrates the unusual in the world increase in value of 

private companies, from the proverbial 100 USD up to millions. It has been considered 

that the model example of modernization of economy is formation of family 

companies. The impact of entrepreneurs on structure of economy has been proved, 

basing on the example of the computer games industry. Besides, the lack of 

entrepreneurs' trust in formal institutions, including the government, tax and 

insurance offices, etc., has been pointed out, proving to be the main factor hampering 

modernization of economy, similarly to the feint dialogue of the governing bodies with 

entrepreneurs, and low quality of the passed laws. 

Key words: entrepreneur, explosion of entrepreneurship. formal institutions, informal 

institutions, social dialogue, modernization of economy 



Łukasz Dwilewicz 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  

Transformacja a umiędzynarodowienie 

gospodarki polskiej 

Jedną z podstawowych cech polskiej gospodarki okresu transformacji by-

ło jej umiędzynarodowienie, przejawiające się w coraz większych obrotach 

w  poszczególnych składowych bilansu płatniczego. Warto prześledzić, jak 

postępował ten proces i jakie były jego relacje z innymi zmiennymi gospodar-

czymi i społecznymi. 

Handel zagraniczny i rachunek obrotów bieżących 

Transformacja ustrojowa oznaczała gwałtowną reorientację struktury 

handlu zagranicznego, generującą efekty recesyjne w branżach specjalizują-

cych się w eksporcie na rynku krajów RWPG i tworzącą perspektywy długo-

letniego wzrostu dla branż konkurencyjnych na rynkach krajów zachodnich, 

początkowo szczególnie na najbliższym geograficznie rynku niemieckim. 

W rezultacie osiągnięto w ciągu kilku lat strukturę handlu zagranicznego silnie 

zbliżoną do obecnej, jedyną wyraźną różnicą był niski poziom importu pro-

duktów przemysłowych z krajów rozwijających się. 

W tej nowej strukturze zdecydowanie najważniejszą rolę odgrywał rynek 

Niemiec jako jedynego sąsiadującego z Polską kraju EWG i UE, a apogeum 

jego znaczenia przypada na połowę lat dziewięćdziesiątych. Pierwsze lata 

transformacji były naznaczone szybkim wzrostem importu z EWG i UE zarów-

no ze względu na potrzeby modernizacyjne gospodarki, jak i otwartą nagle 

możliwość zaspokojenia narosłego w poprzedniej epoce głodu konsumpcyj-

nego polskiego społeczeństwa. Dysproporcja między polskim importem z UE 

i eksportem do niej rosła stopniowo w latach dziewięćdziesiątych. Ze wszyst-

kich krajów Europy Środkowej i Wschodniej stosunek polskiego negatywnego 
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salda do całości obrotów z UE był najwyższy (-18,5% w 2000 r.). Zawsze też 

udział UE w polskim eksporcie był o parę punktów procentowych wyższy niż 

w imporcie (ta reguła dotyczyła również samego rynku niemieckiego), co 

implikowało wyższe współczynniki pokrycia importu niż w przypadku handlu 

z resztą świata (wyjątkiem był rok 1997, gdy różnica ta stopniała do 0,4%). 

Polska stała się w tym czasie dość istotnym rynkiem zewnętrznym dla całej 

Unii, jej udział w unijnym eksporcie osiągnął 3,8% w 1998 r. Jeżeli chodzi 

o zmiany w znaczeniu poszczególnych krajów w handlu Polski z UE, to w ciągu 

lat dziewięćdziesiątych rosła rola Francji i Włoch kosztem Austrii i Danii, czyli 

krajów mniejszych, za to bliżej położonych1. W 2000 r. rynek UE był szczegól-

nie ważny dla wywozu materiałów i wyrobów włókienniczych (88,6%) oraz 

drewna i wyrobów drewnianych (83,6%). Najmniej ważny był dla przetworów 

spożywczych (36%), co wynikało z istniejących barier w handlu żywnością 

między Polską a UE oraz stosunkowo częstego stosowania zakazu importu 

z przyczyn sanitarnych przez UE (np. casusy pryszczycy i embarga na import 

mięsa w 1993 r. czy restrykcje wobec mleczarstwa w 1997 r.)2. 

Wykres 1. Udziały głównych obszarów w polskiej wymianie handlowej z zagranicą  
w latach 1988–1992 

Źródło: Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 1995, GUS, Warszawa 1995. 

                                       
1
 J. Kaliński, Transformacja gospodarki polskiej w latach 1989–2004, Oficyna Wy-

dawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 120–121; L.J. Jasiński, Bliżej centrum czy na peryfe-

riach? Polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku, Centrum Europejskie 

Natolin, Wyd. Trio, Warszawa 2011, s. 356–366. 
2
 Tamże, s. 363, 418. 
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Tabela 1. Struktura rachunku obrotów bieżących Polski w latach 1989–2000 (mln USD) 

Rok 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Rachunek ob. bieżących 1419 716 -1359 -269 -2868 677 

– saldo handlu towarami 240 2214 51 512 -2482 -895 

– saldo handlu usługami -228 -150 236 344 376 59 

– saldo dochodów z kapitału -3087 -3329 -2863 -4139 -3394 -2835 

– saldo transferów bieżących 1656 1981 1217 2929 483 634 

– saldo ob. nieklasyfikowanych - - - - 2149 3714 

Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Rachunek ob. bieżących 5310 -1371 -4309 -6841 -11553 -9952 

– saldo handlu towarami -1912 -8179 -11320 -13720 -14379 -13168 

– saldo handlu usługami 146 -213 305 -488 -1631 -1686 

– saldo dochodów z kapitału -613 -356 -455 -569 -795 -759 

– saldo transferów bieżących 544 1002 1150 1941 1614 1681 

– saldo ob. nieklasyfikowanych 7145 6375 6011 5995 3638 3980 

Źródło: L.J. Jasiński, dz. cyt., s. 373. 

Tabela 2. Dynamika polskiego handlu zagranicznego w latach 1989–2000 w cenach stałych 

Rok Eksport (%) Import (%) Rok Eksport (%) Import (%) 

1989 0,2 1,5 1995 16,7 20,5 

1990 13,7 -17,9 1996 9,7 28,0 

1991 -2,4 37,8 1997 13,7 22,0 

1992 -2,6 13,9 1998 9,4 14,6 

1993 -1,1 18,5 1999 2,0 4,4 

1994 18,3 13,4 2000 25,3 10,8 

Źródło: L.J. Jasiński, dz. cyt., s. 355. 

Tabela 3. Eksport i import towarów w latach 1989–2000 (mln USD) 

Rok 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Eksport 7575 10863 12760 13997 13598 17024 

Import 7335 8649 12709 13485 16080 17919 

Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Eksport 22878 24453 27229 30120 26349 28255 

Import 24790 32632 38549 43840 40728 41423 

Źródło: L.J. Jasiński, dz. cyt., s. 374. 
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Tabela 4. Udział RFN w polskim eksporcie i imporcie  

w wybranych latach (%) 

Rok Eksport Import 

1990 25,1 20,1 

1995 38,3 26,6 

2000 34,9 23,9 

2001 34,4 24,0 

2003 32,3 24,4 

2004 30,1 24,4 

2005 28,2 24,7 

2006 27,2 23,9 

2007 25,9 24,1 

2008 25,0 23,0 

2009 26,2 22,4 

2010 26,1 21,9 

2011 26,1 22,3 

2012 25,1 21,3 

2013 25,1 21,7 

2014 26,2 22,0 

2015 27,1 22,9 

2018 28,2 22,6 

2019 27,7 21,9 

2020 29,0 21,9 

Źródło: Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2006, GUS, Warszawa 2006, s. 35; 
Handel zagraniczny rośnie jak na drożdżach, „Gazeta Wyborcza” z 2.03.2007; Rocznik 
statystyczny handlu zagranicznego 2010, GUS, Warszawa 2010, s. 37; Rocznik staty-
styczny handlu zagranicznego 2013, GUS, Warszawa 2013, s. 43; Rocznik statystyczny 
handlu zagranicznego 2015, GUS, Warszawa 2015, s. 45; Rocznik statystyczny handlu 
zagranicznego 2016, GUS, Warszawa 2016, s. 45; Rocznik statystyczny handlu zagra-
nicznego 2020, GUS, Warszawa 2020, s. 19; Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 
2021, GUS, Warszawa 2021, s. 19. 

Z reguły rynki pozostałych dużych państw UE okupowały kolejne miejsca 

za rynkiem niemieckim jako rynki zbytu polskiego eksportu, z roku na rok 

wymieniając się pozycjami w czołówce. Ze względu na rosnącą, zwłaszcza po 

kryzysie rosyjskim, dywersyfikację polskiego handlu zagranicznego można 

zaobserwować tradycyjnie niskie udziały w polskim eksporcie rynków nr 2 i 3. 

W 1995 r. były one rekordowo niskie – po 5,6% miały Holandia i Rosja, ale i w 

następnych latach prawie zawsze obie te pozycje należały do krajów o udzia-
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łach nieznacznie przekraczających 6%. W ostatnich latach dała się zaobser-

wować rosnąca rola eksportu do Czech na tle rynków Europy Zachodniej. 

W 2013 r. Czechy stały się rynkiem nr 3 z udziałem 6,3%, a w 2014 r. awan-

sowały na pozycję drugą z udziałem 6,5%. W 2015 r. były znowu trzecie 

(6,6%), za Wielką Brytanią (6,7%). W 2018 i 2019 wyprzedziły Wielką Bryta-

nię, stając się polskim drugim rynkiem eksportowym, ustępując tylko Niem-

com, aczkolwiek z malejącym udziałem w całości obrotów (odpowiednio 

6,4% i 6,1%). W 2020 r. ta kolejność została utrzymana, przy rekordowo ni-

skich udziałach zarówno Czech (5,8% polskiego eksportu), jak i Wielkiej Bry-

tanii (5,7%), tylko nieznacznie większych od czwartej w tym zestawieniu Fran-

cji (5,6%). W związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 

i związanymi z nim barierami administracyjnymi na brytyjskich granicach na-

leży się liczyć z tym, że to właśnie Francja stanie się drugim, bądź trzecim, 

rynkiem dla polskich producentów3. Duże rozproszenie polskich rynków zbytu 

(choć skoncentrowanych głównie w UE) i malejąca zależność od rynku nie-

mieckiego stanowiły coraz lepsze zabezpieczenie gospodarki przed skutkami 

szoków zewnętrznych, co dało się też zaobserwować po kryzysie finansowym 

2008 r. Po 2015 r. nastąpił proces stopniowego ponownego wzrostu roli rynku 

Niemiec jako głównego odbiorcy polskich towarów. Przyspieszony został 

przez pandemię koronawirusa z 2020 r., kiedy część niemieckich koncernów 

musiała zmodyfikować swoje łańcuchy dostaw w kierunku zwiększenia udzia-

łu krajów ościennych, gwarantującego większą pewność zaopatrzenia. Za 

wcześnie jednak wyrokować, jak długo ten trend będzie trwał i jakie będzie 

miał długofalowe konsekwencje. 

Zmiany w strukturze eksportu w okresie transformacji były istotne i ko-

rzystne dla polskiego rynku. Udział maszyn i sprzętu transportowego wzrósł 

z 19,2% w 1992 r. do 34,2% w 2000 r. W tym samym okresie udział sekcji SITC 

„Różne wyroby przemysłowe” wzrósł z 11,7 do 18,3%. Działo się to głównie 

kosztem wywozu żywności i zwierząt żywych oraz paliw i smarów (spadki 

z 12,8% do 7,5% i z 10,7% do 5,1%). W okresie po akcesji do Unii Europejskiej 

zmiany te postępowały, ale w wolniejszym tempie, nastąpił też ponowny 

wzrost znaczenia żywności ze względu na zniesienie restrykcji dotyczących jej 

                                       
3
 Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2015…, s. 45; Rocznik statystyczny 

handlu zagranicznego 2021..., s. 19; Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 

2020..., s. 19. 
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wwozu do UE po akcesji. Jej udział w polskim eksporcie w 2015 r. wyniósł 

10,8%. Udział paliw i smarów spadł zaś do 3,2%. Udział maszyn i sprzętu 

transportowego wzrósł do 38,5%, zaś różnych wyrobów przemysłowych spadł 

do 15,4%4. Zmiany w polskim handlu zagranicznym w XXI w. miały więc bar-

dziej ilościowy niż jakościowy charakter, w przeciwieństwie do lat dziewięć-

dziesiątych. Większe przeobrażenia struktury nie zaszły też po dojściu do 

władzy Zjednoczonej Prawicy. Wyniki eksportu za rok 2020 pokazały następu-

jące udziały dla poszczególnych sekcji SITC: żywność i zwierzęta żywe – 

11,3%, paliwa i smary – 1,5%, maszyny i urządzenia transportowe – 37,5%, 

różne wyroby przemysłowe – 17,8%5. Oznacza to stabilizację przemysłowej 

specjalizacji eksportowej, przy dalszej marginalizacji bardzo istotnej niegdyś 

sekcji paliw, oraz stały, choć wolny, wzrost znaczenia żywności w wywozie 

towarów z Polski.  

Polski handel zagraniczny na początku XXI w. odnotował znaczącą dyna-

mizację. Była ona wynikiem akcesji Polski do UE oraz restrukturyzacji polskich 

przedsiębiorstw w czasie spowolnienia po 1999 r., kiedy to rynki zagraniczne 

były ratunkiem dla pogarszającej się sytuacji na rynku krajowym. W rezultacie 

mieliśmy do czynienia z dużym przyspieszeniem, zwłaszcza w zakresie wywo-

zu. Oznaczało to jednak w pierwszych 4 latach nowego stulecia zaledwie sta-

bilizację deficytu handlu zagranicznego w ujęciu dolarowym na zadziwiająco 

stałym poziomie nieco ponad 14 mld USD. Zaczął on zresztą znowu narastać 

w okresie przed kryzysem finansowym w warunkach szybkiej aprecjacji pol-

skiej waluty. Uderzenie kryzysu finansowego w 2008 r. skutkowało gwałtowną 

deprecjacją złotego, a co za tym idzie, dużym załamaniem importu i znacznie 

mniejszym eksportu. Oznaczało to spadek deficytu HZ w stosunku do PKB 

z 7,2% do 2,8%. W kolejnych latach w związku z przedłużaniem się sytuacji 

kryzysowej w strefie euro ponownie pozytywnie sprawdzał się mechanizm 

ochrony wzrostu gospodarczego przez poprawę salda handlu zagranicznego 

w wyniku spadku zewnętrznej wartości złotego. O ile w 2010 r. mieliśmy do 

czynienia z szybką odbudową obrotów w stosunku do kryzysowego 2009 r., 

o tyle w wyniku kolejnego etapu kryzysu z 2011 r., związanego z kłopotami 

strefy euro, doszło do spowolnienia tempa wzrostu obrotów oraz kolejnego 

                                       
4
 L.J. Jasiński, dz. cyt., s. 357; Rocznik handlu zagranicznego 2017, GUS, Warszawa 

2017, s. 52–53. 
5
 Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2021..., s. 32. 
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po 2009 r. spadku realnej wartości importu w 2012 r. Na razie polska wymia-

na z zagranicą nie jest w stanie osiągnąć tempa sprzed kryzysu czy z 2010 r. 

i nic nie wskazuje, by miało to nastąpić w najbliższej przyszłości.  

Trwałe ujemne salda w obrotach z Rosją (14 mld USD w 2014 r., głównie 

w wyniku importu surowców energetycznych) i Chinami (21,3 mld USD 

w 2014 r., przy imporcie 10,4 razy większym od eksportu, głównie w wyniku 

importu wyrobów przemysłowych) były problemami strukturalnymi polskiego 

handlu zagranicznego narastającymi w dekadzie po przystąpieniu do UE. 

Trwalszy okazał się drugi z nich. W 2015 r. ze względu na załamanie cen paliw 

obniżył się znacznie deficyt w obrotach z Rosją i jej rola w polskim imporcie 

(do 7,3%). Ujemne saldo w obrotach z tym krajem zmniejszyło się w stosunku 

do 2014 r. o ponad 5,3 mld USD. W tym czasie udział Chin w imporcie wzrósł 

do 11,6%. Ponowienie scenariusza z 2015 r. przyniosły pandemiczne wstrząsy 

2020 r. Deficyt w handlu z Rosją zmalał w ostatnich latach do rekordowo ni-

skich 3,4 mld USD (głównie z powodu kolejnego spadku cen paliw – import 

z Rosji liczony w dolarach spadł aż o 27,8% w stosunku do 2019 r.), a Rosja 

wśród krajów pochodzenia polskiego importu spadła w 2020 r. z 3. na 4. 

miejsce – została wyprzedzona przez Włochy. Równolegle udział Chin w pol-

skim imporcie (wg kraju pochodzenia) znów podskoczył, tym razem z 12,3 do 

14,6%6. Rosnąca rola Chin jest drugą główną zmianą w strukturze polskiego 

handlu zagranicznego w okresie po przystąpieniu do UE. 

Spowolnienie wzrostu polskiej wymiany towarowej w ostatnich latach 

przyniosło zrównoważenie jej salda, w związku z czym prawie zniknęła ko-

nieczność jego finansowania innymi pozycjami bilansu płatniczego. W 2013 r. 

deficyt handlu zagranicznego wynosił 1,28% wartości eksportu, a w 2014 r. 

1,6%, podczas gdy jeszcze w 2011 r. było to 11,6%. W 2015 r. osiągnięto po 

raz pierwszy od 1990 r. nadwyżkę eksportu nad importem. Po przejściowych 

wahaniach w początkowym okresie rządów Zjednoczonej Prawicy tendencja 

ta uległa w ostatnim czasie wzmocnieniu. Niewielka w 2019 r. nadwyżka 

(1,3 mld USD) w 2020 r. urosła do rekordowych 12 mld USD. Długookresowy 

trend wynikał w dużej mierze z narastania nadwyżek w handlu z większością 

krajów UE. Dodatnie saldo w wymianie z krajami UE wzrosło z 20,6 mld USD 

                                       
6
 Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2015..., s. 116, 120; Rocznik staty-

styczny handlu zagranicznego 2020..., s. 21, 23; Rocznik statystyczny handlu zagranicz-

nego 2021..., s. 37. 
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w 2010 r. do 40,7 mld USD w 2015 r., by w 2017 r. osiągnąć poziom 45,8 mld 

USD, w 2018 r. 54,6 mld USD, a w 2019 r. 59,3 mld USD. W 2020 r. wyniosło 

57,5 mld USD (50,5 mld EUR), już po pominięciu dodatniego salda, jakie 

Polska miała wówczas z Wielką Brytanią (10,1 mld USD). W 2018 r. udział 

UE w polskim eksporcie osiągnął rekordowe 80,6%, a w 2019 r. wrócił do 

osiągniętego przed dwoma laty poziomu 80% (74% bez uwzględnienia 

Wielkiej Brytanii). W 2020 r. udział UE bez Wielkiej Brytanii nieznacznie 

wzrósł do 74,1%, łącznie do UE i Wielkiej Brytanii trafiło 79,8% polskiego 

eksportu. Jedynymi krajami UE, które miały nadwyżkę w wymianie towaro-

wej z Polską w 2020 r., były Irlandia i Włochy. Podtrzymanie wzrostu gospo-

darczego po 2010 r., wynikające w części z poprawy wyników wymiany to-

warowej z zagranicą, było więc efektem dostępu do rynku europejskiego 

i poprawy konkurencyjności polskiego eksportu, dzięki wysiłkom przedsię-

biorstw, jak też płynnemu kursowi walutowemu umożliwiającemu deprecja-

cję złotego7.  

Dodatkowo w ostatnich latach Polska osiągnęła wreszcie dodatnie saldo 

na rachunku obrotów bieżących, będące w części pochodną wspomnianej 

poprawy w obrotach towarowych handlu zagranicznego, ale przede wszyst-

kim trwałego wzrostu nadwyżki w obrotach usługami w okresie poakcesyj-

nym, szczególnie w ostatnich 8 latach. O ile w 2004 r. wyniosło ono 2,3 mld 

USD, o tyle w 2008 r. osiągnęło już 8,4 mld USD, a po przejściowych spad-

kach w okresie 2009–2012 podskoczyło do 10,6 mld USD w 2013 r., 

15,2 mld USD w 2016 r., 20,2 mld USD w 2017 r. i 25,1 mld USD w 2018 r. 

w 2020 r. według najświeższych danych wyniosło 26 mld USD i było  

o 0,7 mld mniejsze niż rok wcześniej. W dużej mierze wspomniany wzrost 

wynikał z rosnącej roli Polski na rynku usług transportowych UE, i co ważne, 

nie został znacząco odwrócony przez zaburzenia systemów logistyki związa-

nych z pandemią Covid-198. 

Generalizując, trzeba podkreślić sukces polskiej gospodarki na wspólnym 

rynku w okresie poakcesyjnym. Z głębokiego deficytu obrotów na przełomie 

                                       
7
 Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2015…, s. 47. Obroty towarowe handlu 

zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń–grudzień 2020 r., GUS, Warszawa 

15.02.2021, s. 1, 3; Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2020..., s. 21, 23. 
8
 Statystyka bilansu płatniczego. Bilans płatniczy – dane roczne, http://www.nbp. 

pl/home.aspx?f=/statystyka/bilans_platniczy/bilansplatniczy_r.html (dostęp: 29.11.2021). 
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stuleci polski handel z krajami UE osiągnął dodatnie saldo tuż po akcesji 

i przeszedł do potężnej nadwyżki w okresie zaledwie dekady. Była to najważ-

niejsza zmiana w zakresie polskich relacji gospodarczych z zagranicą w XXI w. 

Paradoksalnie, wspólny rynek stał się buforem amortyzującym efekty szoków 

zewnętrznych dla polskiej gospodarki. Dostęp do niego był głównym moto-

rem wzrostu w okresie po 2004 r. Jest to zasługa wcześniejszych wysiłków 

państwa polskiego związanych z procesem akcesyjnym, jak też efekt decyzji 

z zakresu polityki pieniężnej, a zwłaszcza dotyczących kształtu reżimu kurso-

wego, podejmowanych pod koniec XX w. 

Tabela 5. Obroty polskiego handlu zagranicznego w mln USD oraz dynamika obrotów 

w procentach na bazie cen stałych w latach 2001–2020 

Rok 
Eksport  

(mln USD) 
Eksport  

- dynamika 
Import  

(mln USD) 
Import  

- dynamika 

2001 36092,2 11,8% 50275,1 3,2% 

2002 41009,8 8,3% 55112,7 7,3% 

2003 53576,9 18,7% 68003.9 8,2% 

2004 73781,2 18,2% 88156,4 17,3% 

2005 89378,1 10,6% 101538,8 5,2% 

2006 109584,1 16,1% 125645,3 16,8% 

2007 138785,0 9,4% 164172,5 15,1% 

2008 171859,9 6,8% 210478,5 8,5% 

2009 133648,1 -8,0% 145788,2 -14,3% 

2010 159757,6 13,2% 178062,9 13,7% 

2011 190247,5 8,1% 212330,9 6,2% 

2012 184660,6 3,4% 198463,4 -1,5% 

2013 206138,0 6,5% 208780,4 2,9% 

2014 222339,4 6,7% 225898,5 10,4% 

2015 200342,8 7,7% 197682,1 5,3% 

2016 205047,7 6,7% 200672,4 6,4% 

2017 231591,3 8,2% 231034,9 10,5% 

2018 264786,0 6,1% 270157,6 7,1% 

2019 267062,9 4,4% 265758,7 3,0% 

2020 272655,2 1,0% 260610,5 0,2% 

Źródło: L.J. Jasiński, dz. cyt., s. 469; Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2013…, 
s. 43, 49; Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2015..., s. 45, 51; Rocznik staty-
styczny handlu zagranicznego 2020..., s. 21, 25; Rocznik statystyczny handlu zagranicz-
nego 2021..., s. 21, 25. 
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Wykres 2. Saldo rachunku obrotów bieżących Polski w latach 2001–2020 (mln USD) 

Źródło: L.J. Jasiński, dz. cyt., s. 471 (dane za lata 2001–2003); http://www.nbp.pl/home. 
aspx?f=/statystyka/bilans_platniczy/bilansplatniczy_r.html, plik w zaktualizowanej wersji 
z 29.11.2021. 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  

i przepływy kapitałowe 

Jeżeli chodzi o napływ BIZ do Polski, to w latach dziewięćdziesiątych 

pod względem udziału w ogólnej liczbie inwestorów trafiających do Po l-

ski dominowały przedsiębiorstwa i osoby fizyczne z  Niemiec, mimo 

zwiększonego zainteresowania polskim rynkiem ze strony przedsiębior-

ców z innych państw. Przykładowo na koniec 1997 r. spośród 15  840 za-

granicznych wspólników w polskich przedsiębiorstwach 6067 (38,3%) 

pochodziło z RFN. Przeciętna wielkość niemieckiego przedsięwzięcia 

w Polsce była jednak mniejsza niż w przypadku inwestycji z pozostałych 

krajów. Stan ten później się pogłębił. Na koniec 2004 r. na 21  354 udzia-

łowców zagranicznych w polskich spółkach 6955 (32,6%) stanowiły pod-

mioty niemieckie, tymczasem udział kapitału niemieckiego w całości 

kapitału zagranicznego wyniósł wg GUS 15,2%9.  

                                       
9
 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 1997 roku , NBP, Warszawa 

1998, s. 53; Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKCHZ, red. J. Chojna Warszawa 

2006, s. 61. 
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Tabela 6. Produkcja, zatrudnienie i płace w polskim przemyśle wg typu własności 

w latach 2005–2019 

Rok 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Produkcja sprzedana  
ogółem (mld zł) 

687,8 985,7 1255,6 1319,2 1417,2 1520,8 1615,2 

Produkcja sprzedana  
sektora publicznego 

123,8 148,4 124,3 117,2 133,6 152,3 148,0 

Produkcja sprzedana sekto-
ra prywatnego krajowego 

272,0 381,9 578,3 608,3 667,3 714,9 780,7 

Produkcja sprzedana sektora 
prywatnego zagranicznego 

201,1 367,8 478,9 513,2 545,5 590,0 602,0 

Zatrudnienie na 31.12 – 
ogółem (tys. osób) 

2857,6 2909,5 3003,8 3094,6 3188,6 3233,8 3261,5 

Zatrudnienie na 31.12 – 
sektor publiczny 

517,0 416,3 297,8 278,6 279,4 286,2 284,6 

Zatrudnienie na 31.12 – 
sektor prywatny krajowy 

- 1718,2 1866,5 1938,6 1997,5 2015,7 2033,5 

Zatrudnienie na 31.12 – 
sektor prywatny zagraniczny 

- 647,2 761,9 809,6 846,4 870,1 883,5 

Przeciętna płaca brutto 
ogółem (zł) 

2361,61 3257,75 3983,49 4111,33 4365,76 4678,85 4997,58 

Przeciętna płaca brutto – 
sektor publiczny 

3282,47 4633,50 5518,99 5638,34 5775,09 6265,12 6659,41 

Przeciętna płaca brutto – 
sektor prywatny krajowy 

- 2495,00 3276,21 3425,07 3669,16 3963,57 4276,47 

Przeciętna płaca brutto – 
sektor prywatny zagraniczny 

- 3853,40 4692,50 4842,80 5171,36 5453,36 5762,97 

Źródło: Rocznik statystyczny przemysłu 2011 – wybrane tablice; https://stat.gov.pl/ 

obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-prze-

myslu-2011-wybrane-tablice,5,5.html?pdf=1; Rocznik statystyczny przemysłu 2016, 

GUS, Warszawa 2016, s. 39; Rocznik statystyczny przemysłu 2017, GUS, Warszawa 

2017, s. 39; Rocznik statystyczny przemysłu 2018, GUS, Warszawa 2019, s. 33; Rocznik 

statystyczny przemysłu 2019, GUS, Warszawa 2020, s. 33; Rocznik statystyczny prze-

mysłu 2020, GUS, Warszawa 2021, s. 33; Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 

2015, GUS, Warszawa 2015, s. 505. Odrębne dane GUS dla sektora prywatnego krajo-

wego i zagranicznego nie sumują się do łącznych wartości dla całego sektora prywat-

nego, stąd rozbieżności między danymi składowymi a wielkościami dla ogółu przedsię-

biorstw przemysłowych. 

Dość szybko w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych zmieniały się re-

lacje między inwestorami zagranicznymi a otoczeniem biznesowym w Polsce. 

Przewagi własnościowe firm zachodnich dały się odczuć zwłaszcza na począt-
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ku transformacji, gdy nawet nieduże przedsięwzięcia zagraniczne odnosiły suk-

ces. Przewagi te nie były jednak stałe. W wyniku uczenia się lokalnych podmio-

tów mogły być częściowo niwelowane10. Inwestycje zagraniczne, zwiększając 

konkurencję, wywoływały przyspieszenie przemian w polskich przedsiębior-

stwach, a także stwarzały wzorce do naśladowania, co wpływało na przyspie-

szone dostosowywanie się polskich przedsiębiorstw do nowych realiów. Bada-

nia empiryczne wykazały wystąpienie dużych efektów naśladownictwa we 

wszystkich sferach zarządzania. Czasami były one silniejsze niż pierwotne wzor-

ce i firmy krajowe pod pewnymi względami doganiały lub wyprzedzały przed-

siębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego, co dotyczyło zwłaszcza sfery 

marketingu. Działalność inwestorów zagranicznych spowodowała poprawę 

organizacji pracy, a co za tym idzie, efektywności. Te zmiany również były na-

śladowane przez firmy krajowe11. Z drugiej strony firmy z kapitałem zagranicz-

nym przez cały okres przedakcesyjny utrzymywały prawie dwukrotnie wyższy 

poziom wydajności pracy niż firmy z kapitałem wyłącznie polskim i to one od-

powiadały za jej szybki wzrost w polskiej gospodarce po 1995 r.12 

Napływające do Polski inwestycje bezpośrednie i portfelowe były ważnym 

źródłem kapitału dla wychodzącej z wieloletniego kryzysu gospodarki pol-

skiej, ale równie istotny okazał się napływ technologii. Pozwalał on na uno-

wocześnienie potencjału wytwórczego w poszczególnych branżach przy okre-

ślonych nakładach inwestycyjnych (choć w żaden sposób nie oznaczało 

przekształceń strukturalnych w kierunku high-tech), a przede wszystkim na 

transfer know-how, umożliwiający wspomniane wcześniej zmiany organiza-

cyjne w przedsiębiorstwach bezpośredniego inwestowania, jak też kopiowa-

nie ich przez przedsiębiorstwa z polskim kapitałem, co było znaczącym pozy-

tywnym efektem zewnętrznym. Wszystko to umożliwiło dość szybkie 

dostosowanie polskich przedsiębiorstw, nie tylko tych zagranicznych, do kon-

kurowania w warunkach gospodarki rynkowej, jak też przyczyniło się do szyb-

                                       
10

 J. Witkowska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo- 

wschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicz-

nych i teorii integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996, s. 95. 
11

 Wpływ inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski, red. M. Bąk, P. Kulaw-

czuk, Krajowa Izba Gospodarcza, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem 

Prywatnym, Warszawa 1996, s. 99–100. 
12

 J. Kaliński, dz. cyt., s. 94. 
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kiego wzrostu wydajności pracy, w zakresie której przedsiębiorstwa z kapita-

łem zagranicznym od prawie 30 lat utrzymują znaczącą przewagę nad przed-

siębiorstwami z kapitałem krajowym. Zmiana technologiczna i organizacyjna 

wiązała się z reguły ze wzrostem skali przedsiębiorstw i koniecznością poszuki-

wania klientów na rynkach międzynarodowych, co z kolei napędzało umiędzy-

narodowienie całej gospodarki na zasadach sprzężenia zwrotnego. Różnice 

w wydajności pracy pomiędzy przedsiębiorstwami z kapitałem zagranicznym 

a tymi z prywatnym kapitałem wyłącznie polskim znalazły odzwierciedlenie 

w trwałych różnicach poziomu płac, utrzymujących się, mimo postępującego 

złagodzenia, do dziś. Wyjątkiem od tej reguły są podlegające w mniejszym 

stopniu regułom rynku przedsiębiorstwa państwowe, charakteryzujące się 

wyższym stopniem uzwiązkowienia i zdolnością do wywierania politycznej 

presji na państwowego właściciela, jak też wysokim nasyceniem kapitałem 

produkcyjnym na zatrudnionego. Można mówić o podziale polskiego przemy-

słu na trzy segmenty, gdzie polski segment prywatny konkuruje przede 

wszystkim niskim poziomem kosztów pracy. 

Jeżeli chodzi o krótkookresowe fluktuacje w zakresie napływu bezpośred-

nich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski i ich kontekst, to wypada zauwa-

żyć, że rzeczywiście znaczącą rolę zaczęły odgrywać w polskiej gospodarce od 

połowy lat dziewięćdziesiątych. W latach 1995–1997 przyspieszenie napływu 

BIZ do Polski odbywało się za sprawą zakrojonej na coraz szerszą skalę prywaty-

zacji, przy większym niż dotychczas napływie kapitału niemieckiego kosztem 

amerykańskiego, dominującego do tej pory przy dużych prywatyzacjach. 

W zakresie przestrzennego rozmieszczenia BIZ nowym fenomenem było loko-

wanie ich w nowych obszarach przemysłowych powstających w bezpośrednim 

sąsiedztwie dużych aglomeracji miejskich i przyciągających głównie inwestycje 

greenfield. Przykładami mogą być tu Niepołomice koło Krakowa, gmina Kobie-

rzyce koło Wrocławia i gmina Tarnowo Podgórne koło Poznania. 

Gwałtowny wzrost importu w latach 1995–1998, wynikający z dobrej ko-

niunktury gospodarczej i realnej aprecjacji złotego, realizowany był przede 

wszystkim przez przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego. Trzeba 

jednak zauważyć, że napływ BIZ był też głównym czynnikiem wzrostu eksportu. 

Jedynie w wypadku spółek z udziałem kapitału zagranicznego można było mó-

wić o relatywnym zrównoważeniu tempa wzrostu przywozu i wywozu, choć 

oczywiście w warunkach ogólnego deficytu wymiany oznaczało to jego dalsze 
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pogłębianie. Spółki z wyłącznie polskim kapitałem nie zwiększały swojej sprze-

daży zagranicznej. Należy też pamiętać o zmieniającym się składzie obu bada-

nych grup – z czasem coraz więcej polskich przedsiębiorstw miało zagranicz-

nych udziałowców, co zawyżało wskaźniki dynamizacji polskiego handlu 

zagranicznego wskutek napływu BIZ. Szybki wzrost obrotów handlu zagranicz-

nego realizowanych przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania 

(34,5% w 1997 r. i 20% w 1998 r.) trwał aż do kryzysu rosyjskiego z sierpnia 

1998 r. W 1999 r. mieliśmy już do czynienia z ich znacznym spowolnieniem. Rok 

później wraz z wyhamowaniem popytu wewnętrznego i deprecjacją złotego na 

przełomie 1999 i 2000 r. spółki z kapitałem zagranicznym zareagowały znacznie 

bardziej zdecydowanie niż podmioty krajowe. Ich eksport wzrósł o 22,8%, 

z 14,13 mld USD do 17,78 mld USD, co przy 3,5% wzrostu ich importu oznacza-

ło zwiększenie ich udziału w polskim eksporcie z 51,6% do 56,2% i spadek 

w imporcie z 55,8% do 54,2%. Częściowo było to efektem zbiegnięcia się odło-

żonych w czasie skutków wcześniejszych inwestycji o potencjalnie proekspor-

towym charakterze13. W 2000 r. w strukturze napływu BIZ do Polski wciąż dużą 

rolę odgrywały duże inwestycje prywatyzacyjne, rok później w warunkach re-

cesji i zahamowania prywatyzacji doszło do znaczącego spadku napływu BIZ do 

Polski. W strukturze inwestycji dawał się zauważyć wzrost znaczenia usług nie-

uczestniczących w wymianie międzynarodowej, przy przesunięciach struktury 

inwestycji przemysłowych w kierunku dóbr produkowanych z myślą o eksporcie 

(motoryzacja) kosztem produkcji na rynek krajowy (artykuły spożywcze, chemi-

kalia konsumpcyjne). Można by stwierdzić stopniowy wzrost komplementarno-

ści inwestycji przemysłowych w stosunku do wymiany międzynarodowej 

z punktu widzenia przedsiębiorstwa inwestującego, począwszy od końca lat 

dziewięćdziesiątych14.  

                                       
13

 B. Durka, J. Chojna, Udział podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim 

handlu zagranicznym [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, red. B. Durka, IKiCHZ, War-

szawa 1997, s. 62–63, 67; B. Durka, J. Chojna, Udział podmiotów z kapitałem zagra-

nicznym w polskim handlu zagranicznym [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, red. 

B. Durka, IKiCHZ, Warszawa 1999, s. 50; B. Durka, Udział podmiotów z kapitałem za-

granicznym w polskim handlu zagranicznym [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, red. 

B. Durka, IKiCHZ, Warszawa 2000, s. 45–46, 52; B. Durka, Synteza raportu [w:] Inwesty-

cje zagraniczne w Polsce, red. B. Durka, IKiCHZ, Warszawa 2001, s. 12–13. 
14

 E. Starczewska-Izdebska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce na pod-

stawie informacji PAIZ [w:] Inwestycje zagraniczne…, Warszawa 2000, s. 86–96; 
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Niezależnie od zmian w strukturze BIZ, to właśnie podmioty z udziałem 

kapitału zagranicznego pozostawały głównym źródłem modernizacji polskie-

go przemysłu. Przykładowo ich udział w całości inwestycji polskiego przemy-

słu przetwórczego wynosił w 1999 r. według danych GUS 72,5% (dla całości 

przemysłu 52%), podczas gdy analogiczny wskaźnik dla przychodów był rów-

ny 45,9% (36,4% w skali całego przemysłu). Częściowo można to tłumaczyć 

tym, że w obliczu pogarszającej się koniunktury zdolność do inwestycji przed-

siębiorstw z czysto polskim kapitałem gwałtownie się pogarszała, podczas gdy 

firmy zagraniczne mogły korzystać z finansowania macierzystych koncernów 

bądź też miały dzięki ich gwarancjom ułatwiony dostęp do środków z systemu 

finansowego. Lata 1998–2000 przyniosły też zmianę relacji rentowności spó-

łek z kapitałem zagranicznym i krajowych. Te pierwsze okazały się bardziej 

zyskowne niż poprzednio, co można tłumaczyć rozpoczęciem realizacji zy-

sków po okresie inwestycji, jak też lepszym dostosowaniem firm zagranicz-

nych do pogarszającej się koniunktury15. 

W przypadku licznych wówczas inwestycji niemieckich wypada zauważyć, 

że w branżach usługowych, gdzie wymiana międzynarodowa jest zasadniczo, 

poza pasem przygranicznym, niemożliwa (handel detaliczny), w pewnym 

stopniu następował wzrost wymiany towarowej między obu krajami. Firmom 

niemieckim działalność na rynku polskim ułatwiał dostęp do niemieckich sieci 

dystrybucyjnych. Kreacja handlu przez pewną część BIZ była więc raczej jed-

nostronnie asymetryczna. Spółki z kapitałem zagranicznym w okresie przed 

akcesją do UE i tuż po niej z reguły więcej importowały z Niemiec niż do nich 

wywoziły (o 2244 mln USD więcej w 2005 r.)16. Zrównoważony bilans wymia-

ny czy nawet nadwyżkę strony polskiej zapewniały firmy z kapitałem wyłącz-

nie polskim, co z kolei byłoby argumentem za twierdzeniem o względnej sub-

stytucyjności BIZ i handlu międzynarodowego, bowiem polskie inwestycje 

w Niemczech były bardzo małe. Przeczy to ponadto tezie o delokalizacji pro-

                                    

Ł. Dwilewicz, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskich okręgach przemysłowych 

po 1989 roku [w:] Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustriali-

zacji, red. W. Morawski, A. Zawistowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, 

s. 125–126. 
15

 J. Chojna, Miejsce podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce 

narodowej Polski [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce…, Warszawa 2001, s. 34–45. 
16

 Inwestycje zagraniczne w Polsce, red. J. Chojna, IKCHZ, Warszawa 2006, s. 101–102. 
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dukcji kierowanej na rynek niemiecki. Wypada jednak powtórzyć za Marzen-

ną Weresą, że wzrostowi inwestycji bezpośrednich towarzyszył wzrost obro-

tów handlowych, tak więc z punktu widzenia stosunków bilateralnych można 

mówić o komplementarności inwestycji bezpośrednich i handlu. Sytuacja 

przedstawiała się jednak różnie w poszczególnych branżach. Substytucja wy-

stępowała w produkcji artykułów spożywczych i napojów oraz chemikaliów 

(głównie farmaceutyków i kosmetyków), komplementarność zaś w przemyśle 

motoryzacyjnym, produkcji mebli, produkcji wyrobów z surowców niemeta-

licznych, produkcji maszyn i urządzeń precyzyjnych17.  

Rola przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w wymianie han-

dlowej zwiększała się, lecz już nie tak dynamicznie jak poprzednio. W 2001 r. 

gros poprawy salda handlu zagranicznego zostało wypracowane przez podmio-

ty z kapitałem zagranicznym, w 2002 r. tendencja ta została wyhamowana. 

W 2003 r. rezultaty handlu zagranicznego przedsiębiorstw z kapitałem zagra-

nicznym pogorszyły się, podczas gdy znacząco poprawiły swe wyniki przedsię-

biorstwa z kapitałem krajowym, co wynikało z konieczności wyjścia przez nie 

poza rynek krajowy w okresie spowolnienia wzrostu. Znaczący udział w po-

prawie bilansu polskiej wymiany handlowej z zagranicą wśród podmiotów 

z udziałem zagranicznym przypadł branży motoryzacyjnej. Największą nad-

wyżkę przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym realizowały w handlu me-

blami, będącymi główną specjalnością eksportową Polski wykształconą 

w warunkach transformacji ustrojowej. Branża ta przyciągała kapitał zagra-

niczny nie w formie spektakularnych projektów inwestycyjnych, tylko wielu 

drobniejszych, często dokonywanych na początku lat dziewięćdziesiątych, 

kiedy koszt inwestowania w Polsce był niższy18. 

Duża skala realizowanych wówczas prywatyzacji nie mogła jednak prze-

słonić faktu, że w sumie napływ kapitału zagranicznego do polskiego przemy-

słu był stosunkowo niewielki w porównaniu z krajami sąsiednimi, a szczegól-

                                       
17

 M. Weresa, Inwestycje niemieckie w Polsce a handel bilateralny: substytucja czy 

komplementarność?, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002, s. 17. 
18

 B. Durka, J. Chojna, Udział podmiotów z kapitałem zagranicznego w polskim 

handlu zagranicznym [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, red. B. Durka, IKiCHZ, War-

szawa 2003, s. 54–55, 59; B. Durka, J. Chojna, Udział podmiotów z kapitałem zagra-

nicznego w polskim handlu zagranicznym [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, red. 

B. Durka, IKiCHZ, Warszawa 2004, s. 38–46. 
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nie dotkliwy był brak inwestycji typu greenfield. Dodatkowym czynnikiem 

pogarszającym atrakcyjność Polski stawała się wówczas aktywna polityka 

przyciągania BIZ prowadzona przez kraje sąsiednie. 

Oprócz członkostwa w UE do zwiększenia się BIZ od 2004 r. przyczyniła 

się obniżka stawki CIT, co w warunkach ponownego wzrostu zyskowności 

przedsiębiorstw przełożyło się na raptowny wzrost reinwestycji zysków przez 

przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym do nie notowanego wcześniej 

poziomu 6340 mln USD. Reinwestycje dokonywały się głównie poprzez inwe-

stycje greenfield, dodatkowo lokowane często w SSE lub obejmowane no-

wymi podstrefami istniejących specjalnych stref ekonomicznych19. Spółki 

z udziałem zagranicznym zwiększały eksport i import wolniej niż przedsiębior-

stwa polskie, co w efekcie doprowadziło w 2004 r. do pierwszego po 1989 r. 

spadku znaczenia przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym zarówno w pol-

skim wywozie, jak i przywozie. Trend ten był kontynuowany także w 2005 r., 

a wzrost znaczenia grupy podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskiej 

wymianie handlowej, jaki wówczas nastąpił, był wynikiem zwiększenia się 

liczebności samej grupy. Udział przedsiębiorstw zagranicznych w ujemnym 

saldzie polskiego handlu zagranicznego wynosił 80,8% w 2004 r. i aż 90,7% 

w 2005 r. W handlu z innymi państwami Unii Europejskiej polskie ujemne 

saldo w 2004 r. było wyłącznie wynikiem działalności podmiotów z udziałem 

kapitału zagranicznego, a nadwyżka ponad 2,4 mld USD osiągnięta w 2005 r. 

była z kolei rezultatem rekordowych osiągnięć firm z wyłącznie polskim kapi-

tałem, co wskazuje na różne znaczenie rynku unijnego dla obu grup przedsię-

biorstw na początku członkostwa Polski w UE20. 

W okresie przed akcesją do UE zaznaczył się wyraźnie dominujący do dzi-

siaj wzorzec rozmieszczenia przestrzennego BIZ oznaczający skupienie ich 

w części kraju położonej na zachód od Wisły oraz w regionie stołecznym. Ten-

dencja do lokowania inwestycji w zachodniej części kraju szczególnie wyraźnie 

dała o sobie znać w przypadku kapitału niemieckiego. W największym woje-

wództwie mazowieckim, które przyciągnęło przed 2004 r. wg GUS 52,5% kapi-

                                       
19

 J. Chojna, Synteza raportu [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, red. B. Durka, 

IKiCHZ, Warszawa 2005, s. 9–12; J. Chojna, Sektor zagraniczny w polskiej gospodarce 

[w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, red. B. Durka, IKiCHZ, Warszawa 2006, s. 77–83. 
20

 Inwestycje zagraniczne w Polsce, red. J. Chojna, IKiCHZ, Warszawa 2005, s. 122, 

125–129; J. Chojna, Sektor zagraniczny w polskiej…, s. 77–83, 100–117. 
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tału zagranicznego zainwestowanego w Polsce, udział inwestorów z Niemiec 

wynosił zaledwie 9%, podczas gdy po ok. 25% należało do kapitału francuskie-

go i holenderskiego (ten ostatni oznaczał często kapitał pochodzący spoza UE, 

ze względu na korzystne rozwiązania podatkowe stosowane w Holandii)21. 

Tabela 7. Udział najważniejszych województw w kapitale zagranicznym  

wniesionym do polskich przedsiębiorstw na koniec 1994 r. 

Województwo Udział (%) 

Warszawskie 38,2 

Bielskie 11,8 

Poznańskie 7,3 

Katowickie 4,2 

Krakowskie 4,1 

Wrocławskie 4,0 

Łódzkie 2,7 

Bydgoskie 2,4 

Opolskie 2,3 

Szczecińskie 2,0 

Elbląskie 2,0 

Źródło: Inwestycje zagraniczne w Polsce, red. B. Durka, IKiCHZ, Warszawa 1997, s. 95. 

Tabela 8. Rozmieszczenie kapitału zagranicznego według województw  

na podstawie danych GUS w 2004, 2014 i 2019 r. 

Województwo 
Udział w liczbie 

spółek (%)  
2004 r. 

Udział  
w kapitale (%) 

2004 r. 

Udział w liczbie 
spółek (%)  

2014 r. 

Udział w liczbie 
spółek (%)  

2019 r. 

1 2 3 4 5 

Dolnośląskie 11,1  6,6 8,9 8,7 

Kujawsko-pomorskie 2,7 1,2 2,2 1,8 

Lubelskie 1,9 0,6 1,8 2,4 

Lubuskie 4,0 1,1 3,4 2,0 

Łódzkie 4,4 2,3 3,8 3,4 

Małopolskie 5,3 8,3 5,8 7,7 

Mazowieckie 31,8  52,5  39,9  42,9  

Opolskie 2,6 1,1 1,8 1,2 

Podkarpackie 1,6 2,0 1,8 2,8 

Podlaskie 0,6 0,2 0,9 1,4 

                                       
21

 Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKCHZ, Warszawa 2003, s. 63–65. 
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1 2 3 4 5 

Pomorskie 6,0 2,3 5,6 4,3 

Śląskie 10,3 8,5 8,0 7,1 

Świętokrzyskie 1,1 2,1 0,8 0,7 

Warmińsko-mazurskie 1,8 0,6 1,2 1,0 

Wielkopolskie 8,5 9,3 8,4 7,8 

Zachodniopomorskie 6,3 1,3 5,8 4,6 

Źródło: Inwestycje zagraniczne w Polsce, red. J. Chojna, IKiCHZ, Warszawa 2006, s. 64; 
Rocznik statystyczny województw 2015, GUS, Warszawa 2015, s. 616; Rocznik staty-
styczny województw 2020, GUS, Warszawa 2021, s. 152. Dane za 2019 r. mniej pewne 
ze względu na pominięcie spółek, których dane o miejscu siedziby nie występowały 
w systemie REGON. Tamże.  

Utrzymywanie się dysproporcji regionalnych w napływie BIZ było ciekawe 

o tyle, że pokrywało się z geografią trwałości problemów społecznych. Po akce-

sji do UE województwa wschodnie stały się obszarami o ponadprzeciętnym 

bezrobociu, chociaż przed akcesją wypadały z reguły lepiej od reszty Polski. 

Podczas gdy bezrobocie w kraju spadło z 17,6% w 2005 r. do 8,6% w lipcu 

2016 r. (o 51,1% stopy wyjściowej), to spadki w województwach wschod-

nich wyniosły 31–39% stopy wyjściowej. Dla województw zachodnich i pół-

nocnych redukcje stóp wyjściowych sięgnęły 57–63%22. Widoczna dla okresu 

po 2015 r. rosnąca rola Polski wschodniej oraz Małopolski w lokowaniu kapitału 

zagranicznego w skali całego kraju oznaczała likwidację przynajmniej części 

zapóźnienia w tym zakresie. Odrębną kwestią pozostaje przełożenie alokacji 

kapitału zagranicznego na ogólny poziom zatrudnienia w regionach. 

Napływ BIZ do Polski był oczywiście częścią szerszego procesu ekspansji 

kapitału zachodniego w przestrzeni postsowieckiej. Rola Polski w nim była 

istotna ze względu na rozmiary kraju i jego gospodarki, ale nie tak, jak można 

by się spodziewać, patrząc na korzystne dla Polski porównania temp wzrostu 

gospodarczego. Znacznie bardziej umiędzynarodowione w tym zakresie by-

wały inne kraje regionu, co wynikało po części z wymuszających większą 

                                       
22

 Rocznik statystyczny województw 2015, s. 68; http://stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/liczba-bezrobotnych-zarejestrowa-

nych-oraz-stopa-bezrobocia-wedlug-wojewodztw-podregionow-i-powiatow-stan-w-kon-

cu-lipca-2016-roku-,2,47.html (dostęp: 31.08.2016); A. Płatek, E. Szefler, K. Walkow-

ska, I. Zagoździńska, Działalność polskich przedsiębiorstw w dobie globalizacji, „Wia-

domości Statystyczne” 2014, nr 7, s. 13. 
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otwartość ich małych rozmiarów, jak też wyższego, zwłaszcza początkowo, 

poziomu rozwoju gospodarczego. 

Tabela 9. Napływ BIZ na świecie i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej  

(mln USD) 

Rok Świat Polska Czechy Słowacja Węgry 
Nowe kraje 

UE (10) 
7:2(%) 3:7(%) 

1990 203812 89 120 53 354 732 0,36 12,2 

1991 158936 291 511 82 1462 2493 1,57 11,7 

1992 175841 678 983 72 1479 3563 2,03 19,0 

1993 219421 1715 654 199 2350 5402 2,46 31,7 

1994 255988 1875 878 270 1144 5200 2,03 36,1 

1995 328862 3659 2568 236 4519 12122 3,69 30,2 

1996 386140 4498 1435 351 2274 9808 2,54 45,9 

1997 478082 4908 1286 174 4155 13719 2,87 35,8 

1998 690905 6365 3700 707 3828 19250 2,79 33,1 

1999 1086750 7270 6310 428 3312 20424 1,88 35,6 

2000 1387953 9341 4984 1925 2764 22367 1,61 41,8 

2001 817574 5713 5639 1584 3936 20362 2,49 28,1 

2002 716128 4131 8483 4094 2994 24707 3,45 16,7 

2003 557869 4589 2101 756 2137 15516 2,78 29,6 

2004 710755 12873 4974 1261 4654 37070 5,22 34,7 

2005 916277 7724 10991 1908 6699 40923 4,47 18,9 

2006 1463351 19603 5463 4693 6818 61670 4,21 31,8 

2007 1975537 23561 10444 3581 3951 72414 3,67 32,5 

2008 1790706 14839 6451 4687 6325 62968 3,52 23,6 

2009 1197824 12932 2927 -6 2041 27469 2,29 47,1 

2010 1388821 12796 6141 1770 2193 30283 2,18 42,3 

2011 1566839 15925 2318 3491 6300 38333 2,45 41,5 

2012 1510918 12424 7984 2982 14409 46408 3,07 26,8 

2013 1427181 3625 3693 -604 3404 17323 1,21 20,9 

2014 1403865 14269 5492 -513 7968 33342 2,38 42,8 

2015 2032298 15271 465 106 -14537 10867 0,53 140,5 

2016 2065238 15690 9815 806 -5439 29775 1,44 52,7 

2017 1647312 9172 9522 4017 3515 38028 2,31 24,1 

2018 1436732 15996 11010 1675 6410 47279 3,29 33,8 

2019 1530228 10853 10108 2449 3884 41163 2,69 26,4 

2020 998891 10080 6293 -1930 4169 28397 2,84 35,5 

Źródło: A. Cieślik, Geografia bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Przyczyny 
i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce , Wydawnic-
two Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 65; World Investment Re-
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port, UNCTAD, New York, Geneva, edycje 1996–1997, 2002–2006, 2012, 2016, 
2020, 2021

23
. 

Tabela 10. Zakumulowane zasoby BIZ według kraju goszczącego (mln USD) 

Rok Świat Polska Czechy Słowacja Węgry 
Nowe 
kraje 

UE (10) 

7:2 
(%) 

3:7 
(%) 

2000 7377352 33477 21644 6970 22870 103677 1,41 32,3 

2010 19898878 187602 128504 50328 91015 623660 3,13 30,1 

2020 41354249 236506 188772 63992 100993 856549 2,07 27,6 

Źródło: World Investment Report 2021, UNCTAD, Geneva, s. 252. 

Wypada stwierdzić wyhamowanie procesów umiędzynarodowienia pol-

skiej gospodarki, jak i całego regionu, po kryzysie finansowym 2008 r. O ile 

pierwsza dekada transformacji przyniosła szybki wzrost udziału Europy Środ-

kowo-Wschodniej w światowych zasobach bezpośrednich inwestycji z niemal 

zerowego poziomu wyjściowego do 1,4% w 2000 r. i odpowiednio wyższy 

udział w przepływach, a korzystny trend był kontynuowany w latach następ-

nych, o tyle szczyt znaczenia regionu w światowych przepływach bezpośred-

nich inwestycji zagranicznych został osiągnięty stosunkowo dawno, w 2004 r., 

czyli w momencie przystąpienia ośmiu krajów regionu do Unii Europejskiej. 

Późniejszy wzrost napływu kapitału w liczbach bezwzględnych nie nadążał za 

tempem procesów globalizacyjnych, a dalsze spowolnienie przyniósł kryzys 

finansowy i lata bezpośrednio po nim, z krytycznym rokiem 2015, kiedy zano-

towano potężny odpływ kapitału zagranicznego z gospodarki węgierskiej. 

Mimo obserwowanego w ostatnich latach odbicia napływu BIZ do krajów 

regionu, nastąpił jednak znaczący spadek jego udziału w światowych zaso-

                                       
23

 Dane dla Europy Środkowo-Wschodniej z edycji WIR wydawanych przed 2003 r. 

różnią się znacznie od podawanych obecnie ze względu na znaczące korekty szacun-

ków wielkości BIZ trafiających na Węgry w latach dziewięćdziesiątych. W tym przypad-

ku skorzystano z uaktualnionych danych z książki Cieślika. Nowe kraje UE – 10 krajów 

członkowskich Unii Europejskiej z Europy Środkowo-Wschodniej przyjętych w latach 

2004 i 2007 (Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Sło-

wenia, Węgry). Dla 1990 r. dane z sześciu krajów (bez republik bałtyckich i Słowenii), 

dla 1991 r. z siedmiu (bez republik bałtyckich); dane dla Czechosłowacji z okresu przed 

jej rozpadem podzielone ex post na wielkości napływu BIZ do Czech i Słowacji. W ze-

stawieniu konsekwentnie pominięto przyjętą do UE w 2013 r. Chorwację. 
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bach zakumulowanych BIZ, choć w części też przyczyniła się do tego polityka 

niskiego kursu walutowego stosowana przez niektóre kraje regionu znajdu-

jące się poza strefą euro (przede wszystkim Polskę i Węgry). Wypada też 

zauważyć spadający udział Polski w całości BIZ zainwestowanych w krajach 

regionu, cały czas odbiegający od jej potencjału ludnościowego, jak też 

w coraz większym stopniu od potencjału gospodarczego mierzonego PKB. 

Z drugiej strony, warto zauważyć większą niż u sąsiadów stabilność napływu 

BIZ i mniejszą zależność od wahań koniunktury. Z reguły w latach spowol-

nienia gospodarczego bądź kryzysu udział Polski w napływie bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych do regionu znacząco wzrastał. Tak było w kryzyso-

wych latach 2009–2011 (rok 2008, ze względu na wybuch kryzysu we wrze-

śniu, był w tym aspekcie wciąż rokiem dobrej koniunktury), jak też w okresie 

2014–2016, kiedy kapitał zagraniczny opuszczał gospodarkę węgierską oraz 

przejściowo niektóre inne państwa środkowoeuropejskie (np. Słowację). Wy-

jątkiem było wahnięcie w 2013 r., kiedy do Polski napłynęło prawie 10 mld 

USD BIZ mniej niż przeciętnie w całej dekadzie, co równało się niecałym 2% 

polskiego PKB. 

Warto też podkreślić, że wraz z wolniejszym przyrostem napływu BIZ do 

Polski nastąpiło spowolnienie wzrostu gospodarczego, jak też stojących za nim 

przekształceń strukturalnych, odzwierciedlanych przez mniejszy niż poprzednio 

przyrost wydajności pracy oraz ograniczony spadek energochłonności gospo-

darki. Jeżeli w latach 2007–2009 średnie tempa spadków energochłonności 

pierwotnej i energochłonności finalnej PKB wyniosły odpowiednio 5,28% 

i 4,41%, to dla okresu 2010–2016 wartości tych mierników wynosiły 2,26% 

oraz 1,93%. Jeszcze silniej efekty te wystąpiły w zakresie produkcji przemysło-

wej. W latach 2007–2009 poprawa energochłonności przemysłu wynosiła aż 

12,3% rocznie (efekt wynikający ze zmiany struktury produkcji w kierunku 

mniej energochłonnych gałęzi wyniósł tu 2,8%, podczas gdy spadek energo-

chłonności w wyjściowej strukturze produkcji wyniósł 9,8%). W latach 2010–

2016 średni łączny spadek energochłonności produkcji przemysłowej wyniósł 

3,4% (przy efekcie zmiany struktury na poziomie -1,3% i zmianie energochłon-

ności wyjściowej struktury równej -2%)24. 

                                       
24

 Efektywność wykorzystania energii w latach 2006–2016, GUS, Warszawa 2018, 

s. 16, 20. 
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Tabela 11. Napływ i odpływ BIZ w stosunku do całości nakładów brutto na środki trwałe 

w Niemczech i Polsce (%) 

Rok 
Niemcy Polska 

napływ odpływ napływ odpływ 

1991 1,0 4,9 2,4 0,0 

1992 -0,4 3,5 4,9 0,1 

1993 0,1 3,5 12,7 0,1 

1994 1,3 3,6 10,7 0,2 

1995 2,0 6,4 15,0 0,2 

1996 1,1 8,9 14,7 0,2 

1997 2,5 8,4 14,1 0,1 

1998 4,8 17,5 15,6 0,8 

1999 11,1 21,5 18,0 0,1 

2000 44,1 12,6 23,5 0,0 

2001 6,2 9,4 14,3 -0,5 

2002 12,8 4,5 11,0 0,4 

2003 6,6 1,1 10,1 -0,8 

2004 -1,9 3,8 26,5 0,4 

2005 8,7 13,6 14,5 2,4 

2006 9,3 19,6 21,5 5,7 

2007 11,6 24,4 21,1 1,8 

2008 1,1 9,3 10,3 1,6 

2009 3,6 10,4 10,9 2,0 

2010 9,9 18,9 13,2 6,3 

2011 8,9 10,2 14,6 0,9 

2012 3,9 8,7 12,5 2,9 

2013 1,6 5,5 3,7 -0,5 

2014 0,1 13,7 11,7 1,8 

2015 4,7 14,0 7,8 3,0 

Źródło: http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tab-
les.aspx (Annex tables 1.5, 1.6, pliki Excel pobrane: 25.09.2016). 

Polityka kursowa i jej implikacje 

Odrębną kwestią pozostaje polityka kursu walutowego. W latach dziewięć-

dziesiątych przez większość czasu stosowano zasadę kroczącej deprecjacji zło-

tego wobec dolara bądź koszyka głównych walut w warunkach wewnętrznej 

wymienialności złotego. Polityka ta miała pozwolić na podtrzymanie załamu-
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jącej się od 1991 r. konkurencyjności polskiego eksportu, przy jednoczesnym 

przeciwdziałaniu potencjalnej panice wywołanej niekontrolowaną deprecja-

cją. Strategia ta była obwiniana za inflacjogenność przez kreowanie oczeki-

wań inflacyjnych w zakresie cen dóbr importowanych, niespecjalnie przyczy-

niła się też do poprawy wyników polskiego handlu zagranicznego, niemniej 

w trudnym okresie peryferyjnych kryzysów finansowych z lat 1997–1999 

udało się uniknąć kryzysu walutowego, w przeciwieństwie do Czech czy Rosji, 

co świadczyło o dojrzałości polskiej gospodarki. Wraz z osiągnięciem przez 

złotego wymienialności według kryteriów MFW oraz umocnieniem niezależ-

ności NBP przez zapisy przyjętej w 1997 r. konstytucji oraz następujących po 

niej ustaw doszło ostatecznie do upłynnienia kursu. Po wejściu Polski do UE 

nastąpiła jego dość znacząca aprecjacja wywołana opisanymi wcześniej suk-

cesami eksportu i napływem BIZ, jak też operacjami banków umożliwiających 

swoim klientom zaciąganie kredytów hipotecznych w walutach obcych, 

głównie we franku szwajcarskim. Szczyt aprecjacji przypadł na lato 2008 r., tuż 

przed wybuchem światowego kryzysu finansowego. Już po nim padała z ust 

premiera Donalda Tuska zapowiedź przystąpienia Polski do strefy euro. Płyn-

ny kurs w reakcji na załamanie rynków umożliwił szybką deprecjację, która 

z kolei uchroniła Polskę przed recesją w 2009 r., głównie przez radykalne 

ograniczenie importu, a co za tym idzie, poprawę salda obrotów handlu za-

granicznego. Wiązało się to jednak z rezygnacją z wspomnianych deklaracji 

o rychłej integracji walutowej Polski z Europą. Warto dodać, że jednak duża 

część kryzysowych strat została szybko przez złotego odrobiona i do lata 2011 

znów miała miejsce aprecjacja kursu. Dopiero kryzys strefy euro, który wtedy 

w pełni się ujawnił, przyczynił się do kolejnego osłabienia polskiej waluty. 

W następnych latach, kiedy doszło do przejściowego spowolnienia wzrostu, 

jak też po dojściu do władzy Zjednoczonej Prawicy złoty reagował osłabie-

niem na każde poważniejsze wahnięcie koniunktury i utrzymywał trend nie-

znacznej, długoterminowej deprecjacji. Bez wątpienia poprawiało to konku-

rencyjność eksportu i przyczyniało się do postępującej poprawy polskiej 

nadwyżki w wymianie z UE, finansującej deficyty w obrotach z Rosją i krajami 

Azji Wschodniej, z drugiej zaś strony przekreślało szanse na przyjęcie wspól-

nej europejskiej waluty w dającej się przewidzieć przyszłości, czyli skazywało 

Polskę na peryferyzację wobec twardego rdzenia integracji europejskiej. Kon-

sekwencje polityczne postawy nazywanej jeszcze na początku drugiej dekady 



Transformacja a umiędzynarodowienie gospodarki polskiej 

 

225 

XXI w. „trzymaniem nogi w drzwiach”, „strategią szpagatu” lub „strategią kłu-

sowania wzdłuż jadącego coraz szybciej pociągu euro” mogą się okazać 

w długim okresie dalece niekorzystne25. Nie widać też perspektyw zmian 

w polityce kursowej wobec nasilających się dążeń polskich władz, w tym NBP, 

do osłabiania złotego. Taka proeksportowa polityka kursowa miała też głębo-

kie implikacje wewnętrzne, gdyż przyczyniała się do narastania problemu 

ciężkich do spłaty długów hipotecznych gospodarstw domowych, denomi-

nowanych głównie w CHF, niezależnie od dodatkowej aprecjacji franka wobec 

innych wiodących walut, w tym dolara i euro. Stopniowe drenowanie zaso-

bów banków przez niekorzystne dla nich wyroki sądowe, jak i podważenie 

zaufania do zasad regulowania zobowiązań finansowych i zabezpieczania 

należności (dłużnicy realistycznie zaciągający i sumiennie regulujący zobowią-

zania wyszli na swojej postawie znacznie gorzej od nadmiernie zadłużonych, 

korzystających z przychylności sądów) mogą mieć poważne skutki dla pol-

skiego sektora finansowego w dłuższym okresie. 

Oceniając zmiany w relacjach gospodarczych z zagranicą w całym opisy-

wanym okresie, warto pamiętać, że starsze i nowsze teorie handlu zagranicz-

nego (Smitha, Ricardo, Heckschera-Ohlina, cyklu życia produktu) podkreślają 

generowanie znaczących korzyści z międzynarodowego podziału pracy, tym-

czasem teoria zależności i powiązane z nią szkoły myślenia (np. teoria syste-

mu światowego Immanuela Wallersteina) akcentują asymetrię istniejących 

korzyści i umacniający zacofanie gorzej rozwiniętych partnerów charakter 

wymiany. Obie grupy teorii przy ocenie efektów handlu zagranicznego zakła-

dają że wymiana międzynarodowa powinna prowadzić do pożądanych prze-

kształceń strukturalnych i poprawy terms-of-trade. Wyjątkiem jest podejście 

oparte na konkurencyjności (określane jako neoliberalne), zakładające spadek 

terms-of-trade jako odzwierciedlenie rosnącej zdolności konkurencyjnej go-

spodarki. Próbując w skrócie dokonać oceny wpływu wymiany międzynaro-

dowej na rozwój gospodarczy Polski po 1989 r., należy podkreślić szybki 

wzrost obrotów i opóźnioną w czasie, po przejściowym załamaniu, poprawę 

konkurencyjności polskiego eksportu przede wszystkim na rynkach państw 

                                       
25

 Takie określenia z ówczesnego dyskursu politycznego uznał za trafne Jan Barcz. 

J. Barcz, Ustrojowa reforma Unii Europejskiej a miejsce Polski w Europie. Polska w mo-

delu integracji elastycznej [w:] Wobec wyzwań jutra, red. W. Morawski, Wolters 

Kluwer, Warszawa 2016, s. 48. 
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UE. Towarzyszyło temu znaczące przekształcenie struktury wywozu w kierun-

ku średnio zaawansowanych technologicznie, przetworzonych produktów 

przemysłowych kosztem eksportu surowcowego oraz stopniowa, lecz trwała 

poprawa terms-of-trade. Nie ziścił się więc scenariusz sugerowany przez teo-

rię zależności i teorie pochodne. 

Umiędzynarodowienie, a modernizacja społeczna  

– zamiast podsumowania 

Pozostaje jeszcze pytanie o wpływ otwartej, względnie szybko rozwijają-

cej się gospodarki na modernizację społeczną. O ile modernizacja struktur 

wytwórczych przybrała istotne wymiary, o czym świadczy poprawiająca się 

zewnętrzna zdolność konkurencyjna przy podnoszącej się stopie życiowej 

ludności (wzrost średniej płacy realnej, jak też realny wzrost płacy minimalnej 

przy długookresowym trendzie spadku bezrobocia), o tyle problematyczna 

jest ocena wpływu otwarcia gospodarki na modernizację społeczną. Choć 

pierwsze lata transformacji przyniosły szybkie przemiany postaw społecznych 

w kierunku akceptacji gospodarki rynkowej, zaangażowania w sprawy samo-

rządności lokalnej czy też momentami dość tandetnej westernizacji kulturo-

wej, to mająca być ukoronowaniem przemian akcesja do UE raczej odwróciła 

ten trend. Masowa emigracja nie przyniosła zwiększonej otwartości społe-

czeństwa, wzrósł za to poziom ksenofobii – bardziej otwarta część migrantów 

pozostała poza Polską, wtapiając się w europejskie społeczeństwa i coraz 

mniej oddziałując na nastroje w kraju, osoby zawiedzione rzeczywistością 

emigracyjną raczej wracały do kraju, dzieląc się swoimi negatywnymi do-

świadczeniami po powrocie. Równolegle do drenażu mózgów przez kraje 

zachodnioeuropejskie postępował analogiczny proces w skali ogólnopolskiej. 

Ośrodki akademickie zatrzymywały na stałe znaczącą część zdolnej młodzieży 

z prowincji, przyczyniając się do narastania kontrastów nie tylko gospodar-

czych, ale i kulturowych między metropoliami a prowincją. Wzrost zamożno-

ści szedł w parze z malejącym pędem do wiedzy i zainteresowaniem sprawa-

mi kultury. Boom edukacyjny lat dziewięćdziesiątych wygasł niemal 

całkowicie, coraz bardziej wyrafinowana konsumpcja wypierała w czasie wol-

nym nie tylko tzw. kulturę wysoką, ale też zwykłe czytelnictwo, którego po-

ziom w ostatnich latach załamał się dramatycznie. Ignorancja przestała kom-
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promitować nawet w środowiskach tradycyjnie uznanych za inteligenckie. Do 

tego dołożyło się powszechne także poza Polską pogorszenie jakości dyskursu 

wskutek rewolucji internetowej (przede wszystkim za sprawą mediów spo-

łecznościowych) oraz upadku mediów tradycyjnych, zwłaszcza prasy. Przykła-

dem takiego procesu było rozpowszechnienie się rozmaitych postaw anty- 

oświeceniowych, demonstrujących otwartą niechęć do nauki, ze szczególnie 

szkodliwym przykładem ruchów antyszczepionkowych. Dające się zaobser-

wować nieznaczne procesy sekularyzacyjne były równoważone z nawiązką 

przez narastanie tendencji fundamentalistycznych wśród katolików i tworze-

nie się wewnątrzkościelnych środowisk spełniających większość kryteriów, by 

być uznanymi za sekty. Wzrost dochodów ludności przełożył się na wzrost 

osób z nadwagą oraz nadużywających alkoholu, którego konsumpcja wyka-

zywała długookresową tendencję zwyżkową. Toteż wątpliwe jest, czy trady-

cyjny postulat zwiększenia racjonalności społecznej jako tożsamej z moderni-

zacją został spełniony. Wręcz przeciwnie, wydaje się, że niewątpliwemu 

sukcesowi gospodarczemu, będącemu skutkiem decyzji wprowadzonych 

u progu lat dziewięćdziesiątych, towarzyszy od pewnego czasu postępujący 

kryzys społeczny i kulturowy, przeczący różnego rodzaju determinizmom 

ekonomicznym czy automatyzmom teorii modernizacyjnych. 
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Transformation and internationalization of the Polish economy 

Summary 

he article deals with the processes of internationalization of Polish economy after 

1989 resulting from the systemic transformation. The evolution of major parts of the 

balance of payments in this period is discussed, with the main focus on the trade 

balance in the current account and on the foreign direct investment in the capital 

account. Author underlines improving competitiveness of Polish economy after the 

2004 EU accession, lasting also after the electoral victory of Law and Justice (PiS) in 

2015. The regional comparison of FDI flows shows relatively lower role of Poland in 

attracting FDI to the region and generally declining position of Central and Eastern 

Europe in global capital flows in the last decade. The last section is dedicated to the 

social impact of the economic modernization induced by internationalization and 

briefly reviews major social processes taking place despite general positive economic 

outlook. 
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hotelarskich w Polsce.  

Zarys głównych trendów (1989–2018) 

Wstęp 

Niniejszy artykuł jest próbą analizy ekspansji międzynarodowych sie-

ci hotelarskich w Polsce po 1989 r. W polskiej literaturze ta tematyka nie 

znalazła dotychczas większego zainteresowania. Głównym celem artyku-

łu jest charakterystyka dynamiki wchodzenia zagranicznych sieci hotelar-

skich do Polski – temat ważny ze względu na to, iż międzynarodowe sieci 

hotelarskie są przede wszystkim krwiobiegiem międzynarodowej wymia-

ny gospodarczej. Ich silna obecność świadczy o dużym umiędzynarodo-

wieniu gospodarki danego kraju. Hotele miejskie z rozbudowaną strefą 

konferencyjną najczęściej działają pod międzynarodowymi markami. 

Dlatego rozwój turystyki biznesowej, przynoszącej najwięcej przychodów 

w ramach całej turystyki, jest bardzo blisko związany z obecnością po-

wszechnie znanych na świecie sieci hotelarskich. Analizy dokonano, po-

równując dostępne dane. Skupiono się jedynie na zagadnieniach na j-

ważniejszych. Główny Urząd Statystyczny, publikując statystyki o bazie 

noclegowej, nie rozróżnia pochodzenia kapitału ani przynależności do 

sieci hotelowych. Wykorzystano zatem zestawienia z prasy branżowej 

oraz materiały ze stron internetowych konkretnych przedsiębiorstw ho-

telarskich lub portali branżowych. Niniejszy artykuł należy traktować jako 

wstęp do bardziej pogłębionej analizy. Problematyka udziału zagranicz-

nych sieci hotelarskich i ich ewentualnego zaangażowania kapitałowego 

w Polsce wymaga dalszych badań. 
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Turystyka jako jedna z najważniejszych gałęzi  

światowej gospodarki 

Turystyka międzynarodowa jest kręgosłupem całej światowej gospodarki 

turystycznej. Przez ostatnie 25 lat, aż do momentu wybuchu pandemii CO-

VID-19, bardzo dynamicznie się rozwijała. Poza kilkoma krótkotrwałymi 

wstrząsami, w tym wywołanym rosyjskim kryzysem finansowym w 1998 r., 

rosła zarówno liczba turystycznych podróży międzynarodowych, jak i wydat-

ków turystów. Rok 2018 był rekordowy dla światowej turystyki. Odnotowano 

wtedy 1,40 mld zagranicznych podróży turystycznych, które wygenerowały 

1,45 bln dolarów amerykańskich (USD) wydatków. Branża turystyczna wytwa-

rza istotną część światowego PKB. Według danych Światowej Organizacji Tu-

rystyki, wyspecjalizowanej agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych 

(ONZ), branża turystyczna w 2018 r. wypracowała 7% światowego eksportu 

oraz 29% światowego eksportu usług1. Europa jest najważniejszym rynkiem 

recepcyjnym, jak i emisyjnym dla turystyki międzynarodowej. Połowa zagra-

nicznych podróży turystycznych w 2018 r. została zrealizowana w Europie2. 

Dynamicznie rozwijała się również turystyka krajowa. W 2018 r. liczba 

krajowych podróży turystycznych (z co najmniej jednym noclegiem) Polaków 

osiągnęła nigdy wcześniej nie notowaną liczbę 57,7 mln3. Polscy turyści wy-

dali w 2018 r. 27,7 mld PLN4. Jednocześnie Polska przed pandemią stała się 

jednym z najpopularniejszych miejsc docelowych dla turystów zagranicznych 

zarówno w turystyce wypoczynkowej, jak i biznesowej. Według badań Pol-

skiej Organizacji Turystycznej głównym magnesem przyciągającym zagranicz-

nych turystów jest polskie dziedzictwo kulturowe i historyczne5. Polskę 

w 2018 r. odwiedziło 19,6 mln turystów zagranicznych6, którzy wydali w Pol-

                                       
1
 International Tourism Highlights. 2019 Edition, UNWTO World Tourism 

Organisation, Madryt 2019, s. 3, 8. 
2
 Rekonstrukcje turystyczne jako produkt turystyczny, red. R. Andrzejczyk, A. Bonu-

siak, Rzeszów 2019, s. 7. 
3
 Turystyka w 2018 r., GUS, Warszawa, Rzeszów 2019, s. 101. 

4
 Branża turystyczna w Polsce. Obraz sprzed pandemii, Polski Instytut Ekonomicz-

ny, Warszawa 2020, s. 6. 
5
 B. Kopka, R. Andrzejczyk, Historical Trials in Poland. Selected Journeys, Warszawa 

2018, s. 4. 
6
 International Tourism Highlights…, s. 18. 
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sce 34,5 mld PLN7. Jeszcze lepszy był rok 2019, gdy Polskę odwiedziło ponad 

21 mln turystów zagranicznych8.  

Kręgosłupem turystyki jest baza noclegowa. Jej rozwój ma bezpośredni 

wpływ na rozmiary i jakość ruchu turystycznego, jak i wysokość przychodów 

z tej gałęzi gospodarki.  

Międzynarodowe hotelarstwo zdobywa przyczółki w PRL 

Z punktu widzenia władz PRL przyjazdy turystów z państw Zachodu miały 

znaczenie głównie gospodarcze. Zachodni turyści dostarczali dewiz, których 

polski rząd potrzebował. Zdecydowano się zatem na zbudowanie nowych 

obiektów hotelowych według zachodnich standardów z zaangażowaniem za-

granicznych firm budowlanych, m.in z Jugosławii czy Szwecji. Były to obiekty 

dedykowane tzw. turystom dewizowym. Wyróżniały się najwyższym standar-

dem. W latach 1973–1988 powstało w Polsce 16 nowych hoteli, z czego 

10 włączono do międzynarodowych systemów hotelowych. W 1973 r. polskie 

biuro podróży Orbis podpisało pierwszą umowę na franczyzę z francuskim 

przedsiębiorstwem hotelarskim Accor. Umowa obejmowała wprowadzenie 

międzynarodowej marki Novotel w 6 nowych obiektach9. Przykładowo w War-

szawie powstały dwa flagowe hotele działające pod markami międzynarodo-

wymi. Pierwszy z nich to Forum, otwarty w 1974 r.10, a drugi to hotel działający 

pod marką Victoria Intercontinental, otworzony w 1976 r., również działający 

w ramach brytyjskiej sieci InterContinental Hotels Group (IHG). Biuro podróży 

ORBIS było właścicielem i operatorem wszystkich tych obiektów. Orbis podpi-

sywał umowy zarówno z zagranicznymi firmami budowalnymi, jak i międzyna-

rodowymi sieciami hotelarskimi na używanie ich marek11. 

                                       

 
7
 Branża turystyczna w Polsce…, s. 6. 

 
8
 Por. Wykorzystanie zabytkowych obiektów wojskowych w turystyce, red. R. An-

drzejczyk, G.M. Cristescu, M. Targowski, Białystok 2020, s. 7. 

 
9
 Historia Orbis S.A., https://www.orbis.pl/o-firmie#historia (dostęp: 18.07.2021). 

10
 Obecnie Forum działa pod marką Novotel, a Victoria Intercontinental pod mar-

ką Sofitel. Obydwie marki należą do francuskiego przedsiębiorstwa hotelarskiego Ac-

cor. Obydwa hotele zostały zbudowane przez szwedzkie przedsiębiorstwo Skånska 

Cementgjuteriet.  
11

 Więcej na temat rozwoju międzynarodowych sieci hotelarskich w: A. Kowalczyk, 

Systemy hotelowe – ich początek i ewolucja, „Turyzm” 2007, nr 17 (1–2), s. 63–76. 
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Warto nadmienić, iż umieszczenie zagranicznych turystów w tych obiek-

tach ułatwiało kontrolę operacyjną polskim służbom specjalnym. W okresie 

PRL turystyka przyjazdowa z państw Zachodu była zdominowana przez ruch 

z kilku rynków emisyjnych. Dominowali turyści z Republiki Federalnej Niemiec 

(tzw. turystyka sentymentalna)12, liczni byli również obywatele państw skan-

dynawskich (głównie ze Szwecji, w tym ruch generowany przez szwedzki ruch 

komunistyczny)13 oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki (odwiedziny rodziny 

i znajomych, tzw. ruch VFR)14. 

Od upadku komunizmu do wejścia do UE 

Symbolicznym momentem umiędzynarodowienia polskiego hotelarstwa 

i jednocześnie transformacji systemowej w Polsce było otwarcie hotelu Mar-

riott w Warszawie w październiku 1989 r., roku rozpoczęcia zmian politycz-

nych, gospodarczych i społecznych. Podobnie jak w innych tego typu przed-

sięwzięciach skorzystano z doświadczenia firm zagranicznych. W trójkącie 

współpracę rozpoczęły trzy podmioty: polska firma państwowa – Polskie Linie 

Lotnicze LOT, zagraniczna firma budowlana – austriacka ILBAU GmbH oraz 

międzynarodowa sieć hotelarska – Marriott International. Z tych podmiotów 

utworzono przedsiębiorstwo LIM (skrót od pierwszych liter nazw firm). Spół-

kę zawiązano jeszcze w 1977 r. Jej nazwa nawiązywała do pierwszych liter 

założycieli. LIM do dzisiaj zarządza tym kompleksem hotelowo-biurowym15. 

Warszawski Marriott stał się symbolem transformacji ustrojowej w Polsce 

ze względu na to, iż w nim zatrzymywała się większość zagranicznych dorad-

ców, którzy zaczęli przyjeżdżać do Polski z ramienia ONZ, Banku Światowego, 

Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Europejskiej Wspólnoty Gospo-

darczej. W hotelu gościli również pracownicy firm konsultingowych działają-

                                       
12

 Por. S. Lisiecki, Ruch turystyczny z Niemiec do Polski: zagadnienia społeczne i po-

lityczne, Poznań 1981, s. 191. 
13

 Por. S.B. Pedersen, Eastbound tourism in the Cold War: the history of the 

Swedish communist travel agency Folkturist, “Journal of Tourism History” 2018, nr 

2(10), s 130–145. 
14

 Amerykański rynek emisyjny był zdominowany przez Polonię, która odwiedzała 

swoje rodziny oraz znajomych w Polsce, ang. visiting relatives and friends. 
15

 LIM sp. z o.o., Sp. K., https://lim.pl (dostęp: 30.06.2021).  
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cych na zlecenie wcześniej wymienionych instytucji międzynarodowych. Ze 

względu na miejsce pobytu zagraniczni doradcy byli określani „Brygadami 

Marriotta”16. 

Zmiana systemu politycznego i ekonomicznego w Polsce w latach dzie-

więćdziesiątych ubiegłego wieku nie spowodowała jednak automatycznego 

szybkiego napływu inwestycji zagranicznych. Brak znaczącego popytu na ho-

tele cztero- i pięciogwiazdkowe zarówno wśród turystów polskich, jak i zagra-

nicznych nie zachęcał do inwestycji w tego rodzaju obiekty. Polska otwierała 

się na masową turystykę przyjazdową, która jest naturalnym dostarczycielem 

klientów dla tego typu obiektów. Rozwijał się system promocji turystycznej 

Polski. W 1994 r. Polska przystąpiła do Europejskiej Komisji Podróży (Europe-

an Travel Commission)17. Na gruzach komunistycznego systemu informacji 

turystycznej w 1999 r. została powołana Polska Organizacja Turystyczna, która 

rozpoczęła działalność 1 stycznia 2000 r.18 Jej głównym zadaniem była i jest 

promocja Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie19. 

Jednocześnie w latach dziewięćdziesiątych XX w. dokonywała się przede 

wszystkim zmiana w zakresie własności istniejących już obiektów. Przeobra-

żenia dokonywały się trójtorowo.  

Po pierwsze właściciele (lub ich spadkobiercy) wcześniej znacjonalizowa-

nych hoteli odzyskiwali obiekty. Już 16 stycznia 1990 r. udało się odzyskać dla 

dawnych właścicieli hotel Pollera w Krakowie20. Podobne procesy toczyły się 

przez całe lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku, a nawet dłużej. Przykładem 

może być proces odzyskiwania Hotelu Europejskiego w Warszawie. W 1993 r. 

rodzina Czetwertyńskich, spadkobiercy byłych właścicieli, reaktywowała spół-

                                       
16

 W. Kieżun, Patologia transformacji, Warszawa 2013, s. 162. 
17

 European Travel Commission to organizacja międzynarodowa z siedzibą 

w Brukseli zrzeszająca europejskie narodowe organizacje turystyczne. Powstała w 1948 r. 

Jej głównym zadaniem jest promocja Europy jako atrakcyjnej destynacji turystycznej na 

rynkach trzecich. F. Schipper, I. Tchoukarine, S.B. Pedersen, The History of the 

European Travel Commission 1948–2018, Bruksela 2018, s. 134. 
18

 J. Janowski, System informacji turystycznej w Polsce [w:] Podręcznik obsługi 

klienta-turysty w centrach i punktach informacji turystycznej, red. R. Andrzejczyk, 

J. Janowski, M. Pałach, Warszawa 2020, s. 4. 
19

 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej, DzU, 

nr 62, poz. 689. 
20

 Historia. Hotel Pollera, https://pollera.pl/historia/ (dostęp: 30.06.2021). 
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kę Hotel Europejski Spółka Akcyjna (HESA)21. Spór z Orbisem trwał kilkanaście 

lat. Dopiero w 2005 r. doszło do porozumienia między stronami i hotel wrócił 

do spadkobierców dawnych właścicieli22. Mimo tego trzeba było poczekać aż 

do czerwca 2018 r., aby po remoncie Hotel Europejski ponownie otworzył 

swoje podwoje dla gości, tym razem pod jedną z najbardziej luksusowych 

światowych marek hotelowych Raffles. Można powiedzieć, że historia zato-

czyła koło, ponieważ sieć Raffles należy obecnie do francuskiego przedsię-

biorstwa Accor, które jest jednocześnie właścicielem Orbisu23.  

Drugim trendem było wyodrębnianie aktywów noclegowych z przedsię-

biorstw. Przed 1989 r. większość polskich średnich i dużych przedsiębiorstw 

miała własne ośrodki wypoczynkowe oraz hotele, które dziś byśmy określili 

wypoczynkowymi (leisure hotels). Baza noclegowa – przede wszystkim wypo-

czynkowa – należąca do dużych przedsiębiorstw państwowych była z nich 

wydzielana i sprzedawana inwestorom prywatnym. Zwykle obiekty te były 

zlokalizowane w atrakcyjnych miejscach, często unikalnych. Część z nich była 

dość nowoczesna lub wymagała niewielkich nakładów, aby uczynić je atrak-

cyjnymi. Wiele z nich działa do dziś w postaci wyodrębnionych spółek. Przy-

kładowo w 1992 r. przy okazji powstawania KGHM Polska Miedź SA wyodręb-

nione zostały aktywa w postaci ośrodków wypoczynkowych i hoteli i w ten 

sposób powstała spółka Interferie, która w 2006 r. trafiła na Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie. Obecnie spółka Interferie jest jednym z liderów 

sieci hoteli wypoczynkowych – 6 obiektów24. Jako przykład podobnych proce-

sów można też wskazać wyodrębnienie ze spółek węglowych obiektów noc-

legowych i powołanie w 1996 r. Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej sp. z o.o., 

która w tej chwili dysponuje 17 obiektami25, czy wyodrębnienie w 1997 r. 

aktywów noclegowych, a następnie powołanie spółki akcyjnej Geovita działa-

                                       
21

 Spór o Hotel Europejski znów trafi do NSA, https://www.parkiet.com/artykul/ 

271782.html (dostęp: 30.06.2021). 
22

 Biznes kosztem sentymentu, https://archiwum.rp.pl/artykul/1365186-Biznes-

kosztem-sentymentu.html (dostęp: 30.06.2021). 
23

 Hotel Europejski otworzył drzwi dla gości, https://www.propertydesign.pl/archi- 

tektura/104/hotel_europejski_otworzyl_drzwi_dla_gosci,18729.html (dostęp: 30.06.2021).  
24

 Historia – Hotele nad morzem i w górach, https://www.interferie.pl/o-nas/hi- 

storia (dostęp: 30.06.2021). 
25

 O spółce NAT, https://www.nat.pl/firma-nat/informacje-o-spolce (dostęp: 

30.06.2021). 
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jącej w ramach grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego SA dyspo-

nującej 14 obiektami26. Wyżej wymienione spółki zdały egzamin i mają obec-

nie silną pozycję na rynku turystyki wypoczynkowej. Należy jednak zaznaczyć, 

iż duża część zakładowych ośrodków wypoczynkowych nie przetrwała trans-

formacji lub przeszła ją mocno poturbowana. 

Inna droga została obrana dla hegemona polskiej turystyki w czasie PRL, 

czyli Polskiego Biura Podróży Orbis. W 1991 r. PBT Orbis przekształcono 

w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W 1993 r. Orbis zaczął wprowadzać 

inne niż Novotel marki hoteli francuskiej grupy Accor, tj. Mercure i Ibis. Wtedy 

też dokonano podziału firmy. Aktywa hotelarskie pozostały w spółce Orbis SA. 

Działalnością touroperatorską zajęła się spółka Polskie Biuro Podróży Orbis sp. 

z o.o. (używające marki Orbis Travel), a transportem lądowym – Orbis Trans-

port sp. z o.o. W obydwu spółkach Orbis SA miał większościowe udziały. 

W 1997 r. Orbis SA trafił na Giełdę Papierów Wartościowych, a trzy lata 

później zyskał partnera strategicznego w postaci firmy Accor27. W 2010 r. 

Orbis SA. sprzedał swoje udziały w Polskim Biurze Podróży sp. z o.o. fundu-

szowi inwestycyjnemu Enterprise Investors. Jeszcze tego samego roku, 

w 90. rocznicę powstania, spółka Polskie Biuro Podróży Orbis sp. z o.o. 

ogłosiła upadłość28. Orbis SA w 2010 r. wycofał się również z działalności 

transportowej. Udziały w Interbus, marce przewozów Orbis Transport 

sp. z o.o., zostały sprzedane przewoźnikowi autokarowemu Sindbad29. 

Obecnie marka Orbis Transport na rynku nie istnieje. Spółka była wielokrot-

nie przekształcana. Pod jej numerem KRS działa dziś spółka o nazwie Moto-

rent sp. z o.o. będąca przedstawicielem międzynarodowej sieci wypożyczal-

ni samochodów Hertz30. 

Potencjalni inwestorzy bardzo ostrożnie oceniali możliwości rozwoju 

gospodarczego Polski, brakowało również odpowiedniej polityki gospo-
                                       

26
 O nas – Geovita, http://geovita.pl/o-nas/ (dostęp: 30.06.2021). 

27
 O firmie Orbis S.A., https://www.orbis.pl/o-firmie, (dostęp: 30.06.2021). 

28
 Biuro podróży Orbis Travel ogłosiło upadłość, https://www.bankier.pl/ wiado-

mosc/Biuro-podrozy-Orbis-Travel-oglosilo-upadlosc-2217095.html (dostęp: 30.06.2021). 
29

 Orbis wycofuje się z przewozów międzynarodowych, https://wyborcza.biz/biz- 

nes/7,177151,7994550,orbis-wycofuje-sie-z-przewozow-miedzynarodowych.html, 

(dostęp: 30.06.2021). 
30

 KRS 0000037337 MOTORENT SP. Z O.O., NIP 5220005166, REGON 010267209, 

www.krs-online.com.pl/motorent-sp-z-o-o-krs-35193.html (dostęp: 30.06.2021). 
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darczej ze strony władz publicznych w odniesieniu do przedsiębiorców 

zagranicznych31. 

Tabela 1. Zmiana struktury bazy noclegowej w Polsce w latach 1996–2002 

(liczba miejsc noclegowych w tys.) 

Rodzaj obiektu  
noclegowego 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Hotele 80,8 86 90,2 91,9 95,1 97,9 109,8 

Motele 4,5 5,4 6,6 5,8 5,7 4,8 4,8 

Pensjonaty 17,0 19,9 23,8 22,6 20,6 15,4 13,9 

Domy wycieczkowe 17,5 19,9 23,8 22,6 20,6 15,4 13,9 

Ośrodki wczasowe 
i szkolno-wycieczkowe 

303,6 296,5 274,8 255,3 244,0 225,9 209,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej w ramach polskiej bazy noc-

legowej doszło do dość istotnych zmian, które stały się przyczynkiem do dalszej 

transformacji tego segmentu. Doskonale ilustruje to tabela 1. Po pierwsze mie-

liśmy do czynienia ze wzrostem liczby hoteli i miejsc noclegowych w hotelach 

(dotyczyło to przede wszystkim obiektów 3-, 4- i 5-gwiazdkowych). Ponadto 

nastąpił spadek liczby pensjonatów, domów wycieczkowych oraz ośrodków 

wczasowych i szkolno-wypoczynkowych. Szczególnie drastycznie zmniejszyła 

się liczba tych ostatnich. 

Akcesja do UE – umiędzynarodowienie katalizatorem 

rozwoju turystyki biznesowej 

Dwa lata przed formalną akcesją kapitał zagraniczny zaczął napływać do 

Polski szerokim strumieniem. Od 2002 do 2004 r. wartość bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych w Polsce wzrosła 3,5-krotnie32. Istotnym elementem 

integracji europejskiej było zniesienie barier w handlu oraz stworzenie 

                                       
31

 K. Rotter, International hotel chains and groups in Poland, “Prace Geograficzne” 

2003, z. 111, s. 146. 
32

 15-lecie Polski w Unii Europejskiej – bilans. Raport PIE, Warszawa 2019, s. 11. 
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wspólnego obszaru wolnej wymiany towarów, usług, kapitału i pracy. W la-

tach 2004–2016 w Polsce nastąpił ponadtrzykrotny wzrost eksportu oraz 

ponaddwuipółkrotny wzrost importu towarów i usług33. Wszystko to miało 

bardzo pozytywny wpływ na zwiększenie liczby turystów, w szczególności 

biznesowych. Wraz z postępującym umiędzynarodowieniem polskiej gospo-

darki wzrastała liczba podróży do Polski i w ramach kraju w celach bizneso-

wych. Aby obsłużyć ten rosnący ruch, potrzebna była większa liczba hoteli 

biznesowych. W tym segmencie goście szukają przewidywalności i jakości, 

czego gwarantem są międzynarodowe sieci hotelarskie.  

Tabela 2. Najważniejsze sieci hotelowe w Polsce (TOP 20) przed wstąpieniem Polski  

do Unii Europejskiej (2003 r.)
34

 

Lp. Nazwa sieci 
Liczba 

otwartych 
hoteli 

Liczba 
hoteli 

w budowie 

 1 2 3 

1 Orbis/Accor 55 0 

2 Orbis/Hekon (Ibis)
35

 10 2 

3 OST Gromada 17 0 

4 Prima (Best Western International) 8 4 

5 Qubus Hotel Manangement 6 2 

6 Global Hotels Development Group (Holiday Inn) 5 1 

7 Przedsiębiorstwo Turystyczne Łódź 5 0 

8 Syrena SA 5 0 

9 Radisson SAS Hotels & Resorts 4 2 

10 Envergure Hotels 4 5 

11 Interferie 4 0 

12 Hotele Diament 4 0 

13 Hotele 500 3 3 

14 Best Eastern Plaza Hotels 3 0 

15 Gołębiewski 3 0 

16 Starwood Hoters & Resorts Worldwide Inc. (Westin) 2 1 

17 Mariott 2 2 

                                       
33

 A. Grycuk, P. Russel, Członkostwo w Unii Europejskiej a rozwój gospodarczy Pol-

ski, „Studia BAS” 2017, nr 3(51), s. 101. 
34

 Zagraniczne sieci zaznaczone wytłuszczeniem. 
35

 Ostatecznie Orbis formalnie wchłonął spółkę Hekon w 2016 r., Orbis przejmuje 

spółkę Hekon – Hotele Ekonomiczne, https://www.e-hotelarz.pl/artykul/36595/orbis-

przejmuje-spolke-hekon-hotele-ekonomiczne/ (dostęp: 30.06.2021). 
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 1 2 3 

18 Hyatt 1 0 

19 Dorint 1 0 

20 Intercontinental 1 0 

Razem 143 22 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Sala, Internacjonalizacja rynku usług 

hotelarskich w Polsce, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2006, 

nr 704, s. 18–19. 

W przeddzień wejścia Polski do Unii Europejskiej na rynku wciąż domi-

nowały polskie sieci hotelarskie, działające pod polskimi markami, choć zaczęła 

już pojawiać się coraz większa liczba hoteli działających w ramach zagranicz-

nych sieci, np. Marriott, Best Western, Radisson, Hilton, Intercontinental. Jak 

wynika z tabeli 2, jedynie 30 hoteli działało w ramach zagranicznych sieci 

i kolejne 12 obiektów było w budowie. 

EURO 2012 – szok popytowy i przyspieszenie  

inwestycji 

Wystarczyło kilka lat, aby polska branża hotelarska dostała kolejny impuls 

do rozwoju. W kwietniu 2007 r. Unia Europejskich Związków Piłkarskich (ang. 

Union of European Football Associations, UEFA) ogłosiła, iż Mistrzostwa Eu-

ropy w Piłce Nożnej 2012 UEFA EURO 2012 będą organizowane wspólnie 

przez Polskę i Ukrainę36. W Polsce mecze były rozgrywane w Warszawie, Po-

znaniu, Wrocławiu i Gdańsku. Nikt nie miał wątpliwości, że organizacja UEFA 

EURO 2012 wpłynie na bardzo dynamiczny rozwój rynku hotelarskiego 

w Polsce. Zaraz po ogłoszeniu wyboru zaczęto szacować wpływ turnieju na 

polską branżę hotelarską. Wskazywano, iż polskie miasta gospodarze nie dys-

ponują wystarczającą liczbą pokoi, szczególnie w segmencie luksusowych 

obiektów noclegowych. Stąd też momentalnie wzrosło zainteresowanie za-

granicznych sieci hotelarskich polskim rynkiem37. 
                                       

36
 Ł. Malinowski, M. Tomanek, G. Pawlak, Wpływ organizacji Mistrzostw Europy 

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na rozwój infrastruktury drogowej w Polsce, „Journal 

of Health Sciences” 2014, nr 4(10), s. 47. 
37

 Hotele na Euro 2012, http://www.e-konferencje.pl/artykul/hotele-na-euro-

2012/185/ (dostęp: 30.06.2021). 
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Tabela 3. Największe zagraniczne sieci hotelarskie w Polsce  

przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 

Lp. Sieć Liczba hoteli Liczba pokoi 

1 Accor 47 Ok. 9500 

2 Rezidor 8 1822 

3 Starwood 6 1546 

4 IHG 6 1284 

5 Best Western 11 1257 

6 Louvre Hotels Group 10 1102 

7 Vienna Hotel Management 5 1011 

8 Mariott International 2 754 

9 Hilton Worldwide 3 618 

10 Global Hyatt 1 250 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport z rynku hotelarskiego w Polsce 2012, 

„Hotelarz”, marzec 2012, s. 6. 

Efekty organizacji UEFA EURO 2012 można podzielić na bezpośrednie 

i pośrednie. Z punktu widzenia niniejszego artykułu wśród efektów bezpo-

średnich należy wskazać krótkookresowy wzrost przychodów z turystyki za-

granicznej związany z napływem kibiców i gości podczas trwania turnieju oraz 

zwiększenie nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę turystyczną, w tym 

hotele, i transportową (polepszenie dostępności komunikacyjnej). Do efek-

tów pośrednich organizacji imprezy można zaliczyć zwiększenie atrakcyjności 

turystycznej Polski i związany z tym długookresowy wzrost liczby turystów 

i konsumpcji turystycznej (tzw. efekt barceloński)38. 

Autorzy specjalnie stworzonego raportu nt. wpływu UEFA EURO 2012 na 

polską gospodarkę szacowali, że przychody z turystyki zagranicznej w latach 

2012–2020 w związku z organizacją turnieju wyniosą 8,1 mld zł w cenach sta-

łych z 2012 r. (1,9 mld euro). Największą część tej sumy (14%) stanowią wydatki 

nierezydentów, którzy przyjechali do Polski w 2012 r. (1,1 mld zł; 260 mln euro), 

a także dodatkowe przychody z wypoczynkowej turystyki zagranicznej w latach 

2018–2020 w związku z pełną materializacją tzw. efektu barcelońskiego39. 

                                       
38

 J. Borzyszkowski, Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 a tury-

styka w Polsce – wstępna ocena, „Turystyka Kulturowa” 2012, nr 9, s. 56. 
39

 Aktualizacja Raportu na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM na gospodarkę Polski, red. J Borowski, 

Warszawa 2012, s. 29. 
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Międzynarodowe sieci hotelarskie w Polsce  

przed pandemią COVID 19 – wybrane trendy 

W 2018 r. w Polsce obecnych było 13 międzynarodowych sieci hotelar-

skich z 41 markami. Pod tymi markami działało ok. 190 hoteli, które stanowiły 

zaledwie 7% spośród wszystkich 2,8 tys. hoteli w Polsce. Dysponowały za to 

aż 31 tys. pokoi, które stanowiły już blisko 23% spośród 136 tys. wszystkich 

pokoi hotelowych w Polsce40. Świadczy to o tym, że międzynarodowe sieci 

dysponują dużymi obiektami, które mają ogromny wpływ na działalność ca-

łego rynku obiektów hotelarskich i całej gospodarki turystycznej.  

Większość z tych obiektów to hotele miejskie, wyspecjalizowane w ob-

słudze ruchu biznesowego, zarówno podróży służbowych, jak i turystyki biz-

nesowej (MICE – Meetings, Incentives, Conventions, Events). Poziom popytu 

na turystykę biznesową/podróże służbowe jest zdeterminowany kondycją 

gospodarki krajowej, jak i światowej41. Szacuje się, że wydatki turystów bizne-

sowych są o ok. 50% wyższe od tych ponoszonych przez turystów wyjeżdżają-

cych w celach wypoczynkowych42. Polska utrzymuje też od kilkunastu lat bar-

dzo stabilną pozycję w rankingach turystycznych, w tym w rankingach 

dotyczących turystyki biznesowej. Już w 2005 r. znajdowała się na 20. miejscu 

w prestiżowym światowym rankingu ICCA (International Congress and 

Convention Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Kongresów i Kon- 

wencji)43, w 2017 r. na 17., a w 2019 r. na 19. pozycji44. 
                                       

40
 Największe międzynarodowe sieci hotelowe w Polsce, www.e-hotelarz.pl/ arty-

kul/57781/najwieksze-miedzynarodowe-sieci-hotelowe-w-polsce (dostęp 30.06.2021). 
41

 R. Davidson, B. Cope, Turystyka biznesowa. Konferencje, podróże motywacyjne, 

wystawy, turystyka korporacyjna, Warszawa 2003, s. 11. 
42

 K. Sala, Baza noclegowa jako czynnik rozwoju regionów w Polsce, „Przedsiębior-

czość – Edukacja” 2015, nr 11, s. 307. 
43

 I. Kulesza, Raport Turystyka Biznesowa w Polsce, Warszawa 2008 s. 7, ICCA 

jest najważniejszą światową organizacją zrzeszającą podmioty zajmujące się turysty-

ką biznesową (tzw. przemysł spotkań). Bardzo ważną częścią działalności stowarzy-

szenia jest wymiana informacji o wydarzeniach z zakresu turystyki biznesowej (kon-

ferencje i konwencje). ICCA prowadzi m.in. bazę danych o byłych oraz przyszłych 

konferencjach, które są organizowane przez międzynarodowe stowarzyszenia, od-

bywają się regularnie i zamiennie w co najmniej trzech różnych krajach oraz uczest-

niczy w nich minimum 50 osób.  
44

 ICCA Statistics Report, www.iccaworld.com (dostęp: 30.06.2021). 
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Warto podkreślić, że dwie największe sieci hotelarskie w Polsce 

umacniają swoją współpracę z markami sieci zagranicznych. Orbis SA, 

dysponujący największą liczbą hoteli w Polsce, nie posiada już żadnych 

obiektów pod marką Orbis. Korzysta wyłącznie z marek swojego właści-

ciela, czyli francuskiej grupy hotelarskiej Accor. Są to takie marki jak: 

Sofitel, MGallery by Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis 

budget45. Inną strategię przyjął gracz numer dwa na polskim rynku hote-

larskim - Polski Holding Hotelowy (PHH). Ta spółka Skarbu Państwa za-

częła działalność operacyjną od stycznia 2019 r. Jej celem jest skonsol i-

dowanie aktywów hotelowych należących do Skarbu Państwa lub spółek 

kontrolowanych przez Skarb Państwa. PHH powstała z przekształcenia 

Warsaw Airport Development sp. z o.o., która znana była z prowadzenia 

hoteli we współpracy ze znanymi sieciami zagranicznymi, takimi jak Mar-

riott International, Hilton, Best Western, InterContinental Hotels Group 

czy Louvre Hotels Group, i prowadzenia swoich obiektów pod znanymi 

markami zagranicznymi46. Obecnie w grupie kapitałowej PHH znajduje 

się 27 obiektów. Część z ostatnio przejętych hoteli nadal działa pod do-

tychczasowymi polskimi markami hotelarskimi, jednakże spółka będzie 

przynajmniej w części z nich wprowadzać kolejne zagraniczne marki ho-

telarskie47. Co ciekawe, nawet pandemia nie powstrzymała PHH przed 

podpisywaniem umów franczyzowych na prowadzenie swoich obiektów 

pod markami zagranicznych sieci hotelarskich48. Przykładowo w paź-

dzierniku 2020 r. podpisano umowę na kolejne 3 obiekty, które mają 

działać pod markami Marriott International49. 

                                       
45

 AccorInvest nowym inwestorem strategicznym Orbisu, https://www.orbis.pl/me-

dia/AccorInvest%20nowym%20inwestorem%20strategicznym%20Orbisu_komunikat%

20prasowy_PL.pdf (dostęp: 30.06.2021). 
46

 Polski Holding Hotelowy, https://www.pot.gov.pl/pl/pcb/news/polski-holding-

hotelowy (dostęp: 30.06.2021). 
47

 O nas. Polski Holding Hotelowy, https://phh.pl/o-nas/ (dostęp: 30.06.2021). 
48

 Więcej nt. wyboru franczyzy przez sieci hotelowe w: R. Diaz-Bernardo, The 

Franchising Decision: The Perspective of The Franchisee In The Hospitality Industry, 

“International Business & Economics Research Journal” 2009, nr 8, s. 61–64. 
49

 PHH z umową na trzy hotele Marriotta. I z 300 mln zł na inwestycje , 

https://www.e-hotelarz.pl/artykul/70193/phh-z-umowa-na-trzy-hotele-marriotta-i-z-300-

mln-zl-na-inwestycje/ (dostęp: 30.06.2021). 
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Podsumowanie 

Międzynarodowe sieci hotelarskie są krwiobiegiem międzynarodowej 

wymiany gospodarczej. Ich silna obecność świadczy o umiędzynarodowieniu 

gospodarki danego kraju. Głównym wnioskiem wynikającym z analizy jest 

konstatacja, iż zagraniczne sieci hotelarskie wchodziły na polski rynek etapa-

mi, a impulsy zachęcające do zwiększenia ich obecności miały charakter poli-

tyczno-gospodarczo-społeczny. Pierwszy etap charakteryzujący się małą ak-

tywnością zagranicznych graczy na rynku hotelarskim rozpoczął się zaraz po 

upadku komunizmu i zakończył tuż po potwierdzeniu, że Polska przystąpi do 

Unii Europejskiej. Akcesja Polski do Unii Europejskiej z jednej strony umiędzy-

narodowiła polską gospodarkę, a z drugiej wzmocniła zaufanie zagranicznych 

inwestorów do Polski jako rynku stabilnego. Bardzo pozytywnie się to przeło-

żyło na wzrost liczby hoteli zagranicznych sieci działających w Polsce. Drugim 

pozytywnym impulsem rozwoju międzynarodowych sieci hotelarskich była 

współorganizacja przez Polskę jednej z najważniejszych imprez sportowych, 

tj. Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Dzięki temu turniejo-

wi powstało wiele nowych hoteli zagranicznych sieci hotelarskich, polska 

branża turystyczna przeżyła szok popytowy w czasie trwania imprezy, popra-

wił się ogólny wizerunek Polski, w tym jej atrakcyjność turystyczna. Po UEFA 

EURO 2012 zagraniczne sieci hotelarskie kontynuowały swą działalność, ko-

rzystając z dalszego rozwoju polskiej gospodarki, kolejnych rekordów w pol-

skiej turystyce krajowej i przyjazdowej. Szczególne znaczenie miał segment 

turystyki biznesowej (MICE – Meetings, Incentives, Conventions, Events). Na-

wet mimo wybuchu pandemii COVID-19, która bardzo mocno dotknęła bran-

żę turystyczną, w tym hotelarstwo, nadal część zagranicznych sieci hotelar-

skich rozwija swoją działalność w Polsce.  
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International hotel chains expansion in Poland (1989–2018) 

Summary 

The aim of the article is to analyze the expansion of international hotel chains in 

Poland after 1989. International hotel chains are, above all, the bloodstream of 

international economic exchange. Their strong presence proves that the economy of 

a given country is highly internationalized. The main conclusion from the analysis is 

that foreign hotel chains entered the Polish market in stages, and the impulses 

encouraging them to increase their presence were of a political, economic and social 

nature. The first stage, characterized by low activity of foreign players on the hotel 

market, began immediately after the fall of communism and ended as soon as it was 

confirmed that Poland would join the European Union. On the one hand, Poland's 

accession to the European Union made the Polish economy more international, and on 

the other, it strengthened the confidence of foreign investors in Poland as a stable 

market. This had a very positive effect on the increase in the number of hotels of 

foreign chains operating in Poland. Another very positive impulse for the development 

of international hotel chains was the co-organization of one of the most important 

sports events by Poland - UEFA EURO 2012 European Football Championship. Thanks 

to this tournament, many new hotels of foreign hotel chains were created, the Polish 

tourist industry experienced a demand shock during the event and the overall image of 

Poland has improved, including its tourist attractiveness. After UEFA EURO 2012, 

foreign hotel chains continued their development taking advantage of the further 

development of the Polish economy and new records in Polish domestic and inbound 

tourism. The business tourism segment (MICE - Meetings, Incentives, Conventions, 

Events) was of particular importance. Even despite the outbreak of the COVID-19 

pandemic, which severely hit the tourism industry, including the hotel industry, some 

foreign hotel chains are still expanding their presence in Poland. 

Key words: international hotel chains, hotel systems, hotel industry in Poland, tourism 

in Poland 



 Zygmunt Woźniczka  

Uniwersytet Śląski 

Reformy w górnictwie węgla kamiennego  

w Polsce po 1989 roku (wybrane aspekty) 

Wprowadzenie 

Nowe warunki, w jakich znalazła się Polska po 1989 r., wymusiły ko-

nieczność dokonania zmian w życiu politycznym i gospodarczym1. Już 

w 1989 r. przedstawiciel międzynarodowej finansjery, Georg Soros, od-

wiedził Warszawę i rozmawiał z Wojciechem Jaruzelskim. Władza, znaj-

dując się w trudnej sytuacji finansowej, była gotowa przyjąć zapropono-

wany jej wówczas program neoliberalnych przekształceń, nazywany 

„terapią szokową”. Niektórzy badacze uważają, że przygotowała go grupa 

finansistów na czele z Georgiem Sorosem2. Później w okresie obrad 

okrągłego stołu wrócono do tych projektów, tym bardziej że do tej pory 

nie nastąpiło przejście od gospodarki socjalistycznej, centralnie zarzą-

dzanej, do gospodarki rynkowej. Przed reformatorami stanęło duże wy-

zwanie i łatwo było popełnić błędy3. Zbyt dogmatycznie dążono do pry-

watyzacji i demonopolizacji sektora państwowego, nie licząc się ze 

skutkami ekonomicznymi i społecznymi tych przekształceń. Tadeusz Ma-

zowiecki, jak większość opozycjonistów, nie miał gruntownej wiedzy 

ekonomicznej i nie wiedział, co począć z polską gospodarką, jak ją zre-

formować. Plan Leszka Balcerowicza „był bardzo radykalną opcją, o któ-

rej – gdy zaczęła budzić społeczne protesty – pisano i mówiono, że «nie 

                                       
1
 Szerzej: A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989–2015, Kraków 2016. 

2
 W. Błasiak, Zdrada węglowa i jej narodowa alternatywa. Niszczenie polskiego 

górnictwa a narodowa strategia rozwoju Polski, Katowice 2021, s. 25–26. 
3
 A. Lisowski, Górnictwo węgla kamiennego w Polsce. Krytyczna ocena sposobu 

przeprowadzenia rynkowej transformacji i dyskusja problemów wciąż oczekujących na 

rozwiązanie 2006–2013, Katowice 2013, s. 51–57. 



Zygmunt Woźniczka 

 

 

248 

ma innej drogi»”4. Balcerowicz był wówczas wyznawcą doktryny ekonomicznej 

Miltona Friedmana, która panowała w Międzynarodowym Funduszu Waluto-

wym, jak i na czołowych uczelniach amerykańskich. W czasie rozmów przed-

stawicieli Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Warszawie ekipa Bal-

cerowicza nie odrzuciła zaproponowanych tam koncepcji; „przeciwnie, 

z własnej woli wybrała z propozycji MFW najbardziej radykalną wersję polityki 

stabilizacyjnej, którą przedstawiciele Funduszu traktowali jako przetargową”5. 

Twarde reguły gospodarki rynkowej doprowadziły do upadku polskich fa-

bryk, w tym gigantów, filarów naszej gospodarki, jak chociażby Huta Katowice, 

Huta Lenina, wrocławski PaFaWag etc. Wstrząsowi ekonomicznemu towarzy-

szyły napięcia społeczne. W PRL w wyniku socjalistycznego uprzemysłowienia 

doszło do awansu społecznego milionów ludzi, a teraz bardzo wielu z nich stra-

ciło miejsca pracy. W tej sytuacji szybko pojawiły się rzesze ludzi poszkodowa-

nych przez transformację, których frustracja i agresja obróciła się przeciw poli-

tycznym elitom. Oskarżano (w jakim stopniu słusznie?) odpowiedzialnego za 

gospodarkę wicepremiera, zarazem ministra finansów w rządzie Tadeusza Ma-

zowieckiego prof. Leszka Balcerowicza. Powodowało to rozwój populizmu, cze-

go wyrazem był relatywny sukces w wyborach prezydenckich Stanisława Ty-

mińskiego, „człowieka znikąd”, który zebrał w pierwej turze wyborów 

prezydenckich w 1990 r. 22% głosów i wyeliminował z walki o prezydenturę 

Tadeusza Mazowieckiego. „Współobywatele wystawili mu na kartkach wybor-

czych wysoki rachunek za plan Balcerowicza”6. Rozczarowanie przeprowadzo-

nymi reformami dotyczyło też wielu mieszkańców Górnego Śląska i Zagłębia 

Dąbrowskiego, m.in. tych, którzy byli związani z górnictwem węgla kamienne-

go. Wtenczas zaczęły się przemiany w górnictwie, które trwają do dzisiaj. 

Spory o restrukturyzację 

Na dokonujące się przemiany wpłynęła sytuacja w kraju, jak i za granicą. 

Górnictwo znajdowało się w trudnym położeniu, było zadłużone, a niskie 

ceny węgla na rynkach światowych nie sprzyjały eksportowi. Sytuację pogar-
                                       

4
 K. Modzelewski, Zajeździmy kobyłę Historii. Wyznania poobijanego jeźdźca, War-

szawa 2013, s. 386. 
5
 Tamże, s. 389. 

6
 Tamże, s. 394–395, 408–410. 
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szało rezygnowanie w gospodarce, w tym w energetyce, z węgla i prze-

chodzenie na gaz i ropę naftową. Polskie górnictwo w gospodarce rynko-

wej osłabiały także scentralizowany system zarządzania, przerosty zatrud-

nienia, niewłaściwa struktura, brak własnych środków na modernizację. 

Ponadto rząd, trzymając się zasad reformy Leszka Balcerowicza, nie po-

magał górnictwu, tak jak to praktykowano przed 1989 r. W tej sytuacji 

bardzo trudno było się odnaleźć branży górniczej. Należy zaznaczyć, że na 

kształt reform górnictwa duży wpływ miały relacje polityczne, w tym rów-

nież między Zawodowym Związkiem Górników „Solidarność” a rządem7. 

Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce budziła i budzi do 

tej pory wiele emocji, co prowadzi do kontrowersyjnych ocen8. Silne były 

i są głosy krytyczne na temat sposobu przeprowadzenia rynkowej trans-

formacji górnictwa9. Niektórzy dowodzą, że mieliśmy i mamy do czynienia 

nie z restrukturyzacją, ale z niszczeniem, likwidacją polskiego górnictwa 

pod dyktando Banku Światowego10. Zwracają uwagę na niekorzystne dla 

nas ustalenia Unii Europejskiej, która dąży do likwidacji polskiego górnic-

twa, mimo że ma ono nadal potencjał rozwoju i jest polskiej gospodarce 

potrzebne11. Niektórzy piszą wprost o „zdradzie węglowej” i potępiają cały 

proces restrukturyzacji górnictwa, który jest de facto jego niszczeniem 

wbrew interesom narodowym12. Zwraca się też uwagę, że transformacja 

górnictwa wyrządziła wiele krzywdy, tworząc obszary wyobcowania go-

spodarczego, społecznego i kulturowego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu 

                                       

 
7
 O relacjach między związkowcami a rządem zob. m.in.: M. Klimek, Od przeszło-

ści do przyszłości. Górniczy ruch związkowy i działalność Związku Zawodowego Górni-

ków w Polsce, Katowice 2012. 

 
8
 Jedną z takich kontrowersyjnych prac krytykujących okres transformacji ustro-

jowej i gospodarczej Polski po 1989 r. jest: P. Bożyk, Apokalipsa według Pawła. Jak 

zniszczono nasz kraj, Kobierzyce 2015. 

 
9
 A. Lisowski, dz. cyt., s. 5–197. 

10
 Jednym z nich jest artykuł: J. Malara, Restrukturyzacja czy likwidacja polskiego 

przemysłu węglowego? (część 2), „Czasopismo Techniczne. Kwartalnik poświęcony 

zagadnieniom techniki” 2009, nr 140. 
11

 Ciekawa pod tym względem jest wypowiedź syna Edwarda Gierka, prof. Adama 

Gierka: Stan racji. Rozmowy z prof. Adamem Gierkiem, posłem do Parlamentu Europej-

skiego. O Polsce, UE i o świecie, red. Z.A. Wieczorek, Sosnowiec 2016. 
12

 W. Błasiak, Zdrada węglowa…, s. 1–300. 
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Dąbrowskim i mimo starań ze strony władz wiele tych procesów nie da się 

przezwyciężyć13. 

Nie sposób opisać wszystkich związanych z tym spraw. 

W XX w. Polska była prawdziwą węglową potęgą. W latach siedemdzie-

siątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia wydobycie węgla kamiennego 

kształtowało się na poziomie 200 mln ton (w 1979 r. osiągnęło najwyższy 

poziom 201 mln)14. Górnictwo i związany z nim przemysł tworzyły ogromny 

koncern przemysłowy. Obejmował on nie tylko wydobycie węgla, jego sprze-

daż, zaopatrzenie kopalń w niezbędny sprzęt, ale też przedsiębiorstwa, które 

zajmowały się inwestycjami. Ponadto istniała cała sieć fabryk maszyn i urzą-

dzeń górniczych. Omawiany koncern obejmował również energetykę. Na 

rzecz górnictwa pracowały całe biura projektowe i badawcze, a rozbudowana 

sieć szkolnictwa zawodowego, średniego i wyższego przygotowywała profe-

sjonalne kadry dla tego przemysłu. Tak potężne górnictwo, swoisty socjali-

styczny koncern, miało też jednak duże zaniedbania. Wiele zakładów było 

przestarzałych. Prowadzono rabunkowe wydobycie węgla, często wydobywa-

jąc tzw. filary ochronne, np. pod Bytomiem. Nie liczono się przy tym z kosz-

tami, doprowadzając do katastrofy klimatycznej. Mimo tych słabych stron 

polskie górnictwo (niekiedy stosując ceny dumpingowe) z powodzeniem kon-

kurowało z podobnymi koncernami w Europie i na świecie. Górnictwo było 

bardzo ważne dla rozwoju Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz go-

spodarki całego kraju i stanowiło powód do dumy Polaków. Branża ta wyka-

zywała się najwyższą ekonomiczną aktywnością spośród wszystkich podsta-

wowych branż naszej gospodarki15. 

Pojawia się pytanie, dlaczego tę wielką gałąź przemysłu zamiast zrefor-

mować, unowocześnić i przekształcić na koncern kapitalistyczny po prostu 

w bardzo dużym stopniu unicestwiono. Uważam, że zbyt pochopnie pozo-

stawiono na łasce losu nowoczesne zakłady górnicze, które miały szanse po-

radzić sobie w nowej rzeczywistości. Jest to tym bardziej bolesne, że według 

                                       
13

 Szerzej: Zapomniane miejsca, zapomniani ludzie. Restrukturyzacja ekonomiczna 

a zmiana kulturowa, red. K. Wódz, Katowice 2013. 
14

 H. Paszcza, Procesy restrukturyzacyjne w polskim górnictwie węgla kamiennego 

w aspekcie zrealizowanych przemian i zmian bazy zasobowej, „Górnictwo i Geoinżynie-

ria” 2010, nr 34, z. 3, s. 63. 
15

 A. Lisowski, dz. cyt., s. 6. 
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szacunków światowe zasoby węgla kamiennego i brunatnego pozwalają na 

jego wydobycie na obecnym poziomie przez ok. 120–125 lat (szacunki Fede-

ral Institute for Geosciences and Natural Resources – BGR). Europa ma jed-

nak tylko 2,6 proc. udziału w tych zasobach (ok. 135 mld ton). Największe 

złoża leżą bowiem w Ameryce Północnej (32,5 proc.), Chinach (24,8 proc.) 

i krajach w transformacji (17 proc.). Udokumentowane zasoby bilansowe 

węgla kamiennego w Polsce przekraczają 43 mld ton. Trzy czwarte z nich sta-

nowi węgiel energetyczny, a reszta – koksujący. Polskie zasoby węgla brunat-

nego oceniane są na 13,6 mld ton. Węgiel kamienny w Europie niemal w cało-

ści wydobywa się z głębokich pokładów (poza niektórymi kopalniami w Wielkiej 

Brytanii)16. Z produkcją 137,2 mln ton w 1995 r. polskie górnictwo zajmowało 

wtedy siódme miejsce na świecie. Od tego czasu jednak np. Chiny zwiększyły 

wydobycie 2,6 razy (do 3532 mln ton), Indie 2 razy (do 560 mln ton), a Indone-

zja aż 21 razy (do 444 mln ton). Polska, wydobywając w końcu 2013 r. ok. 

77 mln ton węgla kamiennego, plasuje się pod tym względem na 10. miejscu 

na świecie, mając 1,1 proc. udziału w globalnej produkcji tego surowca. Jest 

natomiast trzecim co do wielkości największym producentem w Europie (za 

Rosją i Ukrainą) i pierwszym w UE. Warto tu przypomnieć, że spośród naj-

większych producentów węgla kamiennego jego wydobycie zwiększyły 

w ciągu 18 lat: Australia, Kazachstan, Kolumbia, RPA, Rosja, Ukraina, Wiet-

nam, a na zbliżonym poziomie utrzymały Stany Zjednoczone Ameryki. W Pol-

sce przy obecnym poziomie wydobycia krajowe zasoby węgla kamiennego 

mogą teoretycznie wystarczyć na kilkaset lat. Oprócz dwóch kopalń o żywot-

ności krótszej niż 10 lat (Polska Wirek i Chwałowice) większość może prowa-

dzić prace wydobywcze co najmniej kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Najdłużej, 

według danych GIG, KWK Halemba z Kompanii Węglowej (73 lata)17. 

Zmiany po roku 1989 

Przełom polityczno-gospodarczy, jaki dokonał się w Polsce w 1989 r., 

stworzył w górnictwie węgla kamiennego, jak już wspomniano, nową sytua-

cję. Spadek produkcji przemysłowej oraz recesja, która od początku lat dzie-

                                       
16

 J. Malara, dz. cyt., s. 48–56. 
17

 Tamże. 



Zygmunt Woźniczka 

 

 

252 

więćdziesiątych wystąpiła w całej gospodarce, doprowadziły do znacznego 

spadku zapotrzebowania na węgiel. W powstałej sytuacji zrodziła się potrze-

ba podjęcia w górnictwie działań strukturalnych i techniczno-organizacyjnych 

mających na celu zahamowanie niekorzystnych trendów w działalności tej 

gałęzi przemysłu. Problemy związane z przebudową górnictwa były omawia-

ne w czasie obrad okrągłego stołu. 

Obrady Podzespołu ds. Górnictwa były burzliwe. Pomimo pomyślnych 

komunikatów o zakończeniu obrad (5 kwietnia 1989) nadal zachowano zarzut 

nierentowności i „w mediach trwała nagonka na węgiel jako na przemysł su-

rowcowy, a więc rzekomo nienowoczesny i bez perspektyw”18. We wrześniu 

1989 r. w związku z ustaleniami Zespołu „Okrągłego Stołu” ds. Gospodarki 

i Polityki Społecznej z inicjatywy ówczesnej Wspólnoty Węgla Kamiennego 

ukonstytuował się Zespół Roboczy Pracowników Centrum Podstawowych 

Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii 

Nauk, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wspólnoty Węgla Kamiennego – 

pod przewodnictwem prof. Jacka Zabierowskiego (kierownik zespołu) oraz 

doc. Wiesława Blaschke (z-ca kierownika zespołu). Opracował on „Analizę 

stanu oraz koncepcję zmian systemowych i organizacyjnych w górnictwie 

węgla kamiennego”. Praca ta, o dużej wartości merytorycznej, została przeka-

zana Ministerstwu Przemysłu. Nie wzbudziła jednak zainteresowania kierow-

nictwa tego resortu, które uważało, jak i kierownictwo państwa, że w refor-

mowaniu polskiego górnictwa węglowego musimy skorzystać z pomocy 

ekspertów zagranicznych. Mówił o tym minister przemysłu Tadeusz Syryjczyk 

na spotkaniu w Katowicach 27 lipca 1990 r. z przedstawicielami Krajowej Ko-

misji Górnictwa NSZZ „Solidarność” z udziałem ministra pracy i polityki so-

cjalnej Jacka Kuronia19. „Rząd będzie korzystał z pomocy zachodnich eksper-

tów dlatego, iż na problemy polskiego górnictwa potrzebne jest spojrzenie 

z zewnątrz. Eksperci krajowi są związani z tą branżą i przez to nie mogą być 

obiektywni. Według założeń rządu do 2000 r. przewidywany jest eksport pol-

skiego węgla koksującego i import węgla energetycznego. Na rynku krajo-

wym musi występować konkurencja między kopalniami”20. Na wspomnianym 

spotkaniu minister Tadeusz Syryjczyk poinformował także zebranych, że rząd 

                                       
18

 A. Lisowski, dz. cyt., s. 54. 
19

 J. Malara, dz. cyt. 
20

 „Trybuna Śląska” 1990, nr 174, z 28–29.07. 
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RP wysłał list intencyjny do Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Ban-

ku Światowego, który zawiera zobowiązanie, że rząd nie będzie podtrzymywał 

deficytowych przedsiębiorstw, będzie ograniczał dotacje, a do końca 1993 r. 

całkowicie przestanie dotować kopalnie. Ceny węgla w kraju osiągną poziom 

cen światowych21. Profesor Andrzej Lisowski uważa, że sformułowana wów-

czas przez stronę opozycyjno-solidarnościową „doktryna likwidacyjna” ode-

grała decydującą, destrukcyjną rolę w transformacji górnictwa. „Twierdziłem 

i nadal twierdzę, że formująca się wówczas doktryna była fatalnie błędna. Po 

dwudziestu latach doprowadziła polskie górnictwo węgla kamiennego do 

katastrofalnej degradacji” (wypowiedź z 2010 r.)22. Jego zdaniem podjęto 

kilka błędnych decyzji, które konsekwentnie realizowano. Po pierwsze nadano 

poszczególnym kopalniom statut przedsiębiorstw samodzielnych, samofinan-

sujących się i samorządnych. Doprowadziło to do rozbicia górnictwa oraz 

likwidacji jego struktury jako skutecznie działającego koncernu. Po drugie 

przyjęto błędną doktrynę, że górnictwo węgla kamiennego jako własność 

państwa jest z definicji nieefektywne i trzeba je sprywatyzować. Uważano, że 

siłą napędową w ekonomicznej efektywności miała być wzajemna konkuren-

cja poszczególnych kopalń, a nie sprawne zarządzanie i konkurencja z jed-

nostkami zewnętrznymi oraz tymi, które zajmują się odmiennymi nośnikami 

energii. Następnym błędnym założeniem było to, że można podnieść efek-

tywność rzekomo nierentownego górnictwa, tylko zmniejszając w nim za-

trudnienie i zamykając kopalnie. Ponadto zaniechano działań modernizacyj-

nych w przesyle górniczym. To wszytko musiało doprowadzić i doprowadziło 

do upadku polskiego górnictwa. Pod wpływem nacisku Banku Światowego 

wyeliminowano Polskę jako wielkiego eksportera węgla kamiennego i prze-

kształcono w importera węgla netto. Polska straciła od 1 do 1,5 mld USD 

rocznie, jakie uzyskiwała z eksportu węgla23. 

Eksperci Banku Światowego opracowali koncepcję reformy polskiego 

górnictwa węglowego. Przebywali oni w Polsce na przełomie 1990 i 1991 r. 

i przedstawili program restrukturyzacji polskiego górnictwa, który firmował 

polski rząd i osobiście minister Leszek Balcerowicz24. Zakładał on w wariancie 

                                       
21

 Tamże. 
22

 A. Lisowski, dz. cyt., s. 53. 
23

 W. Błasiak, Zdrada węglowa…, s. 51. 
24

 J. Malara, dz. cyt., s. 40–50. 
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długoterminowym likwidację od 36 do 56 kopalń, redukcję zatrudnienia od-

powiednio o 193 do 302 tys. pracowników oraz likwidację eksportu z równo-

czesnym sukcesywnym przejściem Polski na import węgla. Kolejne pożyczki 

Banku Światowego na tzw. „restrukturyzację przemysłu węgla kamiennego” 

obwarowane były zapisami, że środki te mają być przeznaczone głównie na 

likwidację kopalń i osłony socjalne dla zwalnianych górników. Natomiast efek-

tem restrukturyzacji winna być poprawa efektywności ekonomicznej sektora 

węgla kamiennego poprzez jego modernizację i unowocześnienie. Nie prze-

widzieli albo nie chcieli przewidzieć, że wspomnianego celu nie uda się osią-

gnąć wyłącznie drogą likwidacji kopalń, czyli trwałego zmniejszania zdolności 

wydobywczych górnictwa węglowego i zwalniania z pracy górników. Przezna-

czenie środków z pożyczek Banku Światowego tylko na te cele tworzyło w 

efekcie nie „program restrukturyzacji”, a „program likwidacji” polskiego gór-

nictwa węglowego. Niektórzy uważali, i nadal uważają, że głęboko ukrywa-

nym celem działań ekspertów Banku Światowego jest trwałe ograniczenie 

zdolności wydobywczej polskiego górnictwa węglowego, które ma skutecznie 

wyeliminować polski węgiel z zagranicznych rynków zbytu25. 

W listopadzie 1990 r. na wniosek posłów ówczesny minister przemysłu 

Tadeusz Syryjczyk przedłożył na posiedzeniu Sejmu opracowanie „Założenia 

polityki energetycznej Rzeczypospolitej Polskiej na 1990–2010”26. Zapropo-

nowano w nich między innymi likwidację wielu kopalń, przy jednoczesnym 

znacznym imporcie węgla energetycznego, ponadto całkowitą likwidację 

eksportu energetycznego węgla kamiennego. Planowano duże zwiększenie 

znaczenia gazu ziemnego i ropy naftowej w gospodarce energetycznej kra-

ju. Koncepcje te były zbieżne z „Perspektywiczną wizją programu restruktu-

ryzacji górnictwa węgla kamiennego” opracowaną przez tzw. ekspertów 

Banku Światowego. Sejm uznał przedstawione „Założenia polityki energe-

tycznej Rzeczypospolitej Polskiej na 1990–2010” za materiał wstępny do 

dalszych prac nad polityką energetyczną kraju, stwierdzając jednocześnie, 

że „przedłożone opracowanie jest niewystarczające i niespójne […] oraz 

niezawierające odpowiednich analiz ekonomicznych”. Jednocześnie Sejm 

zalecił, aby „Informację o zamierzeniach gospodarki paliwowo-energe- 

                                       
25

 Tamże. 
26

 Uchwala Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 1990 r. w sprawie za-

łożeń polityki energetycznej Polski do 2010 r., „Monitor Polski” 1990, nr 43, poz. 332.  
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tycznej na najbliższe 2 lata Rząd przedstawił Sejmowi w terminie do 

30 czerwca 1991 r.”27. 

Rozpoczął się proces restrukturyzacji polegający, jak już wspomniano, 

w dużej mierze na likwidacji kopalń i zmniejszeniu zatrudnienia w górnictwie, 

jak i w przemysłach współpracujących, co prowadziło do oporu związkowców 

i wzrostu niezadowolenia społecznego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dą-

browskim. Jak pisze Kazimiera Wódz, „Proces dostosowania polskiego górnic-

twa do wymogów gospodarki rynkowej przebiegał początkowo w sposób 

żywiołowy, kolejne wersje programów restrukturyzacji sektora przygotowy-

wane przez Państwową Agencję Węgla Kamiennego spotkały się z gwałtow-

nymi protestami załóg górniczych”28. 

Likwidacja kopani budziła sprzeciw górników, w grudniu 1992 r. Krajowa 

Komisja Górnictwa NSZZ „Solidarność” wezwała do strajku generalnego. 

Wzięły w nim udział wszystkie kopalnie z ówczesnego województwa katowic-

kiego, w sumie około 350 tys. górników. Po trwającym trzy tygodnie strajku 

doszło do podpisania porozumienia (4 stycznia 1993) między Regionalnym 

Komitetem Strajkowym KK Górnictwa NSZZ „Solidarność” a rządem29. W wy-

niku tego największego w historii polskiego górnictwa strajku przyjęto w mar-

cu 1993 r. przez KERM program restrukturyzacji górnictwa. Przewidywał on 

utrzymanie rentowności górnictwa i jego konkurencyjności na rynkach świa-

towych30. Rozpoczynając restrukturyzację, utworzono sześć spółek węglo-

wych, a w czerwcu 1993 r. Katowicki Holding Węglowy SA. W ramach zbioro-

wego układu pracy wprowadzono system osłon socjalnych dla zwalnianych 

z kopalń górników dołowych tylko w ramach tzw. zwolnień grupowych. Dążąc 

do ograniczenia społecznych skutków restrukturyzacji, utworzono Górniczą 

                                       
27

 J. Malara, dz. cyt. 
28

 K. Wódz, J. Klimczak-Ziółek, Wyzwania restrukturyzacji – społeczne skutki trans-

formacji regionu katowickiego po roku 1989 [w:] Zapomniane miejsca, zapomniani 

ludzie. Restrukturyzacja ekonomiczna a zmiana kulturowa, red. K. Wódz, Katowice 

2013, s. 24. 
29

 W. Błasiak, T. Nawrocki, M. Szczepański, Górny Śląsk, Scenariusz restrukturyzacji 

(Upper Silesia 2005. The Restructuring Scenario), Katowice, 1994, s. 12–41. 
30

 E. Morawski, Stan i perspektywy realizacji programu restrukturyzacji górnictwa 

węgla kamiennego w Polsce [w:] Racjonalność w rozwiązywaniu społecznych proble-

mów oraz efektywność ekonomiczna w procesach restrukturyzacji górnictwa węglowe-

go Niemiec, Francji i Polski, red. J. Stachowicz, A. Karbownik, Gliwice 1995, s. 54. 
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Agencję Pracy i 20 rejonów Grup ds. Restrukturyzacji Zatrudnienia. Przygo-

towywano także program tworzenia nowych miejsc pracy dla zwalnianych 

górników31. W 1993 r. zaczęto likwidować pierwsze kopalnie Górnośląskiego 

Okręgu Przemysłowego, między innymi: „Saturn” w Czeladzi, „Sosnowiec” 

w Sosnowcu, „Paryż” w Dąbrowie Górniczej czy „Siemianowice” w Siemia-

nowicach32. 

Wspomniane działania wywołały zdecydowany opór związków zawo-

dowych, w tym przede wszystkim bardzo silnego NSZZ „Solidarność”. 

Uniemożliwiono przeprowadzenie jakichkolwiek radykalnych działań re-

strukturyzacyjnych, postrzeganych tylko jako zamykanie kopalń. Mimo to 

stan zatrudnienia w górnictwie bardzo się zmniejszył, odeszło z pracy 

141 tysięcy osób33.  

W połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. górnictwo znalazło się na kra-

wędzi katastrofy finansowej. Rosło zadłużenie kopalń wobec ZUS, banków, 

kooperujących dostawców34. Wobec tragicznej sytuacji górnictwa w 1995 r. 

przedstawiciele rządowej i samorządowej administracji oraz organizacje spo-

łeczne wystąpiły z inicjatywą zawarcia Kontraktu Regionalnego dla wojewódz-

twa katowickiego35. Zgodnie z jego ustaleniami powołano Fundusz Górnoślą-

ski SA, ponadto zawarto porozumienia między władzami, lokalnymi 

instytucjami społecznymi i gospodarczymi, których celem było opracowanie 

wspólnego programu rozwoju regionalnego. Utworzono kilkanaście lokalnych 

agencji rozwoju. Ich działalność koordynowała Górnośląska Agencja Rozwoju 

i Promocji. W 1997 r. została ona przekształcona w Górnośląską Agencję Roz-

                                       
31

 Tamże, s. 47–57. 
32

 M. Mitręga, Pomoc społeczna a restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego 

[w:] Dylematy społeczne i gospodarcze starego regionu przemysłowego. Wnioski dla 

parlamentu, red. L. Lipowicz, Warszawa 1996, s. 75–88. 
33

 Górnictwo Węgla Kamiennego. Polityka państwa i sektora na lata 1996–2000, 

dokument przyjęty przez Radę Ministrów RP 30 kwietnia 1996, Katowice, s. 17. 
34

 Tamże. 
35

 A.S. Barczak, Kontrakt Regionalny dla województwa katowickiego: spojrzenie 

ekonometryka, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 1995, nr 706; 

Problemy transformacji gospodarczej Polski i krajów nadbałtyckich. Materiały z mię-

dzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Cybernetyki Ekono-

micznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, red. U. Siedlecka, Wrocław 1995, 

s. 35–39.  
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woju Regionalnego SA36. Miała na tej płaszczyźnie rozwiązywać problemy 

społeczne powstałe w wyniku restrukturyzacji. Następnym etapem było 

utworzenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na mocy decyzji Rady 

Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r.37 

10 września 1997 r. podpisano tekst Kontraktu Regionalnego dla woje-

wództwa katowickiego. „Była to bezprecedensowa w skali kraju próba cało-

ściowego spojrzenia na problemy restrukturyzacji gospodarki regionalnej”38. 

Wywarł on duży wpływ na podejmowane później przez władze samorządowe 

reformy górnictwa („Strategia zintegrowanego rozwoju województwa kato-

wickiego 1998–2002” czy rządowe projekty reformy górnictwa przygotowane 

przez koalicje SLD–PSL w 1996 czy UW–AWS w 1998 r.)39. 

W tym czasie trwały w myśl wytycznych ekspertów Banku Światowego 

prace nad całokształtem polityki energetycznej kraju, czego efektem były 

kolejne „Założenia polityki energetycznej Polski do 2010 r.” powstałe dopiero 

w 1995 r. W styczniu 1996 r. zostały wniesione przez rząd pod obrady Sejmu 

dwa dokumenty opracowane między innymi z udziałem zagranicznej firmy 

konsultingowej Energy Restructuring Group, a mianowicie: „Założenia polityki 

energetycznej Polski do 2010 r.” oraz „Sytuacja obecna i prognozy zaopatrze-

nia Polski w energię na tle Unii Europejskiej i świata”. W opracowaniach tych 

oparto się na założeniach analogicznych do tych, które sformułowano 

w opracowaniu odrzuconym przez Sejm w 1990 r. Pominięto jednak krytycz-

ne uwagi do tych dokumentów wniesione na posiedzeniu Sejmowej Komisji 

Systemu Gospodarczego i Przemysłu w dniu 7 listopada 1995 r. Oba doku-

menty zostały przyjęte przez Sejm40. 

W kwietniu 1996 r. Rada Ministrów przyjęła opracowany pod kierunkiem 

ówczesnego wiceministra przemysłu Jerzego Markowskiego program: „Gór-

nictwo węgla kamiennego. Polityka państwa i sektora na lata 1996–2000. 

Program dostosowania górnictwa węgla kamiennego do warunków gospo-
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 M. Kolczyński, Restrukturyzacja gospodarki w strategii rozwoju województwa 

katowickiego [w:] Kontrakt regionalny dla województwa śląskiego. Dorobek i opinie, 

red. M. Barański, Katowice 1999. 
37

 DzU 1996, nr 88, poz. 397. 
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 K. Wódz, J. Klimczak-Ziółek, dz. cyt., s. 26. 
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darki rynkowej i międzynarodowej konkurencji”. Wskazywał on na przyczyny 

niepowodzeń dotychczasowych programów restrukturyzacji zatrudnienia 

oraz modernizacji kopalń. Postulowano zamykanie kopalń nierentownych, 

aby zmniejszyć poziom zatrudnienia, co miało doprowadzić do obniżenia 

kosztów wydobycia. Wynagrodzenia razem z narzutami stanowiły wówczas 

około 50% ogólnej jego kwoty. Planowano, że nie będą stosowane zwolnie-

nia grupowe, a zmniejszenie zatrudnienia zostanie osiągnięte głównie po-

przez skorzystanie przez odchodzących górników z uprawnień emerytalnych 

(około 50 tys.). Ponadto 12 tys. miało otrzymać wcześniejsze emerytury 

górnicze, a 14 tys. miało być przesuniętych do innych zakładów pracy czy 

firm usługowych. Dla zwalnianych przewidywano udzielenie preferencyj-

nych kredytów na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Z tej 

możliwości mogło skorzystać około 2 tys. osób41. Markowski planował także 

likwidację stale nierentownych kopalń lub połączenie ich z kopalniami ma-

jącymi dobre rokowania ekonomiczne. Ponadto planowano przekształcenie 

Państwowej Agencji Węgla Kamiennego SA w Państwową Agencję Restruk-

turyzacji Węgla Kamiennego SA42. Program ten nie zyskał potrzebnego 

wsparcia finansowego i politycznego. Spotkał się bowiem z krytyką NSZZ 

„Solidarność”, na której czele stał wówczas Marek Kempski. Przygotowała 

ona własny program, który był częścią składową programu Akcji Wyborczej 

„Solidarność”43.  

10 kwietnia 1997 r. Sejm przyjął ustawę „Prawo energetyczne”. Zobowią-

zano w niej Ministra Gospodarki do przygotowania, w porozumieniu z wła-

ściwymi ministrami, założeń polityki energetycznej państwa na okres nie 

krótszy niż 15 lat, prognozy rozwoju gospodarki paliwami i energią oraz dłu-

gofalowego programu działania w celu realizacji wniosków wynikających 

z prognozy, który został sformułowany na podstawie oceny bezpieczeństwa 

energetycznego państwa. Tym razem wykonanie tego zadania Ministerstwo 
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 Górnictwo Węgla Kamiennego. Polityka państwa i sektora na lata 1996–2000. 

Program dostosowania górnictwa węgla kamiennego do warunków gospodarki rynko-
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Gospodarki zleciło Agencji Rynku Energii SA, która przy współpracy Polskich 

Sieci Elektroenergetycznych SA, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazow-

nictwa SA, Towarzystwa Gospodarczego „Polskie Elektrownie”, Polskiego 

Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, Polskiego Towarzystwa Prze-

mysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Porozumienia Producentów Węgla 

Brunatnego oraz Nafty Polskiej SA wykonała opracowanie pt. „Założenia 

polityki energetycznej Polski do 2020 r.”. Uznano widocznie, że udział 

w pracach zespołu przedstawicieli największego producenta nośnika ener-

getycznego, jakim jest węgiel kamienny, jest zbędny. Opracowanie to pre-

zentuje pogląd środowiska energetycznego. Materiał firmowany następ-

nie przez Ministerstwo Gospodarki został jako „dokument rządowy” 

przyjęty przez Radę Ministrów 22 lutego 2000 r.44 We wspomnianym do-

kumencie pominięto uwagi zgłoszone wcześniej zarówno w trakcie dysku-

sji sejmowej w 1990 r., jak i na posiedzeniu Sejmowej Komisji Systemu 

Gospodarczego i Przemysłu z listopada 1995 r. Nie przewidziano, jakie 

będą skutki społeczne przyjętych rozwiązań i wynikające z nich w przyszło-

ści obciążenia budżetu państwa. Zbyt optymistycznie zakładano, że cały 

przyrost produkcji energii elektrycznej będzie oparty na gazie ziemnym. 

W związku z tym przyjęto, że import gazu ziemnego z 8,3 mld m3 w 1997 r. 

będzie systematycznie wzrastał do 22,4–25,7 mld m3 w 2020 r. Nie prze-

widziano wzrostu kosztów zakupu gazu oraz rozbudowy kosztownej infra-

struktury technicznej pozwalającej na przesył tych wielkości błękitnego 

paliwa. Planowano ograniczyć wydobycie węgla kamiennego do 80 mln 

ton w 2020 r. oraz zlikwidować jego eksport. Uzasadnienia likwidacji eks-

portu nie podano. Zakładano natomiast import węgla kamiennego w ilo-

ściach 2,0–3,5 mln ton w skali rocznej. Przewidywano przy tym stopniowy 

spadek zapotrzebowania na niego. Opierano się w tej sprawie na założe-

niach „Reformy górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998–

2002”. Okazało się, że były one błędne, bowiem reforma górnictwa miała 

być zgodna z założeniami polityki paliwowo-energetycznej państwa, a nie 

odwrotnie. Kuriozalne jest to, że odwoływano się do reformy z lat 1998–

2002 w „Założeniach” sięgających do 2020 r.45 
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 „Dokument rządowy”. Dokument autorstwa Ministerstwa Gospodarki, przyjęty 
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Rządy Akcji Wyborczej „Solidarność” 1997–2001 

Po wyborach w 1997 r. w życiu politycznym kraju dominowała Akcja Wy-

borcza „Solidarność” (AWS). Przygotowała ona i przeprowadziła cztery wielkie 

reformy ustrojowe i społeczne, które były częścią przygotowań do wstąpienia 

Polski do Unii Europejskiej46. W porozumieniu ze związkami zawodowymi, 

w tym przede wszystkim z NSZZ „Solidarność” regionu Śląsko-Dąbrowskiego, 

AWS wystąpiła z nową propozycją reformy górnictwa. 30 czerwca 1998 Rada 

Ministrów RP przyjęła rządowy program reformy górnictwa węgla kamienne-

go w Polsce w latach 1998–2002. Zawierał on krytykę wcześniejszych pro-

gramów. 

W lipcu 1998 r. rząd Jerzego Buzka przedstawił w Sejmie projekt ustawy 

określającej warunki dostosowania górnictwa węgla kamiennego do zasad 

gospodarki rynkowej. Twórcą programu był zespół kierowany przez Janusza 

Steinhoffa, wicepremiera i ministra47. Górnicza Solidarność jawnie osłaniała 

i legitymizowała w latach 1998–2001 tzw. program Karbownika-Steinhoffa48. 

Przyspieszono likwidację kopalń przynoszących straty ekonomiczne. W efek-

cie z 65 kopalń pozostawiono tylko 3649. Budżet państwa miał finansować 

związane z tym koszty, w tym osłony socjalne czy koszty tworzenia nowych 

miejsc pracy w gminach górniczych. Budżet państwa wydał na ten cel prze-

szło 130 mld złotych. Mimo to nie udało się rozwiązać problemów społecz-

nych. Ponadto miano wykorzystać także środki pochodzące z programów 

pomocniczych Unii Europejskiej. Zwracano też uwagę na społeczne skutki 

reformy. Razem ze związkami zawodowymi opracowano program pomocy 

socjalnej dla górników trącących pracę. Zadania te miał realizować Górniczy 

Pakiet Socjalny. Przedstawiono tam szczegółowe propozycje osłon socjalnych 

oraz działań aktywizujących. Ważną rolę w tych działaniach miały odegrać 

samorządy. Wysiłki te podejmowano, aby nie dopuścić do wzrostu bezrobo-

cia. Cel ten nie został zrealizowany. W programie opracowanym przez zespół 

pod kierunkiem Steinhoffa zakładano, że do roku 2002 z górnictwa miało 
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odejść 118 tys. osób. (w 1997 r. w górnictwie pracowało 243,3 tys. osób, 

w roku 2002 miało ich być 126 tys.; w sumie z Górniczego Pakietu Socjalnego 

skorzystało 60 tys. osób)50. Polityka ta była realizacją koncepcji prof. Andrzeja 

Barczaka, znanego specjalisty transformacji górnictwa węgla kamiennego, 

który już od wielu lat propagował pogląd, że nie należy rozwijać branży górni-

czej, ale powoli ją likwidować. Warto też pamiętać, że inne działy gospodarki 

nie uzyskały takiego wsparcia jak branża górnicza. Wystarczy wymienić pra-

cowników likwidowanych PGR-w czy pracowników Kombinatu Siarkowego 

w Tarnobrzegu. Ten ostatni zlikwidowano ze względu na zmiany technolo-

giczne pozyskiwania siarki. 

W wyniku przeprowadzonych zmian na koniec 2002 r. w górnictwie pra-

cowało 140 tys. ludzi. Nastąpił spadek zarówno zatrudnienia, jak i zdolności 

produkcyjnych, co było efektem likwidacji 13 przedsiębiorstw górniczych oraz 

zmniejszenia wydobycia w dalszych 1051. 

Bardzo wielu zwalnianych górników nie znalazło dla siebie pracy. Korzyst-

ne z ekonomicznego punktu widzenia redukcje zatrudnienia doprowadziły do 

załamania gospodarczego gmin górniczych, które nie były w stanie zapewnić 

pracy zwalnianym pracownikom kopalń. W niektórych gminach zatrudnieni 

w kopalniach stanowili bowiem od 30% do 50% wszystkich zatrudnionych 

w gospodarce narodowej. Tak było w Jastrzębiu-Zdroju, Piekarach Śląskich, 

Tychach, Wodzisławiu Śląskim, Rudzie Śląskiej, Czeladzi i Zabrzu52. Do tego 

dochodzili bezrobotni robotnicy z likwidowanych hut i fabryk. W samej bran-

ży hutniczej redukcje dotknęły od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy ludzi53.  

W wyniku restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego od początku lat 

dziewięćdziesiątych XX w. doszło w sumie do likwidacji ponad połowy kopalń, 

dużego spadku wydobycia węgla, ale też nastąpił wzrost wydajności pracy. 
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Ważnym elementem całego programu było obniżenie zatrudnienia. W latach 

1990–2006 z górnictwa odeszły 264 tys. pracowników54.  

Transformacja już w latach dziewięćdziesiątych XX w. zapoczątkowała po-

głębiające się z biegiem lat procesy ograniczania roli sektora publicznego oraz 

przemysłu ciężkiego w gospodarce narodowej całego kraju. Szczególnie bole-

sne było to na Górnym Śląsku, gdzie skoncentrowana była większość przemy-

słu ciężkiego i wydobywczego. Likwidacja kopalń i hut spowodowała masowe 

bezrobocie mające często charakter bezrobocia strukturalnego55. Miało to 

daleko idące konsekwencje społeczne, kulturalne, ale też polityczne. 

Znamienne są krytyczne oceny restrukturyzacji górnictwa w latach 1991–

2002. Wyraźnie stwierdzono w nich, że żaden ze zrealizowanych programów 

nie przyniósł zamierzonych celów, nie doprowadził do osiągnięcia przez gór-

nictwo węgla kamiennego efektywności gospodarczej56.  

Rządy lewicy 2001–2005 

W okresie rządów lewicy (2001–2005) nadal nie potrafiono wypracować 

skutecznego programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego i zbu-

dować wystarczających osłon socjalnych dla zwalnianych pracowników. Po-

nadto w 2002 r. Polska weszła do Unii Europejskiej57, w której z biegiem czasu 

zaczęła dominować grupa dogmatyków ochrony klimatu dążących, często 

wbrew interesom ekonomicznym i społecznym Polaków, do dekarbonizacji. 

Tym naciskom ulegały polskie władze. W kwietniu 2002 r. Rada Ministrów, 

omawiając problematykę paliwowo-energetyczną, uznała, że opracowane 

dwa lata wcześniej i przyjęte przez rząd „Założenia polityki energetycznej 

Polski do 2020 r.” zostały wadliwie wykonane. Uznano, że polityka energe-

tyczna państwa winna być sformułowana od nowa. Wydaje się paradoksem, 

że wniosek taki został ujęty w materiałach roboczych przygotowanych na 

wspomniane posiedzenie Rady Ministrów – opracowanych z udziałem Agen-

cji Rynku Energii SA – tej samej instytucji, która dwa lata wcześniej na zlece-

nie ówczesnego Ministra Gospodarki była wykonawcą kwestionowanych „Za-
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łożeń polityki energetycznej Polski do 2020 r.”. Twórcy poszczególnych eta-

pów reformy górnictwa przyjęli, idąc za sugestią Banku Światowego, że cel 

ten można osiągnąć drogą permanentnego ograniczania potencjału produk-

cyjnego górnictwa poprzez fizyczną likwidację kolejnych kopalń oraz tzw. „re-

strukturyzację zatrudnienia” – co w pojęciu stołecznych „specjalistów” od 

spraw górnictwa rozumiane było jako obligatoryjne zmniejszanie poziomu 

zatrudnienia w kopalniach bez uwzględniania realiów techniczno-organiza- 

cyjnych. Jest oczywiste, że w warunkach gospodarki wolnorynkowej jednym 

z podstawowych zadań w przedsiębiorstwie jest dążenie do zwiększania wy-

dajności pracy. W górnictwie dążono do tego drogą odpowiednich działań 

techniczno-organizacyjnych, upraszczania modelu kopalń oraz koncentracji 

produkcji. W ten sposób uzyskiwano zmniejszenie zatrudnienia przy utrzy-

maniu wymaganego poziomu produkcji. Ustalenie skali redukcji zatrudnienia 

w oderwaniu od realiów technicznych daje w konsekwencji negatywne rezul-

taty. Twórcy koncepcji tzw. „restrukturyzacji zatrudnienia” swoje przewidy-

wania oparli na stwierdzeniu, że skoro koszty robocizny stanowią około 50% 

ogólnych kosztów wydobycia węgla, to drogą odgórnego ustalania wielkości 

redukcji zatrudnienia uzyska się szybkie obniżenie tych kosztów. Nie wzięli 

jednak pod uwagę, że prowadzenie ruchu zakładu górniczego wymaga speł-

nienia wymogów prawa górniczego i wynikających z niego przepisów górni-

czych. Wymagało to utrzymania odpowiednich normatywów zatrudnienia.  

Kierownictwa kopalń zmuszane do redukcji zatrudnienia w odgórnie 

ustalonych przez urzędników Ministerstwa Gospodarki wielkościach znalazły 

się zatem w trudnej sytuacji. Ustalanie wielkości redukcji zatrudnienia w wiel-

kościach przekraczających wymogi technologiczne spowodowało bowiem, że 

wiele czynności wykonywanych dotychczas w ramach kopalń przejęły powo-

łane do życia firmy wykonujące nadal te prace na zasadach podwykonaw-

stwa. Podnosiło to koszty produkcji, za usługi kopalnie musiały bowiem płacić. 

Praktyka ta miała również negatywny wpływ na warunki bezpieczeństwa pra-

cy zatrudnionych w tych firmach ludzi – czego dobitnym przykładem była 

katastrofa w kopalni „Halemba”58. 

Zastrzeżenia do przyjętych kierunków reformowania górnictwa zgłaszały 

profesjonalne środowiska naukowo-techniczne. Zwracały one uwagę, że dro-

gą likwidacji kopalń i wymuszania redukcji zatrudnienia nie uda się poprawić 
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efektywności gospodarczej branży – jest to nie „program restrukturyzacji”, 

lecz „program likwidacji”. Potwierdzają to dane statystyczne dotyczące stanu 

zobowiązań sektora. Zobowiązania te z 648,3 mln zł w roku 1990, mimo reali-

zacji tzw. programu restrukturyzacji górnictwa, wzrosły do 22 795,2 mln zł 

w 2002 r. W okresie tym (1990–2002) średnioroczne wydobycie węgla ka-

miennego uległo ograniczeniu o 45,3 mln ton (ze 147,4 do 102 mln ton), 

zatrudnienie w górnictwie (statystyczne) zmniejszono o 247,2 tys. osób 

(z 387,9 do 140,2 tys. osób), a liczbę kopalń z 70 do 4059. 

W 2002 r., widząc fiasko dotychczasowych programów restrukturyza-

cji w górnictwie, przygotowano nowy program. Jego kluczowym elemen-

tem było założenie Kompani Węglowej SA składającej się z 22 kopalń. 

Miało to zracjonalizować zatrudnienie. 28 listopada 2003 r. przyjęto w tej 

sprawie specjalną ustawę o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego 

w latach 2003–200660. Celem tych działań było utrzymanie bezpieczeń-

stwa energetycznego kraju, rentowności ekonomicznej górnictwa oraz 

dostosowanie zatrudnienia do potrzeb produkcyjnych przy jednoczesnym 

wzroście wydajności pracy61. 

Należy zwrócić uwagę, że autorzy kolejnych etapów reformy górnictwa 

z uporem trzymali się działań zmierzających do wygaszania kopalń i redukcji 

zatrudnienia. Dla uzasadnienia swych koncepcji zaczęli używać takich pojęć, 

jak np. „restrukturyzacja zatrudnienia”, rozumiana jako wielkość redukcji za-

trudnienia na podstawie decyzji warszawskich urzędników – w oderwaniu od 

realiów technologicznych, oraz „trwała nierentowność” kopalń. Pojęcia „trwa-

łej nierentowności” użyto także w uzasadnieniu decyzji o likwidacji kopalni 

„Morcinek”. Była to sprawa kuriozalna, likwidacja tej kopalni jest klasycznym 

przykładem zmarnotrawienia setek milionów złotych publicznych pieniędzy62. 

Władze nie reagowały na inne koncepcje prezentowane przez Stowarzyszenie 

Inżynierów i Techników Górnictwa, które corocznie, począwszy od 2000 r., 

organizowało konferencje poświęcone problemom krajowej gospodarki pali-

wowo-energetycznej. W konferencjach tych uczestniczyli między innymi 

przedstawiciele Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego 
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i Gazowniczego, a także Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Sformułowano 

tam wnioski zawierające krytyczne uwagi co do realizacji przyjętych zasad 

tzw. reformy górnictwa. Zarzucano jej, że sprowadza się głównie do likwidacji 

kolejnych kopalń i odgórnego ustalania wielkości redukcji zatrudnienia. Wska-

zywano, że te działania, poza gwałtownym wzrostem bezrobocia w rejonach 

górniczych oraz ponoszeniem przez państwo znacznych kosztów związanych 

z likwidacją kopalń, prowadzą donikąd. Wystąpienia te pozostały bez odpo-

wiedzi. W liście adresowanym do ówczesnego premiera Leszka Millera 

w 2002 r.63 środowisko naukowe górnictwa przedstawiło swą opinię na temat 

reformowania polskiego górnictwa węgla kamiennego i jego przyszłości. Po-

stulowano w nim, aby ustalić model polskiej gospodarki paliwowo-energe- 

tycznej w dłuższym horyzoncie czasowym (np. 2030 r.) i określić rolę węgla 

kamiennego jako nośnika energii pierwotnej. W kopalniach, w których wystę-

powały zasoby węgla, często jeszcze znaczne, a które uzyskiwały aktualnie 

wyraźnie niekorzystnie warunki ekonomiczne, powinna zostać czasowo za-

trzymana eksploatacja (model tzw. kopalni „uśpionej”) – koszty takiej operacji 

były mniejsze niż likwidacja kopalni (maksymalnie około 30% kosztów likwi-

dacji). Proponowano, że likwidacją powinny być objęte tylko te kopalnie, 

w których zasoby węgla uległy wyczerpaniu. Postulowano ponadto ograni-

czenie chaotycznych działań w zakresie obniżania zatrudnienia oraz zapew-

nienie miejsc pracy dla pracowników z kopalń likwidowanych lub „uśpionych”. 

List ten podpisało 14 wybitnych przedstawicieli nauk górniczych z aktualnym 

rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. dr. hab. inż. Antonim 

Tajdusiem na czele. I to wystąpienie pozostało bez odpowiedzi64. 

W ścisłym związku z przyjętym programem restrukturyzacji górnictwa 

pozostawał zaaprobowany przez Samorząd Województwa Śląskiego we wrze-

śniu 2003 r. program łagodzenia w regionie skutków restrukturyzacji. Chodzi-

ło o stworzenie warunków do nowego życia i miejsc pracy dla zwalnianych 

górników. Starano się uruchomić mechanizmy wzrostu gospodarczego za 

pomocą innych gałęzi przemysłu oraz usług. Prowadziło to do zmiany struktu-

ry gospodarczej regionu. 

Wdrażanie wspomnianych reform odbywało się w trudnych warunkach, 

ponieważ sytuacja finansowa górnictwa uległa znacznemu pogorszeniu. Po-
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nadto coraz bliższa była akcesja Polski do Unii Europejskiej, co wymuszało 

dostosowanie naszej polityki do polityki Unii. Ta natomiast zmierzała w kie-

runku ograniczenia, a potem likwidacji górnictwa. Program ten nadal pod-

trzymuje swoje założenia w imię swoistej „religii klimatycznej”. 

W pierwszym półroczu 2003 r. między ówczesnym Ministrem Gospodar-

ki, Pracy i Polityki Socjalnej a Bankiem Światowym prowadzone były rozmowy 

na temat kolejnej programowej pożyczki dostosowawczej dla sektora górnic-

twa węgla kamiennego (Coal PSAL-1) celem zapewnienia wsparcia dla rzą-

dowego „Programu reformy górnictwa węgla kamiennego na lata 2003–

2006”, zatwierdzonego przez Radę Ministrów 28 stycznia 2003 r. 

Rząd RP uzyskał od Banku Światowego wsparcie finansowe równe blisko 

połowie kosztów pieniężnych realizacji tego programu w latach 2003–2006. 

Program ten był kontynuacją poprzedniego „Programu reformy górnictwa 

węgla kamiennego w latach 1998–2002”, który realizował cele restrukturyza-

cji górnictwa dla zapewnienia jego rentowności. Ponadto dążono do zapew-

nienia poprawy w zakresie ochrony środowiska oraz złagodzenia skutków 

społecznych programu restrukturyzacji. Docelowo w 2003 r. planowano za-

przestanie wydobycia w dodatkowych siedmiu kopalniach oraz zamknięcie 

i rekultywację terenów siedmiu kopalń w latach 2003/2004. Zatrudnienie 

miało być ograniczone o 35 tysięcy pracowników w latach 2003–2006, w tym 

zwolnienie miało objąć około 8000 pracowników powierzchni w 2003 r. 

Wspomniany dokument wyraźnie wskazuje, że nasi „reformatorzy” górnic-

twa, kierując się bezkrytycznie wytycznymi Banku Światowego, godzili się na 

stałe ograniczanie potencjału produkcyjnego górnictwa, likwidując kolejne 

kopalnie. Tylko bowiem w ten sposób mogli uzyskać fundusze – jak po-

wszechnie głoszono – „na restrukturyzację górnictwa węglowego”. W przeci-

wieństwie do wcześniejszych programów restrukturyzacji, w programie na 

lata 2007–2010 nie ustalono dokładnych kierunków i szczegółowych działań 

odnoszących się do procesu restrukturyzacji65. Skoncentrowano się na strate-

gicznych kierunkach rozwoju górnictwa, na aktualizowanych strategiach, pla-

nach działań spółek węglowych i samych kopalń66. Planowano dalszą reduk-

cję zatrudnienia, głównie w wyniku przechodzenia górników na emeryturę. 
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Ważnym stwierdzeniem, jakie zawarto w omawianym programie, była dekla-

racja dążenia do racjonalnego i efektywnego gospodarowania złożami węgla 

kamiennego, tak aby służyły następnym pokoleniom Polaków. Jednocześnie 

planowano, że po 2015 r. górnictwo będzie z powodzeniem konkurować 

w ramach gospodarki rynkowej wydajnością, bezpieczeństwem pracy i nowo-

czesnością67. 

Pożyczki z Banku Światowego były przyznawane na „redukcję mocy pro-

dukcyjnej” w górnictwie, czyli w praktyce na likwidację kolejnych kopalń oraz 

na odprawy dla zwalnianych górników. Polscy politycy i ekonomiści, realizując 

tę politykę, doprowadzili do likwidacji w sumie 42 kopalń, w tym wielu ren-

townych i zdolnych nadal wydobywać węgiel68. W tej sytuacji Polska z liczą-

cego się eksportera węgla stała się jego importerem (w 2008 r. import węgla 

do Polski wyniósł ok. 10,0 mln ton, zaś jego eksport ok. 7,0 mln ton). Opusz-

czone przez nasz kraj rynki zbytu węgla zajęła konkurencja, czyli węgiel ze 

Stanów Zjednoczonych czy Australii lub RPA. Restrukturyzacja prowadziła też 

do generowania kolejnych konfliktów społecznych i strajków, które organizo-

wały związki zawodowe górników69. 

Wspomniane działania budziły zaniepokojenie gremiów rządowych, cze-

go wyrazem jest chociażby Raport Najwyższej Izby Kontroli z czerwca 2017 r. 

Celem kontroli było sprawdzenie funkcjonowania górnictwa węgla kamien-

nego w latach 2007–2015 na tle programu rządowego. Oceniając realizację 

przyjętych planów działania, stwierdzono, że „Minister Gospodarki nie usto-

sunkował się do większości strategii spółek węglowych, do których odwoływał 

się Program rządowy, ani nie monitorował stopnia ich realizacji. Ponadto za-

rzucano, że spółki węglowe nie działały, a wieloletnie strategie działań re-

strukturyzacyjnych «zostały bądź zaniechane bądź były niewystarczające 

i nieskuteczne»”70. Zwracano uwagę na nieskuteczne działania Ministerstwa 

Gospodarki w 2013 r., w tym pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji górnic-

twa węgla kamiennego z 2015. Nie wykorzystano koniunktury na węgiel dla 

przeprowadzenia reprywatyzacji. Krytykowano, że Minister Gospodarki uza-
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leżniał prywatyzację od stanowiska górniczych związków zawodowych. Po-

stulowano „Zakończenie restrukturyzacji górnictwa w terminach umożliwia-

jących wykorzystanie wsparcia Państwa przewidzianego w uregulowaniach 

UE. Sfinalizowanie przekształceń własnościowych podmiotów górniczych, 

w sposób umożliwiający pozyskanie kapitału na modernizację i rozwój”71.  

Podsumowanie 

Analizując restrukturyzację polskiego górnictwa, należy podkreślić, że zo-

stała dokonana bez głębokiej i długofalowej strategii uwzględniającej polskie 

interesy strategiczne. Nie wypracowano długofalowego zapotrzebowania na 

paliwa i energię, zignorowano oceny kosztów inwestycyjnych, eksploatacyj-

nych i społecznych ich pozyskania oraz uwarunkowania wewnętrzne i ze-

wnętrzne. Nie można podejmować właściwych rozwiązań gwarantujących 

z jednej strony bezpieczeństwo energetyczne państwa, z drugiej zaś optymal-

nych z gospodarczego punktu widzenia. W efekcie nie stworzono profesjo-

nalnych, kompleksowych i realnych założeń polityki paliwowo-energetycznej 

państwa. Nie zrobiono tego, mimo że większość uprzemysłowionych krajów 

świata opracowuje perspektywiczne założenia polityki energetycznej i wyni-

kające z nich bilanse paliwowo-energetyczne z perspektywą kilkudziesięcio-

letnią. Ulegano natomiast naciskom Baku Światowego, a potem Unii Europej-

skiej. Oba te podmioty dbały przede wszystkim o własne, a nie o polskie 

interesy72. 

Poszczególne rządy odrzucały lub ograniczały, jak twierdzą niektórzy73, 

udział autentycznych ekspertów w rozstrzyganiu podstawowych dla gospo-

darki narodowej spraw. Próbę wyjaśnienia tej kwestii podjął na łamach pisma 

„Polska Dziennik Zachodni” (10 stycznia 2008 r.) prof. socjologii Jacek Wódz, 

pracownik Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego74. Napisał 

między innymi: „politycy żyją w przekonaniu, że przedstawienie wiedzy szcze-

gółowej, eksperckiej, jest mało medialne i nie przyniesie im popularności. 

Efektem nastawienia polskiej polityki na medialność jest to, że działacze par-
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tyjni posługują się wiedzą gazetową, niczego naprawdę nie umieją, a kiedy 

przychodzi czas rozwiązania konkretnych problemów, są nieskuteczni. To 

nie jest zresztą zjawisko typowo polskie. Tak działają politycy na całym 

świecie, z tą różnicą, że zagraniczni politycy korzystają na co dzień z po-

mocy zespołów doradczych. Zarówno w trakcie sprawowania władzy, jak 

i w czasie pozostawania w opozycji mają do dyspozycji think tanki, czyli 

niezależne ośrodki analityczne skupiające ludzi, którzy się na czymś rze-

czywiście znają i potrafią z wyprzedzeniem przygotowywać konkretne 

zmiany w prawie. Niestety, w Polsce nie ma takiej tradycji. Przywódcy poli-

tyczni, zarówno z lewa, jak i z prawa, obawiają się ekspertów i odsuwają 

ich od siebie. Pewnie dlatego, że wydaje im się, że specjaliści mogą obna-

żyć ich niekompetencje. Nie chcą, aby ktoś zagarniał sferę władzy, decy-

dowania, która przynależy politykom, a nie ekspertom”75. Jest to ocena 

kontrowersyjna, tak jak cała restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego 

w Polsce. 

Nowe warunki, w jakich znalazła się Polska po 1989 r., wymusiły zmiany 

w polskiej gospodarce, w tym i w górnictwie. Miało na nie wpływ wiele czyn-

ników, które można klasyfikować jako: polityczne, gospodarcze i społeczne. 

Konsekwencje tych zmian miały również wielopłaszczyznowy charakter. Wy-

daje się, że decydujące były tutaj interesy i decyzje ekspertów Banku Świato-

wego i realizacja lansowanych wówczas neoliberalnych koncepcji ekonomicz-

nych. Polscy decydenci ulegli tej presji. Wdrażali koncepcje, które w dalszej 

konsekwencji okazały się bardzo bolesne dla całej naszej gospodarki, w tym 

i dla górnictwa. Nie dostrzeżono lub nie chciano dostrzec, że branża górnicza 

tworzyła bardzo nowoczesny i konkurencyjny na rynkach światowych socjali-

styczny koncern. Być może należało go tylko zmodernizować, przeorganizo-

wać, a nie dezintegrować i niszczyć pod obce często dyktando. Wiadomo, że 

wiele kopalń było nierentownych i złoża były wyeksploatowane lub leżały za 

głęboko, niemniej jednak duża część kopalń była bardzo nowoczesna i mogła 

nadal eksploatować bogate złoża węgla koksującego. Niestety, zamykano 

jedne i drugie. Przyjęto dogmat o nierentowności kopalń, nieopłacalności 

wydobycia złóż węgla kamiennego etc. Polska z dużego eksportera węgla 

kamiennego stała się jego importerem. Sprowadzano węgiel m.in. z Rosji. 

Gdy my zamykaliśmy kopalnie, rozwijało się górnictwo w Chinach, Indiach czy 
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w Stanach Zjednoczonych. Potem po wejściu Polski do Unii Europejskiej pol-

skie górnictwo „dobiła” polityka energetyczna Brukseli. Dominowała tam 

i dominuje nadal swoista „religia klimatyczna”, która wymusza, często wbrew 

prawom ekonomicznym i dramatycznym skutkom społecznym, dekarboniza-

cję. Narzuca się nam wygórowane normy CO2, zmusza do zamykania kopalń 

nadal opłacalnych ekonomicznie. Powoduje to załamanie bezpieczeństwa 

energetycznego kraju oraz daleko idące konsekwencje społeczne na Górnym 

Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim76. 

Smutne jest to, że w Polsce „lobby węglowe” jest skłócone, nie potrafiło 

i nie potrafi skutecznie bronić interesów górnictwa. Obecnie jest to już 

w zasadzie równia pochyła zmierzająca do likwidacji. Jednocześnie w wyniku 

bardzo silnej kampanii dezinformacyjnej przekonuje się społeczeństwo, że 

tylko odejście od węgla jest przyszłością dla Górnego Śląska i Zagłębia Dą-

browskiego. Kreowany jest przy tym obraz górników jako grupy roszczenio-

wej, która myśli tylko o sobie. Środki unijne przeznaczane są wyłącznie na 

likwidację górnictwa i łagodzenie skutków społecznych i klimatycznych z tym 

związanych. Przekonuje się samorządowców, że tylko w likwidując górnictwo, 

dostaną z Unii pieniądze.  

Restrukturyzacja górnictwa węglowego w Polsce jest przykładem syste-

mowego osłabiania, a nawet w wielu przypadkach niszczenia dobrze prospe-

rującej branży przemysłu za pomocą górnolotnych haseł o modernizacji 

i nowoczesności. Proces restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Pol-

sce ciągle trwa. 
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Reforms in hard coal mining in Poland after 1989 

Summary 

The article provides a comprehensive historical analysis of the mining industry in 

Poland, from the transformation period to the present day. The text contains a broad, 

critical analysis of the phenomenon “restructuring”, based on careful examination of 

policy successive governments towards the mining industry, taking into account 

geopolitical factors and the Polish economic situation. The work presents the 

phenomenon in a multifaceted way, including the historical narrative, the position of 

trade unions towards government proposals, and evaluating the social costs of 

“restructuring”. The article also covers the political weakness "coal lobby", and the 

stance of the European Union towards the coal industry, exerting European dignitaries’ 

pressure on successive Polish governments, gradually liquidating the mining industry. 

Key words: hard coal industry, restructuring, transformation 
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Modernizacja kombinatu metalurgicznego  

w Nowej Hucie na przełomie XX i XXI wieku 

Wstęp 

W 1949 r. sowieccy specjaliści, kierowani przez głównego inżyniera projek-

tu Chryzanta Dmitrijewicza Zybina, wskazali jako miejsce budowy huty teren 

wokół wsi Mogiła i Pleszów pod Krakowem. 25 lutego 1949 r. lokalizację tę za-

twierdził rząd, powołując 20 lipca Komitet Budowy Nowej Huty pod kierownic-

twem Hilarego Minca1. Zapoczątkowana oficjalnie 26 kwietnia 1950 r. budowa 

metalurgicznego kombinatu – Huty im. Lenina (HiL) prowadzona była w nie-

zwykle szybkim tempie. Oddawano do eksploatacji kolejne wydziały produkcyj-

ne. W kwietniu 1952 r. nastąpił pierwszy spust żeliwa w oddanej do użytku 

odlewni żeliwa. W październiku 1952 r. uruchomiono pierwszy piec elektryczny 

w odlewni staliwa, a w ciągu kilku następnych miesięcy kolejny. Kulminacyjnym 

momentem tego okresu budowy stało się uruchomienie pierwszego wielkiego 

pieca, które nastąpiło 21 lipca 1954 r. Plan 6-letni huta kończyła jako największy 

w Polsce producent stali oraz jako jeden z największych producentów surówki 

i koksu. W ciągu 1955 r. uruchomiono cztery piece martenowskie, a w następ-

nym ruszyła – jako nowy wydział – walcownia gorąca blach. W 1957 r. huta 

wyprodukowała 900 tysięcy ton stali, co stanowiło ponad połowę całkowitej 

produkcji wszystkich polskich hut przed wybuchem II wojny światowej. W na-

stępnym roku oddano do użytku największy wydział kombinatu, jakim była 

walcowania zimna blach. Gdy w 1959 r. zakończył się pierwszy etap budowy, 

kombinat dostarczał 1,6 mln ton stali. W hucie pracowało osiem pieców mar-

tenowskich, cztery wielkie piece oraz wiele innych wydziałów. W styczniu  
                                       

1
 J. Salwiński, Decyzje o lokalizacji Nowej Huty pod Krakowem. Stan wiedzy [w:] 

Narodziny Nowej Huty. Materiały z sesji naukowej odbytej 25 kwietnia 1998 r., red. 

J.M. Małecki, Kraków 1999, s. 86–94.  
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1967 r. zakończono ten etap, uruchamiając piąty wielki piec. Należał on do 

największych na świecie i dostarczał rocznie ok. 1 mln ton surówki. Zdolność 

produkcyjna huty osiągnęła 3,7 mln ton stali rocznie2. 

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych produkcja kombinatu 

została zorientowana w kierunku przetwórstwa, a zwłaszcza wyrobu blach. 

W tym czasie nastąpiła istotna modernizacja bardzo wyeksploatowanych już 

ciągów technologicznych, m.in stalowni martenowskiej. Od początku funkcjo-

nowania jedynym źródłem rudy żelaza dla kombinatu był jej import ze Związku 

Sowieckiego3. Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych huta 

składała się z 12 zakładów. Stopniowo odchodzono od przestarzałej sowieckiej 

technologii i urządzeń. Zaczęto je sprowadzać także z Niemiec, Stanów Zjedno-

czonych, Austrii, Szwecji Włoch, Francji, Szwajcarii i Japonii. HiL stała się naj-

większym polskim producentem stali i wyrobów walcowanych, uzyskując 

w asortymencie niektórych wyrobów pozycję monopolisty. Szczyt swoich moż-

liwości produkcyjnych osiągnęła huta w 1978 r., kiedy to wyprodukowano  

6,5 mln ton stali. Stanowiło to ok. 33,3% produkcji stali wszystkich polskich hut. 

Huta była poważnym dostarczycielem energii elektrycznej i cieplnej. Stała się 

jedynym w Polsce producentem wysokojakościowych blach zimnowalcowych, 

ocynowanych, transformatorowych i prądnicowych. Tym samym była wyłącz-

nym dostawcą blach karoseryjnych dla przemysłu samochodowego. Stała się 

też głównym dostarczycielem blach gorącowalcowanych. Niestety, od przeło-

mu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych rozpoczął się spadek produkcji. 

Było to wynikiem, z jednej strony, „przegrzania mocy produkcyjnych kombina-

tu”, z drugiej zaś – ogólnokrajowego kryzysu społeczno-gospodarczego. 

Już w latach siedemdziesiątych XX w. wśród mieszkańców Krakowa rosła 

świadomość szkodliwego wpływu tej sztandarowej inwestycji planu sześcio-

letniego zarówno na zdrowie ludzi, jak i krakowskie zabytki. Wówczas jednak 

władze nie podejmowały w tym względzie żadnych istotnych działań. W wa-

runkach pogłębiającego się kryzysu obejmującego cały kraj sytuacja w kom-

binacie stawała się coraz trudniejsza. W kwietniu 1981 r. opracowano 

w związku z tym dwa warianty rozwoju i modernizacji huty. Jeden z nich 

                                       
2
 L. Mikrut, Nowa Huta – największy obiekt przemysłowy w Polsce [w:] Huta 

im. Tadeusza Sendzimira S.A. w Krakowie 1949–1999, Kraków 1999, s. 11, 22–28. 
3
 A. Bodnar, Polska–ZSRR. Współpraca gospodarcza. W 50. rocznicę Wielkiej Socja-

listycznej Rewolucji Październikowej, Warszawa 1967, s. 46.  
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wskazywał na konieczność utrzymania dotychczasowej struktury produkcji ze 

zmodernizowanymi wydziałami surowcowymi, drugi zakładał przekształcenie 

HiL w nowoczesny zakład przetwórczy, bez wydziałów surowcowych. Ta pla-

nowana modernizacja miała być przeprowadzona w trzech etapach i miał się 

zakończyć w 2000 r. Wkrótce jednak w kombinacie zabrakło pieniędzy na 

modernizację. Nadmierna eksploatacja wielkich pieców i walcowni, przesta-

rzałe urządzenia, braki w dostawach energii elektrycznej, acetylenu, materia-

łów wsadowych i części zamiennych doprowadziły do załamania produkcji. 

Przeciętne zużycie maszyn i urządzeń wynosiło 70%. Huta borykała się z trud-

nościami kadrowymi. W grudniu 1982 r. do pełnej obsady stanowisk brako-

wało w hucie ponad 5 tys. pracowników. W miarę upływu czasu kondycja 

ekonomiczna kombinatu szybko się pogarszała, aż do utraty rentowności 

w 1984 r.4 W tej sytuacji w maju 1984 r. w kombinacie odbyło się posiedzenie 

Prezydium Rządu PRL. W efekcie podjętych decyzji po raz kolejny opracowano 

program rozwoju na lata 1984–1992, który zakładał modernizację walcowni 

gorących blach, budowę taśmy spiekalniczej i dokończenie budowy bloku 

tlenowego nr 4. Jednocześnie w trosce o środowisko na instalację urządzeń 

odpylających i utylizujących odpady produkcyjne przewidziano kwotę 5 mld 

zł. Tak szeroko zakrojone działania modernizacyjne miały być prowadzone 

przez specjalnie powołany samodzielny pion inwestycyjny. Pomimo tych pro-

gramów kondycja huty pogarszała się z roku na rok, do czego przyczyniała się 

kryzysowa sytuacja w całym państwie, ale także poważne awarie, które coraz 

mocniej dotykały kombinat. I chociaż w marcu 1987 r. huta świętowała wy-

produkowanie 100-milionowej tony surówki, to kryzys coraz bardziej narastał, 

a wraz z nim rosło niezadowolenie pracowników5.  

Pod koniec kwietnia 1988 r. w HiL rozpoczął się strajk, który był spóź-

nioną reakcją na ogłoszoną 1 lutego drastyczną podwyżkę cen6. Protest 

ruszył na wydziale zgniatacza i pierwszego dnia rozszerzył się na inne wy-

działy i zakłady kombinatu. Pomimo negocjacji prowadzonych z dyrekcją HiL 

strajk został rozbity przez oddziały ZOMO w nocy z 4 na 5 maja. Uwerturą 

do tej pacyfikacji było brutalne rozpędzenie przez siły porządkowe pochodu 

                                       
4
 L. Mikrut, dz. cyt., s. 37–43. 

5
 Tamże, s. 45–46. 

6
 A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939–1989, Warszawa 1996, s. 564; 

W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1980–2002, t. 3, Warszawa 2003, s. 93. 
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po mszy św. odprawionej 3 maja w intencji ojczyzny w Katedrze Wawel-

skiej7. Większość przywódców strajku aresztowano i poddano wielogodzin-

nym przesłuchaniom. Później otrzymali sankcje prokuratorskie, przekracza-

jące okres trzech miesięcy. Innym zatrzymanym uczestnikom strajku kolegia 

orzekały kary do miesiąca aresztu albo wysokie grzywny. Wieczorem 5 maja 

ukrywający się członkowie komitetu strajkowego wydali komunikat, w któ-

rym wezwali hutników do podjęcia strajku absencyjnego. Apel ten nie pozo-

stał bez echa. Kontynuowany w tej formie protest w znacznie większym 

stopniu zdezorganizował pracę huty niż wcześniejszy strajk czynny. Majowe 

strajki w HiL przyczyniły się do całkowitej zmiany sytuacji politycznej kraju 

i zapoczątkowały agonię systemu komunistycznego w Polsce. Symbolem tej 

transformacji w kombinacie było nadanie hucie 4 maja 1990 r. imienia no-

wego patrona – Tadeusza Sendzimira (Huta Tadeusza Sendzimira – HTS), 

wybitnego specjalisty z zakresu technologii hutniczych. Pół roku wcześniej, 

w grudniu 1989 r., uchwałą Rady Pracowniczej odrzucono imię dotychcza-

sowego patrona – Włodzimierza Lenina8. 

Sytuacja Huty im. T. Sendzimira  

na tle kondycji polskiego hutnictwa  

na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku 

U progu lat dziewięćdziesiątych wiele polskich hut znalazło się na krawę-

dzi bankructwa. Ich sytuacja była katastrofalna. Wyposażenie wydziałów było 

przestarzałe. Średni wiek wielkich pieców wynosił 26 lat, stalowni 53 lata, 

stare stalownie martenowskie liczyły ponad 60 lat. Używane w Polsce piece 

martenowskie, w których wytapiano ok. 30% stali, były niezwykle energo-

chłonne i materiałochłonne, podczas gdy kraje rozwinięte dawno zrezygno-

                                       
7
 IPN Kr 47/65, Szyfrogram nr 1547 z 4.05.1988 r., k. 127–129. Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych w Warszawie. Dokumenty dotyczące Krakowa i Małopolski z MSW z lat 

80. Akta odtworzeniowe. Foliacja nie pokrywa się z foliacją oryginału znajdującego się 

w BUiAD Warszawa: AIPN BU 01232/27/1; http://www.encyklopedia-solidarno- 

sci.pl/wiki/index.php?title=EWM_GP_24/2008 (link z 18 VII 2011); A. Dudek, T. Mar-

szałkowski, Walki uliczne w PRL 1956–1989, Kraków 1999, s. 374–379. 
8
 R. Kasprzycki, Opozycja polityczna w Krakowie w latach 1988–1989, Kraków 

2003, s. 33–69; http://solidarnosc.krakow.pl/?q=node/463 (dostęp: 20.07.2017). 
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wały z tej technologii na rzecz procesu ciągłego odlewania stali. W krajach 

zachodnich w tym procesie wytwarzano ok. 90% stali, podczas gdy w Polsce 

zaledwie 7%. W takiej sytuacji kilku firmom powierzono opracowanie progra-

mów naprawczych polskiego hutnictwa. Na zlecenie władz centralnych pro-

blemami polskiego hutnictwa zajmowały się kanadyjskie konsorcjum oraz mię-

dzynarodowa firma EVIP. Urząd Miasta Krakowa zatrudnił niemiecki Instytut 

Ochrony Środowiska, Chemii i Biotechnologii w Essen. Zagadnienie restruktury-

zacji polskiego hutnictwa stało się tematem opracowań firm „Proxy Ltd.”, 

i „Wirpol”, a także Wydziału Metalurgicznego Akademii Górniczo-Hutniczej 

oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 

W przyjętych opracowaniach zakładano poważną redukcję zatrudnienia. 

Do początku XXI w. ze 120 tys. zatrudnionych w hutnictwie polskim miało 

pozostać jedynie 40 tys. Przewidywano likwidację aż 6 hut oraz połączenie 

potencjału produkcyjnego HTS i Huty „Katowice”. Wszystkie huty miały mak-

symalnie produkować niecałe 12 mln ton stali. W listopadzie 1992 r. Komitet 

Ekonomiczny Rady Ministrów zaakceptował program restrukturyzacji polskie-

go hutnictwa, następnie przyjęty do realizacji przez Radę Ministrów9.  

W działania na rzecz modernizacji zakładu włączyła się Rada Miasta Kra-

kowa ukonstytuowana w wyniku pierwszych wolnych po II wojnie światowej 

wyborów samorządowych, które odbyły się 27 maja 1990 r. Chociaż formal-

nie sprawa znajdowała się poza kompetencjami ciała samorządowego, to ze 

względu na wagę problemu 15 marca 1991 r. Rada Miasta Krakowa podjęła 

uchwałę „w sprawie programu modernizacji i restrukturyzacji Huty im. Tadeu-

sza Sendzimira. W dokumencie m.in. zapisano:  

Działalność Huty im. Sendzimira jest obecnie jedną z najistotniejszych przy-

czyn katastrofalnej sytuacji ekologicznej Krakowa, rzutującej na stan zdrowia 

mieszkańców i niszczenie bezcennych dóbr kultury narodowej […] z działalno-

ścią Huty związane są bezpośrednio i pośrednio dziesiątki tysięcy pracowników 

[…] przeprofilowania produkcji Huty nie przeprowadzi się środkami własnymi 

Miasta i Zakładu […]. Stwierdzając konieczność kompleksowego rozwiązania 

problemów zarówno ekologicznych, jak i społecznych, zobowiązuje się Zarząd 

Miasta do podjęcia zdecydowanych kroków, działań dla uczynienia z restruktu-

ryzacji Huty im. T. Sendzimira przedsięwzięcia o randze ogólnopaństwowej, a w 

szczególności: 1. Uzyskania programu, którego założeniami docelowym będzie 

                                       
9
 V. Kałuża, Restrukturyzacja i prywatyzacja HTS S.A. [w:] Huta im. Tadeusza Sen-

dzimira S.A w Krakowie 1949–1999, Kraków 1999, s. 72-76. 
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przekształcenie kombinatu surowcowo-przetwórczego w przedsiębiorstwa pro-

dukujące wysoko przetworzone wyroby finalne. 2. Podjęcia starań o zapewnie-

nie środków finansowych (krajowych i zagranicznych) dla realizacji powyższego 

zamierzenia. W związku z powyższym, uwzględniając także fakt, iż Rada Miasta 

nie uzyskała do chwili obecnej wyczerpujących danych określających bliższą 

i dalszą perspektywę funkcjonowania HTS, budowę linii ciągłego odlewania stali 

opiniuje się negatywnie jako rozwiązanie fragmentaryczne, nie dające gwarancji 

i znacznego zmniejszenia uciążliwości procesów produkcyjnych Huty, oraz po-

wodujące redukcję stanowisk pracy
10

.  

Rada Miasta oczekiwała ograniczenia z 7,5 do 1,5 mln ton rocznie wyto-

pu stali w Krakowie, przy stopniowym przekształcaniu zakładu surowcowego 

w zakład przetwórczy, współpracujący z nieodległą Hutą „Katowice”, wyposa-

żoną w nowoczesne piece do wytopu stali.  

W wyniku presji Rady Miasta na zlecenie Huty im. Tadeusza Sendzimira 

już w listopadzie 1991 r. Biuro Projektów „Biprostal” opracował „Program 

restrukturyzacji i modernizacji Huty im. T. Sendzimira” przewidujący systema-

tyczne ograniczanie emisji zanieczyszczeń. Propozycja ta spotkała się jednak 

ze zdecydowanym protestem grupy parlamentarzystów i radnych krakow-

skich wywodzących się z partii Unia Demokratyczna. Wystosowali do rządu 

memorandum, w którym skrytykowali rozwiązania przyjęte w opracowaniu. 

Kolejną uchwałę w sprawie huty Rada Miasta podjęła 20 marca 1992 r. Pozy-

tywnie zaopiniowała program opracowany przez „Biprostal”. Zaleciła także 

Zarządowi miasta: „pilne podjęcie współpracy z Urzędem Wojewódzkim i z 

Hutą im. T. Sendzimira w celu proekologicznego wykorzystania terenów 

i obiektów wyłączonych z eksploatacji w ramach programu restrukturyzacji 

i modernizacji Huty, dla uruchomienia nowych stanowisk pracy oraz zagospo-

darowania nieprodukcyjnych obiektów i urządzeń”. Rada polecała również 

Zarządowi: „wystąpienie do Huty z wnioskiem o włączenie do programu mo-

dernizacji zadania likwidacji składowisk żużla (milionów ton zajmujących dzie-

siątki hektarów) oraz zapewnienie miarodajnej kontroli wielkości zanieczysz-

czeń środowiska przez Hutę w całym procesie przebudowy”11. Przekształcenie 

zakładów surowcowych w przedsiębiorstwa przetwórcze miało doprowadzić 

                                       
10

 K. Barczyk, Refleksje w 30. rocznicę odrodzenia samorządu gminnego w Polsce 

i I kadencji Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa po wyborach 27 maja 1990 r., 

„Casus” 2020, nr 96/97, s. 105–106. 
11
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do zmniejszenia emisji pyłów i trujących substancji, spowodowało jednak lęk 

pracowników o utrzymanie miejsc pracy. Swoje niezadowolenie wyrażali pod-

czas wielu demonstracji organizowanych pod budynkiem Rady Miasta. 

Modernizacja techniczna i technologiczna  

Huty im. Tadeusza Sendzimira  

w latach dziewięćdziesiątych XX wieku 

Wraz z obaleniem komunizmu przystąpiono w kraju do prac nad progra-

mem stabilizacji gospodarki i zasadniczych przekształceń wprowadzających 

Polskę na tory gospodarki rynkowej. Jednym z istotnych elementów tej reformy 

była prywatyzacja przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych. Gigantyczne 

i ociężałe w zarządzaniu przedsiębiorstwa dzielono na mniejsze spółki i sprze-

dawano. Unowocześnienie oraz wprowadzenie na tory gospodarki rynkowej 

nowohuckiego przedsiębiorstwa wymagało modernizacji techniczno-technolo- 

gicznej, oddłużenia poprzez restrukturyzację finansową, a także przekształcenia 

strukturalnego i własnościowego. Na początku 1990 r. kondycja huty była 

wręcz katastrofalna. Powstały ogromne zatory płatnicze. Odbiorcy wyrobów 

hutniczych nie realizowali swoich zobowiązań finansowych, a tym samym huta 

winna była swoim dostawcom ogromne kwoty. Co więcej, kombinat hutniczy 

doprowadził Kraków do stanu klęski ekologicznej. Wówczas sami pracownicy 

kombinatu przystąpili do działań mających na celu modernizację zakładu.  

Już na początku 1990 r. wstrzymano pracę jednego z pieców martenow-

skich, zamknięto jedną z baterii koksowniczych i taśmę spiekalni rud. W po-

łowie tego roku przestała pracować jedna z aglomerowni, a w lipcu wielki 

piec nr 3. W czerwcu 1991 r. zamknięto kolejny wielki piec nr 2 oraz stalownię 

martenowską. W latach 1990–1992 zmodernizowano dwa kolejne wielkie 

piece i zainstalowano elektrofiltr odpylający pieca nr 5. W 1994 r. w wyniku 

tych działań nastąpiło obniżenie w stosunku do 1985 r. emisji pyłów o 84%, 

dwutlenku azotu o 54%, tlenku węgla o 62% oraz węglowodorów o 88%12. Po 

raz pierwszy w historii przeprowadzono wybór dyrektora drogą konkursu. 

Planowano powołanie rady nadzorczej HTS, dążąc do wprowadzenia zarządu 

menedżerskiego. Te działania organizacyjne zostały storpedowane przez Mi-
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nisterstwo Przemysłu i Handlu oraz Ministerstwo Finansów, które – dla 

wszczęcia postępowania naprawczego – wprowadziły zarząd komisaryczny. 

W marcu 1992 r. Jerzy Knapik, zarządca komisaryczny HTS, przedstawił 

w Ministerstwie Przemysłu i Handlu program naprawczy huty. Jego realiza-

cję planowano do 1994 r. Zakładano budowę linii ciągłego odlewania stali 

oraz instalacji wdmuchiwania pyłu węglowego do wielkich pieców. Miały 

być to inwestycje przynoszące obniżenie kosztów produkcji o ok. 1 bilion 

złotych rocznie, poprawiające jakość wyrobów, a także bardzo przyjazne 

środowisku. Planowano również przekształcenia strukturalno-organizacyjne, 

które miały doprowadzić do powstania holdingu. Dla pomyślnego zrealizo-

wania tego planu niezbędne było wsparcie rządu w formie odroczenia płat-

ności należnych budżetowi państwa bez naliczania odsetek oraz udzielenie 

nisko oprocentowanego kredytu na odbudowę kapitału obrotowego huty. 

W 1993 r. pojawiły się jednak przeszkody uniemożliwiające planową realiza-

cję programu naprawczego. Nastąpiła istotna podwyżka cen węgla i taryf 

kolejowych, wprowadzono podatek VAT oraz skokową dewaluację złotówki. 

Ponadto nie udało się wykonać planu produkcji ze względu na postój wiel-

kiego pieca nr 4 oraz trudności w zakupie wsadu w Hucie „Katowice”. Rosło 

też zadłużenie huty spowodowane zaległościami płatniczymi ze strony od-

biorców. W efekcie pod koniec 1993 r. huta utraciła płynność finansową13. 

W tej sytuacji w Ministerstwie Przemysłu i Handlu podjęto decyzję o opra-

cowaniu kolejnego programu naprawczego na 1994 r. Na podstawie ustawy 

o przedsiębiorstwie państwowym z 25 września 1991 r. w lutym 1994 r. 

Minister Przemysłu i Handlu powołał Radę Nadzorczą HTS. Rada bardzo 

wysoko oceniła przedstawiony program naprawczy, który obejmował m.in. 

szybsze ściąganie należności od kontrahentów, wzrost cen zbytu i obniżenie 

kosztów produkcji, działania mające doprowadzić do osiągnięcia europej-

skich standardów, a także techniczno-technologiczną modernizację przed-

siębiorstwa. W jej ramach planowano budowę instalacji ciągłego odlewania 

stali (licząc w tej mierze na rządowe gwarancje kredytowe), budowę kolej-

nego bloku tlenowego, rozpoczęcie budowy instalacji wdmuchiwania pyłu 

węglowego do wielkich pieców, a także kontynuację, wspólnie z Urzędem 

Miasta Krakowa, budowy oczyszczalni ścieków „Kujawy”. W hucie nadal 
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miały pracować trzy wielkie piece, a produkcja stali nie miała przekraczać 

3 mln ton14.  

Na początku lat dziewięćdziesiątych zasadnicze znaczenie dla modernizacji 

technicznej i technologicznej huty miały budowa obiektu ciągłego odlewania 

stali, modernizacja walcowni oraz budowa linii elektrolitycznego cynkowania 

blach. Chociaż do realizacji pierwszej z wymienionych inwestycji przymierzano 

się już na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, to jednak 

w pierwszej kolejności udało się zrealizować trzecią z nich. Dzięki wsparciu fi-

nansowemu konsorcjum banków zachodnioeuropejskich, a zwłaszcza Mitteleu-

ropeische Handelsbank z Frankfurtu nad Menem, zawarto kontrakt z włoską 

firmą Italimpianti, która zainstalowała i uruchomiła linię cynkowania blach. 

Uroczyste otwarcie linii odbyło się 27 sierpnia 1993 r. Była to pierwsza tego 

rodzaju instalacja w Europie Środkowo-Wschodniej, dostarczająca cienkich 

blach niezwykle odpornych na korozję, które były powszechnie stosowane 

w przemyśle motoryzacyjnym, a także przy produkcji sprzętu gospodarstwa 

domowego, aparatury elektrycznej oraz mebli biurowych i sklepowych. Ma-

szynę do ciągłego odlewania stali oddano do użytku dopiero w połowie 1996 r., 

chociaż pozytywna decyzja Ministra Przemysłu i Handlu w tej sprawie została 

wydana już w 1988 r. Niestety, brak możliwości finansowania poważnie opóź-

nił realizację tego przedsięwzięcia. Ostatecznie udało się zakupić w firmie 

Schloemann-Siemag przyjazne dla środowiska urządzenie, które pozwoliło na 

znaczną oszczędność surowca i poważne obniżenie kosztów. Jednocześnie 

wprowadzenie tej instalacji wymusiło modernizację stalowni konwerterowej 

i wprowadzenie nowych procesów uszlachetniania stali. Dopiero w 1995 r. 

rozpoczęto modernizację walcowni gorących blach, która trwała jeszcze na 

początku XXI w.  

Dla jakości powietrza w regionie, a tym samym zdrowia mieszkańców 

Krakowa, ogromne znaczenie miały inwestycje przyczyniające się do zmniej-

szenia emisji pyłów i substancji toksycznych. Znaczne ograniczenie ich emisji 

możliwe było dzięki budowie instalacji do suchego gaszenia koksu. Poważne 

problemy finansowe przedsiębiorstwa sprawiły, że inwestycja ta, której bu-

dowę rozpoczęto w 1986 r., została zakończona dopiero w 1999 (!) r. W ra-

mach modernizacji zakładu przeprowadzono gruntowny remont wielkiego 

pieca nr 5. W praktyce oznaczało to wyburzenie dotychczasowej konstrukcji 
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i budowę nowej jednostki, co kosztowało ok. 55 mln dolarów. Dzięki temu 

osiągnięto światowe standardy jakości produkcji i warunków pracy15.  

Przekształcenia strukturalne i własnościowe  

Huty im. T. Sendzimira 

Kolejnym ważnym zadaniem była decentralizacja zarządzania hutą i jej 

restrukturyzacja. Poszczególne jednostki organizacyjne zakładu, zwłaszcza 

o charakterze pomocniczym dla ciągu technologicznego, miały być prze-

kształcone w samodzielne przedsiębiorstwa. Pod koniec 1990 r., zgodnie 

z ustawą o przedsiębiorstwie państwowym, podjęto decyzję o transformacji 

huty w holding16. Dotychczasowe zakłady huty planowano przekształcić 

w spółki akcyjne połączone zależnościami ekonomicznymi. Zarząd holdingu 

zachował wpływ na powstałe w ten sposób przedsiębiorstwa poprzez udział 

przedstawicieli holdingu w radach nadzorczych poszczególnych spółek. Ponad-

to HTS zapewniła sobie udział w wysokości od 20 do 100% w kapitale akcyjnym 

powoływanych spółek. Pierwszą powstałą w ten sposób firmą była spółka 

Complex wyodrębniona we wrześniu 1990 r. Z czasem tworzono nowe firmy, 

a cały proces trwał blisko cztery lata. Powstałe spółki stawały się oddzielnymi 

podmiotami gospodarczymi z osobowością prawną, a stosowne umowy regu-

lowały ich relacje z HTS. Do końca lat dziewięćdziesiątych w spółkach tych 

zostało zatrudnionych ponad 7,2 tys. byłych pracowników huty.  

Chcąc ratować HTS przed upadłością prowadzącą do jej likwidacji, kie-

rownictwo zakładu wystąpiło w 1993 r. do Sądu Rejonowego dla Krakowa- 

-Śródmieścia z wnioskiem o wszczęcie postępowania układowego. Decyzję 

o wszczęciu takiego postępowania sąd wydał w kwietniu 1994 r. Okazało się, że 

wierzycielami huty jest ponad 1500 przedsiębiorstw. W przypadku niektórych 

firm dług huty osiągnął wielomiliardowe sumy. Bezpośrednie negocjacje z wie-

rzycielami trwały aż do września. Wszystkim zaproponowano częściowe umo-

rzenie długów. Ostatecznie 96% wszystkich wierzycieli, reprezentujących 93% 
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 V. Kałuża, Z nowym patronem…, s. 60–59. 
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 Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych z 25 września 1981 r., http://isap. 
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należności, zaakceptowało redukcję długów na warunkach zaproponowanych 

przez hutę. Do 1998 r. huta spłaciła wszystkie swoje należności. W skali całe-

go kraju było to największe postępowanie układowe zarówno co do liczby 

wierzycieli, jak i całkowitej sumy długu17.  

W wyniku podjętych działań na koniec 1994 r. huta odzyskała rentow-

ność. W związku z tym zniesiono zarząd komisarycznym, a dotychczasowy 

zarządca, Jerzy Knapik, został z dniem 1 stycznia 1995 r. jej dyrektorem gene-

ralnym. Projekt, którego celem było zaplanowanie i wdrożenie restrukturyza-

cji przedsiębiorstwa, opracowywali w latach 1995–1997 fachowcy z AGH 

i angielskiej firmy Beddows and Company. Projekt był finansowany z fundu-

szu pomocowego Unii Europejskiej PHARE. Spółka Beddows and Company 

wygrała przetarg na realizację zadania, które obejmowało przygotowanie 

planu strategicznego, biznesplanu i wieloletnich programów rozwoju. Chodzi-

ło m.in. o opracowanie przekształceń własnościowych, organizacyjnych 

i prawnych, stworzenie nowych systemów planowania produkcji, zarządzania 

kosztami i finansami itp. Podjęte działania miały doprowadzić do komercjali-

zacji przedsiębiorstwa. Ostatecznie 1 maja 1997 HTS została przekształcona 

w spółkę akcyjną, co w rezultacie miało doprowadzić do jej prywatyzacji18.  

W lutym 1998 r. na łamach czasopism „Rzeczpospolita” i „Financial Ti-

me” zamieszczono ogłoszenie zapraszające firmy do rozmów na temat 

ewentualnego uczestnictwa w prywatyzacji huty. Wśród potencjalnych in-

westorów znalazła się włoska firma Danielii, holenderska Hoogovens, ja-

pońska Mitsubishi Corporation, niemiecka Thyssen Krupp Stahl, austriacka 

Voest Alpine Stahl, międzynarodowe koncerny International Finance Corpo-

ration i ISPAT International oraz Huta „Katowice”. Po przeprowadzeniu wy-

maganych prawem procedur w październiku 1998 r. do ostatecznych nego-

cjacji dopuszczono konsorcjum złożone z dwóch koncernów hutniczych – 

Voest Alpine Stahl i Koninklijke Hoogovens. Już jednak w styczniu następne-

go roku konsorcjum to wycofało się z dalszych negocjacji pod pretekstem 

braku spójnej ministerialnej koncepcji prywatyzacji całego polskiego hutnic-

twa19. W rezultacie do końca XX w. nie udało się doprowadzić do prywaty-

zacji przedsiębiorstwa. 
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W takiej sytuacji ponowne działania podjęły najwyższe władze. 24 sierp-

nia 2001 r. przyjęto ustawę o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali. Ustawa, 

która weszła w życie 21 października tego roku, określała zasady restruktury-

zacji finansowej hut, aktywizacji zawodowej pracowników na rynku pracy, 

restrukturyzacji organizacyjnej hut, restrukturyzacji majątkowej hut, gospoda-

rowania mieniem oraz sprawowania nadzoru nad realizacją restrukturyzacji20. 

1 grudnia 2001 r. połączono Hutę „Katowice” i Hutę im. T. Sendzimira, ustala-

jąc dla nich wspólny zarząd. W maju 2002 r. w Katowicach wiceminister go-

spodarki Andrzej Szarawarski w imieniu Skarbu Państwa podpisał akt założy-

cielski nowej spółki Skarbu Państwa. W ten sposób powołano spółkę Polskie 

Huty Stali (PHS), która obejmowała cztery huty: Hutę „Katowice”, Hutę im. 

T. Sendzimira, Hutę „Florian” w Świętochłowicach i Hutę „Cedler” w Sosnow-

cu. Działania konsolidacyjne miały umożliwić ich oddłużenie, przywrócić ren-

towność i ułatwić prywatyzację. W połowie czerwca nastąpiła sądowa reje-

stracja tak powstałego holdingu. Skarb Państwa wniósł do niego warte 

150 mln zł akcje Huty „Katowice”, 593 mln zł w akcjach Huty im. Sendzimira, 

80 mln zł – Huty „Cedler” i Huty „Florian” – ponad 76 mln zł. PHS kontrolo-

wały 70% krajowej produkcji stali, zatrudniały łącznie około 16 tys. osób oraz 

pond 30 tys. w spółkach zależnych, wcześniej wydzielonych z hut. Dzięki temu 

zakończono konsolidację głównych producentów stali w Polsce, a jednoczenie 

otwarto drogę do prywatyzacji tych przedsiębiorstw21. 

W październiku 2003 r. brytyjsko-hinduska grupa LNM Holdings podpisa-

ła umowę z Ministerstwem Skarbu Państwa (MSP) na przejęcie w pierwszym 

etapie prywatyzacji około 22% akcji Polskich Hut Stali. Pod koniec lutego na-

stępnego roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził 

zgodę na przejęcie PHS przez LNM Holdings. Prezes UOKiK uznał, że transak-

cja nie stanowi zagrożenia dla wolnej konkurencji. Planowane przez Grupę 

LNM zwiększenie ekspansji PHS, mające na celu umocnienie pozycji spółki na 

rynkach krajów europejskich, było niezbędne wobec postępujących proce-

                                       
20

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali, DzU 

2001, nr 111, poz. 1196, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20 

011111196 (dostęp: 27.03.2020).  
21

 Skarb Państwa powołał spółkę Polskie Huty Stali SA, https://www.parkiet. 

com/artykul/239215.html; Polskie Huty Stali już nie polskie, http://zaprasza.net/a_y. 

php?article_id=4193 (dostęp: 25.03.2021). 
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sów konsolidacyjnych w branży hutniczej oraz globalizacji światowej produkcji 

stali. Rozpoczętą w 2003 r. prywatyzację PHS sfinalizowano w marcu 2004 r. 

Grupa LNM Holdings przejęła wówczas blisko 70% akcji koncernu. W maju 

tego roku następcą prawną PHS została Spółka Ispat Polska Stal SA, której 

nazwa w styczniu 2005 r. została zmieniona na Mittal Steel Poland SA. Tym 

samym z nazwy krakowskiego kombinatu hutniczego zniknęło imię jej patro-

na – Tadeusza Sendzimira22. Od 2007 r. firma nosi nazwę ArcelorMittal Po-

land SA. Przejęcie polskich hut nastąpiło w bardzo dogodnym dla inwestora 

momencie, gdyż cena stali wzrosła z 300 do 600 dolarów za tonę. 

Sposób przeprowadzenia prywatyzacji PHS od początku rodził wiele kon-

trowersji, tym bardziej że jednym z doradców w tym procesie był znany lob-

bysta Marek Dochnal. Z własnej inicjatywy, ale też pod wpływem zapytań 

poselskich i skarg związków zawodowych kontrolę prywatyzacji przeprowadzi-

ła Naczelna Izba Kontroli (NIK). NIK nie kwestionowała wyboru inwestora, 

czyli LNM Holdings, chociaż zainteresowanie polskimi hutami zgłosiło również 

US Steel. Końcowy raport zwracał natomiast uwagę na nadmierny pośpiech 

spowodowany chęcią dotrzymania terminów restrukturyzacji polskiego hut-

nictwa uzgodnionych z Komisją Europejską, a także na brak dostatecznej 

współpracy Ministerstwa Skarbu Państwa z ministerstwami właściwymi dla 

spraw gospodarczych. Raport NIK kwestionował sposób wyboru Konsorcjum 

Doradczego złożonego z firm BRE Corporate Finanse SA i Evip International Sp. 

z o.o., zawiązanego doraźnie w lutym 2003 r. W oczach inspektorów NIK-u wy-

cena PHS dokonana przez Konsorcjum została zaniżona o ok. 2 mld zł i w ogóle 

nie uwzględniała prognozy wyniku finansowego spółki. W momencie podpi-

sania umowy cena jednej akcji wyniosła zaledwie 25 groszy. Raport NIK wska-

zywał też wiele innych „mało przejrzystych” procedur23.  

Jeszcze przed ogłoszeniem raportu NIK warszawska prokuratura apela-

cyjna wszczęła śledztwo w sprawie domniemanej korupcji przy prywatyzacji. 

Zarzuty postawiono zaangażowanym w prywatyzację doradcom, ale przede 

wszystkim Andrzejowi Szarawarskiemu, byłemu wiceministrowi skarbu 

                                       
22

 http://hkpedia.pl/artykul/pokaz/Entry/powstanie-koncernu-polskie-huty-stali.html 

(dostęp: 30.03.2021).  
23

 Informacja o wynikach kontroli prywatyzacji Polskich Hut Stali SA, Warszawa 

grudzień 2006 r., https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,1268. 

html (dostęp: 27.03.2021). 

http://hkpedia.pl/artykul/pokaz/Entry/powstanie-koncernu-polskie-huty-stali.html
https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,1268.html
https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,1268.html
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w rządzie Leszka Millera. Prokuratura uznała, że Szarawarski „przekroczył 

uprawnienia w ramach nadzoru sprawowanego nad prywatyzacją PHS”. Gro-

ziło mu do 3 lat więzienia. Akt oskarżenia trafił do warszawskiego sądu już 

w 2005 r. W kolejnych latach proces przenoszony był do sądów kolejnych 

miast, aby w 2013 r. katowicki sąd podjął prawomocny wyrok o jego umorze-

niu z powodu przedawnienie karalności zarzucanych czynów24. 

Modernizacja krakowskiej huty  

w strukturach ArcelorMittal Poland SA. 

Przejęcie krakowskiej huty stali przez ArcelorMittal było pozytywnie oce-

nione zarówno przez wielu polityków, jak i ekonomistów. Na cały proces pa-

trzono z dużymi nadziejami, a nieodosobnione były zdania o ocaleniu przed-

siębiorstwa przed nieuchronnym bankructwem. Nowy właściciel zobowiązał 

się do spłaty znacznej części zadłużenia, a także do podpisania bardzo ko-

rzystnego dla pracowników pakietu socjalnego, co było niezwykle ważne 

w kontekście zwolnienia w 2007 r. w całym holdingu ok. 7 tys. pracowników. 

W ciągu kolejnych 10 lat firma przeprowadziła w krakowskim kombinacie 

wiele inwestycji mających istotne znaczenie zarówno dla działalności produk-

cyjnej, jak i poprawy wskaźników ekologicznych.  

Jedną z najdroższych inwestycji była budowa walcowni gorącej blach. 

Powstała już w 2007 r., a koszt jej budowy wyniósł aż 381 mln dolarów ame-

rykańskich. Szerokość pasma walcowanej stali ustalono na 2100 mm. Stal ta 

miała być wykorzystywana przy produkcji karoserii drogich i terenowych sa-

mochodów. Walcownia była najnowocześniejszym obiektem tego typu 

w Europie25. W listopadzie 2009 r. za kwotę blisko 100 mln zł zmodernizowa-

no walcownię zimną blach. Inwestycja opierała się na najnowocześniejszych 

technologiach, które przyczyniły się do poprawy parametrów jakościowych 

blach zimnowalcowanych. W uroczystości otwarcia wydziału uczestniczył 

                                       
24

 Z. Bartuś, Huty umorzone cichaczem, „Dziennik Polski” z 20.05.2015, 

https://dziennikpolski24.pl/huty-umorzone-cichaczem/ar/3868609 (dostęp: 27.03.2021).  
25

 W Krakowie powstanie najnowocześniejsza walcownia w Europie, https://kra- 

kow.naszemiasto.pl/w-krakowie-powstanie-najnowoczesniejsza-walcownia-w-europie/ 

ar/c3-6193279 (dostęp: 31.03.2021).  

https://dziennikpolski24.pl/huty-umorzone-cichaczem/ar/3868609
https://krakow.naszemiasto.pl/w-krakowie-powstanie-najnowoczesniejsza-walcownia-w-europie/ar/c3-6193279
https://krakow.naszemiasto.pl/w-krakowie-powstanie-najnowoczesniejsza-walcownia-w-europie/ar/c3-6193279
https://krakow.naszemiasto.pl/w-krakowie-powstanie-najnowoczesniejsza-walcownia-w-europie/ar/c3-6193279
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ówczesny wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak. Podczas uro-

czystości Pawlak stwierdził: „Chcę pogratulować grupie ArcelorMittal tej 

inwestycji i całego wielkiego procesu modernizacji, bo dzięki niemu 

przemysł stalowy w Polsce osiągnął poziom światowy. Modernizacja ta 

daje też szansę na produkowanie w Polsce specjalnych rodzajów blach, 

które potrzebne są w przemyśle motoryzacyjnym i w budownictwie. To, 

co widziałem w walcowni zimnej, jest imponujące również w kontekście 

konieczności ograniczania emisji CO2. Inwestycja ta jest dobrym przykła-

dem wysokiego poziomu technologii i innowacyjnego spojrzenia na 

przemysł. Pragnę zapewnić prezesa Samaddara, że takie przedsięwzięcia 

zawsze będą uzyskiwały wsparcie ze strony rządu, tak abyśmy razem 

rozwijali naszą gospodarkę”26. 

Pozytywne dla zakładu, ale także dla jego otoczenia działania mo-

dernizacyjne kontynuowano także w drugiej dekadzie XXI w. Problem był 

tym ważniejszy, że od 2012 r. na stacji monitorowania powietrza w No-

wej Hucie stwierdzano wzrost poziomu stężenia benzo(a)pirenu do tego 

stopnia, że sprawę zaczęła badać prokuratura, a podejrzenia kierowano 

w stronę kombinatu27. 

Pod koniec 2011 r. za kwotę 50 mln zł rozpoczął się projekt budowy no-

wych nagrzewnic podgrzewających dmuch do wielkiego pieca, które zastąpiły 

nagrzewnice starszego typu. W styczniu 2012 r. dobiegła końca budowa insta-

lacji oczyszczania gazu koksowniczego powstającego w trakcie produkcji kok-

su. Nowa, hermetyczna instalacja, o wartości ponad 100 mln zł, znacząco 

przyczyniła się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Zastosowanie no-

wego sposobu oczyszczania gazu pozwoliło na wyeliminowanie z powietrza 

licznych niebezpiecznych substancji. Jednocześnie rozpoczęto budowę biolo-

gicznej oczyszczalni ścieków o mocy przerobowej 40 m3 na godzinę. Koszt tej 

inwestycji wyniósł 24 mln zł. Za 40 mln zł zamontowano nowe zamknięte ka-

                                       
26

 Otwarcie nowoczesnej walcowni zimnej w Krakowie, https://poland.arcelormit- 

tal.com/fileadmin/Content/informacje_prasowe/ArcelorMittal_Poland_otwiera_zmoder-

nizowana_walcownie_zimna.pdf (dostęp: 31.03.2021). Sanjay Samaddar był w tym 

czasie dyrektorem generalnym i prezesem Zarządu ArcelorMittal Poland. 
27

 D. Wantuch, Wzrasta zanieczyszczenie rakotwórczymi substancjami w Nowej 

Hucie, https://wyborcza.biz/biznes/1,149543,19977477,wzrasta-zanieczyszczenie-rako-

tworczymi-substancjami-w-nowej.html (dostęp: 6.03.2021).  

https://poland.arcelormittal.com/fileadmin/Content/informacje_prasowe/ArcelorMittal_Poland_otwiera_zmodernizowana_walcownie_zimna.pdf
https://poland.arcelormittal.com/fileadmin/Content/informacje_prasowe/ArcelorMittal_Poland_otwiera_zmodernizowana_walcownie_zimna.pdf
https://poland.arcelormittal.com/fileadmin/Content/informacje_prasowe/ArcelorMittal_Poland_otwiera_zmodernizowana_walcownie_zimna.pdf
https://wyborcza.biz/biznes/1,149543,19977477,wzrasta-zanieczyszczenie-rakotworczymi-substancjami-w-nowej.html
https://wyborcza.biz/biznes/1,149543,19977477,wzrasta-zanieczyszczenie-rakotworczymi-substancjami-w-nowej.html


Piotr Franaszek 

 

 

288 

dzie przewożące surówkę żelaza z wielkiego pieca do stalowni. To rozwiązanie 

w istotnym zakresie zmniejszało straty ciepła podczas transportu surowca28. 

Przyszłość zakładu miały zagwarantować poważne inwestycje prowadzone 

w nowohuckim kombinacie od kwietnia 2016 r. do maja roku następnego. 

W ciągu tego roku koncern ArcelorMittal zainwestował w Krakowie 500 mln zł. 

Najważniejszą inwestycją był remont wielkiego pieca nr 5, kosztujący ponad 

175 mln zł. Prace obejmowały wymianę „gara” (czyli wyłożenia węglowego) 

pieca, montaż 1700 ton nowych chłodnic i 24 nowych zestawów dyszowych, 

a także modernizację systemu automatyki i sterowania pieca, budowę nowego 

zamkniętego układu chłodzenia pieca, modernizację systemu odpylania oraz 

wymianę i remont nagrzewnic. Dzięki zamkniętemu układowi na potrzeby 

chłodzenia wielkiego pieca woda nie była już pobierana z Wisły. Ponadto wy-

miana i remont nagrzewnic pozwoliły podnieść temperaturę gorącego dmuchu 

o ok. 100 st. Celsjusza, a tym samym ograniczyć zużycie koksu. Oprócz remontu 

wielkiego pieca zmodernizowano konwertor tlenowy w stalowni oraz przepro-

wadzono inwestycje w walcowni gorącej i zimnej29. 

Za kwotę 310 mln zł zaplanowano modernizację elektrociepłowni znajdu-

jącej się na terenie huty. Prace, realizowane do 2018 r., obejmowały budowę 

dwóch nowych kotłów gazowych oraz przystosowanie istniejącego kotła wę-

glowego nr 8 do spalania paliw gazowych, tj. gazu wielkopiecowego, gazu 

koksowniczego oraz gazu ziemnego. Zmodernizowano układ wody chłodzącej 

oraz ograniczono emisję zanieczyszczeń do powietrza: pyłu o 90%, tlenków 

azotu o 83%, dwutlenku siarki o 80%, tlenku węgla o 40% oraz dwutlenku 

węgla o 20%30. Wszystkie podjęte działania w znaczącym stopniu ograniczyły 

szkodliwy wpływ krakowskiej huty na środowisko naturalne. 

                                       
28

 Ponad 220 mln zł na inwestycje w hucie ArcelorMittal Poland w Krakowie, 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ponad-220-mln-zl-na-inwestycje-w-hucie-Arcelor-

Mittal-Poland-w-Krakowie-2478467.html (dostęp: 6.04.2021). 
29

 M. Rogozik, Wielki piec nr 5: skontrolowaliśmy jak idzie remont w środku gara, 

„Dziennik Polski”, 25 czerwca 2016, https://dziennikpolski24.pl/wielki-piec-nr-5-skontrolo- 

walismy-jak-idzie-remont-w-srodku-gara-zdjecia-wideo/ar/10313216 (dostęp: 6.04.2021); 

https://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/z-koncem-miesiaca-rusza-remont-wiel-

kiego-pieca-w-krakowskiej-hucie-arcerolmittal/ (dostęp: 6.04.2021).  
30

 Elektrociepłownia w krakowskiej hucie przejdzie modernizację, https://www.ener-

getykacieplna.pl/wiadomosci-i-komunikaty/elektrocieplownia-w-krakowskiej-hucie-przej-

dzie-modernizacje-120229-10 (dostęp: 11.04.2021). 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ponad-220-mln-zl-na-inwestycje-w-hucie-ArcelorMittal-Poland-w-Krakowie-2478467.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ponad-220-mln-zl-na-inwestycje-w-hucie-ArcelorMittal-Poland-w-Krakowie-2478467.html
https://dziennikpolski24.pl/wielki-piec-nr-5-skontrolowalismy-jak-idzie-remont-w-srodku-gara-zdjecia-wideo/ar/10313216
https://dziennikpolski24.pl/wielki-piec-nr-5-skontrolowalismy-jak-idzie-remont-w-srodku-gara-zdjecia-wideo/ar/10313216
https://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/z-koncem-miesiaca-rusza-remont-wielkiego-pieca-w-krakowskiej-hucie-arcerolmittal/
https://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/z-koncem-miesiaca-rusza-remont-wielkiego-pieca-w-krakowskiej-hucie-arcerolmittal/
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Wydawało się, że tak dynamiczny rozwój zakładu pozwoli utrzymać 

miejsca pracy nie tylko w krakowskim oddziale ArcelorMittal, ale także 

wśród licznych podwykonawców oraz branż związanych z przemysłem 

stalowym, takich jak górnictwo, gazownictwo, energetyka czy transport. 

Po modernizacji huta zaczęła spełniać normy unijnej dyrektywy o  emi-

sjach przemysłowych. Dzięki ponad 3-miliardowym inwestycjom posia-

dała najnowocześniejsze instalacje, należące do najlepszych w europej-

skim przemyśle hutniczym, przyczyniające się do poprawy oddziaływania 

na środowisko naturalne. W połowie drugiej dekady XXI w. ArcelorMittal 

był największym na świecie producent stali. W 2016 r. obroty Arcelor-

Mittal sięgnęły 56,8 mld USD, a produkcja stali surowej w  zakładach fir-

my wyniosła 90,8 mln ton. Spółka była także największym producentem 

stali w Polsce oraz największym producentem koksu w Europie. Miała 

6 oddziałów w województwie małopolskim, opolskim i śląskim. W całym 

kraju koncern zatrudniał ponad 11 000 osób, a wraz ze spółkami zależ-

nymi ponad 14 00031. Niestety, na początku maja 2019 r. ArcelorMittal 

Poland ogłosił tymczasowe wstrzymanie pracy wielkiego pieca i stalowni 

w Nowej Hucie. Jako przyczynę takich działań podano zmniejszenie świa-

towego popytu na stal przy wzroście cen uprawnień do emisji dwutlenku 

węgla. Według przedstawicieli koncernu polskie huty nie mogły liczyć na 

taką rekompensatę pośrednich kosztów CO2, jaką otrzymywali produ-

cenci stali w innych krajach Unii Europejskiej. Ponadto wskazywano na 

wysokie ceny energii elektrycznej w Polsce oraz niewystarczające środki 

ochrony europejskiego rynku, co przyczyniało się do ogromnego wzrostu 

importu stali z krajów azjatyckich. Wobec protestów załogi w lipcu kie-

rownictwo koncernu ogłosiło przesunięcie terminu postoju części su-

rowcowej w krakowskiej hucie32. 

                                       
31

 https://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,21790582,arcelormittal-ukonczyl-inwes- 

tycje-w-krakowskiej-hucie-warte.html (dostęp: 6.04.2021). 
32

 ArcelorMittal: Koks niewykorzystany w Krakowie może być wykorzystany w gru-

pie, https://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,24781132,arcelormittal-koks-niewykorzy- 

stany-w-krakowie-moze-byc-wykorzystany.html; ArcelorMittal odkłada w czasie pla-

nowany na wrzesień postój w krakowskiej hucie, https://wyborcza.biz/Gieldy/ 

1,132329,25027941,arcelormittal-odklada-w-czasie-planowany-na-wrzesien-postoj.html 

(dostęp: 6.04.2021). 
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Jednak odłożenie terminu zamknięcia było bardzo krótkie. Już w listopa-

dzie 2019 r. prezes ArcelorMittal Poland Geert Verbeeck opublikował komu-

nikat, w którym stwierdzono:  

Nasze trzy wielkie piece [dwa w Dąbrowie Górniczej i jeden w Krakowie – 

przyp. P.F.] pracują obecnie na technologicznym minimum, co sprawia, że dalsze 

ograniczanie wielkości produkcji nie wchodzi w grę. Sytuacja rynkowa wciąż się po-

garsza, a prognozy nie napawają optymizmem, dlatego nie mamy wyboru – nieste-

ty, musimy tymczasowo zatrzymać wielki piec w naszej krakowskiej hucie. W wielu 

krajach spada produkcja w sektorze wytwórczym, szczególnie w motoryzacji – 

w Niemczech produkcja samochodów osobowych zmniejszyła się aż o 11%. Spadek 

koniunktury i globalna nadpodaż w hutnictwie zwiększają presję na ceny wyrobów 

gotowych, podczas gdy ceny surowców, szczególnie rudy żelaza, pozostają na wy-

sokim poziomie
33

.  

Chcąc tonować nastroje wśród załogi, zapewniano o ponownym urucho-

mieniu produkcji w warunkach ekonomicznej opłacalności. Jednocześnie przy-

pominano o tymczasowym zatrzymaniu pracy wielkiego pieca i stalowni 

w krakowskiej hucie pomiędzy sierpniem 2010 a marcem 2011 r., które zostały 

ponownie uruchomione. Dodatkowym argumentem dla ponownego urucho-

mienia instalacji wielkiego pieca miał być jego niedawny generalny remont. 

Zdaniem związkowców zamknięcie wydziałów surowcowych oznaczało utratę 

pracy przez 1,5–2 tys. osób34. Na przełomie listopada i grudnia 2019 r. praca 

wielkiego pieca została wstrzymana. Było to tylko przygotowanie do bardziej 

radykalnych działań. W październiku 2020 r. zapadła decyzja o rozebraniu 

i zezłomowaniu ostatniego wielkiego pieca w krakowskim kombinacie. W dużej 

mierze tę decyzję przyspieszyła pandemia Covid-19 i wywołany nią kryzys go-

spodarczy. Ostatni wielki piec w nowohuckim kombinacie został wygaszony, 

tym razem na zawsze35.  

                                       
33

 ArcelorMittal Poland rozpocznie postój wielkiego pieca w Krakowie 23 XI, 

https://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,25401799,arcelormittal-poland-rozpocznie-postoj- 

wielkiego-pieca-w-krakowie.html (dostęp: 6.04.2020). 
34

 Kraków. ArcelorMittal wyłącza wielki piec w krakowskiej hucie! To krok w kie-

runku zamknięcia huty?, „Gazeta Krakowska” z 6.05.2019, https://gazetakrakows- 

ka.pl/krakow-arcelormittal-wylacza-wielki-piec-w-krakowskiej-hucie-to-krok-w-kierun-

ku-zamkniecia-huty/ar/c3-14102331 (dostęp: 6.04.2021). 
35

 Definitywny koniec wielkiego pieca i stalowni w Nowej Hucie, https://life-

inkrakow.pl/w-miescie/1587,definitywny-koniec-wielkiego-pieca-i-stalowni-w-nowej-hucie 

(dostęp: 6.04.2021). 

https://gazetakrakowska.pl/krakow-arcelormittal-wylacza-wielki-piec-w-krakowskiej-hucie-to-krok-w-kierunku-zamkniecia-huty/ar/c3-14102331
https://gazetakrakowska.pl/krakow-arcelormittal-wylacza-wielki-piec-w-krakowskiej-hucie-to-krok-w-kierunku-zamkniecia-huty/ar/c3-14102331
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https://lifeinkrakow.pl/w-miescie/1587,definitywny-koniec-wielkiego-pieca-i-stalowni-w-nowej-hucie
https://lifeinkrakow.pl/w-miescie/1587,definitywny-koniec-wielkiego-pieca-i-stalowni-w-nowej-hucie
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Zakończenie 

Kombinat stalowy w Nowej Hucie stanowił główną inwestycję planu  

6-letniego. Właśnie minęło ponad 70 lat od podjęcia decyzji o jego budowie. 

Przez długi okres huta zwiększała swoje moce produkcyjne. Systematycznie 

rosło zatrudnienie, by w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX w. osiągnąć 

blisko 40 tys. pracowników. Od przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdzie-

siątych XX w. produkcja jednak regularnie spadała. Przestarzała technologia 

i archaiczne wyposażenie zakładu wymagały szybkiej modernizacji. Proces 

unowocześniania był jednak zdecydowanie dłuższy, zwłaszcza że pojawiły się 

kwestie klimatyczne, wcześniej całkowicie ignorowane. Przemiany systemowe 

z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. przyczyniły się do 

przyspieszenia tych przeobrażeń, chociaż i tak przebiegały one zdecydowanie 

zbyt wolno. W kombinacie nowohuckim symbolem transformacji politycznej 

i ekonomicznej było odrzucenie w grudniu 1989 r. patronatu Lenina i nadanie 

hucie imienia Tadeusza Sendzimira, wybitnego polskiego specjalisty z zakresu 

technologii hutniczych. Kolejnym istotnym krokiem w tych działaniach było 

przekształcenie huty w spółkę akcyjną, co jednak nastąpiło dopiero 1 maja 

1997 r. Równolegle prowadzono czynności modernizacyjne w zakresie wypo-

sażenia zakładu i wprowadzania najnowszych technologii. W ich wyniku naj-

bardziej szkodliwe dla środowiska wydziały zakładu zamknięto, a w innych 

ograniczono rozmiary produkcji. Ostatnim akordem tych działań była likwida-

cja ostatniego wielkiego pieca i zamknięcie stalowni. Dla wielu było to równo-

znaczne z upadkiem huty. Obawiano się łańcuchowej reakcji prowadzącej do 

bankructw wielu większych i drobnych podwykonawców. Z drugiej strony 

przemiany, które się dokonały, mają niewątpliwie pozytywny wpływ na klimat 

Krakowa i zdrowie jego mieszkańców. Poprzemysłowe obszary poddano rewi-

talizacji, a obowiązkiem władz miasta stało się zagospodarowanie do nowego 

życia postindustrialnej przestrzeni.  

Źródła i literatura 

ArcelorMittal: Koks niewykorzystany w Krakowie może być wykorzystany w grupie, 

https://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,24781132,arcelormittal-koks-niewykorzy-

stany-w-krakowie-moze-byc-wykorzystany.html (dostęp: 6.04.2021).  

https://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,24781132,arcelormittal-koks-niewykorzystany-w-krakowie-moze-byc-wykorzystany.html
https://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,24781132,arcelormittal-koks-niewykorzystany-w-krakowie-moze-byc-wykorzystany.html


Piotr Franaszek 

 

 

292 

ArcelorMittal odkłada w czasie planowany na wrzesień postój w krakowskiej hucie, 

https://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,25027941,arcelormittal-odklada-w-czasie-

planowany-na-wrzesien-postoj.html (dostęp: 6.04.2021). 

ArcelorMittal Poland rozpocznie postój wielkiego pieca w Krakowie 23 XI, https://wy- 

borcza.biz/Gieldy/1,132329,25401799,arcelormittal-poland-rozpocznie-postoj-

wielkiego-pieca-w-krakowie.html (dostęp: 6.04.2020). 

Barczyk K., Refleksje w 30. rocznicę odrodzenia samorządu gminnego w Polsce i I ka-

dencji Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa po wyborach 27 maja 1990 r. 

„Casus” 2020, nr 96/97. 

Bartuś Z., Huty umorzone cichaczem, „Dziennik Polski” z 20.05.2015, https://dzien- 

nikpolski24.pl/huty-umorzone-cichaczem/ar/3868609 (dostęp: 27.03.2021). 

Bodnar A., Polska–ZSRR. Współpraca gospodarcza. W 50. rocznicę Wielkiej Socjali-

stycznej Rewolucji Październikowej, Warszawa 1967. 

Chumiński J., Robotnicy polscy 1945–1956. „Stary” i „nowy” ośrodek przemysłowy na 

przykładzie Krakowa i Wrocławia, Wrocław 2015. 

Definitywny koniec wielkiego pieca i stalowni w Nowej Hucie, https://lifeinkrakow.pl/w-

miescie/1587,definitywny-koniec-wielkiego-pieca-i-stalowni-w-nowej-hucie (dostęp: 

6.04.2021).  

Dudek A., Marszałkowski T., Walki uliczne w PRL 1956–1989, Kraków 1999. 

Dzieszyński R., Franczyk J.L., Encyklopedia Nowej Huty, Kraków 2006. 

Elektrociepłownia w krakowskiej hucie przejdzie modernizację, https://www.ener-

getykacieplna.pl/wiadomosci-i-komunikaty/elektrocieplownia-w-krakowskiej-hucie- 

przejdzie-modernizacje-120229-10 (dostęp: 6.04.2021). 

Franaszek P., Gospodarka wczoraj i dziś [w:] Kraków – Nowa Huta Enter, red. D. Koczwań-

ska-Kalita,  Kraków 2016. 

Franaszek P., Nowa Huta – miasto ludzi pracy [w:] Praca, jej rola i funkcje społeczne na 

przestrzeni wieków w kontekście Europy Środkowej, red. A. Barciak, Katowice–Zabrze 

2018. 

Franaszek P., Nowa Huta w systemie gospodarczym PRL [w:] Nowa Huta – miasto walki 

i pracy red. R. Terlecki, M. Lasota i J. Szarek, Kraków 2002. 

Gierula J., Dzieje Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Hucie-Bieńczycach 

w latach 1952–2002, Kraków 2002. 

Golonka-Czajkowska M., Nowe miasto nowych ludzi. Mitologie nowohuckie, Kraków 

2013. 

Gołaszewski T., Kronika Nowej Huty. Od utworzenia działu projektowania Nowej Huty 

do pierwszego spustu surówki wielkopiecowej, Kraków 1955. 

https://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,21790582,arcelormittal-ukonczyl-inwestycje-w-

krakowskiej-hucie-warte.html (dostęp: 6.04.2021). 

Huta im. Tadeusza Sendzimira S.A. w Krakowie 1949–1999, Kraków 1999. 

Informacja o wynikach kontroli prywatyzacji Polskich Hut Stali SA, Warszawa grudzień 

2006 r., https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,1268.html 

(dostęp: 27.03.2021). 

https://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,25027941,arcelormittal-odklada-w-czasie-planowany-na-wrzesien-postoj.html
https://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,25027941,arcelormittal-odklada-w-czasie-planowany-na-wrzesien-postoj.html
https://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,25401799,arcelormittal-poland-rozpocznie-postoj-wielkiego-pieca-w-krakowie.html
https://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,25401799,arcelormittal-poland-rozpocznie-postoj-wielkiego-pieca-w-krakowie.html
https://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,25401799,arcelormittal-poland-rozpocznie-postoj-wielkiego-pieca-w-krakowie.html
https://dziennikpolski24.pl/huty-umorzone-cichaczem/ar/3868609
https://dziennikpolski24.pl/huty-umorzone-cichaczem/ar/3868609
https://lifeinkrakow.pl/w-miescie/1587,definitywny-koniec-wielkiego-pieca-i-stalowni-w-nowej-hucie
https://lifeinkrakow.pl/w-miescie/1587,definitywny-koniec-wielkiego-pieca-i-stalowni-w-nowej-hucie
https://www.energetykacieplna.pl/wiadomosci-i-komunikaty/elektrocieplownia-w-krakowskiej-hucie-przejdzie-modernizacje-120229-10
https://www.energetykacieplna.pl/wiadomosci-i-komunikaty/elektrocieplownia-w-krakowskiej-hucie-przejdzie-modernizacje-120229-10
https://www.energetykacieplna.pl/wiadomosci-i-komunikaty/elektrocieplownia-w-krakowskiej-hucie-przejdzie-modernizacje-120229-10
https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,1268.html


Modernizacja kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie… 

 

293 

IPN Kr 47/65, Szyfrogram nr 1547 z 4.05.1988 r., k. 127–129. 

Kałuża V., Restrukturyzacja i prywatyzacja HTS S.A. [w:] Huta im. Tadeusza Sendzimira 

S.A w Krakowie 1949–1999, Kraków 1999. 

Kałuża V., Z nowym patronem [w:] Huta im. Tadeusza Sendzimira S.A. w Krakowie 

1949–1999, Kraków 1999. 

Kasprzycki R., Opozycja polityczna w Krakowie w latach 1988–1989, Kraków 2003. 

Klich-Kluczewska B., Przez dziurkę od klucza. Życie prywatne w Krakowie (1945–1989), 

Warszawa 2005. 

Kraków – przestrzenie kulturowe, red. J. Bujak, A. Zambrzycka-Steczkowska, R. Godula, 

Kraków 1993. 

Kraków. ArcelorMittal wyłącza wielki piec w krakowskiej hucie! To krok w kierunku 

zamknięcia huty?, „Gazeta Krakowska” z 6.05.2019, https://gazetakrakowska.pl/ 

krakow-arcelormittal-wylacza-wielki-piec-w-krakowskiej-hucie-to-krok-w-kierunku-

zamkniecia-huty/ar/c3-14102331 (dostęp: 6.04.2021). 

Mikrut L., Nowa Huta – największy obiekt przemysłowy w Polsce [w:] Huta im. Tadeu-

sza Sendzimira S.A. w Krakowie 1949–1999, Kraków 1999. 

Nowa Huta – miasto walki i pracy, red. R. Terlecki, M. Lasota, J. Szarek, Kraków 2002. 

Nowa Huta przeszłość i wizja. Studium muzeum rozproszonego, Kraków 2005. 

Nowa Huta. Miasto krzyża i pracy, red. J.L. Franczyk, M. Lasota, J. Szczepaniak, Kraków 

2009. 

Nowak E., Moja Solidarność. Lata 1980–1981 w Nowej Hucie, Kraków 2015. 

Otwarcie nowoczesnej walcowni zimnej w Krakowie, https://poland.arcelormit-

tal.com/fileadmin/Content/informacje_prasowe/ArcelorMittal_Poland_otwiera_z

modernizowana_walcownie_zimna.pdf (dostęp: 31.03.2021). 

Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski 1939–1989, Warszawa 1996. 

Ponad 220 mln zł na inwestycje w hucie ArcelorMittal Poland w Krakowie , 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ponad-220-mln-zl-na-inwestycje-w-hucie-

ArcelorMittal-Poland-w-Krakowie-2478467.html (dostęp: 6.04.2021). 

Rogozik M., Wielki piec nr 5: skontrolowaliśmy, jak idzie remont w środku gara, „Dzien-

nik Polski” z 25.06.2016, https://dziennikpolski24.pl/wielki-piec-nr-5-skontrolowalis-

my-jak-idzie-remont-w-srodku-gara-zdjecia-wideo/ar/10313216 (dostęp: 6.04.2021). 

Roszkowski W., Najnowsza historia Polski 1980–2002, t. 3, Warszawa 2003. 

Salwiński J., Decyzje o lokalizacji Nowej Huty pod Krakowem. Stan wiedzy [w:] Narodzi-

ny Nowej Huty, red. J.M. Małecki, Kraków 1999. 

Skarb Państwa powołał spółkę Polskie Huty Stali SA, https://www.parkiet.com/artykul/ 

239215.html; Polskie Huty Stali już nie polskie, http://zaprasza.net/a_y.php?article 

_id=4193 (dostęp: 25.03.2021). 

Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych z 25 września 1981 r., http://isap.sejm. 

gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19810240122/O/D19810122.pdf (dostęp: 20.03. 

2021). 

https://gazetakrakowska.pl/krakow-arcelormittal-wylacza-wielki-piec-w-krakowskiej-hucie-to-krok-w-kierunku-zamkniecia-huty/ar/c3-14102331
https://gazetakrakowska.pl/krakow-arcelormittal-wylacza-wielki-piec-w-krakowskiej-hucie-to-krok-w-kierunku-zamkniecia-huty/ar/c3-14102331
https://gazetakrakowska.pl/krakow-arcelormittal-wylacza-wielki-piec-w-krakowskiej-hucie-to-krok-w-kierunku-zamkniecia-huty/ar/c3-14102331
https://poland.arcelormittal.com/fileadmin/Content/informacje_prasowe/ArcelorMittal_Poland_otwiera_zmodernizowana_walcownie_zimna.pdf
https://poland.arcelormittal.com/fileadmin/Content/informacje_prasowe/ArcelorMittal_Poland_otwiera_zmodernizowana_walcownie_zimna.pdf
https://poland.arcelormittal.com/fileadmin/Content/informacje_prasowe/ArcelorMittal_Poland_otwiera_zmodernizowana_walcownie_zimna.pdf
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ponad-220-mln-zl-na-inwestycje-w-hucie-ArcelorMittal-Poland-w-Krakowie-2478467.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ponad-220-mln-zl-na-inwestycje-w-hucie-ArcelorMittal-Poland-w-Krakowie-2478467.html
https://dziennikpolski24.pl/wielki-piec-nr-5-skontrolowalismy-jak-idzie-remont-w-srodku-gara-zdjecia-wideo/ar/10313216
https://dziennikpolski24.pl/wielki-piec-nr-5-skontrolowalismy-jak-idzie-remont-w-srodku-gara-zdjecia-wideo/ar/10313216
https://www.parkiet.com/artykul/239215.html
https://www.parkiet.com/artykul/239215.html
http://zaprasza.net/a_y.php?article_id=4193
http://zaprasza.net/a_y.php?article_id=4193


Piotr Franaszek 

 

 

294 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali, DzU 2001, 

nr 111, poz. 1196, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20 

011111196 (dostęp: 27.03.2020). 

Wantuch D., Wzrasta zanieczyszczenie rakotwórczymi substancjami w Nowej Hucie, 

https://wyborcza.biz/biznes/1,149543,19977477,wzrasta-zanieczyszczenie-rako-

tworczymi-substancjami-w-nowej.html (dostęp: 6 .04.2021). 

W Krakowie powstanie najnowocześniejsza walcownia w Europie, https://krakow. 

naszemiasto.pl/w-krakowie-powstanie-najnowoczesniejsza-walcownia-w-europie/ 

ar/c3-6193279 (dostęp: 31.03.2021). 

Modernization of the metallurgical plant in Nowa Huta  
at the turn of the 20th and 21st centuries 

Summary 

Established in the 1950s, the metallurgical plant in Nowa Huta was the flagship 

symbol of <socialist modernization> implemented by the communist authorities. The 

factory was systematically expanded until the mid-1970s. The outdated technology and 

archaic equipment of the plant required quick modernization. However, this process 

was much longer, especially as there were some climate issues that had previously 

been completely ignored. In the conditions of the deepening crisis of the 1980s 

covering the entire country, the situation in the plant became more and more difficult. 

The factory was threatened with bankruptcy. The repair process of the Polish steel 

industry began in the early 1990s. Also in Nowa Huta, the technical and technological 

modernization of the plant began. An equally important task was the decentralization 

of the management of the smelter, restructuring and privatization. This process was 

completed only in 2004, after the plant was taken over by a concern later known as 

ArcelorMittal Poland SA. Further modernization activities were carried out in terms of 

plant equipment and the introduction of the latest technologies. As a result, the most 

environmentally damaging branches of the plant were closed, and in others the 

production volume was reduced. 

Key words: modernization, privatization, Nowa Huta, metallurgical plant, ArcelorMittal 

Poland SA 
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Wymiary lokalne modernizacji  





Adriana Merta-Staszczak 

Politechnika Wrocławska 

Przemiany modernizacyjne we Wrocławiu  

po 1989 roku 

Wstęp 

Potencjał miast można rozpatrywać na poziomie ekonomicznym (źródła 

dochodów i wydatki), społecznym (grupy społeczne, wykonywana praca, miej-

sce zamieszkania, poziom dochodów), przestrzennym (kształtowanie zabudo-

wy, układu, wykorzystanie nieruchomości), gospodarczym (zasoby, produkcja, 

usługi, handel) oraz technologicznym. Na ich rozwój i stopień wykorzystania 

wpływają trzy grupy związane ze sobą przestrzenią miejską: mieszkańcy, admi-

nistracja miasta lub gminy oraz środowiska biznesu1. Zmiany w zakresie ich 

działalności, inicjatyw oraz podejmowanej współpracy w Polsce wyznaczał rok 

1989. W okresie PRL rozwijały się miasta uzależnione przede wszystkim od 

powstawania zakładów przemysłowych, często monofunkcyjne, związane tylko 

z jedną gałęzią przemysłu i jej podporządkowane2. Równocześnie życie miejskie 

było w tym okresie symbolem awansu społecznego, postępu i polepszenia 

warunków życia związanego z możliwością nauki oraz podjęcia pracy. Nato-

miast jedną z konsekwencji transformacji ustrojowej w Polsce były przemiany 

w modelu rozwoju społeczno-gospodarczego, opierające się na restrukturyzacji 

i prywatyzacji gospodarki. W miastach radykalnie zmieniła się struktura zatrud-

nienia charakteryzująca się zmniejszeniem liczby pracowników przemysłu na 

korzyść sektora usług. Zaktywizowały się również samorządy terytorialne. Lo-

kalne władze, będące reprezentantem interesów mieszkańców, stanęły przed 

wyzwaniem związanym z restrukturyzacją całej gospodarki.  

                                       
1
 W. Wańkowicz, Rozwój miast – spójność, integracja, rewitalizacja, „Problemy 

Rozwoju Miast” 2012, nr 9/3, s. 53. 
2
 G. Węcławowicz, M. Łobtocka, A. Baucz, Rozwój miast w Polsce. Raport wpro-

wadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010, s. 10. 
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Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Wrocław zmagał się z du-

żym deficytem budżetowym, infrastruktura miejska wymagała licznych 

remontów i usprawnień. Trudna sytuacja panowała również w państwo-

wych zakładach przemysłowych, które musiały ulec likwidacji lub trans-

formacji. Pomimo trudności, również tych wynikających z ówczesnej sytu-

acji ekonomicznej kraju, na dynamiczny rozwój Wrocławia w kolejnych 

latach wpłynęły dwa podstawowe czynniki. Pierwszym z nich było atrak-

cyjne położenie geograficzne, ułatwiające nawiązywanie współpracy 

z innymi krajami. Inwestycje związane z nowymi połączeniami obsługiwa-

nymi przez kolej i Port Lotniczy oraz stworzenie korzystnych warunków dla 

przedsiębiorców oznaczały rozwój prywatnej działalności, otwarcie się na 

nowe inwestycje i zagraniczny kapitał oraz inwestorów, wprowadzenie 

nowych metod zarządzania, dynamiczny rozwój działalności gospodarczej, 

poprawę poziomu usług publicznych i pracy urzędów, rewitalizację i lepsze 

zagospodarowanie obszarów zdegradowanych. Natomiast drugim czynni-

kiem była różnorodność produkcji przemysłowej opartej m.in. na przemy-

śle elektrotechnicznym, energetycznym, chemicznym, metalowym, ob-

róbki drewna oraz lekkim i spożywczym3. Zróżnicowany rynek pracy 

i nowe inwestycje sprawiły, że Wrocław należał do podregionów miast, 

w których w latach 2000–2006 odnotowano najszybciej wzrastający po-

ziom dochodu narodowego w tempie 5,2% w roku. Wyprzedzał go jedynie 

obszar warszawski ze wskaźnikiem na poziomie 5,8%4. 

Wrocław jako ośrodek rozwijający się 

Efektywne wykorzystanie korzystnych czynników sprawiło, że Wrocław 

obok Warszawy, Poznania, Krakowa i Trójmiasta uzyskał status najbardziej 

konkurencyjnego miasta w kraju5. Wartość i rozpoznawalność miasta podno-

siły jego cenne zabytki: średniowieczne kościoły, zespoły urbanistyczne (m.in. 

Ostrów Tumski, osiedle Biskupin, Księże Małe), kamienice, historyczne bu-

dynki obecnych muzeów (m.in. Arsenału), dawnych klasztorów oraz mosty 

                                       
3
 E. Mühle, Historia Wrocławia, Warszawa 2016, s. 277. 

4
 G. Węcławowicz, M. Łobtocka, A. Baucz, dz. cyt., s. 79. 

5
 Tamże, s. 14. 
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(m.in. most Tumski)6. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytkowych 

symboli miasta stała się Hala Stulecia zaprojektowana na początku XX w. 

przez Maksa Berga. Obecnie kontrastuje ona z drugim charakterystycznym 

dla miasta, nowoczesnym obiektem – Sky Tower, najwyższym budynkiem 

w Polsce pełniącym funkcje apartamentowca, biurowca i galerii handlowej. 

Rosnący status miasta sprawił, że stało się ono również gospodarzem 

ważnych wydarzeń: 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego 

(1997 r.), Milenium Wrocławia (2000 r.), szczytu Trójkąta Weimarskiego 

(2003 r.), Europejskiego Szczytu Regionów i Miast (2005 r.), Międzynarodo-

wego Forum Przedsiębiorców Futurallia (2006 r.), Mistrzostw Świata w Akro-

batyce Sportowej (2010 r.), Global Forum (2010 r.), Europejskiego Kongresu 

Kultury (2011 r.), Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro (2012 r.)7. W 2016 r. 

Wrocław uzyskał także status Europejskiej Stolicy Kultury.  

Podnoszący się poziom życia w mieście związany z jego atrakcyjnością, 

rozwojem rynku pracy i ośrodków akademickich wpływał na zwiększenie się 

liczby mieszkańców (rys. 1). Ludności przybywało szczególnie w latach 1989–

1990, po czym odnotowano spadek utrzymujący się przez kolejne dziesięć lat. 

Był on wynikiem kilku czynników. Jednym z nich okazała się aktualizacja danych 

statystycznych ze spisu powszechnego przeprowadzonego w 1988 r. o liczbie 

faktycznych mieszkańców. Poza tym likwidacja zakładów przemysłowych oraz 

hoteli robotniczych była powodem zmniejszenia się liczby osób czasowo prze-

bywających w mieście. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. wystąpiło 

także zjawisko przepełnienia miasta (w 1994 r. gęstość zaludnienia wynosiła 

2196 osób na km2) powodujące przenoszenie się osób do miejscowości 

w okolicach Wrocławia8. Dodatkowym czynnikiem był niski przyrost naturalny. 

Ponowny okres wzrostowy nastąpił w latach 2000–2005 oraz od roku 2010.  

We Wrocławiu, jak w pozostałych dużych ośrodkach miejskich, brakowało 

pełnych i wiarygodnych danych dotyczących liczby osób faktycznie zamiesz-

kujących w obrębie miasta. W mieście przebywało czasowo ponad 100 tys. 

                                       
6
 Rejestr zabytków miasta Wrocławia, https://bip.um.wroc.pl/artykuly/204/zabyt-

ki-wroclawia (dostęp: 2.04.2021). 
7
 O Wrocławiu, https://bip.um.wroc.pl/artykuly/196/o-wroclawiu (dostęp: 2.04. 

2021). 
8
 Ludność i procesy demograficzne we Wrocławiu w latach 1989–1994, Wrocław 

1995, s. 4. 
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studentów, którzy w dużej części pochodzili z innych miejscowości. Zazwyczaj 

nie byli oni ujmowani w statystykach, ponieważ nie mieli zameldowania na 

terenie miasta. Wrocław stanowi też stolicę regionu i ośrodek gospodarczy, 

co powoduje, że w ciągu dnia przebywa tu znacznie więcej osób niż tylko jego 

mieszkańcy. Dodatkowo w ostatnich latach rozwinęła się w mieście turystyka. 

W 2018 r. we Wrocławiu zlokalizowanych było 8,9% wszystkich obiektów 

turystycznych województwa oraz około 1/5 hoteli działających na jego tere-

nie9. Z bazy turystycznej we Wrocławiu w 2018 r. skorzystało 35,1% turystów 

odwiedzających województwo dolnośląskie oraz 55,5% ogółu turystów za-

granicznych. Pod względem wartości podstawowych wskaźników obrazują-

cych rozmiary i wykorzystanie bazy noclegowej Wrocław znalazł się na pierw-

szych pozycjach wśród powiatów województwa dolnośląskiego.  

 

 

Rysunek 1. Ludność Wrocławia w latach 1989–2019 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników statystycznych za lata 1990–
2020. 

                                       
9
 Turystyka w województwie dolnośląskim w 2018 r., Urząd Statystyczny we Wro-

cławiu, s. 7, https://wroclaw.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/ 

sport-turystyka/turystyka-w-wojewodztwie-dolnoslaskim-w-2018-r-,1,7.html (dostęp: 

2.04.2021). 
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Wprowadzenie gospodarki rynkowej skutkowało narastającym różnico-

waniem poziomu materialnego ludności i związanymi z tym problemami ubó-

stwa, bezrobocia i bezdomności. W latach 2005–2008 odsetek osób w go-

spodarstwach domowych żyjących poniżej minimum egzystencji zauważalnie 

się zmniejszał. W 2005 r. średnio w kraju wynosił 12,3%, w 2006 r. – 7,8%, 

w 2007 r. – 6,6%, w 2008 r.– 5,6%. W województwie dolnośląskim sięgał od-

powiednio: 13,4%, 8,2%, 5,4% i 5,3%10.  

Na budowanie potencjału miasta wpływał podział środków budżetowych 

przeznaczanych na wsparcie i rozwój poszczególnych dziedzin życia (tab. 1). 

Najwyższe wydatki Wrocławia kierowane były od lat dziewięćdziesiątych 

XX w. do działów: oświata i wychowanie (szkoły i przedszkola, szkolnictwo 

wyższe, organizacja nauki i metod pracy, centra i ośrodki kształcenia nauczy-

cieli, kursy zawodowe, internaty, schroniska młodzieżowe, młodzieżowe 

ośrodki wychowawcze, ośrodki socjoterapii, infrastruktura sportowa) oraz 

transport i łączność (lokalny transport zbiorowy, drogi publiczne i wewnętrz-

ne). Przykładowo w 2015 r. środki na oświatę i wychowanie przekroczyły 

971 mln zł, a na transport 185 mln zł11. W 2016 r. było to 1064,3 mln 

i 666,7 mln zł12, w 2017: 1152 mln zł i 763,6 mln zł13, a w 2018 – ponad 

1158,5 mln zł i 963 mln zł14. Od 2015 r. zauważalnie spadły środki na pomoc 

społeczną obejmującą: dofinansowanie placówek opiekuńczo-wychowaw- 

czych, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, rodzin zastępczych, 

na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczenia 

rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego. Zmniejszono również środki na 

pomoc społeczną obejmującą dzienne ośrodki opiekuńcze i domy pomocy 

społecznej oraz przyznawaną z powodu ubóstwa, bezrobocia niepełnospraw-

ności, bezradności długotrwałej choroby. Istotnym elementem w strukturze 

biznesu było też finansowanie zadań z zakresu ochrony kultury i ochrony 
                                       

10
 G. Węcławowicz, M. Łobtocka, A. Baucz, dz. cyt., s.67. 

11
 Budżet Wrocławia w 2015 r., https://www.wroclaw.pl/budzet-wroclawia-2015-

ile-kosztuje-wroclaw (dostęp: 2.04.2021). 
12

 Budżet Wrocławia w 2016, https://www.wroclaw.pl/budzet-wroclawia/2016/ 

(dostęp: 2.04.2021). 
13

 Budżet Wrocławia w 2017, https://www.wroclaw.pl/budzet-wroclawia/2017/ 

(dostęp: 2.04.2021). 
14

 Budżet Wrocławia w 2018, https://www.wroclaw.pl/budzet-wroclawia/2018/ 

(dostęp: 2.04.2021). 
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dziedzictwa narodowego (teatry, filharmonie, orkiestry, chóry, kapele, domy 

i ośrodki kultury, świetlice, kluby, galerie, biura wystaw artystycznych, centra 

kultury i sztuki, biblioteki, muzea, ochrona zabytków, opieka nad zabytkami). 

W tym sektorze od połowy lat dziewięćdziesiątych XX w. odsetek nakładów 

z budżetu wzrastał od 3,7% (1995 r.) do 8,4% w 2015 r. Następnie spadł 

o ponad połowę w latach kolejnych. Należy jednak pamiętać, że środki na ten 

cel pozyskiwane były z innych źródeł, szczególnie w okresie przygotowywania 

się do wydarzeń roku Europejskiej Stolicy Kultury. Dodatkowe fundusze po-

chodziły z programów wieloletnich Rządu RP, Unii Europejskiej, Norway 

Grants, sponsorów oraz wpływu ze sprzedanych biletów i wejściówek15. 

W 2011 r. ogólne wydatki na kulturę wynosiły 214,21 zł na jednego miesz-

kańca, a w 2014 r. – 506,38 zł.  

Tabela 1. Wydatki z budżetu Wrocławia w latach 1995–2019 

Wyszczególnienie 1995 2001 2005 2010 2015 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ogółem 100 100 100 100 100 100 100 100 

Transport i łączność . 18,5 24 21,3 18,05 16,2 17,6 17,4 

Gospodarka 
mieszkaniowa 

14,1d 12,8 8 8,7 6,7 6,5 7,3 6,7 

Administracja 
publiczna 

6,1 6,4 . 6,3 6,6 6,6 6,7 6,1 

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

. . . 1,8 1,6 1,6 1,6 1,7 

Oświata  
i wychowanie 

26 22,8 26,4 21,5 26,2 27,2 27,2 26,2 

Pomoc społeczna 5,5 8,1 . 7,6 7,3 4,4 4,4 4,3 

Gospodarka ko-
munalna i ochrona 
środowiska 

14,1c 7 5,5 9,05 10,4 9,4 8,7 8,8 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa naro-
dowego 

3,7b 4,2 4,3 4,8 8,4 3,8 4 3,6 

                                       
15

 J. Broda i in. (red.), Kultura – Obecna! Diagnoza potencjału kulturowego Wro-

cławia oraz Dokument programowy rozwoju kultury w perspektywie 2020+, Wrocław 

2018, s. 10. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kultura fizyczna . 1,3a . 5a 1,7 5,1 4,7 3,5 

Działalność  
usługowa 

. . . 0,8 0,7 1,3 1 1 

Ochrona zdrowia 11,6 1,5 1,6 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 

Pozostałe 18,9 17,4 30,2 12,05 11,45 17,1 16,1 20 

a – kultura fizyczna i sport; b – kultura i sztuka; c – gospodarka komunalna;  

d – gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne; e – łącznie 

gospodarka komunalna i mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne. 

Pozostałe: leśnictwo i rolnictwo, edukacyjna opieka wychowawcza, pozostałe zadania 

w zakresie polityki społecznej. 

. – brak danych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników statystycznych Wrocławia oraz 

Budżetów Wrocławia za lata 1995–2020. 

Wrocław jako ośrodek akademicki regionu 

Największe wrocławskie uczelnie wyższe skoncentrowane zostały przede 

wszystkim w okolicy placu Grunwaldzkiego (Politechnika Wrocławska, Uni-

wersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny16), Starego Miasta (Uniwersy-

tet Wrocławski, Akademia Sztuk Pięknych) oraz w rejonie ul. Ślężnej (Uniwer-

sytet Ekonomiczny), choć pojedyncze budynki funkcjonują również w innych 

częściach miasta. Część z nich została utworzona w budynkach ocalałych po 

II wojnie światowej, jednak znaczące inwestycje w infrastrukturze miały miej-

sce od lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w., szczególnie w okolicach 

placu Grunwaldzkiego17. W ten sposób zostały zagospodarowane również 

przestrzenie w dzielnicach, które wcześniej pełniły inne funkcje18. Przykłado-

wo, na potrzeby Politechniki od lat dziewięćdziesiątych XX w. oddano przy 

ul. Janiszewskiego siedzibę Instytutu Telekomunikacji i Akustyki oraz budynek 

Instytutu Matematyki, w 2000 r. zakończono budowę Centrum Transferu 

Technologii przy Smoluchowskiego, w 2006 r. oddano kompleks „Geocen-

                                       
16

 Do 2012 r. funkcjonowała pod nazwą Akademia Medyczna. 
17

 K. Popiński, Rozwój naukowo-dydaktycznej bazy lokalowej wrocławskich szkół 

wyższych w latach 1945-1989, „Społeczeństwo i Ekonomia” 2014, nr 1, s. 192. 
18

 B. Miszewska, R. Szmytkie, Rozszerzanie się przestrzeni akademickiej we Wro-

cławiu, „Studia Miejskie” 2012, t. 5, s. 30. 
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trum” przy ul. Na Grobli, Centrum Dydaktyczno-Technologiczne „Technopo-

lis”, a także „Bibliotech” przy pl. Grunwaldzkim19. W późniejszych latach od-

dano także budynek Strefy Kultury Studenckiej przy ul. Hoene- 

-Wrońskiego (2015 r.) i Centrum Geo-3EM przy ul. Na Grobli (2019 r.) wypo-

sażone w nowoczesne pracownie badawcze. W 2015 r. uczelnia kupiła gmach 

dawnego szpitala przy ul. Hoene-Wrońskiego, który powstał na początku 

XX w. według projektu Maxa Berga. Początkowo znajdowała się w nim siedzi-

ba miejskiego Szpitala Dziecięcego, a po 1945 r. – Klinika Endokrynologii 

i Diabetologii Wieku Rozwojowego oraz Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardio-

logii20. Inną ciekawą inwestycją uczelni, która wpisała się w krajobraz miasta, 

była uruchomiona w październiku 2013 r. „Polinka” – kolej liniowa PWr łączą-

ca główny kampus z budynkami przy ul. Na Grobli znajdującymi się po drugiej 

stronie Odry. Wybudowano ją, aby ułatwić przemieszczanie się pracowników 

i studentów, skracając drogę między dwoma ośrodkami, ale szybko stała się 

atrakcją turystyczną. Podejmowane inwestycje, skierowane przede wszystkim 

do społeczności akademickiej, stanowiły równocześnie ważny aspekt w roz-

woju miasta. Wpisywały się w to również środki finansowe uzyskiwane przez 

uczelnie. Przykładowo w 2002 r. przychody miasta wynosiły niemal 1,5 mld zł, 

a przychody pięciu największych uczelni (Uniwersytet, Politechnika, Akademia 

Rolnicza, Akademia Ekonomiczna, Akademia Wychowania Fizycznego) – pra-

wie 750 mln zł21. 

Rozbudowy infrastruktury wymagała zwiększająca się liczba osób studiu-

jących we Wrocławiu. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesią-

tych XX w. funkcjonowało tu dziewięć szkół wyższych, na których studiowało 

33,6 tys. osób (tab. 2). Dziesięć lat później liczba ta się potroiła i we Wrocła-

wiu uczyło się ponad 108 tys. osób. W 2010/2011 r. wystąpiła rekordowa 

liczba studentów wrocławskich przekraczająca 146 tys. W kolejny latach na 

uczelniach w całym kraju odnotowano spadek liczby studiujących związany 

                                       
19

 Historia i rozwój, https://pwr.edu.pl/uczelnia/informacje-ogolne/historia-i-roz- 

woj/historia (dostęp: 2.04.2021). 
20

 Nowe inwestycje PWr, https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/nowe-inwe- 

stycje-pwr---centrum-badawcze-przy-ul-na-grobli-11247.html (dostęp: 2.04.2021). 
21

 E. Okrasa, K. Popiński, Zmiany w strukturze zasobów przestrzennych szkół wyż-

szych Wrocławia w dobie transformacji [w:] Przemiany przestrzeni miast i stref pod-

miejskich, red. J. Słodarczyk, R. Klimek, Opole 2006, s. 251. 
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z procesami demograficznymi. Pomimo tego w dużych ośrodkach akademic-

kich wystąpił relatywnie mniejszy spadek studiujących niż na uczelniach 

mniejszych lub peryferyjnych22. Niemal niezmienna w tych latach była prze-

waga osób studiujących dziennie. Zwiększająca się liczba osób studiujących 

na wrocławskich uczelniach powodowała wyraźne zmiany w funkcjonowaniu 

miasta. Wzrosło zapotrzebowanie na mieszkania do wynajęcia, usługi gastro-

nomiczne, rozrywkowe, ale również na pracę dorywczą. W rankingu udziału 

ludności z wykształceniem wyższym w 2002 r. Wrocław zajmował szóste miej-

sce (19,8%), za Sopotem (23,9%), Warszawą (23,4%), Lublinem (20,9%), Rze-

szowem (20,8%) i Krakowem (20,1%)23. Stanowił także atrakcyjne miejsce do 

kontynowania nauki lub pracy, ponieważ we Wrocławiu po studiach zostawa-

ło 42,5% absolwentów szkół wyższych, co sytuowało go pod tym względem 

na czwartym miejscu pośród miast wojewódzkich (ex aequo z Krakowem) – za 

Warszawą (52,4%), Łodzią (47,8%), Szczecinem (42,7%)24. 

Tabela 2. Liczba osób studiujących we Wrocławiu w latach 1989–2020 

Rok  
akademicki 

Liczba 
uczelni 

Studenci w tysiącach 

ogółem 
w tym 

kobiety 

w tym z ogółem studiów 

dziennych wieczorowych zaocznych 

1989/90 9 33,6 16,8 27,4 0,3 6,0 

1994/1995 9 53,9 27,5 40,7 0,8 12,5 

1999/2000 17 108,6 59,3 54,6 6,5 47,5 

2004/2005 22 139,9 77,9 11,8 1,8 13,1 

2010/2011 25 146,1 82,4 80,6 65,4 

2015/2016 24 119,7 66,7 79,3 40,4 

2019/2020 25 110,1 60,9 72,2 37,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników statystycznych Wrocławia za lata 

1989–2020. 

Oprócz uczelni wyższych we Wrocławiu powstało wiele innych jednostek 

naukowych: samodzielne jednostki Polskiej Akademii Nauk (Instytut Immuno-

                                       
22

 D. Rokita-Poskart, Ekonomiczne konsekwencje zmniejszającej się liczby studen-

tów w ośrodkach akademickich w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geogra-

phica Socio-Oeconomica” 2018, nr 33, s. 31. 
23

 G. Węcławowicz, M. Łobtocka, A. Baucz, dz. cyt., s. 126. 
24

 Tamże, s. 138. 
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logii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszwelda, Instytut Niskich Tempe-

ratur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego, Zakład An-

tropologii) oraz jednostki terenowe (m.in. Centrum Badań Kosmicznych, Za-

kład Fizyki Słońca, Instytut Matematyczny, Instytut Ochrony Przyrody). Ro-

Rosnący potencjał związany z sektorem oświaty doprowadził do powstania 

Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii utworzonego w 1995 r. przy 

Politechnice Wrocławskiej w formie jednostki ogólnouczelnianej25, Parku 

Technologicznego, Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki, KGHM CUPRUM 

Centrum Badawczo-Rozwojowego, Instytutu Automatyki Systemów Energe-

tycznych, a także Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego we Wrocławiu. 

Rozwój wrocławskiego przemysłu i przedsiębiorczości 

Do połowy 1995 r. w ówczesnym województwie wrocławskim przekształ-

ceniom własnościowym poddano 187 przedsiębiorstw, czyli 58,8% wszystkich 

przedsiębiorstw państwowych sprzed procesu prywatyzacji (funkcjonujących 

w 1990 r.)26. Najwięcej z nich – 56,7% – zostało zlikwidowanych, 25,1% sta-

nowiły przedsiębiorstwa rolne włączone do Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa, a 18,2% przekształcono w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. 

W tym czasie w przekształcanych przedsiębiorstwach pracowało ogółem 

44 114 osób, w tym w przemyśle – 31 348, budownictwie – 9312, handlu 

i naprawach – 1326 oraz 897 w transporcie27. Przemiany wywołały falę bez-

robocia, którą odnotowano w całym kraju, choć dotyczyła ona szczególnie 

rejonów północnych i południowo-zachodnich, gdzie istniała wcześniej 

znaczna liczba państwowych gospodarstw rolnych i spółdzielni produkcyj-

nych28. Mimo powszechnych likwidacji zakładów pracy we Wrocławiu prze-

                                       
25

 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce – raport 2014, red. A. Bąkowski, 

M. Mażewski, Poznań–Warszawa 2015, s. 71. 
26

 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w wojewódzkie wrocławskim stan 

w dniu 30.06.1995, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 1995, s. 8. 
27

 Tamże, s. 19. 
28

 A. Jarosz-Nojszewska, Bezrobocie w Polsce w latach 1918–2018, „Kwartalnik Ko-

legium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa” 2018, 

nr 3, s. 113. 
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trwały niektóre wielkie przedsiębiorstwa, m.in. Państwowa Fabryka Wago-

nów „Pafawag” (od 2001 r. pod nazwą Bombardier Transportation Polska Sp. 

z o.o.) i Fabryka Maszyn Rolniczych „Archimedes” (od 1994 r. „Archimedes” 

Spółka Akcyjna). Jednakże część z nich wobec zagranicznej konkurencji szybko 

traciła na znaczeniu. W tej grupie znalazły się m.in. Browar Piastowski, Wro-

cławskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych (upadłość ogłoszono w 2002 r.) 

oraz wpisany do rejestru zabytków Młyn Sułkowice, stanowiący w PRL Pań-

stwowe Przedsiębiorstwo Zakłady Młynarskie Sułkowice (upadłość ogłoszono 

w 1992 r.). Zamknięte przedsiębiorstwa szybko zastępowały nowo powstające 

firmy. Na terenie miasta w końcu 1998 r. było zarejestrowanych 8,4 tys. firm 

prowadzących działalność przemysłową, w tym 7,4 tys. zakładów osób cywil-

nych, ponad 900 spółek prawa handlowego, ponad 300 spółek z udziałami 

kapitału zagranicznego29. W ostatnich latach we Wrocławiu utworzono około 

85 tys. miejsc pracy, z czego ponad 50 tys. w sektorze produkcyjnym, 35 tys. 

w usługach30. Rosła liczba dużych (powyżej 49 osób) zakładów przemysło-

wych, chociaż wyraźny skok nastąpił do 2010 r., kiedy ich liczba w porówna-

niu do 1990 r. wzrosła ponad trzykrotnie (tab. 3).  

Z rozwojem rynku pracy wiązała się przewaga osób zatrudnionych 

w przemyśle w porównaniu z innymi sektorami gospodarki (tab. 4). Spośród 

wszystkich zatrudnionych w 1990 r. ponad 30% pracowało w przedsiębior-

stwach przemysłowych. Pomimo stopniowego spadku udziału zatrudnionych 

w tym sektorze stanowili oni nadal największą grupę zawodową. Należy jed-

nak zaznaczyć, że w porównaniu z latami dziewięćdziesiątymi XX w. w 2019 r. 

liczba osób zatrudnionych w przemyśle zmniejszyła się o połowę. Poza 

uwzględnionymi w tabeli grupami w 2019 r. 11,4% osób pracowało w eduka-

cji, 10,4% – w administracji, 9,6% – w informacji i komunikacji, 7,8% prowa-

dziło działalność profesjonalną, naukową i techniczną, 7% zatrudniono 

w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, a 5,2% działało w finansach 

i ubezpieczeniach31.  

                                       
29

 Wrocław w liczbach 2000, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 67. 
30

 T. Matejuk, Wrocław to nie tylko usługi. Nowe fabryki wciąż powstają, 

6.05.2017, https://wroclife.pl/nasze-miasto/kariera-biznes/nowe-fabryki-we-wroclawiu/ 

(dostęp: 2.04.2021). 
31

 Rocznik statystyczny Wrocławia 2020, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wro-

cław 2020, s. 109. 
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Tabela 3. Liczba dużych
32

 przedsiębiorstw przemysłowych we Wrocławiu  

w latach 1990–2019 

Wyszczególnienie 
Ogółem 

1990 1995 1998 2006 2010 2014 2015 2019 

Liczba  
przedsiębiorstw 

151 162 161 127 482 509 473 478 

Produkcja  
sprzedana w mln 

1194,7 4393,2 6428,4 10997,9 15554,2 17464,2 18172,8 20999,3 

Przeciętna liczba 
zatrudnionych  
w tys. 

81,6 61,5 55 36,5 44,1 39,5 39,3 39,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników statystycznych Wrocławia za lata 

1995–2020. 

Tabela 4. Zatrudnienie mieszkańców Wrocławia w poszczególnych sektorach  
w latach 1990–2019 [w proc.] 

Wyszczególnienie 1990 1993 1995 2000 2005 2010 2015 2019 

Ogółem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Przemysł  30,3 27,7 27,6 21,4 19,8 15,3 14,8 14,6 

Budownictwo  13 10,1 9,21 8,9 5,6 6,3 3,4 3,8 

Transport  
i łączność 

9,1 7 8,5 8,4 6,9 6 2,3 5,4 

Handel i naprawa 8,2 8,7 11 12 14,4 14,7 15,5 12,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników statystycznych Wrocławia za lata 

1995–2020.  

Nasilenie inwestycji z udziałem kapitału zagranicznego w kolejnych latach 

przebiegało w dwóch etapach. Pierwszy rozpoczął się w 2005 r. utworzeniem 

Globalnego Centrum Biznesowego (usługi z zakresu finansów, HR, łańcucha 

dostaw i marketingu) jako inwestycji Hewlett Packard33. W tym czasie we 

Wrocławiu powstały oddziały Toshiba, GE Money Bank, Fagor. Natomiast 

drugi etap został otwarty w 2011 r. i był związany z inwestycjami Credit Suisse 

                                       
32

 W których liczba pracowników przekracza 49 osób. 
33

 Potencjał i potrzeby badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw aglomeracji wro-

cławskiej, s. 16, https://www.pwc.pl/pl/pdf/potencjal-i-potrzeby-badawczo-rozwojo-

we-przedsiebiorstw-w-aglomeracji-wroclawskiej-raport.pdf (dostęp: 2.04.2021). 
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i BNY Mellon. Z czasem nowe fabryki powstawały przede wszystkim na obrze-

żach, m.in. w Bielanach Wrocławskich. Tak zróżnicowany rynek opierający się 

na nowych inwestycjach stał się atrakcyjnym miejscem dla specjalistów 

z całego kraju. W badaniach przeprowadzonych w 2014 r. przez Antal Interna-

tional wykazano, że Wrocław był wskazywany jako najbardziej atrakcyjne 

miejsce pod kątem relokacji krajowej ze względu na wykwalifikowaną kadrę, 

rozwinięte zaplecze biurowe, politykę wspierania rozwoju biznesu34. Wskaza-

ło na niego 15,6% respondentów. Pozostałymi miastami uwzględnionymi 

w rankingu były m.in. Warszawa (13,4%), Kraków (13,4%), Gdańsk (12,4%), 

Poznań (10,9%), Gdynia (8,4%) i Katowice (5,0%)35.  

Optymalizowanie warunków rozwoju przedsiębiorczości zostało wpisane 

do celów strategii miasta, a w obszarach wsparcia znalazły się: świadomość 

i kultura przedsiębiorczości, system współpracy nauka–biznes–administracja, 

jakość środowiska biznesowego i warunki działania dla przedsiębiorcy, promo-

cja przedsiębiorczości i wrocławskich przedsiębiorstw36. W strategii Wrocław 

2030 cele rozwoju zostały określone następująco: „Wrocław miastem mądrym, 

pięknym, zasobnym – miastem, które jednoczy i inspiruje”37. Jako cele strate-

giczne wskazano: kreowanie kultury przedsiębiorczości i wspieranie przedsię-

biorczości, wypracowanie skutecznych instrumentów wsparcia przedsiębior-

czości, stworzenie systemu współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, 

promowanie przedsiębiorczości i wrocławskich przedsiębiorców38. 

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich  

Do integralnych elementów podnoszących wartość miasta dla mieszkań-

ców i inwestorów należała poprawa atrakcyjności wybranych obszarów, 

                                       
34

 Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy, 4 edycja badanie Antal 

International, czerwiec 2014, s. 14 http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/asm-4-

edycja-2014-pl.pdf (dostęp: 26.02.2021). 
35

 Tamże. 
36

 Przedsiębiorczy Wrocław 2030. Strategia rozwoju przedsiębiorczości miasta 

Wrocławia, Wrocław 2019, s. 25. 
37

 Strategia Wrocław 2030, s. 7, https://www.wroclaw.pl/rozmawia/strategia/ 

Strategia_2030.pdf (dostęp: 2.04.2021). 
38

 Przedsiębiorczy Wrocław 2030. Strategia…, s. 35. 
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szczególnie tych zdegradowanych, nieuporządkowanych i niedoinwestowa-

nych. W 1990 r. we Wrocławiu wspólnymi siłami władz samorządowych oraz 

właścicieli nieruchomości rozpoczęto działania na rzecz odnowy przestrzen-

nej, tzw. rewitalizacji spontanicznej. W ich wyniku odnowiono wrocławski 

Rynek oraz zmieniono budynki i lokale w jego najbliższej okolicy, zmoderni-

zowano infrastrukturę techniczną (budowa sieci wodociągowej, oczyszczalni 

ścieków)39. Planowane długofalowe działania rozpoczęły się jednak dopiero 

od 2005 r. w związku z realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Wrocła-

wia40 wprowadzającego zmiany w przestrzeni miejskiej obejmujące remonty 

i modernizację zabudowy i gruntu. Ich celem była odbudowa zdegradowa-

nych obszarów i poprawa jakości życia mieszkańców, ale także tworzenie no-

wych miejsc pracy i ofert usługowych (gastronomicznych, handlowych). Zo-

stały one ujęte w sześciu aspektach: kulturowym (poprzez zachowanie, 

wykorzystanie, wyeksponowanie i wzbogacenie zasobów dziedzictwa kultu-

rowego), gospodarczym (wykorzystanie istniejących zasobów, w tym dziedzic-

twa kulturowego, do rozwijania działalności gospodarczej), społecznym (roz-

wój lokalnej tożsamości i tworzenie więzi społecznych z danym miejscem), 

technicznym (polepszanie stanu technicznego obiektów), kompozycyjnym 

(zapewnienie odpowiedniego poziomu ukształtowania zespołów) oraz funk-

cjonalnym (zapewnienie sprawności obiektów)41. 

Przy wyznaczaniu obszarów zdegradowanych kierowano się: poziomem 

bezrobocia, wykształceniem mieszkańców, wykluczeniem społecznym i biedą, 

zanieczyszczeniem środowiska, liczbą zasiłków z tytułu ubóstwa oraz liczbą 

osób objętych „Niebieską Kartą”, stopniem przestępczości, trendami migra-

cyjnymi, stanem technicznym budynków i infrastruktury, nieekonomicznym 

wykorzystaniem przestrzeni o dużym potencjale gospodarczym, poziomem 

przedsiębiorczości mieszkańców oraz liczbą obiektów o wartościach kulturo-

wych42. Pośród wyznaczonych obszarów wskazano 12 kategorii obszarów 

wymagających interwencji43: 

                                       
39

 Lokalny program rewitalizacji Wrocławia na lata 2005–2006 i lata 2007–2012, 

Wrocław 2005, s. 5. 
40

 Uchwała nr XLIV/2969/05 Rady Miejskiej Wrocławia. 
41

 Lokalny program rewitalizacji Wrocławia…, s. 5. 
42

 Tamże, s. 8. 
43

 Tamże, s. 9–20. 
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– Kamienice, wymagające podniesienia poziomu atrakcyjności przez od-

tworzenia historycznie ukształtowanych elementów zabudowy. 

– Leśnica, Brochów, Psie Pole jako małomiasteczkowe obszary zabudowy 

włączone do Wrocławia miały zostać lepiej zagospodarowane poprzez 

m.in. odnowę zespołów budowlanych. 

– Wielofunkcyjne obszary centrum miasta – zróżnicowane pod względem 

zabudowy i użytkowania (reprezentacyjne, handlowe i usługowe, tury-

styczne, obiekty administracji i przedsiębiorstw) wymagały odnowy 

obiektów zabytkowych i o wartościach kulturowych oraz podniesienia 

walorów, atrakcyjności i uporządkowania przestrzeni. 

– Przyłączone do miasta obszary dawnych wsi (Marszowice, Pracze Odrzań-

skie, Rędzin, Świniary, Lipa Piotrowska, Widawa, Polanowice, Zakrzów, 

Kowale, Swojczyce) wymagały poprawy warunków zamieszkania poprzez 

przebudowę przestrzeni publicznej oraz elementów zieleni miejskiej. 

– Zwiększenie dbałości o parki (w tym poprawa bezpieczeństwa) oraz rewi-

talizacja wrocławskich cmentarzy żydowskich. 

– Wykonanie niezbędnych napraw oraz zainicjowanie ożywienia gospodar-

czego w przedwojennych osiedlach zabudowy mieszkaniowej. 

– Utrzymanie funkcji oraz podniesienie walorów estetycznych i kulturo-

wych wodnych obiektów inżynierskich (mosty, kładki, śluzy, jazy, porty, 

stocznie i hangary).  

– Podniesienie jakości świadczonych usług oraz prestiżu kompleksów gma-

chów użyteczności publicznej (uczelnie wyższe, szpitale, szkoły, obiekty 

sakralne) przy zapewnienie odpowiedniej komunikacji oraz miejsc par-

kingowych. 

– Wykorzystanie zespołów rekreacyjnych i sportowych mających istotny 

wpływ na ożywienie ruchu turystycznego w tworzeniu lokalnych progra-

mów integrujących społeczność poprzez poszerzenie oferty, poprawę ja-

kości i atrakcyjności przestrzeni. 

– Modernizacja infrastruktury, uporządkowanie terenów zielonych oraz 

wykonanie koncepcji spójnych układów urbanistycznych w obszarach 

osiedli blokowych, w których nasilały się negatywne zjawiska społecz-

ne.  

– Adaptacja do nowych celów (usługowych, handlowych lub kulturalnych) 

obszarów przemysłowych i poprzemysłowych. 
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– Utworzenie strefy izolacyjnej od zespołów urbanistycznych oraz adapta-

cja terenów powojskowych i popolicyjnych (tzw. obszarów specjalnych, 

do których zaliczono: siedem jednostek wojskowych, dziewięć straży po-

żarnej, dwa zakłady karne, Wyższą Szkołę Oficerską, Komendę Woje-

wódzką Policji).  

Od 2007 r. rozpoczęto „Program 100 kamienic”, w którego efekcie do 

2011 r. wyremontowano kamienice czynszowe. Projekt kontynuowano 

w kolejnych latach pod nazwą „Programu rewitalizacji wrocławskich kamie-

nic” (od 2012 r.). Kompleksowymi programami rewitalizacyjnymi w sferze 

społecznej, funkcjonalno-przestrzennej i środowiskowej objęto również ̇ Psie 

Pole wraz z odbudową Rynku, Nadodrza oraz Przedmieścia Oławskiego. Efek-

tami szeroko zakrojonych działań́ na tych obszarach była przede wszystkim 

aktywizacja społeczna, gospodarcza i ekonomiczna dokonywana poprzez 

przekształcenie tkanki urbanistycznej, podniesienie jakości życia mieszkańców 

i stworzenie przestrzeni sprzyjających integracji44. 

W kolejnych latach (2016–2018) ponownie podjęto działania na rzecz 

rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego, w którym przewidziano m.in. re-

monty kolejnych kamienic, udostępnianie lokali gminnych na działalność 

gospodarczą, społeczną i kulturową, utworzenie wielofunkcyjnych miejsc 

aktywności społecznej oraz modernizację szkół działających w tym obsza-

rze45. Działania związane z remontami dotyczyły w ostatnich latach rów-

nież ważnych wrocławskich obiektów, m.in. Muzeum Narodowego (wyko-

nanie systemu wystawienniczego od 2015 r.), Narodowego Forum Muzyki 

(od 2015 r.), Muzeum i Biblioteki Archidiecezjalnej (remont konserwator-

ski i adaptacja biblioteki od 2015 r.), Opery (unowocześnienie zaplecza 

technicznego od 2016 r.), a także Panoramy Racławickiej (modernizacja 

zespołu budynków od 2017)46. 

                                       
44

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocła-

wia, Wrocław 2018, s. 21. 
45

 Lokalny program rewitalizacji 2016–2018, Przedmieście Oławskie – nowy obszar 

rewitalizacji we Wrocławiu, s. 5, http://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/ 

2016/09/Wojdylak-Paweł-Przedmieście-Oławskie.-Nowy-obszar-rewitalizacji-we-Wroc- 

ławiu.pdf (dostęp: 2.04.2021). 
46

 Lista projektów z sektora kultury finansowanych ze środków programu opera-

cyjnego Infrastruktura i środowisko, http://poiis.mkidn.gov.pl (dostęp: 15.04.2021). 
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Zakończenie  

Na transformacji ustrojowej najbardziej skorzystali ludzie z wyższym wy-

kształceniem, wysokimi dochodami, młodzi, przedsiębiorcy, nauczyciele aka-

demiccy, prawnicy i informatycy47, a więc grupy charakterystyczne dla dużych 

miast i tworzące ich potencjał. Utrzymanie tak wartościowego kapitału ludz-

kiego w mieście było uzależnione od nieustannego rozwoju ośrodka w sferze 

oświaty, podnoszenia kwalifikacji, ofert zatrudnienia oraz miejsc wypoczynku 

i rekreacji. Oprócz poszerzania oferty Wrocławia w zakresie rynku pracy oraz 

spędzania wolnego czasu w ostatnich latach najważniejszymi inwestycjami 

mającymi wpływ na jakość życia w mieście były: budowa obwodnicy auto-

stradowej, rozbudowa dróg ekspresowych S5 w kierunku Poznania i S8 

w kierunku Warszawy, budowa stadionu miejskiego, nowego terminala lotni-

ska, rozbudowa sieci tramwajowej i modernizacja floty tramwajów i autobu-

sów, powstanie Narodowego Forum Muzyki, Aquaparku i Afrykarium, a także 

modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego zwiększającego bezpieczeń-

stwo przeciwpowodziowe. Wrocław w ostatnich latach znalazł się również 

w światowych rankingach, w 2016/2017 – na pierwszym miejscu w rankingu 

strategii przyciągania inwestycji (FDI Magazine – European Cities and Regions 

of the Future)48 oraz na trzecim w kategorii „Przyjaźń dla biznesu” (za Edyn-

burgiem i Zurichem). Pomimo wielu nadal nierozwiązanych problemów (ta-

kich jak utrzymujący się zły stan powietrza w sezonie grzewczym, rozbudowa 

nowych osiedli bez zapewnienia im odpowiedniego skomunikowania z resztą 

miasta, brak miejsc parkingowych) Wrocław niewątpliwe przeszedł proces 

modernizacji dokonujący się od 1989 r. jako rozwijające się zaplecze nauko-

wo-badawcze i gospodarcze nie tylko w skali regionu, ale i kraju. 
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Modernization in Wrocław after 1989 

Summary 

Wroclaw, like other developing cities in Poland after 1945, through industrial 

production, in the early 1990s. found itself in the crisis due to liquidation and privatization 

of state-owned enterprises. Because of attractive geographic location, connection with 

various industries and the new investments, quickly rebuilt position and becoming a city 

friendly to inhabitants and business. The article presents the modernization changes in the 

capital of Lower Silesia in the field of higher education, industry and improvement of the 

functionality and aesthetics of urban space. 
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Wstęp 

Celem artykułu jest zarysowanie problematyki rozwoju nowoczesnej go-

spodarki w Krakowie w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.). Ze 

względu na złożoność podjętej tematyki i zróżnicowany stan badań zostaną 

omówione wybrane elementy portfela aktywności gospodarczych w mieście. 

Analiza dotyczyć będzie m.in. sektora usług dla biznesu, przemysłów kreatyw-

nych, branży spotkań, biotechnologicznej oraz nowoczesnych startupów jako 

katalizatorów rozwoju miasta. Przybliżone zostaną również instytucje otoczenia 

biznesu jako czynnik wspierający rozwój przedsiębiorczości w mieście. 

Z czym kojarzy się nowoczesna gospodarka? Można tu wymienić kilka ha-

seł – nowe technologie, nowe surowce i produkty, ekologia, zwiększenie efek-

tywności, badania i rozwój. Praca w tych dziedzinach jest możliwa dzięki za-

inwestowaniu w kapitał ludzki. Nowoczesna gospodarka to przede wszystkim 

wiedza oraz nieustanne podnoszenie umiejętności i kompetencji. Wiedza, 

będąc zasobem strategicznym społeczeństwa, staje się podstawą funkcjono-

wania gospodarki, a bogactwo pochodzi nie tylko z produkcji dóbr material-

nych, ale też z wytwarzania, transferu i wykorzystywania informacji. Gospo-

darka taka w coraz większym stopniu opiera się na produkcji i wymianie 

niematerialnych dóbr i usług. Sektor nowoczesnej gospodarki tworzą firmy, 

które stale usprawniają swoją działalność, m.in. używając nowoczesnych 

technologii i korzystając z usług outsourcingowych1.  

Zmiany polityczne w krajach środkowej i wschodniej Europy w drugiej 

połowie lat osiemdziesiątych XX w. sprawiły, że możliwa stała się transforma-

                                       
1
 Raport ADP Polska. Zatrudnienie w nowoczesnej gospodarce Q4& FY 2020, s. 3. 
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cja systemowa obejmująca m.in. sferę gospodarczą. Rozpoczęła się ona 

w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, oznaczała zmianę reguł gry – 

przejście od gospodarki centralnie zarządzanej do rynkowej. Obejmowała 

całościową i radykalną zmianę ogólnych celów i warunków gospodarowania 

wszystkich podmiotów. Reformy ustrojowe, reaktywacja samorządu i wypo-

sażenie go w instrumenty kreowania i stymulowania rozwoju jednostek tery-

torialnych, prywatyzacja i deregulacja fundamentalnie zmieniły strukturę 

gospodarki i stworzyły na nowo zlikwidowane podczas rządów komunistycz-

nych instytucje rynkowe2. Po upadku gospodarki nakazowo-rozdzielczej nie 

było w Polsce ani rodzimych kapitalistów, ani rodzimego kapitału. Zabiegano 

o zaangażowanie zagranicznych inwestorów, aby przyciągnąć kapitał potrzeb-

ny do sfinansowania inwestycji i wdrożenia nowych technologii3. 

Kraków w okresie transformacji  

Otwarciem nowej epoki w dziejach współczesnego Krakowa było przy-

wrócenie samorządu miejskiego, do którego pierwsze po wojnie demokra-

tyczne wybory odbyły się 27 maja 1990 r. To samorząd stworzył nową wizję 

Krakowa i wziął odpowiedzialność za jej realizację4. Nowe władze samorzą-

dowe otrzymały w spadku po poprzednikach miasto znajdujące się w zapaści, 

z nieefektywnym przemysłem surowcowym (Huta im. Lenina była najwięk-

szym pracodawcą w całym regionie zatrudniającym u schyłku lat osiemdzie-

siątych ok. 30 tys. osób5), z setkami niedoinwestowanych przedsiębiorstw, 

z przestarzałą infrastrukturą i anachronicznym systemem zarządzania. Miasto 

na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. było słabo dostępne komunikacyj-

nie i wymagało gruntownej modernizacji. Specyfiką Krakowa odróżniającą go 

od innych miast i gmin w Polsce było to, że do 27 maja 1990 r. w sensie 

prawnoustrojowym nie był miastem, lecz obok Warszawy i Łodzi jednym 

                                       
2
 J. Kaliński, Transformacja gospodarki polskiej w latach 1989–2004, Warszawa 

2009, s. 7. 
3
 W. Paprocki, Transformacja ku gospodarce cyfrowej [w:] Open Eyes Book 2, Kra-

ków 2017, s. 95. 
4
 Przeszłość ma przyszłość. Rozmowy z Jackiem Purchlą, Kraków 2020, s. 87. 

5
 Monografia Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie 1954–1994, praca zbio-

rowa, lipiec 1994, s. 37. 
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z trzech tzw. województw miejskich. Wydzielenie Krakowa jako odrębnej 

gminy miejskiej nastąpiło dopiero 27 maja 1990 r.6  

Od początku transformacji wydawało się oczywiste, że należy w rozwoju 

wykorzystać potencjał zabytkowego miasta jako naturalny kapitał, stworzyć 

dogodne warunki dla rozwoju biznesu oraz spowodować, że Kraków będzie 

kojarzony jako stolica kulturalna Polski. Podkreślano też konieczność kreowa-

nia wizerunku miasta jako miejsca przyciągającego ludzi poszukujących atrak-

cyjnej pracy. W trakcie dyskusji o kierunkach rozwoju Krakowa padały hasła 

o budowaniu nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, miasta sprawnie 

zarządzanego, gwarantującego mieszkańcom komfort życia. 

Kraków, zajmujący powierzchnię 327 km², liczył w 1991 r. 750,54 tys. 

mieszkańców7. W 2020 r. był zamieszkiwany przez 780 tys. stałych mieszkań-

ców, w strukturze wiekowej ludności dominowały osoby w wieku produkcyj-

nym (457,13 tys.)8. Każdego roku jest on również miejscem czasowego za-

mieszkania kilkudziesięciu tys. osób, głównie studentów9.  

W 1991 r. w Krakowie działalność gospodarczą prowadziło ok.12,6 tys. 

podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w systemie REGON10. 

Funkcjonowało wówczas ok. 540 jednostek publicznych, z tego ponad połowę 

(279) stanowiły przedsiębiorstwa państwowe, 59 – spółki skarbu państwa 

i państwowych osób prawnych, a 197 – jednostki komunalne. W REGON uję-

te było wtedy 11,5 tys. firm z sektora prywatnego (w tym 34% stanowiły 

spółdzielnie, 18% spółki joint-ventures). Ponadto zarejestrowanych podatko-

wo było 45,57 tys. zakładów prowadzonych przez osoby fizyczne11.  

Transformacja ekonomiczna w latach dziewięćdziesiątych przyczyniła się 

do ograniczenia lub likwidacji działalności niektórych przedsiębiorstw prze-

                                       
6
 J. Purchla, Powrót do miasta – trudne narodziny samorządu w Krakowie w roku 

1990 [w:] Kraków – metropolia, red. J. Purchla, Kraków 2016, s. 111. 
7
 Raport o stanie Miasta 1991, Wstęp, Kraków 1992, s. 1. 

8
 Wiek produkcyjny to: 18–59 lat (kobiety) i 18–64 lata (mężczyźni) por. Raport 

o stanie Miasta 2020, Kraków 2021, s. 24.  
9
 Gospodarcze centrum regionu, https://business.krakow.pl/get_pdf.php?dok_id= 

210453 (dostęp: 5.03.2021). 
10

 Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON jest reje-

strem administracyjnym prowadzonym przez Prezesa GUS. Zasady prowadzenia reje-

stru określają przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. 
11

 Raport o stanie Miasta 1991. Gospodarka, Kraków 1992, s. 1. 
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mysłowych, prywatyzacji i restrukturyzacji firm. Ograniczano zatrudnienie, 

przenoszono działalność produkcyjną ze śródmiejskich lokalizacji na obszary 

peryferyjne w Krakowie lub poza teren miasta, uwalniane były korzystnie 

zlokalizowane tereny, które przejmowali deweloperzy pod realizację budow-

nictwa mieszkaniowego, biurowego lub usługowego. Zdegradowane tereny 

po zlikwidowanych zakładach przemysłowych poddawano procesom rewitali-

zacji. Tak się stało m.in. z poprzemysłowym obszarem Zabłocia czy też z tere-

nem po fabryce Solvay i obszarem Białych Mórz12. 

W okresie transformacji nastąpił znaczący przyrost liczby podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą w Krakowie. W 2010 r. ogółem zareje-

strowanych tam było 115,69 tys. przedsiębiorstw. W latach 2010–2015 na-

stąpił wzrost liczby nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

o niemal 12%13. Na koniec 2020 r. w ewidencji REGON figurowało 152,85 tys. 

podmiotów, z tego aż 147,41 tys. działających w sektorze prywatnym14. Do-

minowały firmy małe zatrudniające 9 i mniej osób (147,61 tys.), stanowiące 

96,6% ogólnej liczby firm prowadzących działalność gospodarczą. Podmioty 

zatrudniające 10–49 osób stanowiły 2,8%, a jednostki duże, tj. 50 i więcej 

osób – 0,6% ogólnej liczby podmiotów15. W 2019 r. do największych firm 

w Krakowie pod względem przychodów należały m.in.: BP Europa SE o przy-

chodach ze sprzedaży w wysokości 14,4 mld zł, Grupa Can-Pack SA, która 

osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości prawie 8,5 mld zł, Tesco (Pol-

ska) sp. z o.o. o przychodach 7,14 mld zł. Znacznie niżej lokowały się Slovnaft 

Polska SA – 1,65 mld zł i Comarch SA GK 1,44 mld zł16.  

Atutem Krakowa w rozwoju działalności gospodarczej jest jego dogodne 

położenie geograficzne na skrzyżowaniu ważnych tras komunikacyjnych, bli-

sko aglomeracji śląskiej i południowej granicy Polski. Dostępność komunika-

cyjna miasta jest wzmacniana przez realizowane inwestycje infrastrukturalne. 

Autostrada A4 zapewnia szybkie połączenie z zachodniej strony ze Śląskiem 
                                       

12
 M. Kopeć, Rozwój miasta poprzez pryzmat procesów rewitalizacji. Przykład Kra-

kowa 2004–2017, Kraków 2017, s. 95–104. 
13

 A. Stec, Wyzwania polityki miejskiej w kształtowaniu zrównoważonego roz-

woju gospodarczego. Przykład miasta Krakowa, „Europa Regionum” 2017, t. XXXII, 

nr 3, s. 49. 
14

 Raport o stanie Miasta 2020…, s. 103. 
15

 Tamże, s. 104. 
16

 Raport o stanie Miasta 2019, Kraków 2020, s. 116. 



Krzysztof Broński 

 

 

320 

oraz Niemcami, zaś ze wschodu z Rzeszowem i Lwowem17. Otwarciu Krakowa 

na świat sprzyja również nowoczesny i stale rozbudowywany Międzynarodo-

wy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach, drugi pod względem 

wielkości w kraju, który zapewnia bezpośrednie połączenia krajowe oraz mię-

dzynarodowe z wieloma miastami Europy i innych kontynentów. Wraz z wej-

ściem Polski do UE kraj został włączony do wspólnego rynku lotniczego (tzw. 

wspólnego europejskiego nieba). Dzięki temu możliwa jest konkurencja 

przewoźników, przy zachowaniu tych samych, wysokich standardów bezpie-

czeństwa transportu lotniczego. Stolica Małopolski uzyskiwała różne nowe 

połączenia lotnicze. W siatce połączeń lotniska Kraków-Balice funkcjonowało 

(w 2019 r.) ponad 140 regularnych połączeń na 4 kontynenty (Europa, Azja, 

Ameryka Północna i Afryka), oferowanych przez 24 przewoźników. Wielkość 

ruchu pasażerskiego na lotnisku w Balicach corocznie rosła. W pierwszym 

roku po wstąpieniu Polski do UE i rozpoczęciu działalności tanich przewoźni-

ków obsłużono ponad 1,5 mln osób; w 2019 r. już 8 mln pasażerów18. 

Dostępność komunikacyjna Krakowa, poprawiająca się infrastruktura biu-

rowa i teleinformatyczna, konkurencyjne koszty pracy są czynnikami, które 

stanowią o atrakcyjności biznesowej miasta. Ponadto Kraków wytworzył 

„swoisty humanistyczny klimat miejsca, sprzyjający nie tylko ciężkiej pracy, ale 

też rozwojowi osobistemu, doceniany przez decydentów zagranicznych, ale 

także krajowych”19. 

Miasto jest prężnym ośrodkiem naukowym dysponującym szerokim za-

pleczem wysoko wykwalifikowanych kadr dla nowoczesnych sektorów go-

spodarki. Liczba uczelni wyższych, studentów, różnorodność kierunków stu-

diów stanowią ważny miernik potencjału naukowego. Na intelektualny 

potencjał Krakowa składają się: 23 wyższe uczelnie, kadra naukowa oraz stu-

denci (liczba studentów wraz z uczącymi się na studiach podyplomowych, 

doktoranckich i eksternistycznych kształtowała się w 2019 r. na poziomie 

prawie 130 tys. osób, w tym najwyższa w kraju liczba studentów kierunków 

                                       
17

 Gospodarcze Centrum Regionu… 
18

 https://www.pb.pl/port-krakow-balice-obsluzyl-8-mln-pasazerow-977893 (do-

stęp: 3.03.2021). 
19

 R. Romanowski, K. Walkowiak-Markiewicz, Znaczenie centrów nowoczesnych 

usług biznesowych dla rozwoju metropolii w Polsce, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 

2015, vol. 3, no. 8, s. 84. 
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ścisłych i informatycznych)20. Liczne jednostki naukowo-badawcze pracujące 

na potrzeby nowoczesnego przemysłu, zrealizowane inwestycje oraz wykwali-

fikowana siła robocza to atuty, dzięki którym Kraków postrzegany jest jako 

odpowiednie miejsce do prowadzenia działalności inwestycyjnej i gospodar-

czej. Strategia rozwoju miasta sprzyja aranżowaniu współpracy szerokiego 

spektrum podmiotów, instytucji i środowisk wokół lokalnych inicjatyw proinwe-

stycyjnych. Powyższe atuty Krakowa sprawiły, że stał się on atrakcyjny dla inwe-

storów, którzy otwierają tu centra usług dla biznesu. Sektor ten obejmuje:  

– centra badawczo-rozwojowe (R&D – Research & Development Centers), 

– centra outsourcingu procesów biznesowych (BPO – Business Process 

Outsourcing), 

– centra outsourcingu procesów IT (ITO – Information Technology 

Outsourcing), 

– centra outsourcingu zaawansowanych procesów opartych na wiedzy 

i doradztwie prawnym (KPO – Knowledge Process Outsourcing oraz LPO – 

Legal Process Outsourcing), 

– centra usług wspólnych (SSC – Shared Service Centers)21. 

W pierwszych latach rozwoju omawianego sektora w Krakowie inwesto-

rami były przede wszystkim przedsiębiorstwa z USA. Na 8 istniejących w Kra-

kowie w 2000 r. zagranicznych centrów usług aż 6 to firmy z kapitałem ze 

Stanów Zjednoczonych. Znaczący wzrost inwestycji związanych kapitałowo 

z państwami Unii Europejskiej można zauważyć od 2005 r. Wówczas po raz 

pierwszy w Krakowie zainwestowały w omawianym sektorze firmy z kapita-

łem brytyjskim (Alexander Mann Solutions, Clifford Thames)22. Niewątpliwą 

przyczyną wspomnianego wyraźnego wzrostu inwestycji europejskich było 

wejście Polski do struktur Unii Europejskiej. W 2009 r. istniało w Krakowie 

37 zagranicznych centrów usług, co stanowiło 17% wszystkich tego typu in-

stytucji prowadzących działalność w Polsce. Podmioty tego sektora zaczęły 

się tu rozwijać już w latach dziewięćdziesiątych XX w., najpierw w postaci 

centrów badawczo-rozwojowych. W Krakowie funkcjonują zarówno centra 

badawczo-rozwojowe firm komercyjnych, jak i centra akademickie. Celem ich 

                                       
20

 Raport o stanie Miasta 2019…, s. 138. 
21

 G. Micek, J. Działek, J. Górecki, Centra usług w Krakowie i ich relacje z otocze-

niem, Kraków 2010, s. 14–15. 
22

 Tamże, s. 28. 
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działalności jest wsparcie techniczne i naukowe dla określonych branż i spe-

cjalizacji oraz rozwój nowych produktów i usług wykorzystujących efekty prac 

badawczych. Lokalizacja centrów komercyjnych w mieście jest związana 

z dostępnością wysoko wykwalifikowanych pracowników, w szczególności 

inżynierów i informatyków. Centra akademickie współpracują z komercyjnymi 

(wspólne projekty, staże i praktyki dla pracowników i studentów). Dodatko-

wym impulsem do lokowania centrów w Krakowie jest istnienie Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej powołanej w 1997 r. z inicjatywy Gminy Kraków, Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, 

Huty im. Tadeusza Sendzimira oraz Skarbu Państwa, zastąpionej w 2018 r. 

nowym instrumentem wsparcia – Polską Strefą Inwestycji. 

Centra badawczo-rozwojowe 

Kraków jest miastem wyróżniającym się na tle innych pod względem li-

czebności wysoko wykwalifikowanej kadry. Dzięki temu staje się bardzo atrak-

cyjny dla inwestorów, którzy otwierają tu ośrodki badawczo-rozwojowe swo-

ich firm. W 2020 r. na terenie Krakowa funkcjonowały liczne centra 

badawczo-rozwojowe, były to m.in.: Korporacyjne Centrum Badawcze ABB; 

Centrum Oprogramowania Motorola Solutions; Centrum Techniczne APTIV 

(d. Delphi); Centrum Badawczo-Rozwojowe Ericsson; Laboratorium Opro-

gramowania IBM; Centrum Rozwoju Oprogramowania Sabre; FQS Poland – 

Centrum Badawczo-Rozwojowe Fujitsu Limited; Global Engineering Center 

Krakow Merit Automotive Electronics Systems; Centrum Badawczo- 

-Rozwojowe EC Engineering sp. z o.o.; Centrum Badawczo-Rozwojowe Sam-

sung R&D Institute; Centrum Badawczo-Rozwojowe Innowacyjnych Leków 

Selvita SA23. 

Jedną z ważniejszych instytucji tego rodzaju w Krakowie jest Centrum 

Techniczne Aptiv, które jest największym ośrodkiem badawczo-rozwojowym 

branży motoryzacyjnej w Polsce24. Zatrudnieni tu inżynierowie opracowali 

m.in. pierwszy system sterowania gestami dla motoryzacji oraz technologie 
                                       

23
 Raport o stanie Miasta 2020…, s. 131. 

24
 W 2017 r. na skutek globalnego podziału firmy Delphi powstały dwie niezależne 

spółki – Aptiv, zajmująca się elektroniką motoryzacyjną i zaawansowanymi technologiami 

bezpieczeństwa, oraz Delphi Technologies, zajmująca się zespołami napędowymi.  
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aktywnego bezpieczeństwa. Krakowskie Centrum Techniczne Aptiv zajmuje 

się najnowocześniejszymi technologiami, które zmieniają oblicze branży mo-

toryzacyjnej. Inżynierowie pracują nad technologiami dla przyszłości motory-

zacji, budują rozwiązania, które można spotkać w samochodach na całym 

świecie25.  

Centra outsourcingu w Krakowie 

Kraków jest wiodącym ośrodkiem outsourcingu w Polsce, liderem w Eu-

ropie Środkowo-Wschodniej, liczącym się na rynku międzynarodowym26. 

Nowoczesne usługi biznesowe polegają na strategicznym wykorzystaniu za-

sobów zewnętrznych do wykonywania działań, które normalnie byłyby reali-

zowane przez personel własny firmy. Globalne korporacje podejmują decyzję 

o otwarciu centrów usług za granicą nie tylko ze względu na oszczędność 

kosztów. Głównym celem firm jest zwiększanie elastyczności przedsiębior-

stwa, pozwalające na szybkie reagowanie na zmieniającą się sytuację rynko-

wą i nowości technologiczne, oraz optymalizacja relacji z dostawcami. Dzia-

łalność przedsiębiorstw należących do tego sektora koncentruje się m.in. na 

usługach finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, obsłudze klienta, za-

rządzaniu łańcuchami dostaw, wsparciu informatycznym, rozwoju oprogra-

mowania27. Jednym z pierwszych centrów outsourcingu (BPO) w Krakowie 

było Capgemini założone w 1996 r. i zatrudniające obecnie ponad 3 tys. osób. 

Od 2001 r. zaczęło funkcjonować Centrum Bankowości Bezpośredniej, z kolei 

jako pierwsze centrum usług wspólnych (SSC) w Krakowie zaczęło działać 

w 2003 r. SSC – Airline Accounting Centre należące do Lufthansy28. W świetle 

                                       
25

 Polscy inżynierowie z Aptiv tworzą inteligentny system monitorowania kierowcy, 

https://polskiprzemysl.com.pl/przemysl-motoryzacyjny/inteligentny%E2%80%A8-system- 

monitorowania-kierowcy (dostęp: 1.03.2021). 
26

 P. Kopyciński, The embeddedness of firms and employees in Central Europe: 

Krakow as an offshoring and outsourcing centre [w:] Outsourcing in European 

Emerging Economies: Territorial Embeddedness and Global Business Services, ed. Ł. 

Mamica, Routledge, London – New York 2020.  
27

 T. Jamry, Geograficzne i ekonomiczne aspekty rozwoju sektora usług bizneso-

wych, „Prace Geograficzne” 2019, z. 158, s. 67. 
28

 G. Micek, J. Działek, J. Górecki, dz. cyt., s. 25. 
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danych Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL, ang. Association 

of Business Service Leaders in Poland) w Krakowie w sektorze usług bizneso-

wych typu business processes outsourcing (BPO) oraz shared services center 

(SSC) w 2012 r. zatrudnionych było ponad 25 tys. osób, co stanowiło 23% 

ogółu pracowników sektora BPO/SSC w Polsce. W 2011 r. Kraków znajdował 

się na 11. miejscu, a od 2013 r. lokował się w pierwszej dziesiątce prestiżowe-

go rankingu „Tholons Top 100 Outsourcing Destinations”29, oceniającego 

atrakcyjność regionów dla inwestycji w usługach biznesowych30. W zestawie-

niu wybierano sto najbardziej atrakcyjnych regionów świata dla inwestycji 

w usługach biznesowych. Wśród 100 najlepszych lokalizacji dla outsourcingu 

na świecie Kraków zajął w 2018 r. 6. miejsce31.  

W 2016 r. działalność z zakresu nowoczesnych usług biznesowych 

w Krakowie skupiała 50,3 tys. pracujących32. W Warszawie w tej branży 

pracowało wówczas 36,7 tys., we Wrocławiu – 34,2 tys. pracowników. 

Stolica Małopolski dawała więc pracę niemal 1/4 ogółu zatrudnionych 

w centrach nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. W pierwszym 

kwartale 2020 r. w Krakowie były 234 centra usług dla biznesu, co loko-

wało miasto na drugim po Warszawie (279 centrów) miejscu w kraju. Do 

grona ośrodków skupiających pomiędzy 100 a 200 centrów należały: 

Wrocław (188), Trójmiasto (158), Poznań (113) oraz Katowice i GZM 

(Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia) (110)33. Liderem pod względem 

wielkości zatrudnienia w centrach usług biznesowych w Polsce w pierw-

szym kwartale 2020 r. był Kraków, w którym pracowało w tej branży 

77,7 tys. osób (23% udziału w zatrudnieniu w sektorze ogółem). 64 tys. 

miejsc pracy w sektorze powstało w drugiej w kolejności Warszawie,  

                                       
29

 Tholons Top 100 Outsourcing Destinations: Rankings, Tholons, December 2013 

– najważniejszy tego typu ranking na świecie przygotowywany przez międzynarodową 

firmę Tholons, zajmującą się doradztwem strategicznym w zakresie outsourcingu 

i inwestycji.  
30

 W.W. Budner, Tendencje rozwoju nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, 

„Acta Sci. Pol., Administratio Locorum” 2017, nr 16(1), s. 22. 
31

 Sharp decline of Polish cities in the annual Tholons ranking, http://www.out-

sourcingportal.eu/en/sharp-decline-of-polish-cities-in-the-annual-tholons-ranking 

(dostęp: 3.03.2021). 
32

 Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2016, ABSL, s.12. 
33

 Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2020, ABSL, s. 22. 
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a 52 tys. – we Wrocławiu34. Z uwzględnieniem efektów mnożnikowych 

sektor nowoczesnych usług biznesowych generuje w Krakowie co na j-

mniej 100 tys. miejsc pracy. Kraków lokuje się na pierwszym miejscu pod 

względem dostępności wysoko wykwalifikowanej kadry. W pierwszym 

kwartale 2020 r. 41 centrów zatrudniało co najmniej 500 osób, w tej 

grupie 22 centra zatrudniające co najmniej 1 tys. pracowników35. Wśród 

ogółu zatrudnionych w sektorze usług biznesowych w Krakowie 47% sta-

nowili zatrudnieni w sektorze SSC/GBS, 21% pracowało w sektorze IT, 

17,5% w BPO, 13,3% w R&D, a tylko 1% w innym modelu36. Należy pod-

kreślić, że absolwenci krakowskich uczelni stanowią ok. 70% pracown i-

ków zatrudnionych w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, w tym 

nowoczesnych technologii i sektorze badawczo-rozwojowym. Zaawan-

sowanie świadczonych przez te kadry usług jest już niejednokrotnie takie 

samo jak w macierzystych oddziałach firm w Europie Zachodniej czy 

USA. Miasto coraz częściej traktowane jest jako dojrzały rynek pracy, na 

którym to kwalifikacje i jakość usług (a nie ich koszty) stają się głównymi 

wyznacznikami konkurencyjności tej lokalizacji37.  

Rozwój sektora usług dla biznesu poza tworzeniem kolejnych miejsc 

pracy powoduje dynamizację w innych branżach usługowych, z których 

korzysta zarówno sam przedsiębiorca, jak i jego pracownicy. Inwestor chcą-

cy prowadzić swoją działalność w innym kraju wykorzystuje doświadczenie 

firm konsultingowych obejmujące m.in. doradztwo prawne, podatkowe, 

agencje pracy. Trzeba znaleźć odpowiednie lokum na potrzeby centrum, 

a to z kolei generuje popyt na nowe lokale biurowe, na czym zyskuje sektor 

budowlany38. 

Kraków jest przykładem miasta, w którym rozwój branży outsourcingu 

usług biznesowych i informatycznych ma istotny pozytywny wpływ na jego 

gospodarkę, również w aspekcie ekologicznym poprzez zmniejszenie nega-
                                       

34
 Tamże, s. 56. 

35
 Tamże, s. 40. 

36
 Tamże, s. 43. 

37
 A. Grycuk, Klastry a rozwój regionalny. Klaster usług biznesowych w Krakowie, 

„Studia BAS” 2017, nr 1(49), s. 149. 
38

 A. Borkowska, Wpływ outsourcingu na wybrane aspekty rozwoju ekonomiczne-

go na przykładzie miasta Krakowa, „Przedsiębiorczość Międzynarodowa” 2018, vol. 4, 

no. 1, s. 56. 
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tywnej presji na środowisko naturalne, jaka zwykle towarzyszy rozwojowi 

gospodarczemu. Usługi IT/BTO związane są przede wszystkim z wykorzysta-

niem nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych, a te 

mają stosunkowo niskie negatywne oddziaływanie na środowisko. Głównie 

konsumują bowiem energię elektryczną, która może być wytwarzana ze źró-

deł odnawialnych, a powierzchnie biurowe generują jedynie odpady komu-

nalne, w przeciwieństwie do działalności przemysłowej. Ponadto pracownicy 

w znacznym wymiarze mogą wykonywać swą pracę w domu (np. przez dwa 

lub trzy dni w tygodniu pracują zdalnie). Skoro zatem nie muszą dojeżdżać 

codziennie do miejsca pracy, to obniżają znacząco presję na środowisko wy-

wołaną indywidualnymi środkami transportu czy komunikacją zbiorową. 

Sektor nowoczesnych usług biznesowych jest przykładem ścieżki rozwo-

jowej opartej niemal wyłącznie na impulsach z zewnątrz. Branża usług IT za-

wdzięcza swój rozwój zarówno zewnętrznym impulsom, jak i lokalnej przed-

siębiorczości39. 

Budowanie innowacyjności gospodarki wymaga nie tylko wspierania 

przedsiębiorczości i działalności badawczo-rozwojowej oraz współpracy mię-

dzy tymi sektorami, ale przede wszystkim stworzenia sprawnie funkcjonują-

cego systemu obejmującego wszystkie podmioty, które choćby w najmniejszy 

sposób przyczyniają się do tworzenia innowacji. Podstawę uczącego się re-

gionu stanowi sieć wzajemnie powiązanych instytucji, których zarówno 

wspólne, jak i indywidualne działania powodują rozwój i dyfuzję nowych 

technologii. Do tych instytucji zalicza się: jednostki naukowe, jednostki ba-

dawczo-rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorstwa, podmio-

ty rządowe i samorządowe. Częścią systemu są także instytucje społeczne 

promujące preferowane przez ludzi zasady, normy, ograniczenia i interakcje 

budujące sieć gospodarczych i społecznych zależności międzyludzkich. Sys-

tem innowacji opiera się na współpracy podmiotów reprezentujących trzy 

środowiska: administracji publicznej, biznesu i nauki40. Kraków stał się plat-

                                       
39

 G. Micek, K. Gwosdz, T. Kwiatkowski, M. Panecka-Niepsuj, Nowe branże gospo-

darki w Krakowie. Czynniki i mechanizmy rozwoju, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Nau-

kowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, nr 320, s. 18. 
40

 D. Mazur, Współpraca sektora nauki, biznesu i administracji publicznej jako 

główne wyzwania współczesnej polityki rozwoju miasta na przykładzie Krakowa, „Za-

rządzanie Publiczne” 2015, nr 1(29), s. 3. 
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formą współpracy nauki, biznesu i samorządu. Wartość pomocy miasta dla 

przedsiębiorców wyniosła w 2019 r. 7,4 mln zł. Kwota ta obejmowała wydatki 

na promocję gospodarczą, promocję potencjału naukowo-akademickiego 

miasta, budowanie platformy współpracy, konkursy grantowe, udzielone ulgi 

w podatku od nieruchomości, wartość zniżek czynszowych, a także udzieloną 

pomoc de minimis41.  

Stolica Małopolski jest najważniejszym obok Warszawy rynkiem biuro-

wym w Polsce, ma bardzo dobrą lokalizację w Europie dla inwestycji z sektora 

nowoczesnych usług biznesowych. Pod koniec 2013 r. całkowite zasoby no-

woczesnej powierzchni biurowej na wynajem w Krakowie szacowano na po-

ziomie ponad 547,5 tys. mkw., co czyniło miasto drugim największym ryn-

kiem biurowym w Polsce (po Warszawie)42. W 2017 r. Kraków przekroczył 

granicę 1 mln mkw. całkowitej podaży biur, w 2019 r. było to już ok. 

1,42 mln mkw43. W 2020 r. nastąpił wzrost skumulowanej wielkości po-

wierzchni biurowej na wynajem do poziomu przekraczającego 1,55 mln 

mkw44. Taki wzrost jest rezultatem silnego popytu na powierzchnie biurowe, 

reprezentowanego głównie przez sektor nowoczesnych usług biznesowych. 

Realizowane w Krakowie inwestycje biurowe spełniają wysokie standardy 

jakościowe. Przykładem może być oddany w 2019 r. biurowiec AFI V Offices, 

który może się pochwalić prestiżowym certyfikatem BREEAM na poziomie 

Outstanding45. Osiągnięty wynik jest najwyższy w historii systemu certyfikacji 

operatora BRE Global dla inwestycji w Polsce, a drugi na świecie46. 

Kraków, dysponując dużym potencjałem ludzkim w postaci absolwentów 

licznych kierunków związanych z branżą kreatywną, ma szansę osiągnąć wy-

soką pozycję w tym obszarze tak na poziomie krajowym, jak i międzynarodo-

wym. Jedyne, czego potrzebuje, to budowa i utrzymanie efektywnych kana-

                                       
41

 Raport o stanie Gminy 2019, Kraków 31 maja 2020, s. 100. 
42

 Diagnoza i analiza SWOT dla Strategii Rozwoju Krakowa, Kraków 2014, s. 4. 
43

 Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2020…, s. 107. 
44

 Raport o stanie Miasta 2020…, s. 113. 
45

 Certyfikat BREEAM potwierdza takie walory budynku, jak ochrona środowiska, 

efektywność energetyczna, a także bezpieczeństwo i najwyższy komfort pracowników.  
46

 Realizacja obiektu jest „bezprecedensowym przykładem wykorzystania nowych 

technologii, innowacyjnych materiałów oraz planowania przy projekcie realizacji prze-

strzeni biurowych”. Por. Grupa Saint-Gobain w Polsce, Polskie miasta przyszłości 2050, 

www.miastaprzyszlosci2050.pl (dostęp: 23.12.2021). 
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łów przepływu kapitału ludzkiego między ośrodkami wiedzy (przede wszyst-

kim między uczelniami wyższymi a ośrodkami innowacji – głównie biznesem, 

w ramach którego kompetencje przekładane są na konkretne wdrożenia). Ten 

proces wspierany jest przez centra transferu technologii (CTT). Jest to zróżni-

cowana organizacyjnie grupa nienastawionych na zysk jednostek doradczych, 

szkoleniowych i informacyjnych realizujących programy wsparcia transferu 

i komercjalizacji technologii. Działalność CTT ma prowadzić do adaptacji no-

woczesnych technologii przez działające w regionie małe i średnie firmy, 

a tym samym przyczynić się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjno-

ści przedsiębiorstw. W 2020 r. w tym obszarze w Krakowie działały m.in.:  

– Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu  

CITTRU, 

– Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego,  

– Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej,  

– Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 

– Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,  

– Centrum Transferu Technologii Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości 

w Krakowie, 

– Fundacja Małopolskie Centrum Transferu Technologii47. 

Instytucje otoczenia biznesu 

Szczególną formą wspierania procesu zakładania i rozwijania firm są in-

kubatory przedsiębiorczości. Dyskusyjna jest kwestia, w jakim stopniu można 

je uznać za rodzaj strefy inwestycyjnej ze względu na ograniczony wymiar 

przestrzenny – są przede wszystkim formą instytucjonalnego wsparcia przed-

siębiorczości, a zwłaszcza kilku jej rodzajów. Oferta inkubatorów przedsiębior-

czości jest przede wszystkim skierowana do trzech grup odbiorców: 

− osób wkraczających dopiero na rynek pracy, głównie studentów – aka-

demickie inkubatory przedsiębiorczości, 

− przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą z sektora 

małych i średnich przedsiębiorstw, 

− podmiotów ekonomii społecznej – inkubatory ekonomii społecznej48. 

                                       
47

 Raport o stanie Miasta 2020…, s. 132. 
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W Krakowie funkcjonują różne inkubatory przedsiębiorczości. Są to m.in.: 

Inkubator Przedsiębiorczości Nowa Huta, Akademicki Inkubator Przedsiębior-

czości, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Papieskiego 

Jana Pawła II w Krakowie, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Jagielloń-

skie Centrum Innowacji Sp. z o.o.49 W Krakowskim Parku Technologicznym 

(KPT) działa inkubator technologiczny50. Jego oferta i doświadczeni opieku-

nowie stanowią duże wsparcie dla młodych firm. 

Rodzajem przestrzennego wsparcia mającego przyciągnąć inwestorów 

o dosyć wyraźnie określonym profilu są parki technologiczne, choć często 

nazwa ta bywa modyfikowana, funkcjonują bowiem parki naukowo- 

-technologiczne, parki przemysłowo-technologiczne itp. W polskim prawo-

dawstwie park technologiczny definiuje się jako zespół wyodrębnionych nie-

ruchomości wraz z infrastrukturą techniczną utworzony w celu dokonywania 

przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przed-

siębiorcami, w którym oferowane są przedsiębiorcom wykorzystującym no-

woczesne technologie usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju 

firm, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych 

i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarzający tym 

przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez 

korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umow-

nych51. Z racji specyficznego charakteru działalności, opierającego się na po-

wiązaniu firm z instytucjami naukowymi, parki technologiczne lokalizuje się 

w dużych i średnich miastach, które mają rozwiniętą funkcję akademicką, lub 

w ich pobliżu52. 

Krakowski Park Technologiczny (KPT) to działająca od 1997 r. spółka bę-

dąca instytucją otoczenia biznesu. Utworzyli ją inicjatorzy powstania krakow-

skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: Gmina Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 
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Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Huta im. Tadeusza 

Sendzimira oraz Skarb Państwa. Do końca działania specjalnych stref ekono-

micznych w Polsce (tj. do roku 2026) pozostaje również spółką zarządzającą 

SSE (od 2018 r. Polska Strefa Inwestycji). Ten nowy instrument wsparcia po-

zwala przedsiębiorcom uzyskać zwolnienie podatkowe na nowe inwestycje 

bez ograniczenia terytorialnego, które przewidywały stare przepisy. W 2019 r. 

na podstawie nowych przepisów wydano 50 decyzji o wsparciu na terenie 

całego województwa53. Dodatkowo KPT stabilizuje i umacnia pozycję rynkową 

najbardziej obiecujących startupów i inspiruje je do globalnego rozwoju za 

pomocą takich narzędzi, jak inkubator technologiczny. KPT wspomaga two-

rzenie i rozwój innowacyjnych firm z sektora high-tech oraz optymalizację 

warunków dla transferu i komercjalizacji technologii. W tym celu świadczy 

usługi dla przedsiębiorców technologicznych na każdym etapie rozwoju, wy-

korzystując bogatą infrastrukturę stworzoną z myślą o młodych firmach. Ofer-

ta Parku obejmuje m.in. usługi w zakresie dostępu do infrastruktury podsta-

wowej: biura, sale konferencyjne, usługi inkubatora technologicznego, usługi 

w zakresie dostępu do infrastruktury specjalistycznej, takie jak: data center 

i cloud computing, laboratorium multimedialne dla branży kreatywnej, orga-

nizację wydarzeń, usługi finansowe, doradztwo, szkolenia, badania rynkowe, 

promocję i popularyzację nowych technologii54. Ważnym aspektem działal-

ności proinnowacyjnej KPT jest realizacja projektów współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej. Obejmują one promocję przedsiębiorczości opar-

tej na nowych rozwiązaniach technologicznych, mają też na celu wsparcie 

określonych branż, takich jak: gry wideo, wykorzystanie danych satelitarnych 

dla gospodarki cywilnej czy wreszcie rozwijanie technologii w oparciu o kon-

cepcję Przemysłu 4.055. Jednym z podstawowych kryteriów, które muszą 

spełnić firmy ubiegające się o miejsce w budynku KPT, jest prowadzenie dzia-

łalności innowacyjnej w branży ICT (technologie informacyjno-komunika- 

cyjne). Wśród jego obecnych i byłych klientów znajdują się zarówno przedsię-

biorstwa działające w sektorze przemysłu tradycyjnego (Valeo, Nidec, Wood- 

ward, Mabuchi i inne), jak i firmy związane z innowacjami technologicznymi 
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w różnych branżach (Comarch SA, CD Projekt Red, Synerise, Revolut, Visiona 

i inne)56. Działalność KPT jest dobrym przykładem tego, że współpraca admi-

nistracji publicznej, nauki i biznesu ukierunkowana na wspieranie innowacyj-

ności stwarza najbardziej korzystne warunki dla rozwoju gospodarczego mia-

sta i regionu57. 

Kolejną instytucją otoczenia biznesu jest Centrum Wspierania Inwesto-

rów i Innowacyjnej Gospodarki w Urzędzie Miasta Krakowa działające 

w strukturze Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji58. Powołane zostało 

w 2006 r. jako Centrum Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej (w ra-

mach ówczesnego Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta). W 2011 r. zmieniło 

nazwę na Centrum Obsługi Inwestora59, pod obecną nazwą działa od 2018 r. 

Centrum oferuje pomoc merytoryczną dla inwestorów krajowych i zagranicz-

nych, w tym organizację spotkań z inwestorami obejmujących prezentacje 

gospodarcze miasta oraz konsultacje z firmami HR, agencjami nieruchomości, 

uczelniami. Centrum prowadzi bazę miejskich ofert inwestycyjnych oraz pro-

muje te oferty m.in. na krajowych i zagranicznych targach. Przygotowuje też 

politykę miasta dotyczącą założeń inteligentnego rozwoju, opracowuje mate-

riały informacyjne, raporty, sprawozdania, a także promuje ideę smart city 

oraz koordynuje i monitoruje działania komórek Urzędu Miasta Krakowa. 

Centrum współpracuje m.in. z: Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego, 

Izbą Przemysłowo-Handlową, Krakowskim Parkiem Technologicznym, Polską 

Agencją Inwestycji i Handlu, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, 

a także z podmiotami reprezentującymi sektory IT i usług biznesowych.  

Na terenie Krakowa działają różne klastry zorganizowane w taki sposób, 

aby rozwijały swój potencjał, wykorzystując efekt synergii. Inicjatywy klastro-

we finansowane są m.in. ze środków publicznych, w ramach programów 

wsparcia rozwoju klastrów. Większość z nich powstaje w formie projektów, 
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w które zaangażowani są kluczowi partnerzy danego klastra. Klaster stanowi 

geograficzną koncentrację powiązanych ze sobą podmiotów (przedsiębiorstw 

działających w pokrewnych sektorach, instytucji otoczenia biznesu, instytucji 

publicznych, organizacji pozarządowych oraz jednostek naukowych), które 

jednocześnie konkurują i współpracują ze sobą60. Klastry przyciągają nowych 

inwestorów oraz sprawiają, że miasto staje się atrakcyjne pod względem in-

westycyjnym. W 2020 r. w Krakowie miało siedzibę kilkanaście klastrów dzia-

łających w obszarze nowych technologii, przemysłów kreatywnych i life scien-

ce. Są to m.in.: Klaster LifeScience Kraków, Klaster Technologii Informacyjnych, 

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Klaster Aktywnej Turystyki, Klaster 

Technologii Informacyjnych w Budownictwie, Klaster Innowacyjne Odlewnic-

two, Krakowski Klaster Filmowy, Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego 

INRET, Klaster Informatyczny TRIDENT, Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czy-

stej Energii61.  

Branża spotkań 

Od wielu lat można zaobserwować na całym świecie rosnące zaintereso-

wanie branżą spotkań jako istotnym segmentem rynku turystycznego. Branża 

spotkań to działalność obejmująca organizację takich wydarzeń jak: kongresy, 

konferencje, seminaria, sympozja, szkolenia, warsztaty, a także targi i wystawy 

gospodarcze oraz wydarzenia korporacyjne62. Kraków stanowi ważny ośrodek 

przemysłu spotkań w Polsce. Corocznie odbywa się tu tysiące kongresów 

i konferencji (w 2008 – 2,7 tys. wydarzeń, w 2016 – 3,5 tys., w 2019 r. już 

8,4 tys.). Dominują kongresy i konferencje krajowe (ok. 78% imprez)63. Łączna 

liczba uczestników kongresów i konferencji w Krakowie w 2019 r. wyniosła 
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ponad 1,2 mln64. Przemysł spotkań wygenerował w 2017 r. blisko 2,2 mld zł, 

co stanowiło 3,38% PKB całej gospodarki miasta. Przemysł ten stworzył nie-

mal 19 tys. miejsc pracy, co stanowi 5,5% całkowitego zatrudnienia w gospo-

darce Krakowa65. W 2014 r. otwarto dwa miejskie obiekty: nowoczesne Cen-

trum Kongresowe ICE Kraków oraz wielofunkcyjny obiekt TAURON Arena 

Kraków. Obiekt targowo-kongresowy EXPO Kraków, rozbudowa lotniska 

w Balicach oraz rozrastająca się z roku na rok baza hotelowa dopełniają ofertę 

miasta skierowaną do organizatorów wydarzeń biznesowych. 

Największą liczbę spotkań i wydarzeń w 2019 r. generowała branża han-

dlowo-usługowa (2096 krajowych i 406 międzynarodowych). Kolejną pod 

względem liczby imprez okazała się branża medyczna (imprezy krajowe gene-

rowały 1230 spotkań; międzynarodowe 295). Wysoką liczbę imprez krajowych 

organizowały również branże: humanistyczna i techniczna (odpowiednio: 999 

i 959), obie mają też osiągnięcia w zakresie imprez międzynarodowych (odpo-

wiednio: 422 i 382)66. Kraków jest lokalizacją wielu cyklicznych wydarzeń, 

takich np. jak Konferencja Stowarzyszenia ASPIRE (3 tys. osób), Digital Dra-

gons (2 tys. osób) Impact Economy (1,2 tys. osób), Open Eyes Economy 

Summit (1,5 tys. osób). Osoby przyjeżdżające do Krakowa w celu uczestnic-

twa w kongresie lub konferencji stanowią corocznie kilka procent wszystkich 

odwiedzających miasto. Kraków posiada zróżnicowaną bazę obiektów kon-

gresowych i konferencyjnych obejmującą zarówno duże powierzchnie, dedy-

kowane organizacji masowych wydarzeń (np. ICE, Tauron Arena Kraków, Mię-

dzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków), jak i wiele 

oryginalnych, często zabytkowych, kameralnych lokalizacji (kamienice, dwory, 

pałace, obiekty muzealne, galerie, teatry, obiekty poprzemysłowe). Baza 

kongresowo-konferencyjna Krakowa liczy 174 obiekty. Łączna ich pojemność 

to ok. 100 tys osób, a powierzchnia wystawiennicza – ponad 33,5 tys m2. 

Czynniki decydujące o atrakcyjności Krakowa jako lokalizacji kongresów 

i konferencji to: bliskość międzynarodowego lotniska, zróżnicowana oferta 

obiektów kongresowych i konferencyjnych, rozwinięta infrastruktura tury- 
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styczna, w szczególności baza hotelowa, a także bogata oferta turystyczno- 

-rozrywkowa.  

Turystyka jest ważną, ale nie dominującą funkcją gospodarczą Krakowa. 

Szacuje się, że sektor turystyki tworzy w Krakowie ok. 29 tys. stałych miejsc 

pracy, a biorąc pod uwagę efekty mnożnikowe, generuje ich ponad 40 tys. 

W 2019 r. turyści wydali w Krakowie 7,5 mld zł67. W 2020 r. z powodu pan-

demii COVID-19 i wprowadzanych w związku z tym obostrzeń ruch turystycz-

ny uległ znacznemu zmniejszeniu. W 2020 r. przyjeżdżający w celach tury-

stycznych wydali łącznie 4,5 mld zł68. 

Przemysły kreatywne 

Na przełomie XX i XXI w. dyskusję na temat rozwoju miasta zdominowała 

koncepcja miasta kreatywnego. Ogólnie koncepcja ta podkreśla rolę przemy-

słów kreatywnych, infrastruktury kulturalnej oraz klasy kreatywnej w plano-

waniu rozwoju miasta i wykorzystywaniu jego zasobów69. W gospodarce Kra-

kowa coraz większą rolę odgrywają przemysły kreatywne. To te sektory, które 

nie są bezpośrednio związane z działalnością kulturalną w tradycyjnym poję-

ciu, jednak bazują na potencjale, który jest tworzony właśnie w obszarze kul-

tury70. Są to działalności takie jak m.in.: architektura i projektowanie wnętrz, 

moda i wzornictwo przemysłowe, produkcja filmowa i telewizyjna, produkcja 

radiowa i muzyczna, programowanie, reklama i działalność pokrewna, ręko-

dzieło artystyczne, sztuki wizualne71. Dominującą część tej branży stanowią 

mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Miejscem skupienia działal-

ności branży filmowej w Małopolsce jest utworzony w lutym 2015 r. Krakow-

ski Klaster Filmowy, zrzeszający profesjonalne firmy, organizacje i artystów 
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indywidualnych z branży filmowej. Jego celem jest integracja środowiska 

filmowego i stworzenie platformy wspólnych działań na rzecz kinematogra-

fii72. Koordynatorem jest Krakowski Park Technologiczny. Od lutego 2016 r. 

Klaster zarządza nowoczesnym laboratorium multimedialnym, gdzie można 

wykonać całościową postprodukcję obrazu filmowego73.  

Jedną z branż przemysłów kreatywnych, dla której prognozuje się zna-

czący wzrost w liczbie zatrudnionych, jest branża gier komputerowych. Ak-

tywnie branżę wspiera KPT organizujący m.in. Inkubator Digital Dragons (pro-

gram inkubacyjny przeznaczony dla początkujących studiów tworzących 

gry)74. Wśród krakowskich przedsiębiorstw zajmujących się wydawaniem gier 

niezależnych deweloperów wymienić można m.in. 7 Levels SA. Jest to nieza-

leżny deweloper gier wideo specjalizujący się w grach platformowych. Kra-

kowskie studio koncentruje się na tytułach skierowanych przede wszystkim 

do fanów platform Nintendo. Oprócz produkcji i outsourcingu 7 Levels dys-

trybuuje także produkcje innych deweloperów. Kolejne firmy to All in! Games 

SA – spółka założona w 2018 r., a w 2020 r., poprzez połączenie z Setanta SA, 

Feardemic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – spółka zależna od notowanego 

na NewConnect Bloober Team SA75.  

Sektor usług IT 

Od początku okresu transformacji Kraków odznacza się wysoką pozycją 

w sektorze usług IT w Polsce. Podstawy rozwoju sektora IT w Krakowie dało 

Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, będące krajową jednost-

ką wiodącą w zakresie eksploatacji i rozbudowy bazy sprzętowej komputerów 

o dużej mocy oraz miejskiej i akademickiej sieci komputerowej. Wieloletnia 

działalność centrum zagwarantowała pokoleniową ciągłość podaży wykwalifi-

kowanej kadry informatycznej, której wiedza jest w pewnym stopniu transfe-
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rowana do biznesu. Od 2015 r. w Laboratorium AGH zlokalizowany jest naj-

szybszy w Polsce i jeden z najbardziej energooszczędnych na świecie super-

komputerów – Prometheus. Pierwsze firmy IT powstawały w Krakowie już 

w połowie lat osiemdziesiątych XX w.76 W 1993 r. została założona firma in-

formatyczna Comarch, której akcje zadebiutowały w 1999 r. na GPW w War-

szawie. Dynamiczny rozwój firmy doprowadził do powstania Grupy Kapitało-

wej Comarch, obejmującej w 2019 r. 57 spółek na świecie zatrudniających 

kilka tysięcy wysokiej klasy profesjonalistów (programistów, informatyków 

i ekonomistów) w 90 biurach 34 krajów i realizującej projekty w ponad 

60 krajach na 6 kontynentach77. Grupa Kapitałowa Comarch posiada w Kra-

kowie kompleks budynków biurowych zlokalizowanych w Specjalnej Strefie 

Ekonomicznej. Jednostki Grupy Kapitałowej Comarch prowadzą m.in.: sprze-

daż systemów informatycznych i usług z nimi związanych, sprzedaż sprzętu 

informatycznego, działalność związaną z inwestowaniem na rynku kapitało-

wym i na rynku nieruchomości. Strategicznym kierunkiem rozwoju Grupy 

Comarch jest m.in. kreowanie własnych, zaawansowanych produktów infor-

matycznych. W grudniu 2005 r. w Krakowie rozpoczęło działalność Laborato-

rium Oprogramowania IBM w Krakowie, dołączając do sieci 40 placówek ba-

dawczo-rozwojowych amerykańskiego koncernu IBM na świecie. Jest ono 

jedyną tego typu placówką w Europie Środkowo-Wschodniej.  

W Krakowie rozwinęły działalność dwie najbardziej rozpoznawalne w Pol-

sce witryny internetowe. Jedną nich jest Onet.pl, druga to Interia pl. Onet.pl 

został założony w 1996 r. przez nowosądecką spółkę Optimus. Aktywność 

Onet.pl skupia się przede wszystkim na rynku internetowym. Portal jest naj-

bardziej rozpoznawalną marką wśród polskich witryn internetowych. Inte-

ria.pl jest portalem uruchomionym w 1999 r. jako wspólne przedsięwzięcie 

lidera polskiego rynku informatycznego – firmy Comarch SA oraz największej 

polskiej stacji radiowej RMF FM. Grupa Interia.pl jest jednym z najważniej-

szych podmiotów na polskim rynku reklamy internetowej, oferuje nowocze-

sne rozwiązania marketingowe i promocyjne. Z usług reklamowych Interii 

korzystają największe polskie przedsiębiorstwa ze wszystkich branż oraz dy-

namicznie rozwijający się sektor małych i średnich firm. Spółka oferuje rów-

nież szeroki wachlarz technologii dla biznesu. 
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Sektor biotechnologiczny 

Kraków jest obok Poznania i Warszawy znaczącym centrum sektora bio-

technologicznego w Polsce. Za wydarzenie inicjujące rozwój tej branży można 

przyjąć założenie w 2000 r. przy Uniwersytecie Jagiellońskim Centrum Inno-

wacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu78. Zajęło się ono obsługą 

procesów komercjalizacji technologii, a jego szczególnym polem wsparcia 

były od początku działalności nauki o życiu. Z czasem powstała również spół-

ka Jagiellońskie Centrum Innowacji, która zarządza oddanym do użytku 

w 2008 r. Parkiem Life Science – pierwszym w Polsce parkiem naukowo- 

-technologicznym dedykowanym działalności z dziedziny nauk o życiu. W 2007 

r. powstała tu firma biotechnologiczna Selvita. Świadczy ona kompleksowe 

usługi w obszarze odkrywania leków, badań regulacyjnych, a także badań 

i rozwoju na zlecenie firm farmaceutycznych, biotechnologicznych, chemicz-

nych oraz agrochemicznych z całego świata79.  

W 2014 r. powstało Małopolskie Centrum Biotechnologii – wspólna ini-

cjatywa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krako-

wie. Wprawdzie nie przyczyniło się ono bezpośrednio do powstania nowych 

spółek biotechnologicznych w mieście, ale poprzez współpracę z uznanymi 

instytucjami naukowymi (m.in. Max Planck Gesellschaft, Centre National De 

la Recherche Scientifique oraz Kyoto University) i zatrudnienie specjalistów 

z zagranicy wzmocniło powiązania zewnętrzne krakowskiej biotechnologii80. 

Firmy zalążkowe 

Ważne miejsce w gospodarce Krakowa zajmują firmy zalążkowe (start- 

upy)81, których założyciele skupiają się na realizacji własnego autorskiego 
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pomysłu. Są to firmy zatrudniające setki osób, produkujące rozwiązania wy-

korzystywane na całym świecie. Pojawienie się podmiotów typu startup stało 

się kolejnym etapem rozwoju technologicznego gospodarki miasta. Dzięki 

firmom zalążkowym globalne powiązania krakowskiej gospodarki znacząco 

się powiększyły. Warto pamiętać, że boom na zakładanie własnych firm usłu-

gowych jest jednym z pośrednich efektów wejścia do Krakowa centrów usług IT. 

W Krakowie powstaje coraz więcej technologicznych startupów osiągających 

sukces w globalnym świecie zaawansowanych technologii. Rozwój startupów 

w Krakowie wspierają tworzone przez międzynarodowe korporacje inkubatory 

przedsiębiorczości i technologii. W 2016 r. na ogólną liczbę 2,7 tys. startupów 

w Polsce krakowską metrykę wykazywało 11%82. Startupów w wąskim znacze-

niu tego słowa było w Krakowie ok. 100, ale trzeba zauważyć, że firmy z ich 

otoczenia tworzą populację co najmniej kilkuset podmiotów83. Wśród krakow-

skich startupów wymienić można m.in.: Estimote, Kontakt.io, Duckie Deck, 

Azimo, Brainly, Base, Eventory, Sher.ly, Husarion, MISBHV84. Czynnikami sprzyja-

jącymi powstawaniu startupów w Krakowie jest między innymi wykształcenie 

mieszkańców85. Miasto jest krajowym zagłębiem pożądanych na rynku pracy 

specjalistów kierunków technicznych i informatycznych zdolnych do pracy 

w środowisku międzynarodowym. Wśród nowo powstałych startupów coraz 

większą rolę odgrywa kapitał prywatnych inwestorów, określanych mianem 

„aniołów biznesu”. Powstają organizacje zrzeszające potencjalnych inwestorów, 

ale również wyszukujące dla nich ciekawe startupy. Regionalna Sieć Inwesto-

rów i Inwestycji Kapitałowych RESIK powstała w Krakowie w 2007 r.86 

Istotnym czynnikiem rozwoju nowoczesnej gospodarki są zasoby dzie-

dzictwa kulturowego. Nie tylko stanowią one podstawę rozwoju turystyki, ale 
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też kształtują wizerunek miasta jako ośrodka do działalności inwestycyjnej. 

Zasoby dziedzictwa kulturowego są też inspiracją dla rozwoju przemysłów 

kultury. W ramach tej dziedziny działalności powstają podmioty gospodarcze 

zajmujące się produkcją i sprzedażą dóbr i usług kulturalnych wytwarzanych 

masowo przy użyciu technik przemysłowych i opartych na prawie autorskim 

(np. wydawnictwa, firmy fonograficzne, telewizja, radio)87. Większość działa-

jących w Krakowie podmiotów tego sektora to małe i średnie przedsiębior-

stwa. Występuje tu silna koncentracja osób zajmujących się zawodowo dzia-

łalnością związaną z branżą wydawniczą.  

Kraków w rankingach biznesowych 

Kraków na progu trzeciej dekady XXI w. nie przypomina już szarego post-

komunistycznego, ekologicznie zanieczyszczonego miasta, które na początku 

lat dziewięćdziesiątych minionego wieku stanęło wobec zupełnie nowych 

wyzwań gospodarczych i społecznych. W drugiej dekadzie miasto zajmowało 

wysokie lokaty w rankingach biznesowych. W rankingu fDi Tier 2 Cities of the 

Future 2020/21 Kraków zajął 10. miejsce w kategorii przyjazność biznesowa. 

Wspomniany ranking uwzględnia niestołeczne miasta, które przyciągają uwa-

gę inwestorów88. W rankingu fDi's European Cities and Regions of the Future 

2020/21, przygotowywanym przez prestiżowe wydawnictwo fDi Magazine, 

Kraków został wyróżniony w następujących kategoriach: 

– Top 10 Easter European Cities of the Future 2020/2021 – pozycja 10.; 

– Top 10 Large European Cities of the Future 2020/2021 – pozycja 8.; 

– Top 10 Large European Cities of the Future 2020/2021 – kategoria: 

potencjał gospodarczy – pozycja 7.; 

– Top 10 Large European Cities of the Future 2020/2021 – kategoria: 

przyjazność biznesowa – pozycja 7.89 

W rankingu najdynamiczniej rozwijających się miast w Unii Europejskiej 

„CEE Investment Report 2019: Thriving Metropolitan Cities” Kraków zajął 
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8. miejsce w Europie i 2. miejsce w Polsce90. W rankingu Tholons Services 

Globalization CITY INDEX 2019 Kraków zakwalifikował się do Top 100 Super 

Cities zajmując 11. pozycję. W 2021 Kraków znalazł na 1. miejscu w ogólno-

polskim rankingu „Miasta przyjazne dla biznesu 2021” przeprowadzonym 

przez magazyn Forbes (wśród miast od 300 tys. do 999 tys. mieszkańców)91. 

Stolica Małopolski znalazła się także w czołówce rankingu fDi Polish Cities of 

the Future 2019/202092. W rankingu Top 10 Polskich Miast Przyszłości fDi 

2019/2020 Kraków okazał się najlepszą lokalizacją pośród miast regionalnych 

(1. miejsce zajęła stolica). W trzech kategoriach: potencjał gospodarczy, kapi-

tał ludzki i styl życia oraz przyjazność biznesowa Kraków zajął wysokie 2. miej-

sce. W rankingu Top 5 Dużych Polskich Miast Przyszłości fDi 2019/2020 Kra-

ków w czterech kategoriach zajął miejsce 2., a w kategorii efektywność 

kosztowa miejsce 5. Oznacza to, że stolica Małopolski, oferując wysoką jakość 

życia i infrastruktury miejskiej, konkuruje jakością, a nie niską ceną, stanowiąc 

jednocześnie najlepszą lokalizację w Europie dla firm z branży SSC93. Kraków 

pojawił się także w Cultural and Creative Cities Index, opracowanym przez 

Komisję Europejską. Ranking składa się z trzech wymiarów: gospodarka krea-

tywna, witalność kulturowa i sprzyjające środowisko. Oprócz Krakowa w ran-

kingu pojawiły się jeszcze Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Toruń, 

Warszawa i Wrocław. W rankingu w 2019 r. na 190 przeanalizowanych miast 

z 30 krajów europejskich Kraków znalazł się w pierwszej pięćdziesiątce, Po-

znań, Warszawa i Wrocław w pierwszej setce94. 

Podsumowanie 

Konkludując, należy zaznaczyć, że Kraków ma swój znaczący potencjał 

metropolitalny, m.in. w obszarze budowania nowoczesnej gospodarki. 

W okresie transformacji systemowej (po 1989 r.) gospodarka miasta przeszła 

fundamentalną zmianę własnościową oraz jakościową. Pojawiły się kapitały 
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zewnętrzne, które przejmowały istniejące zakłady przemysłowe oraz tworzyły 

nowe firmy. Znacząco rozwinęła się gospodarka oparta na wiedzy. W dwóch 

ostatnich dekadach intensywnie wzmacnia się sektor nowoczesnych usług 

biznesowych. Coraz większą rolę odgrywają przemysły kreatywne. Niewysy-

chającym zasobem rozwojowym jest dziedzictwo kulturowe, którego różno-

rodność i klasa sprawiają, że Kraków jest rozpoznawalny w Europie. Aby spro-

stać wyzwaniom XXI w., w tym konkurencji innych miast, Kraków musi 

systematycznie realizować strategię budowania nowoczesnej metropolii nie 

tylko jako stolicy wysokiej kultury, centrum akademickiego i turystycznej de-

stynacji, ale też miejsca rozwoju inteligentnej i zróżnicowanej gospodarki 

opartej na przemyśle cyfrowym, ekonomii wiedzy i przemysłach kreatywnych, 

miasta efektywnie zarządzanego.  
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Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji, DzU 2002, nr 41, 

poz. 363. 

The development of the modern economy in Kraków after 1989 

Summary 

The article aims to analyze the economic modernization of Kraków after 1989. It 

was shown how Kraków, a city provincialized by communism, with the imposed 

function of the raw materials industry, became an open city with a developed sector of 

modern services and a wide scientific and research base. An attempt was made to 

explain to what extent the development of the city's modern economy was the result 

of the political and economic changes after 1989, and to what extent was the 

modernization of Kraków's economy the result of the country's accession to the 

European Union and the resulting import of various institutional solutions. The political 

and economic reforms in Poland, especially privatization and deregulation, 

fundamentally changed the structure of Kraków's economy and created market 

institutions liquidated during the communist regime. A city attracting large and small 

businesses, focusing on innovation and the potential of its scientific and research 

facilities, tries to support the direction of development that favors bringing inventors 

and business closer. A portfolio of modern economic activities in Kraków was 

presented, including creative industries, the meetings industry, biotechnology, IT, and 

modern startups as catalysts for the city's development. Business support institutions 

were also discussed. Kraków is currently one of the most economically attractive cities 

in Central and Eastern Europe with a mature labor market that enables the most 

advanced economic processes to be located in the city. 

Key words: Kraków, modern economy, innovation, clusters, outsourcing, creative 

industries, startups 
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Tadeusz Janicki  

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Przemiany w rolnictwie polskim  

w latach 1989–2004 

Po 1989 r. w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym Polski nastą-

piły zasadnicze zmiany, które zwykle określa się mianem postsocjalistycznej 

transformacji ustrojowo-gospodarczej. Celem podejmowanych wówczas dzia-

łań było przejście od realnego socjalizmu do demokracji i gospodarki rynko-

wej. Zmiany te w istotny sposób wpłynęły również na funkcjonowanie wsi 

i rolnictwa, a rok 1990 stał się jedną z najważniejszych cezur w dziejach tego 

sektora polskiej gospodarki. W rolnictwie rozpoczęły się wymuszone głównie 

przez czynniki zewnętrzne transformacje dostosowawcze do systemu kapitali-

stycznej gospodarki rynkowej, które pociągnęły za sobą zmiany gospodarcze, 

społeczne i kulturowe.  

Współcześni, w zależności od punktu widzenia, zmiany i procesy z lat 

1989–2004 określali jako postsocjalistyczną transformację albo kryzys rolnic-

twa. Z dzisiejszej perspektywy ten okres w historii polskiego rolnictwa można 

opisać jako przejście od gospodarki realnego socjalizmu do wspólnej polityki 

rolnej w ramach UE, które charakteryzowało się tzw. szokiem transformacyj-

nym, spowodowanym głównie przez gwałtowną zmianę położenia rynkowego 

producentów rolnych (przejście od rynku producenta do rynku konsumenta), 

spadkiem produkcji rolnej i załamaniem wiejskich dochodów oraz pojawieniem 

się oddolnych procesów dostosowawczych jedynie nieznacznie wspomaganych 

przez państwo. Obok tych negatywnych zjawisk wieś polska w latach 1989–

2004 była również sceną częściowej modernizacji, która dotyczyła sfery pro-

dukcyjnej, zawodowej i społecznej, wyposażenia gospodarstw domowych 

w instalacje i dobra trwałego użytku oraz rozbudowy wiejskiej infrastruktury. 

Miała ona jednak ograniczony charakter i nie mogła znacząco poprawić sytuacji 

tego sektora w budowanej w Polsce kapitalistycznej gospodarce rynkowej, 

w ramach której udział rolnictwa w tworzeniu PKB systematycznie malał.  
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Celem niniejszego artykułu jest krótka analiza zmian, jakie zaszły w wy-

branych obszarach polskiego rolnictwa w latach 1989–2004. Zasadnicze py-

tania badawcze dotyczą ludności rolniczej, polityki i struktury rolnej oraz pro-

dukcji rolnej i dochodów ludności rolniczej.  

Ramy chronologiczne artykułu obejmują lata 1989–2004. Punktem wyj-

ścia jest rok 1989, kiedy to ostatni komunistyczny rząd M. Rakowskiego uwol-

nił większość cen na żywność i produkty rolne, a pierwszy niekomunistyczny 

rząd T. Mazowieckiego zdecydował się na przejście od gospodarki centralnie 

sterowanej do wolnego rynku – także w odniesieniu do rolnictwa i przemysłu 

spożywczego. Cezurę końcową stanowi rok 2004, czyli moment przyjęcia 

Polski do Unii Europejskiej, a w odniesieniu do zestawień statystycznych rok 

2003, czyli ostatni pełny rok przed tym wydarzeniem.  

Przedmiotem analizy jest rolnictwo w wąskim znaczeniu tego słowa (tj. 

z wyłączeniem leśnictwa i rybołówstwa) oraz wybrane zagadnienia dotyczące 

społeczności wiejskich. Podstawę źródłową stanowią monografie, artykuły 

i materiały drukowane, w tym szczególnie publikowane przez GUS dane staty-

styczne1. Statystyki rolnictwa, szczególnie z lat dziewięćdziesiątych, należy 

jednak traktować z ostrożnością, gdyż dane dotyczące takich zagadnień jak: 

poziom zatrudnienia, dochody gospodarstw, udział rolnictwa w produkcie 

krajowym brutto ze względu na nierejestrowany przepływ siły roboczej, ukry-

te bezrobocie oraz nierejestrowaną sprzedaż i płynące z tego dochody były 

w tym okresie trudne do precyzyjnego uchwycenia. Ważne uzupełnienie dla 

tych mocno zagregowanych ujęć liczbowych stanowią artykuły z czasopism 

specjalistycznych („Wieś i Rolnictwo”, „Wieś i Państwo”) oraz ze współczesnej 

prasy (m.in. „Rzeczpospolitej”, „Gazety Wyborczej”, „Zielonego Sztandaru”, 

„Wprost” i „Polityki”). 

Jak już wspomniano, tytułowe przemiany rolnictwa stanowiły część szer-

szego procesu zmian w Polsce po 1989 r., który powszechnie jest określany 

jako transformacja systemowa. Podobnie jak w odniesieniu do przemysłu 

                                       
1
 Wśród obszernej literatury przedmiotu można wymienić m.in.: Ciągłość i zmiana. Sto 

lat rozwoju polskiej wsi 1918–2018, red. M. Halamska, M. Stanny, J. Wilkin, Warszawa 

2019; I. Frenkel, Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian, Warszawa 

2003, W. Michna, Główne kierunki przeobrażeń w rolnictwie w latach dziewięćdziesiątych, 

Warszawa 1998; A. Woś, Rolnictwo polskie 1945–2000, Warszawa 2000, J.S. Zegar, Kwestia 

dochodów w rolnictwie chłopskim w okresie transformacji, Warszawa 2002. 
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i usług pojęciem transformacji powszechnie posługują się również autorzy 

analizujący zmiany, które zaszły na polskiej wsi i w rolnictwie. Ze względu 

jednak na specyfikę zmian w tym sektorze gospodarki mówi się również 

o załamaniu i kryzysie lub używa się mniej jednoznacznych określeń, takich 

jak: specyficzna transformacja czy rolnictwo w czasach transformacji2.  

Z perspektywy czasu można powiedzieć, że żadne z wymienianych pojęć 

nie opisywało zmian społeczno-gospodarczych, jakie zaszły na polskiej wsi po 

1990 r., w pełny i adekwatny sposób. Nie była to transformacja systemowa, 

gdyż zmiany w zakresie dominującego rolnictwa indywidualnego nie były rezul-

tatem odgórnie zaplanowanych i realizowanych działań, lecz stanowiły oddolną 

i spontaniczną reakcję na zmiany zewnętrznych uwarunkowań jego funkcjono-

wania. O nietrafności pojęcia transformacji świadczy również to, że w omawia-

nym okresie nie doszło do zamiany dominującej na polskiej wsi drobnotowa-

rowej gospodarki chłopskiej na inny system. Trudne do zaakceptowania jest 

również pojęcie kryzysu, gdyż obok spadku cen, dochodów i produkcji (które 

zresztą w omawianym okresie wykazywały zmienne tendencje) w rolnictwie 

wystąpiła również modernizacja, szczególnie w sferze wyposażenia gospo-

darstw domowych i infrastruktury wiejskiej. Poza tym wspomniany spadek 

produkcji odbiega od klasycznego modelu kryzysu rolnego, w którym spadkowi 

cen i dochodów towarzyszy wzrost produkcji i podaż głodowa.  

W związku z powyższym można postawić tezę, że zmiany na wsi i w rol-

nictwie to nie transformacja czy kryzys w klasycznej postaci, ale zmiany zwią-

                                       
2
 Pojęcie transformacji do obiegu naukowego weszło głównie za sprawą książki 

Karla Polanyiego pt. Wielka Transformacja, jednak prawdziwą karierę zrobiło po 

1989 r. w związku z upadkiem tzw. Bloku Wschodniego i przekształceniami ustrojowo- 

-gospodarczymi na tym obszarze, które nazwano transformacją systemową. Pojęcie 

transformacji systemowej definiowane jest na różne sposoby i samo w sobie stanowi 

przedmiot naukowych rozważań. Na potrzeby niniejszego artykułu przyjęto definicję, 

zgodnie z którą transformacja systemowa w Polsce po 1990 r. to odgórnie zaplanowa-

ne i kierowane przejście od realnego socjalizmu (zarówno w sferze ustrojowej jak 

i gospodarczej) do demokracji i kapitalizmu. Na temat transformacji polskiego rolnic-

twa opublikowano m.in.: Transformacja rolnictwa polskiego w perspektywie integracji 

ze wspólnotami europejskimi, red. A. Marszałek, Łódź 1993; Transformacja rolnictwa 

polskiego i ukraińskiego w latach 90., red. B. Klepacki, G. Czerwenko, Warszawa 2002; 

Transformacja społeczno-gospodarcza w Polsce, RCSS, Warszawa 2002; M. Bałtowski, 

M. Miszewski, Transformacja gospodarcza w Polsce, Warszawa 2006. 
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zane z okresem przejściowym pomiędzy dwiema formami interwencjonizmu: 

gospodarką realnego socjalizmu a wspólnym rynkiem rolnym UE w ramach, 

które zostały wymuszone przez czynniki zewnętrzne oraz pewne objawy kry-

zysu. W ramach tego procesu doszło do zgodnej z logiką gospodarki kapitali-

stycznej, znanej już z innych krajów zachodniej Europy, marginalizacji (lub 

inaczej – peryferyzacji) tego sektora gospodarki pomimo częściowej moder-

nizacji technicznej i społecznej oraz znaczącego postępu cywilizacyjnego 

w dziedzinie warunków socjalno-bytowych na wsi. 

U progu zmian systemowych Polska nadal była krajem o silnych cechach 

rolniczych. W latach dziewięćdziesiątych na wsi polskiej mieszkało około 

14,7 mln osób, czyli ok. 38% ludności kraju. Z gospodarstwami (powyżej 

1 ha) lub z działkami rolnymi (od 0,1 do 1 ha) związanych było ok. 11,5 mln 

mieszkańców wsi (ok. 30% ludności Polski)3. W rolnictwie, leśnictwie i rybo-

łówstwie pracowało łącznie około 4 360 000 osób, czyli 27,2% ogółu siły 

roboczej, a obszary wiejskie zajmowały 93,4% powierzchni Polski4 (patrz 

tab. 1). Jednocześnie, co było wyjątkiem wśród krajów postsocjalistycznych, 

w 1989 r. w Polsce ok. 80% gruntów rolnych znajdowało się w rękach pry-

watnych.  

Charakterystyczną cechą polskiego rolnictwa (aktualną do dziś) było silne 

zróżnicowanie produktywności gospodarstw w zależności od ich położenia. 

Najlepsze gospodarstwa produkujące na rynek były zlokalizowane w woje-

wództwach centralnych (wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, częściowo ma-

zowieckim, lubelskim i opolskim). Natomiast na południowym wschodzie 

przeważały gospodarstwa małe, produkujące głównie na własne potrzeby (woj. 

małopolskie i podkarpackie). Województwa północne i zachodnie to nato-

miast obszary, które po 1990 r., wraz z likwidacją PGR-ów, doświadczyły 

największego załamania produkcji rolniczej i długo zmagały się z wysokim 

bezrobociem, choć jednocześnie zachowały strukturę rolną, w której domi-

nują gospodarstwa wielkoobszarowe5. 

                                       
3
 A. Stasiuk, W. Zgliński, Wieś polska na przełomie XX i XXI wieku, „Wieś i Państwo” 

1999, nr 1–2 (25–26), s. 36.  
4
 „Rzeczpospolita”, nr 72 z 26.03.1999. 

5
 W. Michna, dz. cyt., s. 20–21; T. Janicki, Veränderungen der Agrarstruktur 

Pommerns nach 1945. Pläne und Realität, „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 

Neue Folge“, Bd. 68, H. 1, 2020, s. 70–74. 



Przemiany w rolnictwie polskim w latach 1989–2004 

 

351 

 
  

Ka
te

go
ria

 
Ro

k 

19
80

 
19

90
 

19
91

 
19

92
 

19
93

 
19

94
 

19
95

 
19

96
 

19
97

 
19

98
 

19
99

 
20

00
 

20
01

 
20

02
 

20
03

 

Po
w

ie
rz

ch
ni

a 
og

ól
na

 k
ra

ju
  

(w
 h

a 
na

 1
 m

ie
sz

ka
ńc

a)
 

– 
w

 ty
m

 u
ży

tk
i r

ol
ne

 

 
0,

87
9 

0,
53

3 

 
0,

82
0 

0,
49

1 

 
0,

81
8 

0,
48

8 

 
0,

81
5 

0,
48

6 

 
0,

81
3 

0,
48

5 

 
0.

81
1 

0,
48

4 

 
0,

81
0 

0,
48

3 

 
0,

81
0 

0,
47

8 

 
0,

80
9 

0,
47

8 

 
0,

80
9 

0,
47

7 

 
0,

80
9 

0,
47

7 

 
0,

81
7 

0,
47

6 

 
0,

81
7 

0,
47

5 

 
0,

81
8 

0,
44

2 

 
0,

81
8 

0,
42

3 

Lu
dn

oś
ć (

st
an

 n
a 

31
 X

II)
 w

 m
ln

 
– 

w
 ty

m
 m

ia
st

a 
– 

w
 ty

m
 w

ie
ś 

35
,7

 
21

,0
 

14
,7

 

38
,2

 
23

,6
 

14
,6

 

38
,3

 
23

,7
 

14
,6

 

38
,4

 
23

,7
 

14
,7

 

38
,5

 
23

,8
 

14
,7

 

38
,6

 
23

.9
 

14
,7

 

38
,6

 
23

.9
 

14
,7

 

38
,6

 
23

.9
 

14
,7

 

38
,7

 
23

,9
 

14
,8

 

38
,7

 
23

,9
 

14
,8

 

38
,7

 
23

,9
 

14
,8

 

38
,6

 
23

,9
 

14
,7

 

38
,2

 
23

,6
 

14
,6

 

38
,2

 
23

,6
 

14
,6

 

38
,2

 
23

,5
 

14
,7

 

Pr
ac

uj
ąc

y 
w

 ro
ln

ict
w

ie
 w

 ty
s. 

O
gó

łe
m

 
Se

kt
or

 p
ub

lic
zn

y 
Se

kt
or

 p
ry

w
at

ny
  

 
50

81
,0

 
11

39
,0

 
39

42
,0

 

 
44

24
,9

 
59

3,
5 

38
31

,4
 

 
42

64
,8

 
45

8,
3 

38
06

,5
 

 
40

37
,1

 
32

9,
2 

37
07

,9
 

 
39

04
,0

 
. . 

 
40

21
,0

 
. . 

 
41

25
,3

 
75

,1
 

40
50

,2
 

 
42

91
,1

 
53

,4
 

42
37

,7
 

 
42

99
,3

 
50

,6
 

42
48

,7
 

 
42

81
,0

 
44

,0
 

42
37

,0
 

 
42

59
,8

 
34

,7
 

42
25

,1
 

 
42

45
,9

 
24

,7
 

42
21

,2
 

 
42

36
,6

 
. . 

 
42

29
,4

 
. . 

 . . . 

Pr
ac

uj
ąc

y 
w

 ro
ln

ict
w

ie
 ja

ko
 o

ds
et

ek
 

og
ól

ne
j li

cz
by

 p
ra

cu
ją

cy
ch

 w
 %

 
 

27
,1

 
27

,8
 

27
,3

 
25

,7
 

26
,9

 
26

,0
 

24
,8

 
25

,8
 

25
,1

 
25

,7
 

26
,2

 
26

,3
 

26
,8

 
 

 Ta
b

el
a 

1
. P

o
w

ie
rz

ch
n

ia
 k

ra
ju

, l
u

d
n

o
ść

 i 
za

tr
u

d
n

ie
n

ie
 w

 r
o

ln
ic

tw
ie

 w
 la

ta
ch

 1
9

8
0

–
2

0
0

3
 

Źr
ó

d
ło

: 
R

o
cz

n
ik

i S
ta

ty
st

yc
zn

e 
R

o
ln

ic
tw

a:
 1

9
9

3
, 1

9
9

8
, 2

0
0

1
, 2

0
0

5
. 

 



Tadeusz Janicki 

 

 

352 

Ludność wiejska 

Przemiany polityczne i gospodarcze w Polsce po 1990 r. wpłynęły na 

zmiany w strukturze i funkcjonowaniu społeczności wiejskich6. Liczba ludno-

ści wiejskiej w Polsce w latach 1989–2003 była praktycznie niezmienna 

i wynosiła ok. 14,6 mln. Jednak w okresie od 1989 do 1995 r. po raz pierwszy 

od II wojny światowej liczba osób zatrudnionych w gospodarstwach rolnych 

wzrosła (z reguły w wyniku utraty pracy najemnej poza rolnictwem) o ok. 

190 tys. W ten sposób rolnictwo stało się czynnikiem ograniczającym nega-

tywne skutki wzrostu bezrobocia w innych sektorach gospodarki. Na krótki 

czas doszło do odwrócenia kierunków migracji i liczba ludności wiejskiej rosła 

w odróżnieniu od okresu przed 1989 r., kiedy dominowała migracja ze wsi do 

miast7. Od połowy lat dziewięćdziesiątych migracje na polskiej wsi nabrały 

nowych cech i mają charakter dwukierunkowy. Obok tradycyjnej migracji ze 

wsi do miast pojawiła się migracja w odwrotnym kierunku, szczególnie z du-

żych miast do otaczających je gmin wiejskich, które w coraz większym stopniu 

zaczęły spełniać rolę miejskich sypialni. Ponadto w tym samym okresie zna-

cząco wzrosła migracja ekonomiczna ze wsi za granicę, szczególnie z woje-

wództw wschodnich i południowych8.  

Drastyczną konsekwencją zmian w rolnictwie po 1990 r., zwłaszcza w tzw. 

sektorze uspołecznionym, oraz spadku zatrudnienia poza rolnictwem stało się 

bezrobocie na wsi. Jako pierwsi w zamykanych zakładach przemysłowych 

pracę tracili tzw. chłoporobotnicy, którzy w ten sposób zmuszeni zostali do 

ograniczenia swojej aktywności zawodowej do posiadanego gospodarstwa 

i szukania w nim szansy na przetrwanie. Szacuje się, że zjawisko to objęło 

ponad 630 tys. osób. W związku z tym rolnictwo i wieś pełniły w latach 1990–

1993 rolę swoistego zaworu bezpieczeństwa i pozwoliły wielu ludziom prze-

trwać w najtrudniejszym okresie polskiej transformacji gospodarczej. Nie zmie-

nia to jednak faktu, że bezrobocie na wsi było wyjątkowo wysokie i długo- 

                                       
6
 Problem ludności wiejskiej po 1990 r. szczegółowo omawiają: M. Okólski, Demo-

grafia zmiany społecznej, Warszawa 2004; I. Frenkel, dz. cyt.; A. Pilichowski, Wieś pol-
ska w procesie przekształceń strukturalnych. Uwarunkowania i konsekwencje, „Prze-
gląd Socjologiczny” 2014, T. 63, nr 2, s. 110. 

7
 A. Stasiuk, W. Zgliński, dz. cyt., s. 39–43. 

8
 Polska wieś 2002. Raport o stanie wsi, Warszawa 2002, s. 18–20. 
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trwałe. W rezultacie w 1999 r. na wsi było ponad 2 mln osób bez pracy, 

z czego 1059 tys. obejmowało bezrobocie rejestrowane, a ok. 900 tys. bezro-

bocie ukryte, zaś w 2001 r. bez pracy pozostawało jeszcze około 1 300 000 

osób (w tym przypadku bezrobocie rejestrowane), co stanowiło około 42% 

ogółu bezrobocia w Polsce9. W niektórych regionach wskaźnik ten sięgał na-

wet 60% wszystkich bezrobotnych. Bezrobocie na wsi jest szczególnie wi-

doczne w województwach o rozdrobnionej strukturze rolniczej (południowa 

i wschodnia część Polski) oraz na obszarach o wysokim udziale dawnych go-

spodarstw państwowych (w północnej i zachodniej Polsce)10. Ze społecznego 

i kulturowego punktu widzenia sytuacja, w której gospodarstwo rolne jest 

miejscem, gdzie bezrobotni członkowie rodziny mają dach nad głową i zara-

biają na życie, nie jest niczym niezwykłym. Z punktu widzenia zmian struktu-

ralnych w rolnictwie i związanych z tym inwestycji konieczność przeznaczania 

środków finansowych na utrzymanie bezrobotnych członków rodziny stawała 

się dodatkową barierą.  

Polityka rolna  

Powstałe w rezultacie zmian systemowych bezrobocie oraz inne nega-

tywne zjawiska gospodarcze, o których będzie jeszcze mowa, wywołały na 

wsi swoisty szok transformacyjny, który wynikał z konfrontacji chłopskich 

wyobrażeń dotyczących miejsca rolnictwa i wsi w nowej Polsce z gospo-

darczą i polityczną rzeczywistością po 1990 r. Z punktu widzenia pracują-

cych w rolnictwie mieszkańców wsi pod koniec lat osiemdziesiątych ich 

sytuacja na tle innych sektorów gospodarki była stosunkowo korzystna. 

Występowały problemy z zaopatrzeniem w środki produkcji, ale rolnicy 

mieli zapewniony zbyt swoich produktów. Poza tym byli uprzywilejowani 

pod względem dostępu do żywności, a szczególnie mięsa, które w tamtym 

okresie było cały czas reglamentowane. Mieli co prawda mniejszy dostęp 

do dóbr przemysłowych i używek typu papierosy i kawa, ale za to ogólnie 

stosunkowo wysoki poziom dochodów (szczególnie z tzw. sprzedaży niere-

jestrowanej), który rekompensował te niedogodności i pozwalał na zakup 

                                       
9
 I. Frenkel, dz. cyt., s. 126; Polska wieś 2002..., s. 24–28. 

10
 Tamże, s. 138. 
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towarów deficytowych na czarnym rynku. To relatywnie korzystne położe-

nie ludności wiejskiej nie zmienia jednak negatywnego wniosku, że polskie 

rolnictwo w tym okresie charakteryzowały: niska wydajność, silnie roz-

drobniona struktura rolna i duże zróżnicowanie regionalne oraz dualny 

charakter stosunków własnościowych. Obok drobnotowarowego rolnictwa 

chłopskiego, które dysponowało 80% gruntów rolnych, funkcjonowały 

nieefektywne pod względem gospodarczym wielkoobszarowe państwowe 

gospodarstwa rolne i rolnicze spółdzielnie produkcyjne gospodarujące na 

pozostałych 20%11.  

Pomimo wielu problemów z dostępnością środków produkcji przedstawi-

ciele chłopów i politycy ZSL w 1989 r. demonstrowali daleko idący optymizm 

związany z perspektywą urynkowienia polskiej gospodarki. Twierdzili, że jeśli 

rolnictwo nareszcie otrzyma dostateczną ilość środków produkcji, to będzie 

mogło znacznie zwiększyć swoją produkcję i pokryć krajowe zapotrzebowanie 

na żywność12.  

Gdy w sierpniu 1989 r. rząd M. Rakowskiego uwolnił ceny na wszystkie 

podstawowe artykuły spożywcze, zlikwidował kartki na mięso i produkty mię-

sne oraz zamroził dotacje państwowe do produkcji żywności, rozpoczął się 

proces dostosowywania polskiego rolnictwa do warunków gospodarki ryn-

kowej13. Uwolnienie cen sprawiło, że dochody nominalne rolników gwałtow-

nie wzrosły, a postępująca inflacja przyczyniła się do redukcji zadłużenia ich 

gospodarstw14.  

Rozpoczęte na początku 1990 r. reformy gospodarcze (tzw. reformy Bal-

cerowicza) szybko zakończyły jednak tę dobrą passę i zniszczyły wcześniej-

sze nadzieje. W polityce gospodarczej rządu T. Mazowieckiego wystąpiła 

zasadnicza różnica w podejściu do przemysłu i usług oraz rolnictwa. Nie 

stworzono koncepcji zmian strukturalnych na wsi, w związku z czym nie 

określono docelowego modelu rolnictwa, nie wybrano metod jego przebu-

dowy, nie stworzono ram i narzędzi prawnych oraz nie zagwarantowano 

środków na przebudowę. 

                                       
11

 Roczniki Statystyczne Rolnictwa: 1993, 1998; M. Bałtowski, M. Miszewski, dz. 

cyt., s. 318. 
12

 „Zielony Sztandar” z 23.06.1989. 
13

 M. Bałtowski, M. Miszewski, dz. cyt., s. 319. 
14

 „Gazeta Wyborcza” z 17–18.04.1993. 
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Rządy solidarnościowe z jednej strony traktowały rolnictwo jako pro-

blem drugorzędny, z drugiej preferowały liberalne podejście do tego działu 

gospodarki15. Szczególnie L. Balcerowicz twierdził, że rolnictwo to taka sama 

gałąź gospodarki jak inne i konieczne zmiany strukturalne nastąpią w nim 

samorzutnie pod wpływem działania praw rynku16. Zmiany tego typu 

w krajach rozwiniętych dokonywały się w latach pięćdziesiątych i sześćdzie-

siątych w warunkach szybkiego rozwoju pozarolniczych gałęzi gospodarki, 

w tym szczególnie przemysłu wchłaniającego wiejskie nadwyżki siły robo-

czej. Na początku lat dziewięćdziesiątych jednak, gdy przemysł w Polsce 

ograniczał produkcję i szybko rosło bezrobocie, a wieś polska, której brako-

wało kapitału i wiedzy, jak funkcjonować w nowych warunkach, musiała 

konkurować z wysoko dotowanym rolnictwem krajów zachodnich, powyż-

szą koncepcję L. Balcerowicza należy uznać za co najmniej naiwną. Podobne 

założenia prezentował przygotowany stosunkowo szybko raport wspólnej 

grupy roboczej Polski, UE i Banku Światowego dotyczący rolnictwa. Zawierał 

on jednak tylko cele ogólne, którym w większości nie nadano konkretnej 

formy w postaci przepisów ustawowych i wykonawczych, a tym samym 

ostatecznie nie zostały one zrealizowane17.  

Liberalna polityka rządu T. Mazowieckiego polegająca m.in. na radykal-

nym ograniczeniu ceł na import żywności i ponadczterokrotnym zmniejszeniu 

nakładów na rolnictwo w latach 1989–1991 doprowadziła do tego, że w 1990 r. 

parytet dochodów rolniczych gospodarstw domowych (w stosunku do do-

chodów gospodarstw pracowniczych) skurczył się do 69%, a w 1991 r. do 

63%. W pierwszym rzędzie było to spowodowane przez: znaczny spadek po-

pytu na żywność na rynku wewnętrznym, masowy import w większości do-

towanej żywności oraz szybki wzrost cen na środki produkcji i rozluźnienie 

relacji między producentami a przemysłem spożywczym, który od początku 

1990 r. w coraz większej mierze opierał się na surowcach importowanych. 

Rynek producenta, do którego przyzwyczajeni byli rolnicy, w krótkim czasie 

przekształcił się w rynek konsumenta, na którym po 40 latach realnego socja-

lizmu trudno było im się odnaleźć. W rezultacie doprowadziło to do rolni-

                                       
15

 M. Bałtowski, M. Miszewski, dz. cyt., s. 321. 
16

 „Gazeta Wyborcza” z 17–18.04.1993. 
17

 Strategia rolna dla Polski. Raport Grupy Zadaniowej Rządu Polskiego – Wspólno-

ty Europejskiej – Banku Światowego, Warszawa 1990, s. 14.  
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czych protestów, w tym do blokowania drogi Warszawa – Gdańsk pod Mła-

wą, gdzie 15 czerwca 1990 nowa władza po raz pierwszy użyła sił policyj-

nych do spacyfikowania protestu społecznego skierowanego przeciwko jej 

polityce18.  

Polityka rolna w pierwszych latach po przełomie, realizowana w warun-

kach permanentnego deficytu budżetowego, miała chaotyczny i bezplanowy 

charakter. Dominowały w niej doraźne działania zmierzające do stabilizacji 

aprowizacyjnej kraju, tłumienia inflacji i pozyskiwania elektoratu wiejskiego 

poprzez transfery socjalne za pośrednictwem KRUS. Politykę tego typu pro-

wadzono do końca tzw. rządów solidarnościowych.  

Sytuacja zmieniła się dopiero w 1993 r., kiedy do władzy doszli postko-

muniści i PSL, którzy wprowadzili program ochrony rolnictwa przed zagra-

niczną konkurencją i interwencjonizm państwowy na rynku wewnętrznym. 

Podniesiono cła na żywność, wprowadzono skup interwencyjny i kredyty 

preferencyjne oraz podwyższono świadczenia emerytalne i ubezpieczeniowe 

w ramach KRUS. W wyniku tych działań i dobrej koniunktury na produkty 

rolnicze dochody wsi w latach 1993–1998 wykazywały tendencję rosnącą, tak 

że parytet dochodów rolniczych z 69% w 1990 r. wzrósł do 86,8% w 1996 r.19 

Kluczowa dla procesu modernizacji wsi polityka strukturalna odgrywała 

mniejszą rolę. W ten sposób zmiany strukturalne na obszarach wiejskich nie 

zostały zatrzymane, ale zostały wyhamowane, co oznaczało zachowanie wielu 

karłowatych gospodarstw, których nie można było zmodernizować. 

Gdy w 1997 r. do władzy doszła koalicja liberalno-konserwatywna, rząd 

J. Buzka w kolejnych latach ponownie znacznie obniżył nakłady na rolnictwo, 

co w połączeniu z załamaniem się rynku rosyjskiego w 1998 r. doprowadziło 

do radykalnego pogorszenia sytuacji dochodowej w rolnictwie (patrz tab. 2)20. 

Kryzys finansowy w Rosji w połowie 1998 r. doprowadził do likwidacji ekspor-

tu polskich ziemniaków, cebuli i wieprzowiny do tego kraju, co spowodowało 

z kolei znaczny spadek cen skupu tych produktów21..  

                                       
18

 „Zielony Sztandar” z 24.06.1990, 1.07.1990. 
19

 Roczniki Statystyczne Rolnictwa: 1993, 1998, 2001, 2005; W. Dzun, Nakłady in-

westycyjne i bieżące w rolnictwie polskim w świetle dochodów rolników w latach 1990–

2001, „Wieś i Rolnictwo” 2003, nr 3, s. 57. 
20

 „Zielony Sztandar” z 24.01.1999. 
21

 „Gazeta Wyborcza” z 13.10.1998, 28.10.1998. 
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W rezultacie przychody ze sprzedaży i tym samym dochody ludności 

rolniczej spadły w 1998 r. do poziomu najniższego od 45 lat. W  konse-

kwencji w styczniu i lutym 1999 r. doszło w całej Polsce do blokowania 

dróg przez rolników22. Protestujący żądali wprowadzenia ceł ochronnych 

wymierzonych w import taniej zachodniej żywności, państwowego inter-

wencyjnego skupu produktów rolnych oraz oddłużenia chłopskich gospo-

darstw. Te masowe protesty nie przyniosły oczekiwanych przez rolników 

rezultatów gospodarczych, ale przyczyniły się do zmian na scenie politycz-

nej. Od 1990 r. w zasadzie wszystkie partie polityczne deklarowały chęć 

pracy na rzecz ochrony rolnictwa. Rolnicy tworzą bowiem liczną grupę 

wyborców, którzy często zmieniają swoje preferencje. Pod koniec lat 

dziewięćdziesiątych rozczarowało ich zarówno PSL – tradycyjny przedsta-

wiciel polskiej wsi – jak i inne ugrupowania lewicowe i prawicowe obecne 

od jakiegoś czasu w życiu politycznym. Dlatego wielu z nich zaczęło popie-

rać założoną przez A. Leppera „Samoobronę” – populistyczną partię pro-

testu, która powstała na fali chłopskiego niezadowolenia i protestów 

ulicznych już na początku lat dziewięćdziesiątych23. Ogólnie lata 1998–

2003 przyniosły rolnictwu spowolnienie dynamiki gospodarczej, wzrost 

stopy bezrobocia, pogorszenie parytetu dochodów ludności rolniczej 

i niski poziom wsparcia dla rolnictwa z budżetu państwa.  

Przełom w polskiej polityce rolnej nastąpił dopiero w związku z podję-

ciem działań dostosowawczych i ostatecznie w wyniku włączenia polskiego 

rolnictwa do Wspólnej polityki rolnej UE, która ma charakter długofalowy 

i stabilne podstawy instytucjonalne i materialne.  

Do 2004 r. politykę rolną kolejnych rządów cechował brak planów długo-

terminowych i sprecyzowanej wizji polskiego rolnictwa w przyszłości. Po-

wstawały różnego rodzaju plany i strategie o charakterze koncepcyjnym, m.in. 

takie jak wspomniana już Strategia rolna dla Polski, Raport Grupy Zadaniowej 

Rządu Polskiego – Wspólnoty Europejskiej – Banku Światowego z 1990 czy 

Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich z 2000 r., ale nie doczekały się one 

                                       
22

 „Zielony Sztandar” z 7.02.1999, 14.02.1999. 
23

 M. Piskorski, Samoobrona RP w polskim systemie partyjnym (rozprawa doktor-

ska WNPiD UAM), https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/766/1/DR.pdf 

(dostęp 25.06.2021). 
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realizacji24. Ogólnie dominowały działania doraźne, szczególnie w sferze 

ochrony rynku, dochodowej i socjalnej, a mało w strukturalnej. W dużej 

mierze było to związane z niskimi transferami do rolnictwa z budżetu 

państwa, które w latach 1992–1999 stanowiły ok. 2,9 do 2,1% budżetu. 

Z tego ponad 80% przeznaczano na dopłaty do KRUS, a tylko 2 ,4% na 

postęp agrotechniczny. Wspomniane transfery miały zatem socjalny, 

a nie modernizacyjny charakter.  

Jedyny obszar, w którym w latach 1990–2003 konsekwentnie zrealizowa-

no decyzje polityczne, to utworzenie instytucji obsługujących rolnictwo i li-

kwidacja PGR, co zostanie jednak omówione w osobnym tekście.  

Struktura agrarna  

Ważnym elementem przemian w polskim rolnictwie w latach 1988–

2003 były zmiany w liczbie i strukturze gospodarstw rolnych. W wymienio-

nym okresie w Polsce liczba gospodarstw spadła z 2,17 mln do 1,85 mln, tj. 

o 14,6%. W strukturze gospodarstw ze względu na ich obszar widoczna była 

wyraźna tendencja do wzrostu liczby gospodarstw dużych (powyżej 15 ha) 

i małych (do 2 ha) połączona z jednoczesną stagnacją, a nawet spadkiem 

liczby gospodarstw średnich. W latach dziewięćdziesiątych nastąpiła zasad-

nicza zmiana własności i użytkowania gruntów według sektorów własności. 

W 1989 r. sektory państwowy i spółdzielczy wykorzystywały 23,8% gruntów 

rolnych, podczas gdy w 1996 r. już tylko 6,7%, chociaż nadal były właścicie-

lami 20% gruntów rolnych. Z kolei do 2002 r. sektor prywatny zwiększył 

użytkowaną powierzchnię do 87,9% całkowitej powierzchni użytków rol-

nych, mimo że był właścicielem tylko 76% tej powierzchni25. 

Wynikało to stąd, że w latach dziewięćdziesiątych Agencja Własności 

Rolnej Skarbu Państwa, powołana specjalnie do zarządzania majątkiem 

dawnych PGR, nie sprzedawała gruntów, a jedynie je dzierżawiła. Dopiero 

w 1998 r. wzrosła liczba przypadków ostatecznej sprzedaży gruntów.  

                                       
24

 B. Fedyszak-Radziejowska, Wieś w debacie publicznej, „Wieś i Rolnictwo” 2002, 

nr 1(114), s. 68–69. 
25

 W. Dzun, dz. cyt., s. 43–51, Transformacja społeczno-gospodarcza…, s. 142–

143; A. Stasiuk, W. Zgliński, Wieś polska na przełomie…, s. 42–43. 
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Tabela 3. Indywidualne gospodarstwa rolne wg grup obszarowych użytków rolnych  

(w odsetkach) 

Wyszczegól-
nienie 

Liczba 
gospo-
darstw 
ogółem  
w tys. 

Średnia  
powierzchnia 
gospodarstwa 

- w ha użyt-
ków rolnych 

O powierzchni użytków rolnych – % ogólnej liczby 
gospodarstw 

1–2 ha 2–5 ha 5–10 ha 10–15 ha 
15 ha i 
więcej 

1990 2137,5 6,3 17,7 35,1 29,8 11,3 6,1 

1991 2137,7 6,3 17,6 35,3 29,7 11,3 6,1 

1992 2143,7 6,3 17,8 35,3 29,6 11,3 6,0 

1993 2148,8 6,2 17,9 35,3 29,6 11,2 6,0 

1994 1967,3 6,9 19,2 33,7 27,6 11,4 8,1 

1995 2047,6 6,7 21,0 33,7 26,6 10,7 8,0 

1996 2041,4 7,0 22,7 32,7 25,5 10,6 8,5 

1997 2008,3 6,9 21,9 34,4 25,0 10,3 8,4 

1998 1989,2 6,9 22,6 33,9 24,7 10,2 8,6 

1999 . . . . . . . 

2000 1880,9 7,2 23,8 32,6 23,8 9,9 9,9 

2001 1881,6 7,1 22,8 33,8 24,3 9,7 9,4 

2002 1951,7 7,4 26,4 32,2 21,9 9,3 10,1 

2003 1850,4 7,4 25,8 33,0 22,1 9,2 9,9 

Źródło: Roczniki Statystyczne Rolnictwa: 1998, 2001, 2005. 

Zachowawcza polityka oraz niedostatek kapitałów inwestycyjnych na wsi 

sprawiły, że proces koncentracji ziemi postępował powoli. Średnia po-

wierzchnia gospodarstwa rolnego wzrosła z 6,3 ha w 1990 r. do 7,4 ha 

w 2003 r. (patrz tab. 3). W rezultacie polskie rolnictwo w dalszym ciągu zdo-

minowane było przez gospodarstwa małorolne i miało charakter dualny, gdyż 

obok dominującej grupy małych gospodarstw chłopskich występuje grupa 

gospodarstw wielkoobszarowych powstałych na zrębach byłych PGR. Ponad-

to utrzymał się również podział gospodarstw na: socjalne, drobnotowarowe 

i wysokotowarowe. W badanym okresie nie nastąpiły istotne zmiany w struk-

turze agrarnej w skali regionalnej, natomiast zwiększyła się liczebna polaryza-

cja gospodarstw, czyli wzrosła liczba gospodarstw małych do 2 ha i dużych 

powyżej 15 ha kosztem średnich o powierzchni 5–15 ha (patrz tab. 3). Jedno-
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cześnie zmniejszyła się powierzchnia użytków rolnych i wzrosła powierzchnia 

ugorów (ok. 2 mln ha). 

Produkcja rolna  

Od 1989 r. dało o sobie znać wyraźne załamanie produkcji rolnej. 

W latach 1990–2000 udział rolnictwa w produkcie krajowym (produkt naro-

dowy brutto w cenach stałych) zmniejszył się z 8,4 do 3,7%. Produkcja glo-

balna rolnictwa zmniejszyła się w 1994 r. o ok. 13% (1990 = 100%), a produk-

cja towarowa o ok. 20%. 

Było to spowodowane przez spadek zużycia środków produkcji (w tym 

szczególnie nawozów sztucznych26) i dekapitalizację majątku trwałego 

w rolnictwie. Co prawda po załamaniu z lat 1990–1992 nastąpiło pewne 

ożywienie, ale dotyczyło ono jedynie produkcji roślinnej, a w sferze hodowli 

można mówić o trwałym regresie. Plony zbóż podstawowych z ok. 33 q/ha 

w 1990 r. zmniejszyły się jedynie do 28,3 q/ha w 2003 r., ale w międzyczasie 

zanotowały spadek nawet do 25,6 q/ha. Podobnie zbiory ziemniaków obni-

żyły się o 33%, a plony o 28%, zmniejszył się również areał upraw ziemnia-

ków (ok. 25%), rzepaku (ok. 30%) i roślin strączkowych (prawie o 50%). 

(patrz tab. 4). 

Pogłowie bydła spadło z 10 mln sztuk w 1990 r. do 5,4 mln sztuk 

w 2003, a trzody chlewnej z 19,5 mln sztuk w 1990 r. do 18,6 mln w 2003. 

Zmniejszenie pogłowia bydła o ponad 40% oznaczało powrót do stanu 

z lat pięćdziesiątych. Jak wynika z tabeli 3, liczba trzody chlewnej utrzy-

mywała się mniej więcej na tym samym poziomie dzięki wzrostowi ho-

dowli w Wielkopolsce i na Kujawach, przy jednoczesnym spadku hodowli 

o 30–50% na terenach północnych i zachodnich. Produkcja mleka spadła 

z 15,4 mln l w 1990 r. do 11,5 mln l w 2003, czyli do poziomu z lat sześć-

dziesiątych27.  

                                       
26

 Nawożenie mineralne skurczyło się średnio o 50%, a w PGR-ach (przed ich li-

kwidacją) nawet o 75–80%. 
27

 Źródło: Roczniki Statystyczne Rolnictwa: 1998, 2001, 2005; Roczniki statystycz-

ne GUS (kolejne roczniki) 
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W rezultacie, biorąc pod uwagę podstawowe wskaźniki produkcji roślinnej, 

na początku lat dziewięćdziesiątych Polska cofnęła się do poziomu sprzed 15–

20 lat, w produkcji mięsa o dobre 12 lat, w produkcji mleka i jaj o około 35, a w 

hodowli bydła o ponad 40 lat. Po 1996 r. nastąpiło pewne ożywienie w ogólnej 

produkcji, ale rosła ona tylko w niektórych obszarach, np. produkcji drobiu, 

szparagów i kwiatów (patrz tab. 4). Pozytywne zmiany zaszły także w przemyśle 

spożywczym. Po początkowym kryzysie przemysł spożywczy w drugiej połowie 

lat dziewięćdziesiątych zaczął rozwijać się w oparciu o własne zasoby kapitało-

we i surowcowe. Dobrym przykładem stała się firma Maspex, która produkuje 

soki i napoje, wody mineralne oraz makarony i przekąski. 

Spadek dochodów 

Od 1990 r. pod wpływem zmniejszonego popytu i konkurencji ze strony 

importowanej żywności gwałtownie spadły ceny skupu na produkty rolne. Po-

nieważ jednocześnie wzrosły ceny środków produkcji, już w 1990 r. doszło do 

otwarcia nożyc cen, których nie udało się zamknąć do końca omawianego 

okresu28. W ciągu dwóch lat wskaźnik realnych cen skupu produktów rolnych 

spadł o ponad 70% – ze 120% w 1989 r. do ok. 48% w 1991 r. (1986 r. = 100%). 

W tym samym okresie wskaźnik cen produktów kupowanych przez rolników 

wzrósł o 30% (z 103% w 1989 r. do 133% w 1991 r.)29. Otworzyło to lukę ceno-

wą, która miała niewiele wspólnego z praktycznym zróżnicowaniem wydajności 

pracy w rolnictwie i poza nim, gdyż ani wydajność w rolnictwie nie była tak 

niska, ani wydajność przemysłowych dostawców środków produkcji tak wyso-

ka, jak sugeruje to poziom cen. Było to jednak typowe dla gospodarki kapitali-

stycznej, w której dochodowość surowcowych gałęzi gospodarki jest wyraźnie 

niższa od tych produkujących towary przetworzone i usługi30. 

Niekorzystne dla rolnictwa rozwarcie nożyc cen utrzymywało się przez ca-

ły badany okres, a nawet nasiliło się w latach 1998 i 1999. W 2003 r. relacja 

cen produktów rolnych sprzedawanych przez rolników do towarów i usług 

kupowanych przez gospodarstwa indywidualne wynosiła 64% (gdzie 1990 = 

100%) (patrz tab. 5). 
                                       

28
 J.S. Zegar, Kwestia dochodów…, s. 61–80. 

29
 „Rzeczpospolita” 1999, nr 28 z 3.02. 

30
 J.S. Zegar, Rolnictwo w przestrzeni społeczno-ekonomicznej Polski [w:] Ciągłość 

i zmiana…, s. 898–890. 
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Naturalnym rezultatem spadku cen był spadek dochodów ludności rolni-

czej oraz nieopłacalność wielu gałęzi produkcji rolnej. Szczególnie ucierpiały 

towarowe gospodarstwa hodowlane, które produkowały na rynek mleko 

i mięso. To m.in. spowodowało burzliwe protesty chłopskie w połowie 1990 

i w pierwszych miesiącach 1999 r., o których już była mowa.  

Pod wpływem spadku cen doszło do tego, że w latach dziewięćdziesią-

tych w wielu gospodarstwach dochód z produkcji rolnej był ujemny, co ozna-

cza, że właściciele finansowali utrzymanie rodzin i podtrzymywanie produkcji 

z innych źródeł. Było to możliwe, ponieważ w tym czasie zaledwie dla ok. 10% 

z ponad 2 mln gospodarstw w Polsce dochód z rolnictwa był jedynym źró-

dłem dochodu. Jednocześnie dla prawie 58% rodzin pracujących w rolnictwie 

dochód spoza gospodarstwa (w postaci różnego rodzaju świadczeń społecz-

nych, w tym przede wszystkim emerytur rolniczych oraz dochodów z pracy 

poza rolnictwem) był głównym źródłem utrzymania. W gospodarstwach do 

5 ha prawie 40% całkowitego dochodu pochodziło właśnie z emerytur31. 

Umożliwiało im to przetrwanie w warunkach ujemnego dochodu z produkcji 

rolnej i jednocześnie przyczyniało się do utrzymania dotychczasowej nad-

miernie rozdrobnionej struktury agrarnej w Polsce32.  

Pewną poprawę sytuacji w zakresie dochodów przyniosły lata 1992–

1997, w których w wyniku podniesienia cen na produkty rolne i zmiany poli-

tyki rolnej nastąpił wzrost dochodów ludności rolniczej i jednoczesny wzrost 

parytetu dochodów rolniczych z 69% w 1990 r. do 86,8% w 1996 r. Kolejne 

lata, aż do 2003 r., ponownie stały jednak pod znakiem spadku dochodów. 

W latach 2000–2002 poziom dochodów rolniczych (w przeliczeniu na pełno-

zatrudnionego) w stosunku do średniego wynagrodzenia gospodarstw do-

mowych wynosił jedynie 76,11%, Wyraźną poprawę w sferze dochodowej 

przyniosło dopiero przystąpienie Polski do UE, gdyż w latach 2006–2007 po-

ziom dochodów rolniczych w stosunku do dochodów pracowniczych wzrósł 

do 87,84%33. 

                                       
31

 Transformacja rolnictwa polskiego i ukraińskiego…, s. 15 „Rzeczpospolita” 1997, 

nr 168 z 21.07. 
32

 A. Woś, dz. cyt., s. 24–34. 
33

 Roczniki Statystyczne Rolnictwa: 1993, 1998, 2001, 2005; W. Dzun, Nakłady in-

westycyjne i bieżące w rolnictwie polskim w świetle dochodów rolników w latach 1990 

– 2001, „Wieś i Rolnictwo” 2003, nr 3, s. 57. 
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Spadająca rentowność produkcji rolniczej i powszechne bezrobocie przy-

czyniło się do wyraźnego zubożenia ludności rolniczej. W połowie lat dziewięć-

dziesiątych ok. 62% mieszkańców wsi żyło poniżej minimum socjalnego, a 8,7% 

w sferze skrajnego ubóstwa (w miastach odpowiednio 42,7% i 3,3%)34.  

W tej ogólnie bardzo złej sytuacji pozytywnym zjawiskiem było to, że rol-

nicy dążący do utrzymania swojego dotychczasowego poziomu życia rozpo-

częli samodzielnie, bez oglądania się na państwo, szukać alternatywnych źró-

deł dochodu. Ponieważ bardzo trudno było zdobyć pracę na etacie, wielu 

zdecydowało się na rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej 

w sferze handlu, produkcji, usług i w agroturystyce. Ponadto wielu poszukiwa-

ło dodatkowego dochodu, decydując się na emigrację zarobkową35. 

Modernizacja wsi 

Pod wpływem niskich dochodów w omawianym okresie zmniejszyły się 

również nakłady inwestycyjne w rolnictwie. Rolnicy ograniczyli zakup nowych 

maszyn. Wykorzystywali już posiadane lub w razie konieczności kupowali 

używane, które m.in. sprowadzano z krajów UE. Zmniejszyły się również na-

kłady na budynki gospodarskie (patrz tab. 6). 

Jedyne pozytywne zmiany na polskiej wsi po 1990 r. dotyczyły rozbudowy 

infrastruktury telefonicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowy 

oczyszczalni ścieków. Zdecydowanie mniej sukcesów zanotowano w dziedzi-

nie budowy dróg. Znacząco podniósł się także poziom socjalnobytowy ludno-

ści wiejskiej, związany z poprawą warunków mieszkalnych na wsi. Liczba 

mieszkań, ich stan oraz wyposażenie znacząco się zwiększyły, pojawiły się 

w nich urządzenia AGD i komputery, centralne ogrzewanie i łazienki w nie-

znanym wcześniej wymiarze. Powyższe zmiany mogą zastanawiać na tle 

przedstawionego powyżej spadku dochodów. Wiele wskazuje na to, że były 

one możliwe dzięki dochodom ludność rolniczej, które nie zostały ujęte 

w statystykach, a pochodzącym z tzw. pozarynkowej działalności zarobkowej 

zarówno w kraju, jak i za granicą (patrz tab. 7 i 8). 

                                       
34

 A. Pilichowski, Socjologiczne i psychologiczne aspekty przystosowania się rolnic-

twa do gospodarki rynkowej [w:] Transformacja rolnictwa …, s. 79. 
35

 L. Ostrowski, Bezrobocie a rozwój pozarolniczej przedsiębiorczości ludności 

chłopskiej, „Polityka Społeczna” 2000, nr 1, s. 7–11; B. Chmielewska, Działalność poza-

rynkowa w rolnictwie. Wprowadzenie, „Ekonomista” 2000, nr 5, s. 706–711. 
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Podsumowanie 

Przemian w polskim rolnictwie po 1990 r. nie można jednoznacznie okre-

ślić jako transformacja systemowa lub kryzys. W literaturze przedmiotu znaj-

dziemy określenie, że polska wieś po 1990 r. przeszła od „represyjnej toleran-

cji” do „opresyjnej wolności”36. Pierwsze z wymienionych pojęć charakteryzuje 

sytuację rolnictwa prywatnego w PRL po zakończeniu intensywnej kolektywiza-

cji, kiedy ze względu na konieczność wyżywienia szybko rosnącej populacji było 

ono tolerowane przez komunistów, którzy nawet wspierali je w sferze produk-

cyjnej i stabilizowali pod względem prawnym, ale jednocześnie cały czas konse-

kwentnie faworyzowali PGR i spółdzielnie produkcyjne. Z kolei określenie 

„opresyjna wolność” oddaje sytuację, w jakiej znaleźli się rolnicy indywidualni 

po 1990 r., gdy musieli nauczyć się funkcjonować w ramach kapitalistycznej 

gospodarki rynkowej, w której mieli swobodę podejmowania decyzji, ale zna-

leźli się pod ciągłą presją różnych czynników gry rynkowej, często bezradni. Ten 

w sumie trafny opis sytuacji polskiej wsi i rolnictwa w okresie transformacji 

systemowej nie wyjaśnia w pełni mechanizmów, które stały za wyżej wymie-

nionym przejściem. Tymczasem to, co dla polskich rolników okazało się w więk-

szości wypadków przykrą niespodzianką, było zgodne z logiką gospodarki kapi-

talistycznej, w której regułą jest, że w warunkach szybkiej industrializacji 

następuje proces peryferyzacji rolnictwa jako sektora surowcowego. Powyższe 

zaskoczenie znajduje jednak usprawiedliwienie w długotrwałym oderwaniu 

polskich rolników od realiów gospodarki rynkowej i braku wiedzy na temat 

funkcjonowania rolnictwa w krajach kapitalistycznych. 

Znane w kręgu specjalistów doświadczenia krajów Europy Zachodniej 

i USA pokazywały, że peryferyzacja rolnictwa w dziejach epoki industrialnej 

była zjawiskiem typowym i trwałym. W warunkach szybkiej industrializacji 

rolnictwo stopniowo spychane było na podrzędne pozycje w ogólnym podzia-

le pracy, systematycznie spadał jego udział w PKB, następowała przebudowa 

struktury rolnej (koncentracja ziemi), industrializacja produkcji rolnej oraz 

likwidacja chłopstwa jako odrębnej grupy społecznej i urbanizacja kulturowa 

wsi. Równolegle występowała modernizacja techniczna i społeczna wsi oraz 

znaczący postęp cywilizacyjny w dziedzinie warunków socjalnobytowych.  

                                       
36

 K. Gorlach, W poszukiwaniu równowagi. Polskie rodzinne gospodarstwa rolne 

w Unii Europejskiej, Kraków 2009, s. 29–30. 
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Z powyższych doświadczeń krajów zachodnich wynika, że nierówny 

udział poszczególnych sektorów w korzyściach płynących ze wzrostu gospo-

darczego jest normą. Rolnictwo cechuje bowiem niższa wydajność pracy i w 

rezultacie niższe wynagrodzenia za pracę niż w innych sektorach gospodarki. 

Przemiany w polskim rolnictwie z lat 1990–2003 stanowią kolejny dowód na 

to, że mechanizm rynkowy w warunkach gospodarki industrialnej ze swej 

istoty deprecjonuje rolnictwo. Rolnicy produkują surowce, a kupują towary 

wysoko przetworzone, co stawia ich w gorszej sytuacji dochodowej. Przeciw-

działanie temu zjawisku wymaga efektywnego interwencjonizmu państwa, 

który w latach dziewięćdziesiątych od dawna był praktykowany w krajach 

zachodnich, a jedynie w ograniczonym zakresie wystąpił w Polsce. Wywarło 

to wpływ na procesy dostosowawcze w polskim rolnictwie, które samodziel-

nie nie było w stanie pokonać naturalnych barier rozwoju: popytowej, do-

chodowej i przemian strukturalnych. 

Zmiany w Polsce odbiegają od zachodniego modelu, gdyż została w nich 

zachwiana, charakterystyczna dla długotrwałej peryferyzacji w stylu zachod-

nim, równowaga między dwoma stronami tego samego procesu – degradacją 

i modernizacją. Ze względu na krótki czas zmian i wyjątkowo niekorzystne oko-

liczności, w których przebiegały (m.in. spadający popyt na żywność rodzimej 

produkcji, nieelastyczny rynek pracy, oportunistyczna polityka rolna, a szcze-

gólnie brak wieloletniego programu przebudowy rolnictwa oraz słabość kapita-

łowa rolnictwa), dominowała pierwsza z nich, a druga ledwie się zarysowała.  

Wydarzenia z lat 1990–2003 dowodzą ponadto, że przejście rolnictwa od 

systemu gospodarki centralnie sterowanej do wolnego rynku wymaga czasu, 

woli politycznej, wiedzy fachowej i kapitału. W omawianym okresie w Polsce 

zabrakło wszystkich tych elementów lub wystąpiły w niewystarczającym natę-

żeniu. Peryferyzacja pokazała swe negatywne, kryzysowe oblicze i nie zdążyła 

silniej zaakcentować stanowiących jej część zjawisk modernizacyjnych. Odwo-

łując się do przykładu rolnictwa zachodnioeuropejskiego, można powiedzieć, 

że w Polsce mieliśmy do czynienia z peryferyzacją częściową lub niedokoń-

czoną. Ponadto należy podkreślić, że w okresie transformacji gospodarki pol-

skiej (przed akcesją do UE) rolnictwo i wieś stały się amortyzatorem przemian 

zachodzących w ich otoczeniu i ponosiły koszty dostosowań rynkowych pozo-

stałych obszarów gospodarki, co dodatkowo wyhamowało pozytywne zmiany 

modernizacyjne. 
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Peryferyzację i spadek dochodów szczególnie boleśnie odczuli chłopi 

w kontekście pozycji społecznej i majątkowej, jaką cieszyli się w PRL, oraz 

w wyniku porównania sytuacji w rolnictwie i poza nim po 1990.  

Problematyka przemian w Polsce po 1990 r. nasuwa również pytanie, czy 

wzorem Henriego Medrasa, który w połowie XX w. napisał książkę doty-

czącą Europy Zachodniej pt. Koniec chłopów, można w Polsce także mó-

wić o końcu tej grupy społecznej i końcu pewnej cywilizacji chłopskiej? 

Niewątpliwie proces erozji cywilizacji chłopskiej rozpoczął się już w PRL 

i nabierał tempa po 1990 r., jednak w odróżnieniu od Europy Zachodniej aż 

do końca omawianego okresu był stosunkowo powolny. Decydowała o tym 

specyficzna mentalność chłopska, polityka rolna i sytuacja gospodarcza 

w otoczeniu polskiego rolnictwa. Pokolenie ukształtowane na wsi nie wyka-

zywało chęci lub nie miało odpowiednich kwalifikacji, żeby zająć satys-

fakcjonującą pozycję w pozarolniczych działach gospodarki. Dlatego 

z uporem trzymało się gospodarstw i dotychczasowego stylu życia. 

Z kolei młodzi, ukształtowani pod względem mentalnym w  ostatniej de-

kadzie PRL oraz w latach dziewięćdziesiątych i dopiero wchodzący na 

rynek pracy, okazali się zdecydowanie bardziej mobilni i  otwarci na po-

jawiające się możliwości.  

W rezultacie można mówić o powstaniu już w PRL tzw. posttradycy j-

nej gospodarki chłopskiej, która odwoływała się cały czas do chłopskości 

i tradycyjnych metod gospodarowania, ale stopniowo od nich odchodzi-

ła. W otoczeniu kapitalistycznym po 1990 r. proces ten znacznie przy-

spieszył i doprowadził m.in. do zróżnicowania rolników na przedsiębior-

ców rolnych i quasi-chłopów. Ta ostatnia grupa, licząca u progu wejścia 

do UE ok. 3,7 mln osób, decydowała o obliczu polskiej wsi. Za ich sprawą 

wieś postrzegana była jako drobnotowarowa i zacofana. Nie oznacza to 

wszakże, że pozostawała w zastoju. Pomimo werbalnego odwoływania 

się do chłopskości polska wieś po 1990 r. powoli się modernizowała pod 

względem technicznym oraz podlegała ogólnej urbanizacji kulturowej, 

skutkującej rozpadem tradycyjnych społeczności wiejskich i erozją wie j-

skiej kultury.  

Ogólnie biorąc, opóźnienie przemian na polskiej wsi spowodowane 

przez późną industrializację i realny socjalizm postawiło polskich chło-

pów w gorszej sytuacji niż ta, z którą mierzyli się chłopi niemieccy czy 
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francuscy, gdyż gospodarka postindustrialna nie wchłania byłych roln i-

ków tak dobrze jak industrialna w fazie szybkiego rozwoju. Zmiany na 

polskiej wsi ciągle jednak trwają i pomimo różnic wpisują się w ogólny 

model zmian wsi i rolnictwa znany z Europy Zachodniej.  
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Changes in Polish agriculture in 1989–2004 

Summary 

The changes in the political, economic and social life of Poland, initiated in 1989, 

also affected the countryside and agriculture. As a result of the introduction of the 

market economy and the elimination of import barriers for food, there has been 
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a sharp change in the market position of agricultural producers (transition from the 

producer's market to the consumer market), a decline in agricultural production and 

the collapse of rural incomes, as well as widespread unemployment and poverty. At 

the same time, bottom-up adaptation processes appeared in the production, 

professional and social spheres, as well as partial modernization, which mainly 

concerned equipping households with installations and durable goods, as well as the 

expansion of rural infrastructure. The article analyzes the above changes in the years 

1989-2003 as an example of the marginalization of agriculture within the rapidly 

developing market economy dominated by industry and services. 

Key words: agriculture in Poland, rural communities, system transformation 
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Proces likwidacji, zagospodarowanie 

i modernizacja majątków  

po państwowych gospodarstwach rolnych 

Wstęp 

Reforma rolna przewidywała pozostawienie części obszarów byłych ma-

jątków ziemskich w celu zorganizowania wzorcowych gospodarstw rolnych. 

Ziemie te do końca 1945 r. zarządzane były przez urzędy ziemskie. W styczniu 

1946 r. powołano Państwowe Nieruchomości Ziemskie odpowiedzialne 

głównie za administrację majątków na ziemiach zachodnich, a od kwietnia 

1946 r. ich uprawnienia zostały poszerzone na całe terytorium Polski. Stop-

niowo PNZ przejmowały coraz więcej majątków. Na koniec 1947 r. admini-

strowały już na powierzchni 1 519,4 tys. ha, co stanowiło 7,3% obszaru ziemi 

użytkowanej rolniczo, bardzo zróżnicowanej regionalnie1. Tam, gdzie zasięg 

działalności PNZ był największy, powstało najwięcej PGR-ów. W okresie planu 

trzyletniego sieć gospodarstw państwowych zajmowała już 9,6% użytków 

rolnych (1 972 tys. ha). Oficjalnie PGR-y powstały w 1949 r. z połączenia Pań-

stwowych Nieruchomości Ziemskich, Państwowego Zakładu Chowu Koni 

i Państwowego Zakładu Hodowli Roślin, początkowo kierowane przez Gene-

ralną Dyrekcję, od 1951 przez Ministerstwo PGR, od 1956 r. przez Minister-

stwo Rolnictwa. W latach 1950–1955 ogólny obszar PGR-ów zwiększył się 

                                       
1
 Analiza regionalnego zróżnicowania działalności PNZ w pierwszych latach powo-

jennych może mieć charakter tylko orientacyjny i przybliżony ze względu na braki 

w materiale statystycznym i ciągłe zmiany stanu posiadania PNZ. Zmiany te następo-

wały w wyniku przejmowania nowych gruntów, przy równoczesnym przekazywaniu 

części przejętych gruntów wojsku oraz innym instytucjom i urzędom w celu parcelacji; 

K. Gawłowski, Miejsce i rola PGR w polskim rolnictwie, Warszawa 1985, s. 6–9; E. Ma-

zurkiewicz, Ewolucja polityki rolnej w Polsce Ludowej, Warszawa 1979, s. 32. 
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o blisko milion ha gruntów2. Ilość posiadanych gruntów nie szła w parze 

z efektywnością ich użytkowania. Jedną z ważniejszych przyczyn słabych wy-

ników PGR-ów do 1989 r. był nadmiernie scentralizowany system zarządzania, 

który często paraliżował działania pracowników, prowadząc do złego zarzą-

dzania produkcją, niskiej wydajności pracy oraz nieracjonalnego rozmieszcze-

nia nakładów finansowych3. Pomimo istnienia tej formy gospodarki przez 

40 lat konsekwencje rozwiązania PGR-ów budzą wiele wątpliwości do dziś. 

Z jednej strony nie pozwolono na sprawdzenie takiej formy państwowego 

gospodarowania w warunkach gospodarki wolnorynkowej, a z drugiej przeję-

to do Skarbu Państwa grunty po byłych już PGR-ach, pozostawiając tysiące 

rodzin pracowników bez opieki i wsparcia. 

Likwidacja państwowych gospodarstw rolnych  

w warunkach transformacji ustrojowej 

Zmiany polityczne i obrany nowy kurs gospodarczy Polski po 1989 r. 

sprawiły, że wielkie państwowe gospodarstwa nie wpisywały się w realia wol-

nego rynku i konkurencji, były nierentowne i wymagały dużych nakładów 

państwowych na ich utrzymanie. E. Niedzielski wśród powodów likwidacji 

państwowych gospodarstwa rolnych wskazał dwa rodzaje przyczyn: politycz-

ne oraz ekonomiczno-strukturalne4. Nowy układ ekonomiczny kraju miał 

opierać się na prywatyzacji, którą wprowadzały i regulowały następujące akty 

prawne5: 

– Ustawa z dnia 13 lipca 1990 o prywatyzacji przedsiębiorstw państwo-

wych, DzU nr 51, poz. 298, 

– Ustawa z dnia 19 października 1991 o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa, DzU nr 107, poz. 464, 

                                       
2
 AAN, KC PZPR, sygn. 237/XII – 213, W sprawie Państwowych Gospodarstw Rol-

nych z 8 października 1958 r., s. 108–109. 
3
 AAN, KC PZPR, sygn. 237/XII – 213, Założenia podstawowe i cele gospodarki PGR, 

s. 119–126. 
4
 E. Niedzielski, Zmiany strukturalne na terenach popegeerowskich, „Roczniki Nau-

kowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 1998, t. XI, z. 4, s. 224. 
5
 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w województwie wrocławskim. Stan 

w dniu 30.06.1999, Wrocław 1995, s. 5. 
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– Ustawa z dnia 5 lutego 1993 r. o przekształceniach własnościowych nie-

których przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla gospodarki pań-

stwa DzU 1993, nr 16, poz 69. 

– Ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o Narodowych Funduszach Inwestycyj-

nych i ich prywatyzacji DzU 1993, nr 44, poz. 202.  

Zadaniem przejmowania państwowych przedsiębiorstw gospodarki rol-

nej została obarczona Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (dalej: 

AWRSP) powołana w 1991 r. Jej podstawowym celem było wspieranie rolnic-

twa i obszarów wiejskich6. W przypadku przejętych byłych PGR-ów zajęła się 

ich restrukturyzacją i prywatyzacją mienia Skarbu Państwa przeznaczonego 

na cele rolne, zabezpieczeniem, administrowaniem i obrotem nieruchomo-

ściami (sprzedaż, dzierżawa) oraz tworzeniem gospodarstw rolnych7. Proces 

przejmowania miał się zakończyć w 1993 r., jednak faktycznie prace trwały do 

końca 1995 r. Do tego czasu Agencja przejęła mienie 1667 zlikwidowanych 

gospodarstw, w tym 72 postawionych w stan likwidacji z przyczyn ekono-

micznych przed 1 stycznia 1992 r.8 Najwięcej byłych gospodarstw przejął od-

dział w Elblągu, bo aż 202 (tab. 1). Koszaliński oddział Agencji przejął 161 

gospodarstw, olsztyński – 156, warszawski 147, a wrocławski 140. Najmniej 

gospodarstw trafiło do oddziałów w Zielonej Górze (40) i Łodzi (52). 

Tabela 1. Liczba przejętych byłych PGR-ów do Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa 

Oddział terenowy 
AWRSP 

Do 31.12.1995 1994 1995 

1 2 3 4 

Warszawa 147 2 - 

Bydgoszcz 117 2 - 

Elbląg 202 25 1 

Gorzów 67 34 - 

Koszalin 161 54 1 

Lublin 73 6 1 

Łódź 52 8 - 

                                       
6
 A. Merta, Wrocławskie instytucje i otoczenie instytucjonalne rolnictwa dolnoślą-

skiego w latach 1989–2006, Wrocław 2010, s. 133. 
7
 Raport z działalności Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w 1992 r., War-

szawa 1993, s. 3. 
8
 Raport z działalności Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w 1995 r, War-

szawa 1996, s. 2. 
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1 2 3 4 

Olsztyn 156 29 - 

Opole 125 21 - 

Piła 65 8 - 

Poznań 81 5 1 

Rzeszów 69 28 - 

Suwałki 89 37 - 

Szczecin 83 14 3 

Wrocław 140 35 2 

Zielona Góra 40 - - 

Razem 1667 308 9 

Źródło: Raport z działalności Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w 1995, 

Warszawa 1996, s. 63.  

Ogółem AWRSP przejęła 4 414 tys. ha gruntów (tab. 2), w tym po byłych 

gospodarstwach państwowych 3 742 tys. ha, z czego niemal 15 tys. ha 

w 1995 r. Grunty państwowe stanowiły niemal 85% przejętej ziemi, natomiast 

pochodzące z byłego Państwowego Funduszu Ziemi (PFZ) – 12,2%. W grupie 

pozostałych gruntów znalazły się tereny od innych jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, państwowych osób prawnych oraz 

innych podmiotów.  

Tabela 2. Grunty przejęte do Zasobu WRSP według województw w ha  

(stan na 31.12.1995 r.) 

Województwo Ogółem 

W tym 

PPGR PFZ 
Z innych  
tytułów 

1 2 3 4 5 

warszawskie 114 408 11 173 1103 2132 

bialskopodlaskie 34 236 21 981 12 187 68 

białostockie 66 357 28 111 26 987 11 259 

bielskie 5838 4453 1284 101 

bydgoskie 180 458 159 849 8078 12 531 

chełmskie 61 230 28 006 33 197 27 

ciechanowskie 47 275 40 186 5964 1125 

częstochowskie 27 605 16 061 11 507 37 

elbląskie 217 609 194 570 22 198 841 

gdańskie 110 393 104 772 5617 4 

gorzowskie 224 068 189 688 21 349 13 031 
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1 2 3 4 5 

jeleniogórskie 84 244 53 761 27 799 2684 

kaliskie 49 762 47 135 2567 60 

katowickie 46 918 41 524 5056 338 

kieleckie 31 728 14 791 14 844 2093 

konińskie 36 047 28 842 6738 467 

koszalińskie 289 586 261 057 20 422 8107 

krakowskie 14 470 13 382 1079 9 

krośnieńskie 47 746 35 778 7309 4659 

legnickie 115 324 99 980 10 385 4959 

leszczyńskie 95 438 89 173 5403 862 

lubelskie 21 194 13 411 7608 175 

łomżyńskie 12 323 10 411 1308 604 

łódzkie 6693 5129 1003 561 

nowosądeckie 7343 5493 1291 559 

olsztyńskie 397 663 349 440 38 587 9636 

opolskie 159 120 147 140 11 159 821 

ostrołęckie 6804 4739 1984 81 

Pilskie 174 797 162 605 6807 5385 

piotrowskie 21 303 8608 12 570 125 

płockie 23 385 20 808 2477 - 

poznańskie 181 960 175 248 5794 918 

przemyskie 58 770 44 899 10 578 3293 

radomskie 19 074 8324 10 736 14 

rzeszowskie 19 107 8503 8504 2100 

siedleckie 16 148 9281 6812 55 

sieradzkie 11 890 6294 3867 1729 

skierniewickie 12 716 8678 3730 308 

słupskie 217 468 198 960 13 455 5053 

suwalskie 256 174 221 587 28 111 6476 

szczecińskie 370 784 328 414 31 194 11 176 

tarnobrzeskie 17 538 9159 5690 2689 

tarnowskie 9553 6087 3239 227 

toruńskie 74 983 69 661 2933 2389 

wałbrzyskie 71 748 71 121 348 279 

włocławskie 29 869 22 994 2646 4229 

wrocławskie 165 893 148 396 15 219 2278 

zamojskie 47 640 35 887 11 650 103 

zielonogórskie 201 437 156 453 37 456 7528 

Razem 4 414 017 3 742 003 537 829 134 185 

Źródło: Raport z działalności Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w 1995…, s. 70.  
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Z łącznej liczby gruntów przejętych przez Agencję 85% stanowiły użytki 

rolne (w tym 2 883 tys. ha gruntów ornych i 826 tys. ha trwałych użytków zie-

lonych), 75 tys. ha – lasy, 56 tys. ha – grunty leśne i zadrzewione, 328 tys. ha – 

grunty pod wodami (w tym 262 tys. jezior i 44 tys. ha stawów) oraz 114 tys. ha 

innych gruntów (tereny komunikacyjne i osiedlowe, użytki kopalne), a także 

111 tys. nieużytków9. Najwięcej gruntów po PPGR-ach przejęto w wojewódz-

twach: olsztyńskim 349 440 ha, szczecińskim 328 414 ha, koszalińskim 

261 057, suwalskim 221 587, słupskim 198 960.  

Przejmowane przez Agencję użytki rolne nierzadko były obszarami zdegra-

dowanymi, z wysokim odsetkiem odłogów. Często była na nich częściowo lub 

całkowicie zatrzymana produkcja i hodowla zwierząt. Wraz z gruntami przej-

mowano budynki gospodarcze przystosowane do potrzeb wielkoobszarowych 

PGR-ów. Do innych obiektów przejętych do Skarbu Państwa należały: 336,2 tys. 

mieszkań wraz z towarzyszącą infrastrukturą (kotłownie, hydrofornie, oczysz-

czalnie ścieków itp.), obiekty przemysłu rolno-przetwórczego, handlowe i usłu-

gowe (w tym: 858 gorzelni, winiarni i browarów, 269 masarni i rzeźni, 898 su-

szarni zbóż i zielonek, 717 mieszalni pasz, 31 młynów i kaszarni, 75 chłodni, 415 

sklepów, 147 hoteli, zajazdów, restauracji i barów), 672 obiekty o charakterze 

socjalnym, kulturalnym i sportowym oraz 2136 zabytkowych zespołów dwor-

skich i pałacowo-parkowych10. Ze względu na niedochodowość byłych gospo-

darstw Agencja przejmowała razem z gruntami także ich zobowiązania finan-

sowe związane z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami (tab. 3).  

Tabela 3. Zobowiązania PGR przejętych do Zasobu WRSP, w zł 

Zobowiązania 1993 1994 1995 

Na 1 ha powierzchni 450 893 827 

Na 1000 zł majątku trwałego 247 475 1052 

Na 1000 zł majątku obrotowego 13336 3183 33547 

Źródło: Raport z działalności Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w 1995…, s. 3. 

                                       

 
9
 Raport z działalności Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w 1995…, s. 3. 

10
 Przekształcenia restrukturyzacyjno-własnościowe Państwowych Gospodarstw 

Rolnych oraz obecne zagospodarowanie obszarów popegeerowskich, załącznik 1 do 

raportu z badań Rynki pracy na obszarach popegeerowskich, s. 10, https://archiwum. 

mrips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Analizy/pgr/Zalacznik_pgr_1.pdf (dostęp: 15.07.2021). 



Proces likwidacji, zagospodarowanie i modernizacja majątków po PGR 

 

381 

W wyniku wprowadzenia na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. wy-

sokooprocentowanych kredytów zadłużenie PGR-ów gwałtownie wzrosło, co 

jeszcze bardziej pogorszyło ich sytuację11. 

Zagospodarowanie mienia 

Kluczowym zadaniem w związku z przejętym mieniem był obrót nim, 

z czego najbardziej efektywna, ale również opłacalna była sprzedaż. Odbywała 

się ona przede wszystkim na zasadach licytacji. Z 4 414 tys. ha byłych gospo-

darstw rolnych w ciągu następnych kilku lat (do 1995 r.) sprzedano niemal 5,5% 

(tab. 4). Natomiast do 2015 r. łącznie sprzedano 2 678,1 tys. ha gruntów12, co 

stanowiło niemal 57% przejętej ziemi. W tym okresie (1992–2015) sprzeda-

wano średnio 116,4 tys. ha13. Warto zaznaczyć, że ceny gruntów rolnych do 

2018 r. wzrosły ponad 50-krotnie – w 1992 r. było to około 500 zł za ha, a w 

2018 r. już 26 402 zł za ha14. Drugim, korzystnym szczególnie dla rolników, roz-

wiązaniem była dzierżawa. Była to forma stosunkowo łatwo dostępna, a staty-

styki dotyczące dzierżawy w porównaniu do sprzedaży były większe. Wynikało 

to z wygasania i rozwiązywania umów, skutkiem czego działki wracały do mie-

nia Skarbu Państwa i były ponownie kierowane do dzierżawy15.  

Dodatkowo AWRSP mogła nieodpłatnie przekazywać16: 

– Lasom Państwowym wydzielone geodezyjnie obszary leśne, a także grun-

ty nadające się do zalesienia,  

– jednostkom samorządu terytorialnego – na cele związane z inwestycjami 

infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych,  
                                       

11
 Tamże, s. 5. 

12
 B. Mickiewicz, A. Mickiewicz, Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w procesie 

realizacji polityki gruntowej, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnic-

twa i Agrobiznesu” 2017, t. XIX, z. 1, s. 112. 
13

 Tamże. 
14

 Obrót nieruchomościami rolnymi. Informacja o wynikach kontroli, NIK, Warsza-

wa 2018, s. 18. 
15

 A. Merta, Gospodarowanie gruntami (sprzedaż i dzierżawa) przez Agencję Nie-

ruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu w latach 1992–2006 [w:] Obrót 

nieruchomościami na ziemiach polskich od XII do XXI w., red. F. Kusiak, Bogucki Wy-

dawnictwo Naukowe, Wrocław, 2008, s. 143. 
16

 Przekształcenia restrukturyzacyjno-własnościowe Państwowych Gospodarstw 

Rolnych…, s. 18. 
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– Polskiej Akademii Nauk, izbie rolniczej, Krajowej Radzie Izb Rolniczych, 

państwowym szkołom wyższym lub państwowej jednostce badawczo- 

-rozwojowej na cele służące wykonywaniu zadań statutowych,  

– związkom wyznaniowym.  
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Problem bezrobocia jako efekt  

przekształceń własnościowych 

Najistotniejszym problemem związanym z likwidacją PGR-ów były powsta-

jące na ich terenach obszary biedy. Pod koniec lat osiemdziesiątych i na po-

czątku dziewięćdziesiątych XX w. liczba osób zatrudnionych w państwowych 

gospodarstwach zmniejszyła się w 59% w porównaniu z 1988 r. (277 tys. 

osób)17. W 1988 r. na 100 ha użytków rolnych przypadało 13 osób (ogólna 

liczba zatrudnionych w PGR-ach w tym czasie wynosiła 470,3 tys. osób), na-

tomiast po restrukturyzacji gospodarstw wydzierżawionych od AWRSP jedy-

nie 4 osoby18. Świadczyło to o nadmiernym zatrudnieniu w tym sektorze, 

niemożliwym do utrzymania w warunkach wolnorynkowych. Pracownicy i ich 

rodziny otrzymywali wynagrodzenie za pracę, liczne deputaty, ale również 

mieszkania i zabezpieczenie socjalne. Przekonanie o bezwzględnej należności 

takich świadczeń przyznawanych przez państwo było jedną z barier odnale-

zienia się społeczeństwa w nowych warunkach i narastania zjawisk patolo-

gicznych. Zapewniona praca w PGR-ach nie pociągała za sobą konieczności 

nauki i podnoszenia swoich kwalifikacji, stąd niskie wykształcenie i nieprzy-

datna wiedza na nowoczesnym rynku pracy stanowiły potężną barierę w uzy-

skaniu zatrudnienia19. Kryzys na terenach popegeerowskich był pogłębiany 

przez lata izolacji ludności zatrudnionej w tym sektorze i osadzenia w socjali-

stycznej własności. Przekazywana kolejnym pokoleniom bezradność oraz po-

wtarzający się problem bezrobocia są dziś nadal aktualne. Potwierdza to m.in. 

niedawny raport dotyczący tych środowisk z Pomorza Zachodniego20. Wska-

zano w nim, że pomimo wielokrotnych prób aktywizacji społecznej byłych 

                                       
17

 J. Pyrgies, K. Szyndler, Przekształcenia własnościowe PGR a problem bezrobocia 

[w:] Przekształcenia własnościowe w rolnictwie – 20 lat doświadczeń i perspektywy, 

red. H. Runowski, Warszawa 2013, s. 69 
18

 Tamże, s. 71. 
19

 Według R. Czyszkiewicza pracownicy PRG-ów byli lepiej wykształceni niż chłopi 

indywidualni, ponad 60% posiadało wykształcenie podstawowe, po kilkanaście procent 

wykształcenie zawodowe lub średnie niecałe 3% wykształcenie wyższe, podobny pro-

cent stanowili pracownicy bez wykształcenia. R. Czyszkiewicz, Bezrobocie wśród pra-

cowników państwowych gospodarstw rolnych, „Polityka Społeczna” 1993, nr 5–6. 
20

 Diagnoza środowisk popegeerowskich, „Biuletyn Obserwatorium Integracji Spo-

łecznej” [Szczecin] 2013, nr 2 (8), s. 33. 
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pracowników PGR-ów tylko nieliczni odnaleźli się w nowej rzeczywistości, 

a większość pozostawała bezradna. Doprowadziło to do procesów regresji wsi 

popegeerowskich, do wykluczenia społecznego w aspekcie ekonomicznym 

i przestrzennym21.  

Skalę bezrobocia w wybranych województwach obrazuje tabela 5. Średnio 

w kraju w 1995 r. wynosiło ono 42,9%, a w 1998 r. – 45,2%. Województwami 

o największej skali problemu było słupskie (odpowiednio: 53% i 54,8%), olsz-

tyńskie (46,7% i 47,1%) i pilskie (44,9% i 46,9). 

Tabela 5. Bezrobocie na wsi w województwach popegeerowskich w latach 1995 i 1998 

Województwo 

1995 1998 

Zmniejszenie 
liczby  

bezrobotnych 
Liczba 
osób 

% udziału 
bezrobotnych 

na wsi  
do ogółu  

bezrobotnych 

Liczba 
osób 

% udziału 
bezrobotnych 

na wsi  
do ogółu  

bezrobotnych 

Elbląskie  21160 31,4 15101 45,4 6057 

Gdańskie 25284 32,2 13013 39,1 12271 

Gorzowskie 17584 42,7 10901 43,8 6683 

Jeleniogórskie 14682 36,9 12241 40,9 2441 

Koszalińskie  25576 42,5 17104 46,2 8472 

Legnickie  14006 31,3 11204 33,6 2802 

Olsztyńskie  41870 46,7 25255 47,1 16615 

Pilskie 19009 44,9 10575 46,9 8434 

Słupskie 28183 53,0 17486 54,8 10697 

Suwalskie 23943 43,3 18002 46,8 6941 

Szczecińskie 18805 34,5 14116 40,2 4689 

Zielonogórskie 18174 38,7 13022 40,0 5142 

Średnio  
w kraju 

1126500 42,9 788500 45,2 338000 

Źródło: Przekształcenia restrukturyzacyjno-własnościowe Państwowych Gospodarstw 

Rolnych…, s. 32; za: J. Hybel, Zmiany w poziomie bezrobocia na obszarach wiejskich 

 i w metodach jego ograniczenia [w:] Spółdzielczość w stymulowaniu rozwoju lokalnego 

i tworzeniu nowych miejsc pracy, międzynarodowa konferencja, Spółdzielczy Instytut 

Wydawniczy, Ustroń 1999.  

                                       
21

 Tamże, s. 30. 
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Zakończenie 

Dzięki prywatyzacji i sprzedaży oraz dzierżawie jako głównych formach ob-

rotu utworzono nowoczesne gospodarstwa mogące sprostać wymogom nowej 

gospodarki, a rolnicy indywidualni mieli możliwość rozbudowy swoich gospo-

darstw poprzez zakup gruntów. Działalność restrukturyzacyjna oraz prywatyza-

cyjna nie przyczyniły się jednak ostatecznie do zmiany struktury rolniczej 

w kraju, a przełom lat 80. i 90. XX w. ocenia się jako czas stagnacji, a nawet 

dekoncentracji struktury obszarowej gospodarstw22. Było to związane m.in. ze 

spadkiem siły nabywczej ludności wiejskiej. Z szybką prywatyzacją łączyły się 

niekorzystne zjawiska wynikające ze spadku produkcji, ale też dewastacja prze-

jętego mienia, zwłaszcza obiektów zabytkowych. Zmiany strukturalne będące 

następstwem likwidacji sektora państwowego w rolnictwie można rozpatrywać 

nie tylko w kontekście zmian struktury obszarowej gospodarstw, choć to się 

nasuwa jako najbardziej oczywiste, ale także w kontekście struktury społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej23. Szczególnie znamienne były tutaj skutki spo-

łeczne związane ze zubożeniem byłych załóg pracowniczych i ich rodzin. 

W związku z tym zmiany na płaszczyźnie przemian strukturalnych i społecznych 

w byłym rolnictwie uspołecznionym trudno uznać za modernizację. 
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Process of closing down, development and modernization  
of state colective farms 

Summary 

At the beginning of 90ties has begun the process of taking over lands which were 

formly closed down of state collective farms, as well as Agency of Agrarian Ownership 

of the State Treasury. Those activities were part of economic policy which aim was to 

introduce fast privatization in order to adapt economy to market-driven conditions. 

The most common form of economy were sales and leasehold which were supposed to 

induce the commencement of modern and efective farms, as well as improvement of 

family farms by increasing it’s acreage. Those processes did not bring expected output 

or improvement of agrarian sector. Moreover, they were a cause of social problems 

which were not solved until today. 

Key words: Agency of Agrarian Ownership of State Treasury, PGR, State Tresure’s property 
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Wstęp 

W literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele definicji modernizacji odno-

szących się do rolnictwa. Ich treść zależy od kontekstu historycznego i poli-

tycznego. Duże znaczenie mają także obszar geograficzny, którego dotyczy 

modernizacja, oraz działania, jakie w jej ramach są podejmowane. Najogól-

niej biorąc, modernizacja to unowocześnienie, którego pierwotnym celem 

było ułatwienie egzystencji człowieka1.  

Trudno przeprowadzić działania modernizacyjne bez adekwatnych in-

westycji. Anna Wasilewska zaznacza jednak, że we współczesnym rolnic-

twie nie wszystkie inwestycje prowadzące do poprawy bytu człowieka 

można określić mianem modernizacji2. Przykładami działań niemoderniza-

cyjnych są inwestycje w indywidualnych gospodarstwach rolnych polega-

jące na budowie lub odbudowie obiektów tradycyjnych. Dyskutuje się 

także, czy inwestycje, których celem jest ochrona środowiska przyrodni-

czego w gospodarstwach unijnych, można zakwalifikować do działań mo-

dernizacyjnych.  

                                       
1
 Modernizacja [w:] Mała encyklopedia ekonomiczna, Państwowe Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 1974. 
2
 Więcej na temat definicji modernizacji: A. Wasilewska, Czym jest modernizacja 

[w:] Rola instytucji w modernizacji gospodarstw rolnych, red. B. Czyżewski i in., seria 

„Program Wieloletni 2005–2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju 

Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej", nr 103, 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut 

Badawczy, Warszawa 2008. 
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Porównania z końca XX w. dotyczące zarówno zagadnień społecznych, 

jak i ekonomicznych wskazywały na ogromne opóźnienia i ograniczenia pol-

skiego rolnictwa na tle innych krajów europejskich. Wykazywano je w od-

niesieniu do struktury, kosztów i jakości produkcji rolnej, relacji czynników 

produkcji, poziomu rozwoju infrastruktury i instytucji oddziałujących na 

rynki rolne, sytuacji dochodowej rolników czy systemu obsługi rolnictwa 

itd.3 Powszechnie głoszono potrzebę modernizacji rolnictwa. Właśnie pod 

hasłami modernizacji, która w dłuższej perspektywie pozwoliłaby uczestni-

czyć gospodarce polskiej  a w szczególności rolnictwu polskiemu  w eu-

ropejskim rynku, zostały realizowane programy przedakcesyjne. Moderniza-

cji rolnictwa i obszarów wiejskich dotyczył przede wszystkim program 

SAPARD (Special Accesion Programme for Agriculture and Rural Deve-

lopment), nad którego realizacją czuwała powołana jeszcze w 1994 r. Agen-

cja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa4.  

Uzyskanie przez Polskę pełnego członkostwa w Unii Europejskiej stało się 

realną szansą rozwoju dla polskiej gospodarki. W obszarze rolnictwa szansę tę 

wiązano przede wszystkim z przyspieszeniem procesów modernizacyjnych 

dzięki pełnemu wykorzystaniu systemu wsparcia unijnego. Niedomagania 

polskiego rolnictwa wynikały z przeludnienia wsi, przerostu zatrudnienia, 

niskiej wydajności, rozdrobnienia gospodarstw rolnych, zaniedbanej infra-

struktury, a także niskiego poziomu wykształcenia mieszkańców wsi, biedy 

                                       
3
 Patrz np. A. Czyżewski, A. Henisz-Matuszczak, Rolnictwo Unii Europejskiej 

i Polski Studium porównawcze struktur wytwóczych i regulatorów rynków rolnych , 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006; W. Poczta, Rolnictwo polskie 

w  aspekcie integracji ze Wspólnotami Europejskimi, „Real Press” na zlecenie 

Pełnomocnika Rządu do spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, 

Warszawa 1993; W. Poczta, Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią 

Europejską, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań 

2003; Rolnictwo polskie w obliczu integracji z Unią Europejską. Politologiczna 

i ekonomiczna analiza wybranych aspektów problemu: praca zbiorowa , UAM, 

Poznań 1999. 
4
 Więcej na temat wspólnotowych środków finansowych umożliwiających 

modernizację w polskim rolnictwie można znaleźć w: D. Stankiewicz, Wpływ akcesji do 

UE na modernizację polskiego rolnictwa, „Studia BAS” 2010, t. 4 (24); S. Szumski, 

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 

Warszawa 2007, s. 182–188. 
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oraz bezrobocia5. Przeprowadzenie procesów modernizacyjnych w polskim 

rolnictwie było zatem nieuniknione, ale możliwe do wykonania za sprawą 

zwiększenia napływu kapitału inwestycyjnego z innych obszarów UE oraz niż-

szych kosztów siły roboczej i inwestycji (np. dzięki systemowi dopłat)6. Co 

więcej, zmiany modernizacyjne w pierwszych latach integracji miały służyć 

nie tylko rolnictwu, ale i rozwojowi obszarów wiejskich, co w perspektywie 

integracji wiązało się z wyrównywaniem różnic cywilizacyjnych między Polską 

a państwami członkowskimi UE7.  

W pierwszych latach XXI w. szczególny impuls rozwojowy dla polskiego 

rolnictwa wynikał z nowych wyzwań, jakie stanęły przed Polską po uzyskaniu 

pełnego członkostwa w UE, i możliwości, jakie dawała Wspólna Polityka Rolna 

UE (WPR). Funkcjonowanie w ramach wspólnego rynku europejskiego wy-

magało jednak pełnego dostosowania sektora rolnictwa do prawa wspólno-

towego. Celem modernizacji rolnictwa polskiego od momentu uzyskania 

przez Polskę pełnego członkostwa w UE pozostaje jak najszybsze zmniejszenie 

dystansu rozwojowego dzielącego polskie rolnictwo od rolnictwa bardziej 

rozwiniętych krajów członkowskich, które znacznie dłużej funkcjonują 

w oparciu o zasady WPR8.  

Należy podkreślić, że proces „zmniejszania dystansu” pomiędzy rolnic-

twem polskim a rolnictwem „starych” krajów członkowskich z założenia nie 

był prosty. Od początku funkcjonowania WPR rolnictwo europejskie wielo-

krotnie reformowano, co między innymi miało prowadzić do zwiększenia jego 

efektywności i konkurencyjności. Działania podejmowane w ramach unijnej 

                                       
5
 D. Rdzanek, Polityka rolna Polski w procesie integracji z Unią Europejską, Difin, 

Warszawa 2020, s. 201; za: M. Wróblewska, Perspektywy rozwoju rynku pracy na wsi 

w warunkach wejścia Polski do Unii Europejskiej [w:] Rolnictwo polskie we wspólnej 

polityce rolnej Unii Europejskiej, red. M. Walkowski, Z.W. Puślecki, Wydawnictwo 

Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza, Poznań 2004, s. 162. 
6
 F. Tomczak, Ewolucja wspólnej polityki rolnej UE i strategia rozwoju rolnictwa 

polskiego, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy 

Instytut Badawczy, Warszawa 2009, s. 128–129. 
7
 Z. Puślecki, Polska w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej i globalizacji, 

Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2007, s. 156–157; D. Rdzanek, dz. cyt.; za: 

M. Wróblewska, dz. cyt., s. 162. 
8
 F. Tomczak, dz. cyt., s. 79–80. 
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polityki rolnej miały z założenia chronić społeczeństwo przed niepożądanymi 

efektami funkcjonowania rolnictwa na zasadach wolnorynkowych, takimi jak 

zanieczyszczenie środowiska, stosowanie w produkcji niedozwolonych sub-

stancji bądź technologii czy też nieetyczne zachowania w stosunku do zwie-

rząt i konsumentów9. Szczególnie istotne zmiany w założeniach WPR nastąpi-

ły na początku XXI w. Została wtedy stworzona w ramach Agendy 2000 tzw. 

koncepcja Europejskiego Modelu Rolnictwa10, a w styczniu 2003 r. Komisja 

Europejska zaproponowała tzw. reformę luksemburską11. Podstawowe cele 

tej reformy związane były przede wszystkim z perspektywą największego 

w historii UE rozszerzenia oraz z koniecznością wzmocnienia pozycji przetar-

gowej Unii Europejskiej na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO). 

W literaturze reforma luksemburska uznawana jest za najbardziej radykalną 

reformę od początków prowadzenia WPR12. Twierdzi się, że doprowadziła 

ona do uproszczenia i uelastycznienia polityki rolnej na terenie UE, czyniąc ją 

bardziej rynkową13. Kolejna reforma z 2009 r. oprócz wspomnianych wyżej 

założeń wspierała działania w kierunku traktowania rolnictwa jako producen-

ta energii odnawialnej i biomateriałów w ramach zwalczania ocieplania klima-

                                       
9
 A. Czyżewski, A. Henisz-Matuszczak, dz. cyt., s. 114–115; D. Rdzanek, dz. cyt., 

s. 80–82; X. Zhu, A. Oude Lansink, Technical Efficiency of the Crop Farms under the 

Various CAP Reforms: Empirical Studies for Germany, the Netherlands and Sweden, 

„107th EAAE Seminar Modelling of Agricultural and Rural Development Policies. 

Sevilla, Spain, January 29th – February 1st, 2008”, 2008. 
10

 Agenda 2000: For a Stronger and Wider Union. Więcej na temat Europejskiego 

Modelu Rolnictwa można znaleźć w: S. Kowalczyk, R. Sobiecki, Europejski Model 

Rolnictwa wobec wyzwań globalnych, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2011, nr 4. 
11

 Nazywana także reformą Fischlera; A. Buckwell, The FISCHLER CAP Reform 2003 

[w:] Countryside Magazine, ELO European Landowners Organisation, 2003, s. 1–3. 
12

 A. Olper, Constraints and Causes of the 2003 EU Agricultural Policy Reforms [w:] 

The perfect storm. The political economy of the Fischler Reforms of the Common 

Agricultural Policy, red. J.F.M. Swinnen, Centre for European Policy Studies, Brussels 

2008, s. 83–97; J.F.M. Swinnen, The Political Economy of the Fischler Reforms of the 

EU’s Common Agricultural Policy: The Perfect Storm? [w:] The perfect storm. The 

political economy of the Fischler Reforms of the Common Agricultural Policy, red. 

J.F.M. Swinnen, Centre for European Policy Studies, Brussels 2008. 
13

 M. Walkowski, Regionalne i globalne uwarunkowania reform wspólnej 

polityki rolnej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2007, 

s. 142–146. 
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tu14. Z kolei w 2013 r. założenia reformy luksemburskiej rozszerzono o dąże-

nie państw członkowskich UE do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowe-

go i konieczność zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych15. 

Utrzymano je w kolejnych latach realizacji WPR16. 

Jak wspomniano wyżej, głównym celem przemian modernizacyjnych pol-

skiego rolnictwa po 2004 r. było zmniejszenie dystansu dzielącego je od rol-

nictwa unijnego, które także podlegało w tym okresie nieustannym przemia-

nom17. Powstaje zatem pytanie, jak wygląda sytuacja polskich gospodarstw 

na tle gospodarstw prowadzących produkcję rolniczą w innych państwach 

członkowskich UE po 15 latach wspólnego realizowania założeń unijnej poli-

tyki rolnej. W szczególności interesujące jest, czy w wyniku podejmowanych 

w tym okresie działań modernizacyjnych dystans pomiędzy efektywnością 

gospodarstw rolnych polskich i pozostałych państw członkowskich zmniejszył 

się. Celem pracy jest zatem budowa i porównanie rankingów wielowymiaro-

wych przeciętnych gospodarstw poszczególnych państw członkowskich 

w 2004 oraz 2019 r., a także skonfrontowanie tych wyników z innymi opiniami 

dotyczącymi zmian w rolnictwie polskim na tle innych państw unijnych. Ze 

względu na różnorodność produkcji rolnej porównania przeprowadzono 

osobno dla gospodarstw specjalizujących się w produkcji roślinnej, zwierzęcej 

i gospodarstw wielokierunkowych. Do realizacji tego zadania wykorzystano 

wielowymiarową metodę nieparametryczną DEA (data envelopment analy-

sis), a w szczególności model nadefektywności SE-CCR. Zastosowanie tego 

podejścia pozwala na uwzględnienie w badaniach faktu, że w procesie pro-

dukcji rolniczej wytwarzane są trzy grupy produktów przy zaangażowaniu 

czterech podstawowych czynników wytwórczych. Punktem wyjścia do analiz 

były dane publikowane w ramach agendy FADN dla przeciętnych gospo-

darstw rolnych prowadzących produkcję w państwach tworzących Unię Eu-

ropejską.  
                                       

14
 CAP „Health Check”, „Official Journal of the European Union” 2009, t. C 66, 

nr 30, March 2009. 
15

 Regulation (EU) No 1303/2013, „Official Journal of the European Union” 2013, 

t. L 347, nr 20, December 2013; Regulation (EU) No 1306/2013, „Official Journal of the 

European Union” 2013, t. L 347, nr 20, December 2013. 
16

 Regulation (EU) 2020/2220, „Official Journal of the European” 2020, t. L 437, 

nr 28, December 2020. 
17

 F. Tomczak, Ewolucja wspólnej polityki…, s. 79–80. 
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W poszukiwaniu współczesnej definicji  

modernizacji rolnictwa 

Zgodnie z definicjami lat sześćdziesiątych XX w. modernizacja rolnictwa 

to proces transformacji z rolnictwa bazującego na zasobach siły roboczej na 

rolnictwo oparte na rozwiniętych technologiach18. Odnosząca się do wiedzy 

socjologicznej definicja mówi zaś, że modernizacji rolnictwa jest to proces 

polegający na całkowitym przekształceniu tradycyjnego przednowoczesnego 

rolnictwa w takie formy technologii i związanej z nimi organizacji, które są 

charakterystyczne dla zamożnych i stosunkowo stabilnych gospodarczo naro-

dów świata zachodniego19. Odniesienia do naśladownictwa i przeszczepiania 

do swojego kraju wzorów i produktów stanowiących osiągnięcia innych kra-

jów można znaleźć również w pracach Szymona Chodaka20.  

Ekonomiści rolnictwa, w odróżnieniu od socjologów, większy nacisk kładą 

na relacje pomiędzy czynnikami produkcji i efektywnością ekonomiczną ich 

wykorzystania. Zwykle modernizacja jest postrzegana jako procesy związane 

z doskonaleniem środków trwałych produkcji w gospodarstwach rolnych, jest 

następstwem postępu technicznego, technologicznego i organizacyjnego 

w produkcji rolniczej. Ekonomiści podkreślają, że kierunek modernizacji po-

winien być obierany z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego21. Pod ko-

niec lat osiemdziesiątych XX w. w polskich definicjach dotyczących moderni-

zacji rolnictwa podkreślano z kolei, że to proces ciągły, który wiąże się 

z sukcesywną reorganizacją warsztatu pracy w celu dostosowania do wyma-

gań rynkowych22, ściśle skorelowany ze zmianami, jakie zachodzą nie tylko 

w gospodarstwie rolnym, ale i na samej wsi i w społecznościach wiejskich. 

Ten szerszy kontekst modernizacji rolnictwa podkreśla także Katarzyna Ducz-

kowska-Małysz. W jej opinii to proces przejmowania przez wieś nowych funk-

                                       
18

 Z. Wu, Research on Harmony Between Agricultural Modernization and Regional 

Economies Development in China, „Asian Agricultural Research” 2011, t. 3, nr 3. 
19

 Por. W.E. Moore, Social change, Prentice-Hall, Englewood Cliffs/N.J. 1963. 
20

 S. Chodak, Societal development. Five approaches with conclusions from 

comparative analysis, Oxford University Press, New York 1973. 
21

 Modernizacja [w:] Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza, Państwowe Wydawnictwo 

Rolnicze i Leśne, Warszawa 1984. 
22

 A. Woś, Czynniki, kapitał [w:] Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacja: 

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 1998. 
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cji, odbiegających od tradycyjnie związanych z produkcją rolniczą. Wieś staje 

się obszarem, gdzie żyją zarówno rolnicy, jak i ludzie utrzymujący się z poza-

rolniczych źródeł dochodu23. Można zatem mówić już nie tylko o moderniza-

cji samego rolnictwa, ale i o modernizacji obszarów wiejskich. Dariusz Kusz 

wskazuje, że modernizacja samego rolnictwa powinna być kombinacją wzro-

stu efektywności produkcji oraz równoległego procesu redukcji szkodliwych 

efektów środowiskowych tejże produkcji. Jest to możliwe dzięki stosowaniu 

technologii typowych dla rolnictwa precyzyjnego24.  

Rolnictwo polskie po 1989 r. poddano działaniu reguł wolnego rynku z bar-

dzo ograniczoną ingerencją państwa. Pierwszy wymiar modernizacji polskiego 

rolnictwa obejmował zatem zastąpienie obowiązujących w systemie nakazowo- 

-rozdzielczym interwencjonistycznych zasad gospodarowania zasadami ryn-

kowymi, opartymi na prawie popytu i podaży. Przejście od gospodarki plano-

wej do gospodarki rynkowej wymusiło zmianę sposobu podejmowania decy-

zji produkcyjnych i rynkowych zarówno na poziomie gospodarstwa, jak 

i przedsiębiorstwa rolnego. Warto podkreślić, że w warunkach rynkowych 

źródła przemian modernizacyjnych w rolnictwie mogą mieć charakter zarów-

no endogeniczny, jak i egzogeniczny25. 

Inny wymiar modernizacji rolnictwa tego okresu wiązał się ze zmianą op-

tyki gospodarowania w rolnictwie. Okres transformacji w rolnictwie polskim 

przyczynił się do stopniowego przechodzenia od rolnictwa i gospodarki kra-

jowej do rolnictwa i gospodarki żywnościowej międzynarodowej oraz świa-

towej26. Proces przystosowania do funkcjonowania polskiego rolnictwa 

w warunkach integracji z innymi państwami Unii Europejskiej został zapocząt-

kowany wraz z podpisaniem 16 grudnia 1991 r. oficjalnego wniosku o rozpo-

                                       
23

 A. Woś, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, modernizacja rolnictwa [w:] 

Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacja: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekono- 

miczna, Fundacja Innowacja: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna 1998. 
24

 D. Kusz, Modernization of agriculture vs sustainable agriculture, „Scientific 

Papers Series – Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Develop- 

ment” 2014, t. 14, nr 1, s. 175. 
25

 D. Kusz, Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania procesu modernizacji 

rolnictwa, „Roczniki Ekonomiki Rolnictwa i Obszarów Wiejskich” 2012, t. 99, nr 2. 
26

 F. Tomczak, dz. cyt., s. 66; za: F. Tomczak, J. Wilkin, Rolnictwo polskie wobec 

integracji europejskiej. Możliwości rozwojowe, bariery i strategie adaptacyjne, Krajowa 

Rada Spółdzielcza, Warszawa 2003. 
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częcie negocjacji umowy o stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi, tzw. 

układu europejskiego27. Umowa ta weszła w życie 1 lutego 1994 r. Duży na-

cisk położono w niej na wymianę handlową w zakresie produktów rolno- 

-spożywczych. W traktacie znalazły się jednak także zapisy wskazujące, że 

celem współpracy obu stron miało być zwiększenie efektywności polskiego 

rolnictwa i sektora rolno-spożywczego28. W myśl traktatu modernizacja ta 

miała dotyczyć w szczególności: infrastruktury i planowania przestrzennego 

wsi, polepszania wydajności i jakości produkcji rolnej, szkoleń i kontroli 

w zakresie zanieczyszczeń środowiska, rozwoju i modernizacji zakładów prze-

twórczych oraz marketingu i rozwoju w dziedzinie sanitarnej29.  

Jak wspomniano, rolnictwo polskie po 2004 r. podlegało zasadom i celom 

prowadzonej w ramach UE WPR30. W przeddzień największego rozszerzenia 

UE przyjęto w jej ramach założenia reformy luksemburskiej, którą uznano za 

fundamentalny element realizacji procesu lizbońskiego. W myśl tej reformy 

rolnictwo powinno zostać zorientowane na rynek, co z kolei wymagało zmia-

ny kultury i nawyków związanych z produkcją rolną31. W opinii F. Fichlera, 

autora reformy, oraz innych badaczy rolnictwo w wyniku tej reformy lepiej 

dostosowuje się do rosnących oczekiwań społecznych w Europie oraz sytuacji 

na międzynarodowych rynkach rolnych. Dążenie w ramach WPR do większej 

rynkowości i konkurencyjności europejskich produktów żywnościowych 

w stosunku do żywności wytwarzanej w innych częściach świata ma z założe-

nia zagwarantować bezpieczeństwo żywieniowe mieszkańców państw człon-

kowskich UE. Założenia reformy luksemburskiej z 2003 r. nie dotyczyły zmian 

w samym rolnictwie, ale główny nacisk położono na rozwój obszarów wiej-

                                       
27

 Układ europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, 

z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z drugiej 

strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r., DzU 1994, nr 11, poz. 38 

(1994), https://traktaty.msz.gov.pl/umowa-6. 
28

 Tamże, akap. 66. 
29

 Więcej: D. Rdzanek, dz. cyt., s. 61–67. 
30

 W. Poczta, Przemiany w rolnictwie polskim w okresie transformacji ustrojowej 

i akcesji Polski do UE, „Wieś i Rolnictwo” 2020, t. 2(187). 
31

 M. Fischer-Boel, Common Agricultural Policy and Lisbon Strategy (Meeting with 

FIPs, Paris), https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_05_198 

(dostęp: 8.04.2021). 
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skich32. W tym kierunku nastąpiło zatem przesunięcie wsparcia finansowego: 

całkowicie oddzielono pomoc unijną od wielkości produkcji rolnej. Wsparcie 

finansowe powiązano z działaniami na rzecz ochrony środowiska, bezpieczeń-

stwa żywności i dobrostanu zwierząt oraz uelastycznienia działań interwencyj-

nych na rynku rolnym, które nie ograniczały zdolności rolników do reagowania 

na sygnały rynkowe33. Podkreślano również, że polityka rolna musi przyczyniać 

się do sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu światowemu i do budowy rol-

nictwa oszczędnie wykorzystującego nakłady oraz tworzącego miejsca pracy. 

Polityka rolna musi również traktować rolnictwo jako producenta energii od-

nawialnej i biomateriałów w ramach zwalczania ocieplania klimatu34.  

W świetle tych koncepcji modernizacja rolnictwa jest zatem węższym po-

jęciem niż modernizacja wsi, choć z pewnością są to procesy nierozerwalnie 

ze sobą związane. Współcześnie zgodnie z założeniami WPR modernizacja 

samego rolnictwa odnosi się raczej do działań związanych bezpośrednio 

z produkcją rolną. Co więcej, zredefiniowany w ramach reformy luksembur-

skiej model WPR promuje rozwiązania modernizacyjne niezniekształcające 

działania sił rynkowych. Zgodnie z jej założeniami modernizacja samego rol-

nictwa powinna zatem polegać na technicznej poprawie jego efektywności 

poprzez racjonalne wykorzystywanie czynników produkcji, tak aby unijne 

produkty rolne mogły być konkurencyjne na rynku światowym. Prowadzi 

zatem do zmian strukturalnych w rolnictwie również w zakresie kierunku 

produkcji gospodarstw rolnych. Ponieważ rolnictwo polskie funkcjonuje 

w ramach WPR, kierunek jego modernizacji powinien uwzględniać naśla-

downictwo rozwiązań przyjętych w pozostałych państwach członkowskich. 

Należało się spodziewać, że podejmowanie działań modernizacyjnych w ra-

mach tego samego ustawodawstwa w warunkach jednolitego rynku europej-

skiego będzie w dłuższej perspektywie prowadzić do zmniejszenia dystansu 

w zakresie efektywności gospodarstw rolnych funkcjonujących w Polsce 

i pozostałych krajach członkowskich. Granicą tego ujednolicenia są oczywiście 

warunki przyrodnicze.  

                                       
32

 M. Walkowski, dz. cyt., s. 142–146. 
33

 A. Wojtaszak, Główne determinanty powstania, funkcjonowanie i przyszłe 

perspektywy rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej [w:] Perspektywy rozwoju Wspólnej Polityki 

Rolnej po 2013 r., red. B.H. Toszek, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012. 
34

 CAP „Health Check”... 
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Model nadefektywności DEA 

Realizacja założonych w pracy celów wymaga budowy i porównania ran-

kingów wielowymiarowych przeciętnych gospodarstw poszczególnych państw 

członkowskich w 2004 oraz 2019 r., które uwzględniałyby wytwarzanie trzech 

grup produktów rolnych i zaangażowanie w proces produkcji czterech pod-

stawowych czynników produkcji. Najprostszą metodą budowy rankingu wie-

lowymiarowego jest zastosowanie metod wskaźnikowych lub metod parame-

trycznych35. Pierwsze podejście polega na uśrednieniu efektywności każdego 

z zaangażowanych w proces produkcji czynników produkcji, drugie opiera się 

na estymacji funkcji produkcji. Trudno je jednak przeprowadzić w sytuacji, 

gdy wielkość produkcji jest wyrażona za pomocą więcej niż jednej zmiennej 

ilościowej. Słabością obu metod jest zatem niewątpliwie konieczność rezy-

gnacji z części informacji różnicujących badane jednostki ze względu na ich 

efektywność w wyniku aglomeracji lub uśredniania36. Metody parametryczne 

wymagają także spełnienia istotnych założeń, do których należy normalność 

rozkładu zmiennej objaśnianej. Trudno ją jednak zakładać w stosunku do 

produkcji rolnej.  

Uwzględnienie w porównaniach efektywności jednostek wielu wytwa-

rzanych przez nie produktów oraz wielu czynników biorących udział w proce-

sie produkcji jest możliwe dzięki zastosowaniu metod nieparametrycznych37, 

a w szczególności metody DEA (Data Envelopment Analysis)38. Pozwala ona 

uwzględnić w badaniu sposób rozumienia efektywności technicznej produkcji 

                                       
35

 G. Rogowski, Analiza i ocena działalności banków z wykorzystaniem metody 

DEA, „Bank i Kredyt” 1996, t. 9; P. Wroński, Wykorzystanie analizy taksonomicznej do 

opracowania rankingu miast Lubelszczyzny, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekono- 

micznego we Wrocławiu. Ekonometria” 2011, t. 34, nr 200. 
36

 M. Lisowski, Metoda Data Envelopment Analysis (DEA) w ocenie efektywności 

podmiotów, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, 

t. 343: Model. 
37

 A. Charnes, W.W. Cooper, E. Rhodes, Measuring the efficiency of decision 

making units, „European Journal of Operational Research” 1978, t. 2, nr 6; M.T. Farrell, 

The Measurement of Productive Efficiency, „Journal of the Royal Statistical Society. 

Series A (General)” 1957, t. 120, nr 3. 
38

 F.R. Førsund, N. Sarafoglou, On the origins of Data Envelopment Analysis, 

„Journal of Productivity Analysis” 2002, t. 17, nr 1–2. 
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(maksymalizacja produkcji przy danym poziomie nakładów lub minimalizacja 

zużycia nakładów przy danym poziomie produkcji) oraz zdefiniować rodzaj 

produkcyjnych efektów skali (proporcjonalne lub zmienne)39. Jak każda me-

toda ilościowa, odznacza się ona pewnymi słabościami. Wśród nich warto 

wspomnieć brak możliwości wykorzystania rachunku prawdopodobieństwa 

w procesie wnioskowania, konieczność spełnienia warunku jednorodności 

i wrażliwość szacowanych wartości efektywności na liczbę zmiennych i jedno-

stek biorących udział w badaniu40. Niemniej jednak jest ona szeroko stoso-

wana w badaniach nad efektywnością. Przegląd rankingów zbudowanych 

z wykorzystaniem metody DEA można znaleźć w publikacji Nicole Adler, Lei 

Friedman oraz Zilli Snuany-Stern41. Jednym z tam zaprezentowanych podejść 

jest model nadefektywności DEA (SE-CCR), który pozwala na ustalenie ran-

kingu zarówno jednostek wzorcowych, jak i tych nieefektywnych.  

Analiza DEA polega na rozwiązywaniu serii równań liniowych, na podsta-

wie których zostaje zidentyfikowana granica maksymalnej efektywności tech-

nicznej w badanej grupie jednostek42. Dzieje się to poprzez porównanie wek-

torów wynikowych (w prezentowanym badaniu jest to wartość produkcji 

roślinnej, zwierzęcej i pozostałej) i nakładów (zmienne odnoszące się do po-

ziomu zaangażowania w procesie produkcji ziemi, pracy oraz kapitału trwałe-

go i obrotowego) we wszystkich badanych jednostkach (przeciętne gospodar-

stwo rolne w danym państwie unijnym w badanym roku)43. W pracy przyjęto, 

                                       
39

 E. Thanassoulis, M.C.S. Portela, O. Despić, Data Envelopment Analysis. The 

Mathematical Programming Approach to Efficiency Analysis [w:] The Measurement of 

Productive Efficiency and Productivity Change, red. H.O. Fried, C.A.K. Lovell, S.S. Schmidt, 

Oxford University Press, New York 2008. 
40

 W odniesieniu do badań nad efektywnością rolnictwa opisała je np. E. Szymań-

ska. Zob. tejże, Zastosowanie metody DEA do badania efektywności gospodarstw 

trzodowych, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2009, t. 12, nr 2. 
41

 N. Adler, L. Friedman, Z. Sinuany-Stern, Review of ranking methods in the data en- 

velopment analysis context, „European Journal of Operational Research” 2002, t. 140, nr 2. 
42

 G. Debreu, The Coefficient of Resource Utilization, „Econometrica” 1951, t. 19, 

nr 3; T.C. Koopmans, An analysis of production as an efficient combination of activities 

[w:] Activity analysis of production and allocation: proceedings of a conference, red. 

T. C. Koopmans, Wiley, New York 1951. 
43

 Szczegółowy opis tej metody można znaleźć w: T.J. Coelli, G.E. Battese, 

C.J. O’Donnell, P.D.S. Rao, An introduction to efficiency and productivity analysis, 

Springer, New York 2005; E. Thanassoulis, M.C.S. Portela, O. Despić, dz. cyt. 
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że badane jednostki dążą do osiągnięcia najwyższej efektywności produkcji 

poprzez minimalizację zużycia nakładów przy danym poziomie produkcji. 

Podejście to wydaje się adekwatne ze względu na specyfikę produkcji rolnej 

i bieżące cele WPR, nastawione na oszczędne i rynkowo uzasadnione gospo-

darowanie czynnikami produkcji44. Przykładami takich sytuacji jest dążenie do 

ograniczenia pracochłonności produkcji rolnej i przesunięcia zaangażowania 

siły roboczej w kierunku aktywności pozarolniczych, ograniczanie ziemio-

chłonności produkcji rolnej będącej wynikiem konkurencyjnego przeznacza-

nia gruntów na cele nierolnicze oraz ograniczanie zaangażowania w procesie 

produkcji kapitału, którego nadmierne zużycie może negatywnie wpływać na 

jakość środowiska przyrodniczego. W wyniku rozwiązania równań liniowych 

została wyodrębniona grupa jednostek wzorcowych, które odznaczały się 

najwyższą efektywnością – były liderami. Zwykle w badaniu okazuje się, że 

takich jednostek jest co najmniej kilka i to technologie przez nie stosowane 

wyznaczają granicę maksymalnej efektywności technicznej. Pozostałe jed-

nostki osiągają efektywność mniejszą od jedności.  

Model nadefektywności SE-CCR (super efficiency model) został zapropo-

nowany w 1993 r. przez Pera Andersena i Nielsa Petersena45. Podejście to 

cieszy się sporym zainteresowaniem w literaturze tematu46. Do wspomniane-

                                       
44

 D. Kusz, M. Sobolewski, Efektywność rozdrobnionego rolnictwa w wybranych 

krajach Unii Europejskiej, „Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych” 2015, t. 4; 

J. Ziółkowska, Determinanty efektywności technicznej obliczonej metodą DEA, „Zagad- 

nienia Ekonomiki Rolnej” 2009, t. 3. 
45

 P. Andersen, N.C. Petersen, A Procedure for Ranking Efficient Units in Data 

Envelopment Analysis, „Management Science” 1993, t. 39, nr 10. 
46

 X. Han, L. Wang, H. Wang, S. Wang, Efficiency evaluation of agricultural 

informatization based on CCR and super-efficiency DEA model, „IFIP Advances in 

Information and Communication Technology” 2015, t. 452; G.R. Jahanshahloo, 

M. Khodabakhshi, F. Hosseinzadeh Lotfi, M.R. Moazami Goudarzi, A cross-efficiency 

model based on super-efficiency for ranking units through the TOPSIS approach and its 

extension to the interval case, „Mathematical and Computer Modelling” 2011, t. 53, 

nr 9–10; T. Kuszewski, A. Sielska, Efektywność sektora rolnego w województwach przed 

i po akcesji Polski do Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa” 2012, t. 247, nr 3; S. Li, 

G.R. Jahanshahloo, M. Khodabakhshi, A super-efficiency model for ranking efficient 

units in data envelopment analysis, „Applied Mathematics and Computation” 2007, 

t. 184, nr 2; E. Mosbah, L. Zaibet, P.S. Dharmapala, A new methodology to measure 

efficiencies of inputs (outputs) of decision making units in Data Envelopment Analysis 

with application to agriculture, „Socio-Economic Planning Sciences” 2020, t. 72. 
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go wyżej programu równań liniowych wprowadza ono modyfikacje, które po-

wodują, że efektywność danej jednostki rozpatruje się na tle grupy pozostałych 

jednostek z wyłączeniem tej badanej, a uzyskane w wyniku rozwiązania układu 

równań liniowych wartości efektywności technicznej mogą przyjmować rów-

nież wartości większe od 1. W rezultacie model ten wykorzystywany jest do 

budowy nieparametrycznych rankingów efektywności. Efektywność danej jed-

nostki równa lub większa od jedności oznacza jej przewagę nad pozostałymi 

jednostkami w badanej grupie. Im współczynnik efektywności wyższy, tym jed-

nostka jest bardziej skuteczna, ponieważ mniejszym nakładem uzyskuje zało-

żone rezultaty. Natomiast jeżeli wyznaczony w wyniku rozwiązania układu rów-

nań liniowych współczynnik efektywności jest mniejszy od 1, to jednostka, 

którego on dotyczy, jest nieefektywna, co oznacza, że jej konkurenci osiągnęliby 

ten sam poziom produkcji mniejszym nakładem47.  

W przypadku zastosowania analizy DEA zakłada się, że zbiór jednostek 

musi być jednorodny48. Wynika to z postulatu, że wzorcem dla jednostki nie- 

efektywnej powinna być technologia możliwa do osiągnięcia dla tej jednostki. 

Za jednostki niespełniające warunku jednorodności uznawane są te, które 

okazały się za mało skuteczne lub zbyt skuteczne w stosunku do typowego 

przekształcenia nakładów w rezultaty, czyli jednostki, które znalazły się poza 

granicami jednorodności. Jako definicję granic jednorodności przyjęto jed-

nowymiarowe kryterium kwartylowe49. 

Warto w tym miejscu także zaznaczyć, że analiza DEA jest udostępniana 

w wielu komercyjnych programach statystycznych. W pracy dla modelu SE-

CCR wykorzystano jednak możliwości funkcji Solver dostępne w ramach pro-

gramu Excel. 

                                       
47

 Model ten został szczegłowo opisany w: B. Guzik, Podstawowe modele DEA 

w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono- 

micznego, Poznań 2009, ss. 151–198. 
48

 Por. A. Domagała, Postulat homogeniczności jednostek decyzyjnych w metodzie 

DEA. Sugestie teoretyczne a wyniki symulacji empirycznych, „Zeszyty Naukowe 

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu” 2007, t. 84; B. Guzik, dz. cyt.  
49

 Rozwiązanie to zostało szczegółowo opisane w pracy: L. Błażejczyk-Majka, 

Polskie gospodarstwa mleczne w rankingu efektywności technicznej gospodarstw 

unijnych z wykorzystaniem modelu SE-CCR, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. 

Problemy Rolnictwa Światowego” 2016, t. 16, nr 31; za: J.W. Tukey, Exploratory data 

analysis, Addison-Wesley Pub. Co., Reading, Mass. 1977. 
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Modernizacja rolnictwa polskiego po 2004 r.  

w opinii ekspertów 

Przystąpienie Polski do UE miało niewątpliwie duży wpływ na tempo zmian 

modernizacyjnych w rolnictwie polskim50. Oceny tego procesu wystawiane 

przez ekonomistów rolnictwa, jak i historyków gospodarczych nie są jednak 

zgodne. Jerzy Wilkin podkreśla, że czas po uzyskaniu pełnego członkostwa 

w UE to niewątpliwie najlepszy i najkorzystniejszy okres w historii polskiego 

rolnictwa. Nigdy wcześniej na wieś i do gospodarstw rolnych w naszym kraju 

nie napłynęło tak dużo funduszy wspierających inwestycje i modernizację oraz 

poprawiających warunki bytowe mieszkańców51. Szczegółowy wykaz progra-

mów wspierających procesy modernizacyjne po akcesji Polski do UE przedsta-

wiła Dorota Stankiewicz52. Z jej analiz wynika, że fundusze uzyskane w ten spo-

sób w większości nie zostały przeznaczone na cele konsumpcyjne, ale na 

inwestycje, szczególnie w obszarze modernizacji techniki produkcji rolniczej. Jej 

pozytywna ocena nie dotyczy jednak małych gospodarstw. 

Po przystąpieniu Polski do UE można także mówić o zmianach moderni-

zacyjnych w polskim rolnictwie w obszarze technologii produkcji (w okresie 

2002–2014 wartość środków trwałych brutto w cenach bieżących wzrosła ze 

110,5 mld PLN do 137,4 mld PLN). Dotyczyło to zwłaszcza gospodarstw roz-

wojowych53. Marek Gruchelski i Józef Niemczyk podkreślają jednak, że trudno 

uznać te zmiany za imponujące, ponieważ współcześnie ponad połowę war-

tości środków trwałych w rolnictwie polskim stanowią budynki i budowle, 

których stopień zużycia sięga niemal 80%. Choć więc następuje stopniowy 

rozwój technologiczny polskiego rolnictwa, to jego potrzeby modernizacyjne 

w tym zakresie są w dalszym ciągu bardzo duże54.  
                                       

50
 W. Poczta, Przemiany w rolnictwie…; J. Wilkin, A. Kwieciński, H. Runowski, 

Problemy integracji rolnictwa polskiego z Unią Europejską. Praca zbiorowa, Fundacja 

Rozwój SGGW, Warszawa 1994. 
51

 J. Wilkin, Bilans 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla rolnictwa 

i obszarów wiejskich [w:] Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi, red. I. Nurzyńska, 

W. Poczta, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014. 
52

 D. Stankiewicz, dz. cyt. 
53

 Tamże. 
54

 M. Gruchelski, J. Niemczyk, Problemy wsi i rolnictwa. Potrzeba zmiany 

paradygmatu i działań rozwojowych z uwzględnieniem gospodarstw mniejszych 

obszarowo, „Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego” 2018, nr 1. 



Modernizacja rolnictwa polskiego na tle zmian WPR UR 

 

401 

Walenty Poczta wskazuje na zmiany strukturalne, jakie nastąpiły w rolnic-

twie polskim po uzyskaniu pełnego członkostwa w UE. Wzrosły wartość i wo-

lumen produkcji rolnej. Zwiększyły się także, głównie dzięki dotacjom unij-

nym, dochody rolników55. Pozytywnie należy również ocenić to, że udział 

rolnictwa w dochodzie narodowym (PKB) konsekwentnie maleje. Co więcej, 

od początku korzystania z funduszy unijnych stopniowo powiększa się średnia 

powierzchnia polskiego gospodarstwa rolnego (wzrosła ona w latach 2002–

2014 z 8,4 do 10,5 ha użytków rolnych)56. Jerzy Wilkin podkreśla jednak, że 

strukturę polskiego rolnictwa w dalszym ciągu trudno uznać za efektywną, 

ponieważ nie pozwala ona dobrze wykorzystać posiadanych zasobów, szcze-

gólnie w obszarze produktywności pracy. Marek Wigier również wskazuje na 

konieczność dalszej poprawy struktury agrarnej w rolnictwie. Niekorzystne jej 

parametry są bowiem źródłem stosunkowo niskiej produktywności czynni-

ków wytwórczych57. Stoi za tym z pewnością niedostatek sprawnie działających 

mechanizmów wymuszających przepływ ziemi z gospodarstw mało produk-

tywnych bądź źle ją wykorzystujących do gospodarstw bardziej efektywnych 

pod tym względem. 

Dorota Stankiewicz zauważa, że mimo poprawy w obszarze produktyw-

ności wysoki poziom zatrudnienia w rolnictwie polskim oraz relatywnie niski 

w porównaniu do posiadanych zasobów poziom produkcji sprawiają, że 

produktywność ziemi, pracy polskiego rolnictwa jest stosunkowo niewielka 

w odniesieniu do tych parametrów uzyskiwanych w innych krajach UE58. 

Jeszcze mniej entuzjastyczne stanowisko w tym obszarze zaprezentowała 

Agata Szczukocka. W wyniku zastosowania podejścia wielowymiarowego 

wykazała ona, że po ponad dziesięciu latach udziału we WPR rolnictwo pol-

skie od rolnictwa państw UE 15 dzieli znaczny dystans. Należy stwierdzić, że 

sektor rolny we wszystkich krajach UE (nie tylko w Polsce) charakteryzuje 

się spadkiem liczby gospodarstw rolnych oraz wzrostem ich średniej po-

wierzchni. Ważnym rezultatem jej badań było także ustalenie, że powodem 

dysproporcji w poziomie rozwoju polskiego rolnictwa względem poziomu 
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 W. Poczta, Przemiany w rolnictwie polskim… 
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 M. Gruchelski, J. Niemczyk, dz. cyt. 
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 M. Wigier, Polityka rolna i zmiany strukturalne w rolnictwie polskim po akcesji 

do UE, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 360. 
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pozostałych państw unijnych jest niedoinwestowanie i znaczne rozdrobnie-

nie polskich gospodarstw59. 

O problemach drobnych gospodarstw rolnych wspomina także Jerzy 

Wilkin60. Jak zauważa, do tej kategorii należałoby współcześnie zaliczyć po-

nad połowę polskich gospodarstw. Ze względu na brak właściwego wsparcia 

i brak polityki aktywizacji prowadzono w nich produkcja rolnicza ma wielo-

rakie negatywne skutki dla rolnictwa. Wśród nich można wymienić konse-

kwencje środowiskowe, do których zalicza się monokulturę upraw i związa-

ną z nią mniejszą odporność gospodarstw na kryzysy ekonomiczne. 

Zaniedbywanie drobnych gospodarstw może także rodzić problemy spo-

łeczne, bo obniżają się dochody rolnicze, wzrasta liczba bezrobotnych, 

a przez to zwiększa się patologia na wsi. Dezaktywizacja gospodarstw mniej-

szych obszarowo jest również jednoznaczna z zanikaniem tradycyjnej flory 

i fauny, z pogarszaniem się bioróżnorodności zarówno w uprawach polo-

wych, jak i produkcji zwierzęcej61. 

Marek Wigier źródeł nieefektywność polskiego rolnictwa dopatruje się 

w obszarze wykorzystania czynników produkcji. Zwraca uwagę na często wy-

stępujące działanie efektu substytucyjnego, który polega na tym, że w po-

dziale uzyskiwanych dochodów uczestniczą nie tylko sami rolnicy, ale i osoby 

trzecie obsługujące sektor rolny w Polsce62. Walenty Poczta podkreśla jednak, 

że zmiany w rolnictwie polskim nie wynikają wyłącznie z istnienia samej WPR, 

jednak generowany przez nią impuls polityczny i efekt mnożnikowy przyniosły 

ostatecznie pozytywny skutek. Dostęp do znaczących funduszy i Jednolitego 

Rynku Europejskiego stworzyły szansę na zdynamizowanie rozwoju sektora 

rolno-spożywczego i części gospodarstw rolnych63. Co więcej, efektywność 

wykorzystania funduszy unijnych oraz realizacja polityk wspólnotowych nie 

zmniejszają znaczenia polityk krajowych, w tym tej odnoszącej się do rolnic-

twa, które w znacznym zakresie determinują korzyści z integracji europej-

                                       
59

 A. Szczukocka, Ocena poziomu rozwoju sektora rolnego w krajach Unii Europej- 

skiej, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego” 

2015, t. 15 (XXX), nr 1. 
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 J. Wilkin, dz. cyt. 
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skiej64. Te szanse i możliwości nie są w opinii Jerzego Wilkina w Polsce wy-

starczająco wykorzystywane65. 

Dane 

Od początku istnienia Wspólnot Europejskich (WE) polityka rolna odgry-

wała w nich kluczową rolę. O jej znaczeniu może świadczyć fakt, że w latach 

siedemdziesiątych XX w. wydatki na realizację celów WPR stanowiły 70% wy-

datków budżetu wspólnotowego. Z tego względu od 1965 r. funkcjonuje eu-

ropejski system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych FADN 

(Farm Accountancy Data Network). W miarę rozszerzania WE, a później UE, 

system ten obejmował kolejne państwa członkowskie. Współcześnie baza ta 

jest oficjalnym narzędziem Komisji Europejskiej służącym do oceny faktycznej 

sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych66.  

Punktem wyjścia do porównań efektów działań modernizacyjnych po-

dejmowanych w rolnictwie polskim i unijnym po 2004 r. jest stworzenie 

dwóch wielowymiarowych rankingów przeciętnych gospodarstw rolnych 

poszczególnych państw członkowskich w 2004 oraz 2019 r. W ich budowie 

wykorzystano właśnie dane publikowane na stronie FADN. Z założenia zestaw 

zmiennych miał odzwierciedlać zaangażowanie w procesie produkcji rolnej 

czterech podstawowych czynników: ziemi, pracy, kapitału trwałego i kapitału 

obrotowego oraz trzy zmienne wynikowe: wartość produkcji roślinnej, zwie-

rzęcej i pozostałej. Nakłady pracy (w metodyce FADN oznaczone symbolem 

SE010) zostały wyrażone liczbą pracowników pełnozatrudnionych w gospo-

darstwie. Kolejny czynnik produkcji, jakim jest ziemia, opisano wyrażoną 

w hektarach powierzchnią użytków rolnych (SE025). Pozostałe zmienne użyte 

w analizie miały charakter wartościowy (wyrażone są one w tysiącach euro 
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 Por. B. Czyżewski i in., Rola instytucji w modernizacji gospodarstw rolnych, 
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1000 €). W ten sposób została zdefiniowana wartość zaangażowanego 

w produkcję rolną kapitału obrotowego (wartość nakładów ogółem SE270 

pomniejszona o amortyzację SE360) oraz wartość kapitału trwałego (suma 

wartości budynków SE450, maszyn SE455 oraz stada podstawowego SE460). 

Wartościowo zostały wyrażone także zmienne wynikowe: wielkość produkcji 

roślinnej (SE135), wielkość produkcji zwierzęcej (SE206) oraz pozostała pro-

dukcja rolnicza (SE256).  

Należy podkreślić, że poniższy przykład odnosi się do historycznej 

oceny zmian w efektywności gospodarstw rolnych w zależności od zmian 

modernizacyjnych wprowadzanych w rolnictwie polskim i pozostałych 

krajach członkowskich UE. Porównywane są zatem wielkości osiągniętej 

produkcji i poniesionych nakładów. Nie bierze się natomiast pod uwagę 

dochodowości tej produkcji, co przy systemie wsparcia w postaci dopłat 

i subsydiów realizowanych w ramach WPR nie jest wielkością tożsamą67. 

Niemniej jednak wydaje się, że porównania przeprowadzone w ten spo-

sób, w świetle wyżej zaprezentowanych założeń reformy luksemburskiej, 

będą lepiej odzwierciedlały zmiany w efektywności wykorzystania nakła-

dów rzeczowych w gospodarstwach unijnych wynikające ze zmieniającej 

się sytuacji rynkowej.  

Agenda FADN udostępnia dane dotyczące przeciętnych gospodarstw 

unijnych na różnym poziomie uogólnienia. Wśród wielu możliwości w pre-

zentowanej pracy posłużono się danymi uwzględniającymi podział na osiem 

typów gospodarstw ze względu na preferowany przez nie kierunek produk-

cji: 1) uprawy polowe, 2) ogrodnictwo, 3) winnice, 4) inne uprawy wielolet-

nie, 5) produkcja mleka, 6) inne zwierzęta żywione w systemie wypasowym, 

7) zwierzęta żywione paszami treściwymi, 8) gospodarstwa wielokierunko-

we. Aby wyodrębnić trzy kierunki produkcji, zsumowano wartości odpo-

wiednich typów gospodarstw, wykorzystując średnią ważoną. Jako wagi 

w tej agregacji, podobnie jak się to odbywa w ramach FADN, wykorzystano 

liczbę gospodarstw reprezentujących dany typ produkcji. W ten sposób, aby 

uzyskać wartości dla produkcji roślinnej, zagregowano zmienne odpowiada-

jące czterem pierwszym typom gospodarstw. Z kolei na wartość produkcji 
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zwierzęcej złożyły się wielkości charakteryzujące typy gospodarstw mlecz-

nych, hodujących zwierzęta wypasane oraz gospodarstw nastawionych na 

chów zwierząt żywionych paszami treściwymi. Osobną grupę stworzyły go-

spodarstwa wielokierunkowe. Tak wyznaczone liczby gospodarstw przed-

stawiono w tabeli 1. Puste pola oznaczają, że w badanym roku w rolnictwie 

danego państwa nie występowały gospodarstwa specjalizujące się w danym 

typie produkcji. Dodatkowo, aby zrealizować postawione w pracy cele, 

w ten sam sposób – przy użyciu średniej ważonej – wyznaczano przeciętne 

wartości badanych wskaźników dla państw, które do 2004 r. tworzyły UE 

(UE 15), oraz dla tych, które w ramach największego w historii UE rozsze-

rzenia we wspomnianym roku do niej przystąpiły (UE new). W pracy nie 

uwzględniono rolnictwa rumuńskiego, bułgarskiego i chorwackiego, dla 

których – ze względu na czas przystąpienia tychże do UE – nie były dostęp-

ne dane dla 2004 r. 

Zmiany w strukturze produkcji rolnej  

w świetle danych FADN  

Pierwszym etapem badań nad efektywnością działań modernizacyjnych 

w Polsce i UE pomiędzy 2004 a 2019 r. była ocena zmian struktury produkcji, 

jaka nastąpiła w tym okresie w rolnictwie poszczególnych państw członkow-

skich. Zaprezentowane w tabeli 1 dane dotyczące liczby gospodarstw specja-

lizujących się w produkcji roślinnej, zwierzęcej lub mieszanej pozwalają zau-

ważyć, że w badanym okresie liczba ta we wszystkich państwach starej UE 

ulegała ograniczeniu. Wnioski te okazały się zatem zgodne z wcześniej przyta-

czanymi opiniami68. Najsilniejsze procesy koncentracji miały miejsce w rolnic-

twie włoskim (spadek liczby gospodarstw o 38%). Bardzo silną tendencję 

odnotowano również w Irlandii oraz Hiszpanii, Danii i Holandii. W państwach 

UE 15 po rozszerzeniu w 2004 r. nastąpiły także nieznaczne zmiany struktury 

ilościowej gospodarstw rolnych: spadł udział gospodarstw specjalizujących się 

w produkcji roślinnej i mieszanej, wzrosło natomiast znaczenie produkcji 

zwierzęcej.  
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Tabela 1. Liczba gospodarstw rolnych w roku 2004 oraz 2019 r.  

w zależności od kierunku prowadzonej produkcji w świetle danych FADN 

Państwa 
Kierunek produkcji rolniczej 2004 Kierunek produkcji rolniczej 2016 

roślinna zwierzęca mieszana razem roślinna zwierzęca mieszana Razem 

(ITA) Włochy 80% 14% 6% 854450 78% 18% 4% 560100 

(ESP) Hiszpania 74% 22% 4% 580800 73% 24% 3% 439750 

(ELL) Grecja 80% 10% 10% 390330 78% 15% 7% 338190 

(FRA) Francja 43% 44% 13% 315140 52% 37% 12% 297390 

(DEU) Niemcy 28% 54% 18% 213160 35% 51% 14% 179230 

(POR) Portugalia 49% 33% 18% 112120 53% 34% 13% 104310 

(IRE) Irlandia 4% 93% 3% 110820 3% 93% 4% 93180 

(UKI) Wielka Brytania 28% 63% 9% 103200 29% 63% 8% 100340 

(OST) Austria 23% 69% 7% 91070 28% 63% 8% 70730 

(NED) Holandia 37% 57% 6% 60660 37% 59% 3% 46750 

(SUO) Finlandia 42% 53% 5% 42720 61% 35% 4% 35690 

(BEL) Belgia 27% 54% 19% 35540 34% 50% 17% 28110 

(DAN) Dania 41% 44% 15% 33860 54% 36% 10% 25900 

(SVE) Szwecja 24% 69% 8% 31250 35% 58% 7% 28880 

(LUX) Luksemburg 14% 77% 9% 1630 14% 77% 9% 1370 

(POL) Polska 19% 28% 53% 733860 53% 19% 28% 737070 

(HUN) Węgry 54% 16% 30% 107730 68% 13% 20% 111190 

(LTU) Litwa 13% 34% 53% 92400 36% 40% 24% 62490 

(SVN) Słowenia 14% 57% 28% 40510 32% 42% 26% 44390 

(LVA) Łotwa 20% 35% 45% 23720 36% 38% 26% 24880 

(CZE) Czechy 41% 30% 29% 15930 48% 30% 21% 18150 

(CYP) Cypr 80% 18% 2% 14270 71% 19% 9% 10500 

(EST) Estonia 48% 35% 16% 8120 48% 41% 12% 7620 

(SVK) Słowacja 55% 21% 23% 3540 59% 28% 13% 4110 

(MLT) Malta 65% 26% 9% 2490 72% 23% 5% 3100 

UE razem 51% 30% 19% 4019320 58% 29% 13% 3373420 

UE 15 61% 31% 8% 2976750 60% 33% 7% 2349920 

UE new 24% 28% 48% 1042570 48% 30% 22% 1023500 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez FADN
69. 

Zupełnie odmienną sytuację i bardziej wyraźne zmiany odnotowano 

w rolnictwie państw, które w 2004 r. uzyskały pełne członkostwo w UE. Ogra-

niczenie bezwzględnej liczby gospodarstw nastąpiło jedynie w rolnictwie Li-

twy, Cypru i Estonii. W pozostałych państwach tej grupy odnotowano w tym 
                                       

69
 Farm Accounting Data Network (FADN). 
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obszarze wzrosty. Najbardziej liczba gospodarstw zwiększyła się w rolnictwie 

Malty oraz Czech, natomiast w rolnictwie polskim, łotewskim i węgierskim 

odnotowano stosunkowo niewielkie wahania. Co więcej, w nowych krajach 

członkowskich znacząco wzrósł udział produkcji roślinnej kosztem liczby go-

spodarstw specjalizujących się w produkcji wielokierunkowej. Rolnictwo pol-

skie obok litewskiego okazało się liderem w dążeniu do większej specjalizacji 

gospodarstw rolnych.  

Efekty zmian modernizacyjnych w rolnictwie polskim  

na tle rolnictwa innych krajów członkowskich 

Jak wspomniano, konsekwencją współcześnie rozumianej modernizacji 

w rolnictwie są nie tylko jego zmiany strukturalne, ale ze względu na to, że 

działania te opierają się na rachunku ekonomicznym – zmiany efektywności 

rolnictwa. W tabeli 2 zestawione zostały wyniki 6 rankingów zbudowane 

dzięki zastosowaniu modelu nadefektywności SE-CCR. Podstawą tych rankin-

gów były wartości efektywności przeciętnych gospodarstw poszczególnych 

państw unijnych wyznaczone osobno dla trzech kierunków produkcji 

w dwóch okresach. Warto powtórzyć, że w modelu SE-CCR zastosowanym 

w tym badaniu wzięto pod uwagę wielkość zaangażowania czterech podsta-

wowych czynników wytwórczych oraz wartość produkcji w trzech obszarach. 

Co więcej, przyjęto, że produkcję rolną prowadzi się przy założeniu oszczę-

dzania nakładów. W tabeli 2 wytłuszczono wyniki wyznaczone dla tych prze-

ciętnych gospodarstw, które w rozumieniu metody SE-CCR okazały się efek-

tywne. Natomiast trzy ostatnie wiersze tabeli zawierają średnie ważone 

wartości współczynników efektywności wyznaczone dla całej UE w danym 

roku (UE razem), dla „starych” państw członkowskich (UE 15) oraz dla państw, 

które uzyskały pełne członkostwo w 2004 r. (UE new) Jako wagi w tej agrega-

cji, podobnie jak wcześniej, wykorzystano liczby gospodarstw reprezentują-

cych dany typ produkcji, które zestawiono w tabeli 1.  

Analizując wyniki przeprowadzonych badań, można zauważyć, że aż sześć 

państw UE 15 prowadziło swoją produkcję rolną w sposób efektywny w każ-

dym obszarze badań i roku badania (były liderami lub nawet wykorzystywały 

technologię produkcji niedostępną dla pozostałych badanych państw). Do 

grupy tej należało rolnictwo belgijskie, duńskie, luksemburskie, holenderskie, 
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szwedzkie oraz hiszpańskie. Nie odnotowano podobnej sytuacji w odniesie-

niu do rolnictwa żadnego z państw, które w 2004 r. uzyskały pełne członko-

stwo w UE. W zupełnie odmienny sposób wyróżniało się na tle innych państw 

członkowskich rolnictwo fińskie, o bardzo niskiej efektywności w każdym 

z przeprowadzonych rankingów.  

W przypadku produkcji roślinnej można zauważyć, że w grupie państw 

tworzących UE 15 w 2004 r. w sposób nieefektywny prowadzono produkcję 

rolną jedynie we Włoszech, Portugalii i wspomnianej wyżej Finlandii. W 2019 r., 

mimo że liczba państw w grupie UE 15 prowadzących produkcję rolną w spo-

sób nieefektywny się nie zmieniła (Finlandia, Austria i Grecja), to przeciętna 

efektywność w tej grupie spadła. Odwrotną tendencję odnotowano w przy-

padku rolnictwa państw, które w 2004 r. przystąpiły do UE. Mimo że grupa 

liderów w produkcji roślinnej nowych państw członkowskich spadła, to prze-

ciętna efektywność produkcji roślinnej w tej grupie wzrosła. Ogólnie można 

powiedzieć, że pomiędzy 2004 a 2019 r. zróżnicowanie pod względem efek-

tywności produkcji roślinnej pomiędzy obiema grupami państw uległo zna-

czącemu zmniejszeniu. Świadczą o tym zarówno przedstawione w ostatnich 

wierszach tabeli 2 przeciętne efektywności i pozycje w rankingu, jak i różnica 

pomiędzy efektywnością najlepszych przeciętnych gospodarstw w obu anali-

zowanych grupach.  

W odmienny sposób ukształtowała się natomiast sytuacja w obszarze 

produkcji zwierzęcej. W 2004 r. w grupie UE 15 spośród przeciętnych gospo-

darstw specjalizujących się w produkcji zwierzęcej jedynie cztery odznaczały 

się prowadzeniem produkcji w sposób nieefektywny. Było to rolnictwo fiń-

skie, portugalskie, irlandzkie i francuskie. W 2019 r. do kategorii tej zaliczono 

już siedem państw, co z pewnością można wiązać z wprowadzanymi sukce-

sywnie w ramach WPR wymogami środowiskowymi, nierozerwalnie związa-

nymi z działaniami modernizacyjnymi. Z kolei wśród państw, które w 2004 r. 

uzyskały pełne członkostwo w UE, odnotowano sytuację niemal odwrotną. 

W obu badanych latach tylko w odniesieniu do trzech państw UE new uzna-

no, że produkcja zwierzęca mogłaby być prowadzona w sposób bardziej efek-

tywny. Po piętnastu latach funkcjonowania w ramach UE swoją pozycję ran-

kingową poprawiły gospodarstwa specjalizujące się w produkcji zwierzęcej, 

prowadzące swoją działalność we wszystkich państwach, które przystąpiły do 

UE w 2004 r., z wyjątkiem państw bałtyckich.  
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Tabela 2. Wartość współczynników efektywności rolnictwa przeciętnych gospodarstw 

rolnych w poszczególnych państwach członkowskich i ich pozycja w rankingu, dane 

uzyskane w wyniku zastosowania modelu SE-CCR 

Państwo 
Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca Produkcja mieszana 

2004 2019 2004 2019 2004 2019 

(BEL) 1,587 (5) 1,699 (2) 1,147 (13) 1,039 (12) 1,609 (3) 1,742 (2) 

(DAN) * 1,860 (1) 1,827 (4) 2,042 (1) 1,003 (17) 1,610 (3) 

(DEU) 1,787 (2) 1,434 (7) 1,029 (17) 0,918 (16) 1,338 (6) 1,192 (10) 

(ELL) 1,415 (7) 0,857 (20) 1,220 (10) 0,872 (17) 1,438 (5) 1,138 (13) 

(ESP) 1,409 (8) 1,430 (8) 1,100 (15) 1,168 (9) 1,200 (12) 1,248 (9) 

(FRA) 1,092 (14) 1,167 (10) 0,828 (22) 0,841 (20) 0,864 (21) 1,004 (16) 

(IRE) 1,104 (13) 1,572 (4) 0,884 (20) 0,808 (23) 1,005 (16) 0,965 (18) 

(ITA) 0,953 (18) 1,078 (11) 1,739 (5) 1,295 (7) 1,309 (8) 1,368 (7) 

(LUX) 1,655 (4) 1,693 (3) 1,155 (12) 1,010 (14) 1,328 (7) 1,081 (14) 

(NED) 1,770 (3) * 2,368 (1) 1,848 (2) 1,774 (1) * 

(OST) 1,284 (10) 0,942 (16) 2,097 (2) 1,578 (6) 1,615 (2) 1,520 (4) 

(POR) 0,809 (22) 1,074 (12) 0,860 (21) 0,810 (22) 0,924 (19) 1,432 (6) 

(SUO) 0,587 (24) 0,762 (23) 0,679 (24) 0,831 (21) 0,619 (23) 0,866 (22) 

(SVE) 1,936 (1) 1,072 (13) 1,451 (7) 1,290 (8) 1,563 (4) 1,181 (11) 

(UKI) 1,433 (6) 1,064 (14) 1,044 (16) 0,855 (19) 1,134 (13) 1,178 (12) 

(CYP) 0,645 (23) 0,718 (24) 1,106 (14) 1,057 (11) 
 

2,007 (1) 

(CZE) 1,311 (9) 0,912 (18) 0,810 (23) 0,707 (24) 0,925 (18) 0,929 (20) 

(EST) 0,842 (21) 0,973 (15) 1,163 (11) 0,927 (15) 0,808 (22) 0,931 (19) 

(HUN) 0,847 (19) 0,882 (19) 1,602 (6) 1,597 (5) 1,280 (9) 0,970 (17) 

(LTU) 0,984 (16) 0,823 (21) 2,079 (3) 1,085 (10) 1,219 (11) 0,817 (23) 

(LVA) 1,026 (15) 0,812 (22) 1,291 (9) 0,865 (18) 1,255 (10) 0,881 (21) 

(MLT) 0,968 (17) 1,475 (6) * * 
 

1,270 (8) 

(POL) 0,844 (20) 0,922 (17) 0,945 (19) 1,031 (13) 1,035 (14) 0,789 (24) 

(SVK) 1,166 (12) 1,496 (5) 1,323 (8) 1,666 (3) 0,923 (20) 1,438 (5) 

(SVN) 1,206 (11) 1,377 (9) 0,948 (18) 1,637 (4) 1,014 (15) 1,013 (15) 

UE 
razem 

1,163 
(13,2) 

1,087 
(13,4) 

1,198 
(14,6) 

1,071 
(13,8) 

1,121 
(12,5) 

0,977 
(18,1) 

UE 15 
1,203 
(12,4) 

1,149 
(11,9) 

1,225 
(14,1) 

1,059 
(14,4) 

1,223 
(10,7) 

1,221 
(10,7) 

UE new 
0,870 
(19,0) 

0,924 
(17,3) 

1,117 
(16,1) 

1,110 
(11,8) 

1,071 
(13,4) 

0,827 
(22,7) 

* technologia produkcji zbyt skuteczna, znacząco przewyższająca możliwości 

pozostałych państw.  

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych FADN.  
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Porównanie wyników dotyczących efektywności produkcji roślinnej 

i zwierzęcej w 2004 r. pozwala zauważyć, że dystans pomiędzy efektywnością 

produkcji zwierzęcej w starych i nowych państwach członkowskich był o wiele 

mniejszy w porównaniu z produkcją roślinną. Co więcej, po kilkunastu latach 

wspólnego funkcjonowania w ramach WPR można pozytywnie ocenić po-

dejmowane w jej ramach działania modernizacyjne w rolnictwie. Świadczy 

o tym niewątpliwie fakt, że dystans pomiędzy starymi i nowymi państwami 

członkowskimi w obszarze produkcji roślinnej i zwierzęcej znacząco się 

zmniejszył. W przypadku produkcji zwierzęcej można nawet mówić o prze-

ciętnie wyższej efektywności rolnictwa nowych państw członkowskich w po-

równaniu z rolnictwem państw UE 15.  

Jak wykazano w analizie dotyczącej struktury gospodarstw w UE (por. ta-

bela 1), od największego w historii UE rozszerzenia do 2019 r. liczba gospo-

darstw specjalizujących się w produkcji wielokierunkowej została znacznie 

ograniczona. Tendencja ta była szczególnie widoczna w państwach, które 

w 2004 r. uzyskały pełne członkostwo w UE. Z kolei na podstawie wyników  

SE-CCR (por. tabela 2) można zauważyć, że efektywność tego typu gospo-

darstw w nowych państwach UE uległa pogorszeniu. Jedynie wielokierunko-

we gospodarstwa słowackie (podobnie jak w przypadku produkcji roślinnej 

i zwierzęcej) odnotowały znaczący wzrost efektywności. Odwrotną tendencję 

odnotowano w przypadku państw należących do UE 15. 

Analizując zmiany efektywności produkcji rolnictwa polskiego na tle 

zmian w rolnictwie unijnym, można zauważyć, że ich kierunek jest zbieżny 

z opisanymi wyżej tendencjami odnoszącymi się do grupy państw, które 

w 2004 r. przystąpiły do UE. Wyniki te potwierdziły wcześniej cytowane 

stwierdzenia dotyczące słabej pozycji rolnictwa polskiego w przeddzień przy-

stąpienia do UE70. Pod względem efektywności produkcji roślinnej zajmowało 

ono w 2004 r. 20. pozycję w rankingu, a pod względem efektywności produk-

cji zwierzęcej 19. Jedynie polskie gospodarstwa wielokierunkowe okazały się 

relatywnie bardziej efektywne (14. pozycja w rankingu). Po piętnastu latach 

funkcjonowania w ramach UE okazało się, że działania modernizacyjne po-

                                       
70

 Por. Stan polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii 

Europejskiej. Raport 1, P. Chechelski i in., Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2005; A. Czyżewski, 

A. Henisz-Matuszczak, dz. cyt.; W. Poczta, Rolnictwo polskie w przededniu integracji… 
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dejmowane w polskim rolnictwie przynoszą pozytywne efekty nie tylko 

w obszarze struktury produkcji poprzez dążenie polskich gospodarstw do 

większej specjalizacji, ale i w zakresie ich efektywności. Ten rezultat badań 

jest zatem polemizującym głosem w dyskusji z badaczami, którzy w oparciu 

o porównania jednowymiarowe wskazywali niedostateczną produktywność 

pracy i ziemi71. W przypadku produkcji zwierzęcej i roślinnej efekty wspo-

mnianych zmian modernizacyjnych okazały się relatywnie silniejsze w porów-

naniu z rolnictwem pozostałych państw członkowskich, o czym świadczy zna-

czący wzrost pozycji rankingowej dotyczącej efektywności produkcji roślinnej 

i zwierzęcej. Natomiast zmiany modernizacyjne w gospodarstwach wielokie-

runkowych nie przyniosły już tak pozytywnych rezultatów. 

Wnioski 

Modernizacja rolnictwa w odniesieniu do sytuacji polityczno-gospodar- 

czej w Europie po 2004 r. to ciągły proces, którego celem jest unowocześnia-

nie produkcji rolnej poprzez techniczną poprawę jego efektywności, uzasad-

nione rynkowo wykorzystywanie czynników produkcji, tak aby unijne produk-

ty rolne mogły być konkurencyjne na rynku światowym. Prowadzi ona zatem 

do zmian strukturalnych w rolnictwie przekładających się na poprawę efek-

tywności produkcji. Procesy modernizacyjne we współczesnym rolnictwie są 

nierozerwalnie związane z szerszym pojęciem modernizacji wsi. 

Rolnictwo polskie po uzyskaniu pełnego członkostwa znajduje się w pro-

cesie ciągłych zmian modernizacyjnych. W ich wyniku poprawiła się efektyw-

ność poszczególnych czynników wytwórczych, zwiększyła się przeciętna wiel-

kość gospodarstw oraz wolumen produkcji rolnej. O ile ekonomiści i historycy 

gospodarczy są zgodni co do pozytywnych efektów i kierunku działań moder-

nizacyjnych, o tyle już ocena ich tempa i porównanie z innymi krajami człon-

kowskimi nie prowadzi do tak optymistycznych wniosków. 

Przeprowadzone badania wielowymiarowe pozwoliły na ocenę rezulta-

tów modernizacji w rolnictwie unijnym po przyjęciu i wdrożeniu założeń re-

formy luksemburskiej w obszarze struktury gospodarstw rolnych oraz ich 

efektywności z uwzględnieniem głównych kierunków produkcji w 25 pań-

                                       
71

 Por. D. Stankiewicz, dz. cyt. 
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stwach członkowskich. Co najważniejsze, prezentowane podejście umożliwiło 

porównanie efektów zmian modernizacyjnych w rolnictwie polskim po 2004 r. 

z efektami zmian w rolnictwie pozostałych państw, w sytuacji gdy wszystkie 

państwa członkowskie podlegają założeniom WPR. Zestawienie wyników 

badań przeprowadzonych na podstawie danych FADN dla roku 2004 oraz 

2019 dowiodło wzrostu liczby gospodarstw specjalizujących się w produkcji 

roślinnej. Odnotowano także spadek liczby gospodarstw wielokierunkowych. 

W rolnictwie polskim zmiany strukturalne w badanym okresie okazały się 

silniejsze w porównaniu do zmian w pozostałych państwach UE new. W ich 

wyniku zmniejszyła się znacząco nie tylko liczba polskich gospodarstw wielo-

kierunkowych, ale i tych specjalizujących się w produkcji zwierzęcej. 

Przeprowadzone porównania potwierdziły, że podejmowane działania 

modernizacyjne w ramach tego samego ustawodawstwa, w warunkach jed-

nolitego rynku europejskiego, w badanym okresie doprowadziły do zmniej-

szenia dystansu pomiędzy efektywnością gospodarstw rolnych prowadzących 

swoją działalność produkcyjną w nowych i starych państwach członkowskich 

w dziedzinie produkcji roślinnej i zwierzęcej. W sferze gospodarstw wielokie-

runkowych odnotowano wzrost efektywności produkcji przede wszystkim dla 

rolnictwa państw należących do UE 15. 

W momencie przystąpienia Polski do UE rolnictwo polskie prowadziło 

produkcję rolną w sposób mniej efektywny od większości państw członkow-

skich. Kierunek zmian okazał się zgodny z tym, jaki przyjęło rolnictwo dziesię-

ciu państw, które w 2004 r. uzyskały pełne członkostwo w UE. Należy jednak 

podkreślić, że w badanym okresie rolnictwo polskie poprawiło swoją pozycję 

rankingową w obszarze produkcji roślinnej i zwierzęcej. Oznacza to, że jego 

modernizacja w porównaniu z pozostałymi państwami członkowskimi prze-

biegała szybciej. Odwrotną sytuację odnotowano w przypadku przeciętnych 

gospodarstwa wielokierunkowych, co było niewątpliwie wynikiem znaczące-

go obniżenia liczby tego typu podmiotów.  
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Modernisation of Polish agriculture against the background 
of changes of Common Agricultural Policy of the European Union 

Summary 

Having gained full membership of the European Union, Polish agriculture faced 

the challenge of reducing the gap between its agriculture and the EU’s. This forced it to 

undertake modernisation measures. At the same time, EU agriculture was also 

undergoing changes. After several years of a Common Agricultural Policy 

implementation, it is worthwhile to look at the effects of the agricultural policy in 

Poland and in other member states. Effective modernisation measures in agriculture 

should lead to structural changes that would improve the efficiency of agricultural 

production. Therefore, the main aim of this paper is to create and compare rankings of 

the efficiency of average farms of particular member states in 2004 as well as 2019 

and to confront these results with opinions on changes in Polish agriculture, which 

took place during that period. Due to the specificity of agricultural production, a multi-

dimensional, non-parametric DEA approach was used, in particular, the SE-CCR super-

efficiency model. The approach applied in an innovative way, allowed for the 

implementation of the objectives set at macroeconomic level, since not only the 

effects of changes, but also their pace in individual member states was assessed. The 

results of the study led to the conclusion that the direction of modernisation measures 

in Polish agriculture turned out to be consistent with the direction adopted by the 

agriculture of countries, which also joined the European Union in 2004. In comparison 

with other member states, the modernisation of Polish agriculture brought more 

favourable effects in the area of plant and animal production. The opposite case was 

observed in multidirectional agriculture. 

Key words: agricultural modernisation, agricultural efficiency, agricultural productivity, 

data envelopment analysis, super-efficiency model 
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Tworzenie sieci autostradowej w Polsce  

po 1989 roku 

Zmiany ustrojowe po 1989 r., których konsekwencją było urynkowienie 

i internacjonalizacja polskiej gospodarki, zaowocowały przyspieszeniem prac 

koncepcyjnych nad autostradami. Motywowały je także sygnały płynące od 

władz Unii Europejskiej (do 1993 r. – Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej) 

o konieczności rozwoju i modernizacji połączeń komunikacyjnych Wspólnot 

Europejskich z Europą Środkową. Podczas Europejskiej Konferencji Ministrów 

Transportu na Krecie w 1994 r. przyjęto projekt dziewięciu transeuropejskich 

korytarzy transportowych (The Trans-European Networks – TENs), z których 

cztery miały przebiegać przez Polskę: Tallin – Warszawa, Berlin – Warszawa – 

Moskwa, Gdańsk – Katowice – Żylina i Berlin – Kraków – Kijów. Pojawiły się 

także możliwości pomocy finansowej ze strony UE oraz międzynarodowych 

instytucji finansowych w realizacji programu modernizacji i rozbudowy sieci 

drogowej w Polsce1.  

Programy i plany autostradowe 

W 1990 r. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych (GDDP) zleciła Instytuto-

wi Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej oraz Instytutowi Badawczemu 

Dróg i Mostów analizę i aktualizację koncepcji sieci dróg szybkiego ruchu po-

wstałej w 1985 r. Zespół Politechniki Warszawskiej opowiedział się za budową 

autostrady północ–południe (A1) oraz dwóch autostrad wschód–zachód (A2 

i A4). Wskazał także na konieczność rozważenia budowy autostrady Szczecin 

– Zielona Góra – Wrocław – Praga (A3), autostrady lub drogi ekspresowej 

                                       
1
 H. Chrostowska, Studia ekonomiczne budowy autostrad w Polsce, „Drogownic-

two” 1992, nr 9, s. 193-196. 



Janusz Kaliński 

 

 

422 

z Warszawy przez Suwałki w kierunku Kowna (A8 ?) oraz autostrady Łódź – 

Wrocław – Lubawka (A8) w kierunku Pragi. Zespół, silnie akcentując ograni-

czenia finansowe, uznał za opłacalne przystąpienie do budowy tylko trzech 

autostrad A1, A2 i A42. 

Studia zespołu Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, po uzupełnieniu 

o wnioski i zalecenia Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, stały się pod-

stawą Programu budowy autostrad w Polsce przyjętego przez Radę Ministrów 

27 lipca 1993 r. Przewidywał on zbudowanie w ciągu 15 lat trzech autostrad o 

łącznej długości 1961 km. Na kierunku południkowym była to autostrada A1 

Gdańsk – Toruń – Łódź – Katowice – Gorzyczki o długości 597 km, stanowiąca 

fragment Transeuropejskiej Autostrady Północ–Południe, łączącej 10 krajów 

europejskich z krajami Bliskiego Wschodu. Dwie autostrady miały powstać w 

układzie równoleżnikowym: autostrada A2 Świecko – Poznań – Łódź – War-

szawa – Terespol o długości 626 km, jako część magistrali prowadzącej z Eu-

ropy Zachodniej przez Polskę i Białoruś do Moskwy oraz autostrada A4 Zgo-

rzelec – Wrocław – Gliwice – Katowice – Kraków – Tarnów – Przemyśl – 

Medyka długości 738 km. Autostrada A4, łącznie z przewidzianym do moder-

nizacji poniemieckim odgałęzieniem w kierunku Berlina na odcinku Krzyżowa 

– Olszyna jako autostrada A18 o długości 78 km, miała połączyć kraje Europy 

Zachodniej z Polską i Ukrainą. Do projektowanej sieci zamierzano włączyć ok. 

140 km odcinków autostrad wykonanych i oddanych do ruchu w PRL, wymaga-

jących modernizacji, oraz ok. 200 km poniemieckich dróg dwujezdniowych 

i jednojezdniowych istniejących w ciągach projektowanych autostrad, oczeku-

jących na gruntowną przebudowę. Program wyliczał korzyści dla gospodarki 

narodowej, jakie płyną z posiadania sieci autostrad i inwestowania w jej rozbu-

dowę. Zwracał uwagę na oszczędność paliwa, redukcję czasu podróży, zmniej-

szenie ryzyka wypadków oraz ograniczenie emisji spalin i hałasu na autostra-

dach w stosunku do dróg zwykłych. Wśród innych zalet wskazywał korzyści z 

inwestowania w postaci ożywienia gospodarczego, pełniejszego wykorzystania 

siły roboczej, przyciągania innych inwestycji i wzrostu dochodów państwa w 

postaci dodatkowych podatków i opłat3.  

                                       
2
 J. Kaliński, Autostrady w Polsce czyli drogi przez mękę, Łódź 2011, s. 31. 

3
 Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, Program budowy autostrad 

w Polsce, Warszawa 1993, s. 3 i n.; Z. Jaworski, Program budowy autostrad w Polsce 
1993–2007, „Drogownictwo” 1993, nr 9, s. 205–210. 
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Po przyjęciu przez rząd piętnastoletniego Programu budowy autostrad 

w Polsce kontynuowano prace studialne i podjęto działania organizacyjne 

i legislacyjne. Dnia 28 września 1993 r. przyjęto Kierunkowy układ autostrad 

i dróg ekspresowych w Rzeczypospolitej Polskiej, który zgodnie z wcześniej-

szymi studiami przewidywał docelową budowę około 2600 km autostrad. 

Obok autostrad objętych programem piętnastoletnim uwzględniał realizację 

autostrad: A3 (Szczecin – Zielona Góra – Lubawka na granicy z Czechami), 

A8 (Łódź – Wrocław – Bolków w kierunku granicy z Czechami) i A6 (połu-

dniowo-wschodnia obwodnica Szczecina). Na początku 1996 r. dokonano 

niewielkiej korekty programu, włączając do autostrady A8 odcinek Wrocław – 

Bolków, zaś w 1999 r. na podstawie porozumienia polsko-ukraińskiego wy-

znaczono nowe przejście graniczne dla autostrady A4 w Korczowej4.  

Poważniejsza korekta programu nastąpiła w 2001 r., kiedy pod wpływem 

narastających problemów z finansowaniem i realizacją autostrad zredukowa-

no ich docelową sieć do ok. 2000 km. Zrezygnowano z południkowej auto-

strady A3, a magistralę A8 ograniczono do północno-zachodniej obwodnicy 

Wrocławia5. Weryfikacja planów autostradowych była także związana z przy-

jęciem przez rząd w połowie 2001 r. Koncepcji polityki przestrzennego zago-

spodarowania kraju. Zgodnie z tym dokumentem czynnikiem decydującym 

o przebiegu autostrad powinna być struktura sieci osadniczej. Jej analiza 

wskazywała, że 25% ludności Polski zamieszkiwało w korytarzu autostrady A1, 

22% w korytarzu autostrady A2 i 28% w korytarzu autostrady A4, co łącznie 

dawało 75% ludności kraju. Wychodząc z przesłanek ekonomicznych, postu-

lowano, aby potrzeby transportowe pozostałej części mieszkańców zaspoka-

jać przez budowę dróg niższej kategorii6. W 2019 r. w związku z decyzjami 

o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) w rejonie Baranowa 

powiększono docelową sieć autostrad do ok. 2100 km. Nie dokonano zmian 

                                       
4
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie ustalenia 

kierunkowego układu autostrad i dróg ekspresowych, DzU 1993, nr 92, poz. 424; Roz-
porządzenie Rady Ministrów z 23 stycznia 1996 r. w sprawie ustalenia sieci autostrad 
i dróg ekspresowych, DzU 1996, poz. 63; J. Kaliński, Jak powstała autostrada A4?, 
„Prace Historyczne” 2017, nr 4, s. 841. 

5
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia 

sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym, DzU 2001, 
poz. 1283. 

6
 J. Kaliński, Autostrady w Polsce…, s. 33. 



Janusz Kaliński 

 

 

424 

dotychczasowego szkieletu magistrali szybkiego ruch, natomiast pojawiła się 

w nim autostrada A50, stanowiąca fragment obwodnicy Warszawy na odcin-

ku CPK – Mszczonów – Góra Kalwaria – Mińsk Mazowiecki7. 

 

 
Mapa 1. Docelowa sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce z 2019 roku 

Źródło: GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/926/autostrady (dostęp: 10.09.2020). 

Docelowy program autostradowy był podstawą tworzenia, często bardzo 

ambitnych, programów średniookresowych. I tak w Założeniach realizacyj-

nych programu budowy autostrad na lata 1998–2015 zapowiedziano zbudo-

wanie 1529 km autostrad8. W Programie budowy dróg i autostrad na lata 

2002–2005 zapowiedziano realizację już do 2010 r. najważniejszych odcinków 

autostrad o łącznej długości około 1750 km9. Natomiast przedstawiony 

w styczniu 2006 r. Program budowy autostrad i dróg ekspresowych w latach 

                                       
7
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, DzU 2019, poz. 1819. 
8
 J. Kaliński, Autostrady w Polsce…, s. 33. 

9
 Ministerstwo Infrastruktury. Program budowy dróg krajowych i autostrad na lata 

2002–2005, Warszawa 2002, s. 7. 
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2006–2013 zakładał dojście do poziomu 1729 km autostrad w 2013 r. Wów-

czas miała być gotowa cała autostrada A1, autostrada A2 od Świecka do Sie-

dlec oraz A4 od granicy zachodniej do Rzeszowa10. W 2007 r., w związku 

z przyznaniem Polsce i Ukrainie organizacji piłkarskich mistrzostw Europy 

Euro 2012, przygotowano Program budowy dróg krajowych na lata 2008–

2012. W jego ramach planowano stworzenie sieci ok. 1670 km autostrad, co 

oznaczało zdecydowane przyspieszenie prac i konieczność wybudowania do 

2012 r. ponad 1100 km autostrad. Miały powstać kompletne autostrady A1 

i A4 oraz ciąg autostradowy A2 od granicy zachodniej do Warszawy11. Już jed-

nak w 2010 r., w związku z nowelizacją prawa o finansach publicznych, powsta-

ła konieczność opracowania nowego programu drogowego. Program budowy 

dróg krajowych na lata 2011–2015 opóźnił zakończenie budowy A1 o trzy lata, 

przenosząc budowę odcinka Piotrków Trybunalski – Pyrzowice na okres po 

2013 r. Zapowiedział doprowadzenie autostrady A2 od granicy zachodniej do 

Warszawy i wybudowanie obwodnicy Mińska Mazowieckiego oraz zakończenie 

budowy krótkich odcinków autostrad A8 i A18 na Dolnym Śląsku. W latach 

2011–2015 miało powstać ponad 810 km nowych autostrad12. W Programie 

budowy dróg krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.) 

z 2015 r. zapowiedziano dokończenie budowy autostrad A1 i A2 (łącznie 

281 km) oraz przebudowę i modernizację A6 i A18 (łącznie 76 km)13. 

Systemy finansowania i organizowania budowy  

autostrad 

Niebagatelną kwestią dla pogrążonego na początku lat dziewięćdziesią-

tych w depresji transformacyjnej państwa było sfinansowanie drogowych 

zamierzeń inwestycyjnych. Jako zasadę przyjęto stworzenie sieci autostrad 

                                       
10

 Ministerstwo Transportu i Budownictwa. Program budowy autostrad i dróg 
ekspresowych w latach 2006–2013, Stryków 2006, s. 9. 

11
 Program budowy dróg krajowych na lata 2008–2012. Załącznik do uchwały 

nr 163/2007 Rady Ministrów z dnia 25 września 2007 r., Warszawa 2007, s. 12. 
12

 Ministerstwo Infrastruktury. Program budowy dróg krajowych na lata 2011–
2015, Warszawa 2011, s. 23–25. 

13
 Program budowy dróg krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.), za-

łącznik do uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r., Warszawa, 
wrzesień 2015, s. 35. 
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płatnych. Odpowiednia ustawa z 1994 r. umożliwiała finansowanie budowy 

autostrad z budżetu państwa, krajowych funduszy specjalnych, środków zagra-

nicznych i prywatnych koncesjonariuszy14. Jako potencjalne źródła finansowa-

nia wymieniano: środki budżetu państwa, wpływy z tytułu opłat za wykonywa-

nie międzynarodowego transportu drogowego, obligacje autostradowe 

gwarantowane przez państwo, pożyczki z międzynarodowych instytucji banko-

wych (Bank Światowy – BŚ, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – EBOR, Eu-

ropejski Bank Inwestycyjny – EBI), granty funduszu Poland and Hungary: Assi-

stance for Restructuring Their Economies (PHARE), wkłady kapitałowe partne-

partnerów krajowych i zagranicznych oraz pożyczki z banków komercyjnych. 

Proponowano dwa główne systemy finansowania budowy autostrad:  agencyj-

no-rządowy i koncesyjny. W systemie agencyjno-rządowym (budżetowym, 

tradycyjnym) źródłem finansowania projektu miały być: bezpośrednie dotacje 

budżetu państwa, pożyczki instytucji międzynarodowych gwarantowane 

przez rząd, obligacje autostradowe oraz opłaty z tytułu międzynarodowych 

przewozów drogowych. W systemie koncesyjnym, w ramach partnerstwa 

publiczno-prywatnego, autostradę miał realizować koncesjonariusz posiada-

jący koncesję na budowę i (lub) eksploatację autostrady, a po upływie okre-

ślonego okresu autostradę przejmowało nieodpłatnie państwo. System kon-

cesyjny opierał się na formule BOT (Build, Operate, Transfer – buduj, 

eksploatuj, przekaż), a udział budżetu państwa ograniczał się zazwyczaj do 

wykupu gruntów i dokończenia budowy rozpoczętych odcinków autostrad15. 

W budowie autostrad przez państwo lub w ramach partnerstwa publicz-

no-prywatnego duże nadzieje wiązano z powołanym na początku 2004 r. 

w strukturze Banku Gospodarstwa Krajowego Krajowym Funduszem Drogo-

wym (KFD). Jego środki finansowe pochodziły głównie z opłaty paliwowej 

i opłat za przejazdy16.  

                                       
14

 Ustawa z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych, DzU 1994, poz. 627; 
P. Świątecki, Ustawa o autostradach płatnych, „Przegląd Komunikacyjny” 1995, nr 2, 
s. 1–4. 

15
 Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, Program…, s. 3 i n..; Z. Jawor-

ski, Program..., s. 205–210; E.W. Archutowski, Drogi publiczne i ich finansowanie, 
„Drogownictwo” 2001, nr 11, s. 337 i n. 

16
 E. Talunas, Historia finansowania drogownictwa polskiego, „Drogownictwo” 

2006, nr 2, s. 75; Ministerstwo Infrastruktury, Raport z realizacji Programu budowy 
dróg krajowych i autostrad, Warszawa 2004, s. 6.; Program rzeczowo-finansowy dla 
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Wcześniej pojawiły pokaźne środki z Unii Europejskiej. W 2000 r. 

w związku z przygotowaniami do wejścia Polski do UE uruchomiono Przedak-

cesyjny Instrument Polityki Strukturalnej (Instrument for Structural Policies for 

Pre-Accesion – ISPA), którego zasady nawiązywały do działającego w UE Fun-

duszu Spójności (FS). Po wejściu naszego państwa do UE zakończył funkcjo-

nowanie ISPA, a niedokończone projekty były realizowane ze środków FS. Po 

2004 r., wobec trudności z zaangażowaniem kapitału prywatnego, domino-

wały inwestycje finansowane przez budżet i KFD z poważnym udziałem środ-

ków unijnych w ramach FS17.  

Początkowo nadzór nad budową autostrad przez państwo powierzono 

GDDP, którą w 1995 r. zastąpiła Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad 

(ABiEA). Po nie najlepszych doświadczeniach z funkcjonowaniem Agencji od 

1 kwietnia 2002 r. w miejsce zlikwidowanych GDDP i ABiEA powołano Gene-

ralną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), m.in. odpowiedzialną za 

budowę i eksploatację autostrad. Potencjał wykonawczy tworzyły krajowe 

i zagraniczne firmy prywatne, które stawały do przetargów organizowanych 

przez GDDKiA. Niepowodzeniem zakończyły się próby zlecenia budowy auto-

strad państwowym spółkom specjalnego przeznaczenia18. 

Przez lata organizowano oddzielne przetargi na projektowanie oraz bu-

dowę dróg. Przed mistrzostwami piłkarskimi Euro 2012 w celu przyspiesze-

nia realizacji inwestycji wprowadzono system „projektuj i buduj”. Polegał on 

na zastąpieniu dwóch odrębnych przetargów na projektowanie i realizację 

inwestycji tylko jednym przetargiem na projekt i wykonanie. W kontrakcie 

wykonawca zobowiązywał się do wykonania projektu, a następnie jego rea-

lizacji. 

W ramach prac przygotowawczych do budowy autostrad niezmiernie 

ważny etap stanowiła procedura lokalizacyjna, w którą poza władzami dro-

                                    

inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu 
Drogowego na lata 2005–2006, „Biuletyn Informacyjny Drogownictwa” 2005, nr 1, 
s. 25; Realizacja programu budowy autostrad, „Polskie Drogi” 1996, nr 6, s. 3–5. 

17
 J. Kaliński, Autostrady w Polsce…, s. 28–29. 

18
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie na-

dania statutu Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad, DzU 1995, poz. 283; M.K. Ko-
złowska, A. Oranowska, Drogowe spółki specjalnego przeznaczenia, „Przegląd Komuni-
kacyjny” 2016, nr 8, s. 18–22; A. Serbreńska, Nowy rząd – nowy program drogowy, 
„Polskie Drogi” 2002, nr 3, s. 9. 
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gowymi zaangażowane były różne ministerstwa19. Wytyczaniu autostrad to-

warzyszyły problemy środowiskowe, szczególnie na Śląsku i w rejonie Krako-

wa, gdzie m.in. aktywizowały się spółki węglowe zainteresowane maksymalną 

ochroną pokładów węgla20.  

Wiele problemów i sytuacji konfliktowych stwarzał wykup nieruchomo-

ści, zwłaszcza w odniesieniu do proponowanych cen i ewentualnej zamiany 

gruntów. Niekiedy problemem stawała się nieobecność właściciela lub nieu-

porządkowane księgi wieczyste. Szczególnie trudne były przypadki, gdy bu-

dowę autostrady musiało poprzedzać rozebranie domów lub zabudowań 

inwentarskich21.  

Autostrada A4 

Ograniczenie finansowe i realizacyjne programu budowy autostrad w la-

tach dziewięćdziesiątych skłoniły władze do skoncentrowania aktywności na 

autostradzie A4. Autostrada miała połączyć dolnośląski okręg przemysłowo- 

-rolniczy, opolski okręg intensywnej produkcji rolnej, Górnośląski Okręg 

Przemysłowy (GOP), krakowski region przemysłowo-turystyczny, tarnowski 

okręg przemysłowy i rzeszowski okręg przemysłowy. Na jej trasie znajdować 

się miały potężne węzły na skrzyżowaniu z projektowanymi A3 i A8 na Dol-

nym Śląsku oraz z A1 na terenie GOP22.  

Na autostradzie A4, zgodnie z Założeniami realizacyjnymi programu bu-

dowy autostrad na lata 1998–2015, między 1998 a 2002 rokiem miał po-

wstać odcinek Wrocław – Katowice, między 2003 a 2010 rokiem odcinek 

Zgorzelec – Wrocław, a w ostatnim okresie (2010–2015) zamierzano połączyć 

                                       
19

 K. Grzegrzółka, Autostrady. W tym roku zacznie się wykupywanie gruntów, 
„Rzeczpospolita” z 13.06.1996, s. 2; S. Koziarski, Autostrady w Europie i w Polsce, 
„Przegląd Komunikacyjny” 1996, nr 7–8, s. 1621; M. Poniatowska-Jaksch, Autostrada 
a rozwój lokalny, Warszawa 1997, s. 23. 

20
 W. Suchorzewski, Program budowy autostrad a rozwój ekologicznie zrównowa-

żony, „Drogownictwo” 1995, nr 5, s. 128; Stol, A-4 w Katowickiem, „Autostrada” 1998, 
nr 2, s. 6. 

21
 E. Dobrodziej, Realizacja Programu budowy autostrad, „Polskie Drogi” 1995, 

nr 11, s. 6; AS, Wykup gruntów pod autostrady, „Polskie Drogi” 2005, nr 10, s. XXVIII. 
22

 Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 stycznia 1996 r. w sprawie ustalenie sieci 
autostrad i dróg ekspresowych, DzU 1996, poz. 63; Z. Jaworski, Program..., s. 205–210. 
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Katowice z Tarnowem przez funkcjonujący od początku lat dziewięćdziesią-

tych odcinek Katowice – Kraków. W Programie budowy dróg krajowych i au-

tostrad na lata 2002–2005 przyspieszono o 8 lat termin zakończenia budowy 

ciągu autostradowego od granicy z Niemcami do Tarnowa23. 

Już w 1992 r. na podstawie umowy między Polską a Niemcami podjęto 

budowę granicznego połączenia autostradowego w rejonie Zgorzelca24, 

a od 1994 r. realizowano odcinek między Katowicami a Mysłowicami. Obie 

inwestycje finansowano ze środków budżetowych. Jednocześnie dążono do 

zaangażowania w budowę autostrady A4 krajowego kapitału prywatnego, 

co okazało się bardzo trudne ze względu na jego słabość, a także niepew-

ność i niską opłacalność przedsięwzięcia. Niejako na próbę pierwszy prze-

targ na koncesję, odpowiadający warunkom ustawy o autostradach płat-

nych, dotyczył prac remontowych i eksploatacyjnych. W czerwcu 1995 r. 

ABiEA zaprosiła zainteresowane podmioty do udziału w kwalifikacji wstęp-

nej na udzielenie koncesji na przystosowanie do pobierania opłat oraz eks-

ploatację istniejącego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. Odpo-

wiednie wnioski złożyły konsorcja: Stalexport SA, GTM-Entrepose oraz 

Autostrada (Konsorcjum Drogowo-Mostowe) SA. Komisja przetargowa wy-

brała w styczniu 1997 r. Stalexport SA jako przyszłego koncesjonariusza, 

a umowę koncesyjną podpisano 19 września 1997 r. W ramach koncesji, 

wydanej na 30 lat Stalexport SA zobowiązał się do sfinansowania koniecz-

nych prac modernizacyjnych ze środków własnych i kredytów, przystosowa-

nia autostrady do pobierania opłat, eksploatowania przez okres koncesji, 

a następnie przekazania państwu25.  

                                       
23

 J. Kaliński, Jak powstała…, s. 838; Ministerstwo Infrastruktury. Program budowy 
dróg krajowych i autostrad na lata 2002–2005, s. 7. 

24
 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o połą-

czeniu autostrad oraz budowie urządzeń odprawy granicznej dla nowego przejścia 
granicznego w rejonie Zgorzelca i Gorlitz sporządzona w Warszawie dnia 29 lipca 1992 r., 
DzU 1994, poz. 333. 

25
 Przetargi na budowę autostrad, „Polskie Drogi” 1996, nr 2, s. 6; Rozporządzenie 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie szczegó-
łowych zasad postępowania przetargowego na udzielenie koncesji na budowę i eks-
ploatację autostrad płatnych, DzU 1995, poz. 306; Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 14 kwietnia 1995 r. w sprawie autostrad płatnych, DzU 1995, poz. 222; A. Jaruc-
ka, Pierwsze koncesje, „Autostrada” 1997, nr 2, s. 6; Pierwsza koncesja dla Stalexportu, 
„Rzeczpospolita” z 30.01.1997, s. 1. 
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W celu realizacji zobowiązań przyjętych przez koncesjonariusza powołano 

w 1998 r. spółkę Stalexport Autostrada Małopolska SA (SAM SA). Prace mo-

dernizacyjne na koncesjonowanym odcinku A4 Katowice – Kraków, prowa-

dzone przez firmy niemieckie, polskie i włoskie, ożywiły się dopiero od 2006 r. 

Do końca 2009 r. zmodernizowano nawierzchnię na całym odcinku oraz 

wszystkie obiekty mostowe w ciągu autostrady. W następnych latach konty-

nuowano modernizację mostów i punktów poboru opłat oraz przebudowę 

niektórych węzłów26. 

Mimo że stan techniczny autostrady daleko odbiegał od norm bezpie-

czeństwa i trwały prace remontowe, od 2000 r. pobierano opłaty w ramach 

tzw. rozruchu technologicznego. Przeciągające się remonty, zdaniem NIK, 

sprawiały, że droga nie spełniała wymogów autostrady płatnej i pobieranie 

opłaty za przejazd było nielegalne27. Na tej podstawie w 2005 r. pojawiła się 

daremna próba odebrania SAM SA koncesji na eksploatację odcinka Katowice 

– Kraków28. 

 Całkowicie nieudany był zamiar wprowadzenia kapitału prywatnego na 

budowę śląskiego fragmentu autostrady od Wrocławia do Katowic29. Po kilku 

bezowocnych przetargach koncesyjnych zdecydowano się na finansowanie 

przedsięwzięcia przez państwo. Na finansowanie złożyły się środki budżetowe 

wartości 154 mln euro, grant PHARE – 68 mln euro i pożyczka EBI w wysoko-

ści 225 mln euro30. Początkowo budowa A4 prowadzona była w korytarzu 

wytyczonym przed wojną. Zapoczątkowana została w maju 1997 r., kiedy 

uroczyście wmurowano w okolicach Krapkowic kamień węgielny pod przebu-

dowę i modernizację odcinka Bielany Wrocławskie – Nogowczyce. Realizacja 

odcinka długości 126 km, przy której wykorzystano fragmenty autostrady 

poniemieckiej dochodzącej od Bielan Wrocławskich do Przylesia, była naj-

większym przedsięwzięciem autostradowym lat dziewięćdziesiątych. Jego 

                                       
26

 Stalexport Autostrada Małopolska SA – koncesjonariusz płatnego odcinka auto-
strady A4 Katowice-Kraków, http://sam.autostrada-a4.com.pl/o_firmie/historia_stal-
export (dostęp: 6.06.2020). 

27
 NIK. Informacja o wynikach kontroli budowy autostrad w Polsce, Warszawa 

2003, s. 47 i n. 
28

 J. Kaliński, Autostrady w Polsce…, s. 66. 
29

 NIK. Informacja…, s. 47 i n.  
30

 K. Jabłoński, Historia nawierzchni autostrady A4 na odcinku Wrocław – Strzelce 
Opolskie. Część 1 – Przygotowanie inwestycji, „Drogownictwo” 2018, nr 3, s. 76. 
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skala zdecydowanie przerastała możliwości polskich firm budowlanych, 

które w przetargach musiały stawiać czoła renomowanym firmom zagra-

nicznym. Szansą dla polskich wykonawców stało się joint venture z firmą 

niemiecką dla realizacji odcinków Bielany Wrocławskie – Przylesie i Przylesie 

– Prądy. Pozostałe odcinki samodzielnie budowały firmy z Niemiec i Portu-

galii. Budowę zachodniego odcinka A4 hamowały incydenty ze społecznymi 

organizacjami ekologicznymi. W 1998 r. wystąpiły one w związku z przej-

ściem autostrady w rejonie Góry Świętej Anny i lasów niemodlińskich. Do-

datkowo działania drogowców utrudniła wielka powódź na Dolnym Śląsku 

latem 1997 r.31  

W latach 2002–2004 podpisano kontrakty na wykonanie przebudowy 

poniemieckiego odcinka autostrady A4 między Krzywą a Bielanami Wrocław-

skimi. Budowę o wartości 162,7 mln euro, w 75% sfinansowaną z FS, realizo-

wały firmy austriackie, niemieckie, polskie i portugalskie32. Od 2001 r. przed-

siębiorstwa austriackie, niemieckie, polskie i portugalskie prowadziły prace na 

odcinku Sośnica – Chorzów Batory – Katowice Murckowska kosztem 1 mld zł, 

a od 2002 r. budowę odcinka Kleszczów – Sośnica za 340,3 mln zł. Drogowcy 

spotkali się tu z bardzo trudnymi warunkami terenowymi, których przyczyną 

były szkody górnicze. Niezbędne okazały się dodatkowe prace i wzmocnienia, 

pojawiła się konieczność naprawy usypanego nasypu33.  

Od 1999 r. wykonawcy hiszpańscy, polscy, portugalscy i szwedzcy budo-

wali obwodnicę południową Krakowa od Balic w kierunku połączenia z drogą 

do Zakopanego i Wieliczki. Na początku kwietnia 2007 r. sfinalizowano umo-

wę na budowę przez konsorcjum polsko-hiszpańskie następnego odcinka 

w kierunku wschodnim Wieliczka – Szarów, kosztem 839,3 mln zł. Na odcinku 

zachodnim A4 w listopadzie 2006 r. zawarto kontrakty na budowę odcinka 

                                       
31

 K. Badora, Autostrada – środowisko przyrodnicze. Studium konfliktów przestrzen-
nych na przykładzie opolskiego odcinka autostrady A-4, Opole 2004, s. 117 i n.; R. Kostuch, 
Góra Świętej Anny i autostrada, „Aura” 1996, nr 7, s. 16–18; E. Mróz, Organizacja budowy 
autostrady A4 na odcinku Bielany Wrocławskie – Nogowczyce, „Drogownictwo” 2001, 
nr 8, s. 228–230. 

32
 Archiwum GDDKiA (dalej A GDDKiA) 2002–2004, www.gddkia.gov.pl (dostęp: 

10.06.2020). 
33

 Budowa autostrady A4 na terenie oddziału Katowice , „Magazyn Autostra-
dowy” 2003, nr 6, s. 81–83; JR, Autostrada nad kopalniami, „Polskie Drogi” 2003, 
nr 12, s. 34–35. 
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Jędrzychowice – Krzyżowa przez firmy z Francji, Niemiec, Portugalii i Szwajca-

rii za 245,8 mln euro34.  

Na wschód od Krakowa pod koniec października 2009 r. rozstrzygnięto 

przetarg na budowę odcinka Szarów – Brzesko za 779 mln zł, a na początku 

listopada podpisano umowę na budowę odcinka autostrady Jarosław – Kor-

czowa (granica państwa) za 1,8 mld zł. Pod koniec listopada 2009 r. w krakow-

skim oddziale GDDKiA rozstrzygnięto przetarg na budowę odcinka autostrady 

A4 Brzesko – Tarnów Zachód (Wierzchosławice) za 622 mln zł. Podpisanie 

umowy, po protestach ze strony odrzuconych uczestników przetargu, nastąpi-

ło na początku lutego 2010 r.. Wykonawcami całego odcinka Szarów – Tarnów 

zostały konsorcja polsko-hiszpańskie, polsko-macedońskie i polsko-czesko-

słowackie35. 

W styczniu 2010 r. rozstrzygnięto przetargi na odcinek Rzeszów Za-

chód – Rzeszów Północ oraz na odcinek Tarnów Zachód – Tarnów Krzyż. 

Pierwszy miały zbudować firmy z Polski i Indii za 442 mln zł, a drugi wyko-

nawca z Hiszpanii za 543 mln zł. Pod koniec lutego w rzeszowskim oddziale 

GDDKiA podpisano umowę z konsorcjum polsko-hiszpańskim na budowę 

odcinka od węzła Rzeszów Północ do węzła Rzeszów Wschód opiewającą 

na 439 mln zł. W maju zawarto umowę z firmą Budimex na budowę od-

cinka od węzła Dębica Wschód (Pustynia) do węzła Rzeszów Zachód za 

1,7 mld zł. Na początku lipca nastąpiło podpisanie umowy na budowę 

odcinka autostrady od węzła Tarnów Centrum (Krzyż) do węzła Dębica 

Wschód przez konsorcjum polsko-irlandzkie za 1,7 mld zł. Umowę na 

ostatni odcinek autostrady A4 Rzeszów Wschód – Jarosław zawarto we 

wrześniu 2010 r. Jej wykonawcą zostało konsorcjum polsko-słowackie za 

kwotę 2,2 mld zł36. 

Łącznie do 2010 r. podpisano umowy z wykonawcami wszystkich odcin-

ków wschodniej części autostrady od Krakowa do Korczowej i ostatniego za-

chodniego odcinka Jędrzychowice – Krzyżowa. Z pewnością był to największy 

w historii polskich autostrad przyrost decyzji inwestycyjnych, który budził 

optymizm co do możliwości szybkiego stworzenia w naszym kraju sieci nowo-

czesnych dróg samochodowych.  

                                       
34

 A GDDKiA 2006, 2007, www.gddkia.gov.pl (dostęp: 10.06.2020). 
35

 A GDDKiA 2009, 2010, www.gddkia.gov.pl (dostęp: 10.06.2020). 
36

 Tamże. 
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Według GDDKiA w 2009 r. średnia cena uzyskana w przetargach była 

o 27% niższa od zakładanej w kosztorysach, co dało 8 mld zł oszczędności. 

Niższe ceny kontraktów miały ścisły związek z nasilającym się światowym 

kryzysem finansowym. Skłaniał on firmy drogowe do weryfikacji kosztorysów 

w kierunku zwiększenia konkurencyjności na rynku budowlanym. Nowa sytu-

acja wydawała się pozytywnym czynnikiem realizacji programu autostrado-

wego. Tymczasem jej skutki finansowe, początkowo korzystne, wkrótce nega-

tywnie zaważyły na losach programu autostradowego. Inwestycje oparte na, 

jak się szybko okazało, nierealnych cenach opóźniały się i wywoływały konflik-

ty, głównie między wykonawcami a inwestorem oraz wiodącymi wykonaw-

cami a podwykonawcami. Pogłębiły je problemy środowiskowe i o charakte-

rze losowym (powodzie)37. 

W konsekwencji zaawansowanie odcinka Rzeszów – Korczowa na koniec 

2010 r. oceniano na 6%, Tarnów – Rzeszów na 7%, a Szarów – Tarnów na 

10%. Opóźnienia w budowie oznaczały dotkliwą klęskę projektu uzyskania 

przed Euro 2012 ciągu autostradowego od granicy niemieckiej do ukraińskiej. 

Władze drogowe zmuszone zostały nie tylko do przesunięcia terminu zakoń-

czenia budowy autostrady na wschód od Krakowa, ale także do zmiany jej 

niektórych wykonawców i dodatkowego finansowania38. 

Pierwszymi odcinkami autostrady A4 oddanymi do użytku po 1989 r. były 

przekazane do ruchu w 1991 r. odcinki Mysłowice – Byczyna (18,7 km) i Balice 

– węzeł Tyniec (7,4 km) oraz w 1993 r. następny fragment obwodnicy Krakowa 

węzeł Tyniec – Sidzina (4 km), który dopiero w 2002 r. został oznakowany jako 

autostrada. Obie inwestycje podjęto jeszcze w drugiej połowie lat osiemdzie-

siątych. W 1994 r., po trzech latach budowy, przekazano niewielki odcinek na 

zachodzie granica państwa – Jędrzychowice (1,8 km), a w 1995 r. kierowcy 

mogli skorzystać z kolejnego fragmentu autostrady pod Krakowem Sidzina – 

ulica Kąpielowa (5,4 km). W 1996 r. zakończono, trwającą od 1989 r., budowę 

odcinka Katowice Murckowska – Mysłowice (6,3 km). W 1999 r. udostępniono 

do ruchu odcinek w Katowicach między węzłem Mikołowska a węzłem Murc-

kowska (3,9 km)39.  

                                       
37

 A. Stefańska, Poczekamy na autostrady, „Rzeczpospolita. Ekonomia & Rynek” 
z 28.06.2012., s. B1; A GDDKiA 2009, 2010, www.gddkia.gov.pl (dostęp: 6.06.2020). 

38
 A GDDKiA 2011, www.gddkia.gov.pl (dostęp: 10.06.2020). 

39
 Statystyka. Autostrady i drogi ekspresowe, http://www.skyscrapercity.com/ 

showthread.php?t=345003 (dostęp: 15.09.2020). 
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Przed końcem 2000 r. przekazano do eksploatacji liczący 90,7 km ciąg 

Bielany Wrocławskie – Dąbrówka, na który składały się: przebudowany odci-

nek Bielany Wrocławskie – Przylesie (40,7 km) oraz nowe odcinki Przylesie – 

Prądy (28,7 km) i Prądy – Dąbrówka (21,4 km). Jego przedłużenie o 34,4 km 

nastąpiło wraz z ukończeniem w lipcu 2001 r. odcinka Dąbrówka – Nogowczy-

ce. W listopadzie oddano do ruchu odcinek Chorzów Batory – węzeł Miko-

łowska w Katowicach, długości 4,4 km. W grudniu 2002 r. otwarto dla ruchu 

5,9-kilometrowy odcinek obwodnicy Krakowa od ulicy Kąpielowej do potoku 

Malinówka, a we wrześniu 2003 r. włączono do ruchu odcinek potok Mali-

nówka – węzeł Wieliczka (1,1 km). Pod koniec roku dokonano otwarcia liczą-

cego 17,9 km odcinka Nogowczyce – Kleszczów, poprowadzonego w znacznej 

części po śladzie autostrady poniemieckiej do Bytomia40.  

Do 2004 r. w korytarzu A4 zbudowano lub przebudowano 294 km auto-

strady, a najdłuższym ciągiem drogowym był odcinek Bielany Wrocławskie – 

Kleszczów długości 143 km. Wprawdzie łączył on Dolny Śląsk z Górnym Ślą-

skiem, ale dochodził tylko do zachodnich granic aglomeracji górnośląskiej. 

Brakowało także przedłużenia autostrady do granicy z Niemcami. Dodatko-

wo nie udało się na czas wyłonić podmiotu, którego zadaniem byłoby 

przystosowanie autostrady do pobierania opłat. W rezultacie brakowało 

ważnych elementów infrastruktury, takich jak miejsca obsługi podróżnych 

(MOP) czy stacje paliwowe. Według NIK nie tylko powodowało to utratę 

wpływów z eksploatacji autostrady, ale obniżało komfort podróżowania, 

było przyczyną dużej liczby wypadków drogowych, a także kradzieży mie-

nia autostradowego41.  

Pod koniec stycznia 2005 r. ukończono trwającą 2,5 roku budowę 15,7-

kilometrowego odcinka Sośnica – Chorzów Batory. Na inwestycję składały się 

dwie jezdnie po trzy pasy ruchu, częściowo zrealizowany węzeł na skrzyżo-

waniu z A1, węzeł Wirek i węzeł Chorzów Batory. Ze względu na wspomniane 

szkody górnicze jej koszt w przeliczeniu na 1 km sięgnął 34 mln zł i był naj-

wyższy w dotychczasowej historii budowy autostrad42. 

                                       
40

 A. Urbanik, Realizacja Programu budowy autostrad w Polsce, „Drogownictwo” 
2001, nr 11, s. 329 i n. 

41
 NIK, Informacja…, s. 55. 

42
 Najdroższy odcinek A4, https://motogazeta.mojeauto.pl/Polskie_drogi/Najdroz- 

szy_odcinek_A4,a,7477.html (dostęp: 10.06.2020). 
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Z końcem października 2005 r. oddano do ruchu liczący 19,1 km odcinek 

Kleszczów – Sośnica. Powstały dwie jezdnie po dwa pasma ruchu z trzema 

węzłami. Dzięki tej inwestycji połączono istniejące odcinki Bielany Wrocław-

skie – Kleszczów i Sośnica – Kraków. Pod koniec sierpnia 2006 r. zakończo-

no trwającą od 2002 r. wymianę betonowej nawierzchni oraz przebudowę 

i wzmocnienie obiektów inżynierskich na trasie Krzywa – Bielany Wro-

cławskie. Otwarcie 92-kilometrowego odcinka umożliwiło korzystanie z 391-

kilometrowego ciągu autostradowego Krzyżowa – Kraków. Istotnym manka-

mentem zachodniego odcinka A4 był brak na znacznej długości pasa awaryj-

nego, co znacznie obniżało bezpieczeństwo ruchu43.  

Po trzyletnim zastoju w oddawaniu nowych inwestycji w połowie sierpnia 

2009 r. autostrada A4 dotarła do granicy z Niemcami. Stało się to możliwe 

dzięki otwarciu odcinka węzeł Zgorzelec (Jędrzychowice) – Krzyżowa długości 

49,7 km. We wrześniu dobiegła końca rozbudowa węzła Murckowska w Ka-

towicach i został otwarty kolejny, liczący 19,9 km, odcinek autostrady na 

wschód od Krakowa, który połączył węzły autostradowe Wieliczka i Szarów. 

Uzyskano dzięki temu ciąg autostradowy od granicy zachodniej do wschod-

niego wylotu A4 z Krakowa o długości 447 km. Jego funkcjonowanie uspraw-

niło oddanie do użytku w połowie 2010 r. największego w kraju węzła auto-

stradowego Sośnica na skrzyżowaniu autostrad A4 i A1. 

Na początku września 2012 r. włączono do ruchu liczący 6,9 km odcinek 

między węzłami Rzeszów Północ (Centralny) a Rzeszów Wschód. Droga sta-

nowiła pierwszy fragment autostrady A4 na terenie Podkarpacia. Pod koniec 

listopada udało się uruchomić z ograniczeniami 57-kilometrowy odcinek Sza-

rów – Tarnów. Od węzła Szarów do Brzeska oraz od węzła Tarnów Mościce 

(Wierzchosławice) do węzła Tarnów Centrum ruch puszczono dwoma jezd-

niami, zaś od Brzeska do węzła Tarnów Mościce jedną jezdnią. Budowę dru-

giej jezdni między Brzeskiem a Tarnowem ukończono wiosną 2013 r.44 

W końcu 2012 r. autostrada A4 liczyła 510 km i obejmowała najdłuższy 
ciąg autostradowy w Polsce od granicy z Niemcami do Tarnowa długości 
                                       

43
 K. Jasiński, A4: Kleszczów–Sośnica, „Polskie Drogi” 2005, nr 10, s. XII; A GDDKiA 

2005, www.gddkia.gov.pl (dostęp: 10.06.2020); SISKOM, http://siskom.waw.pl/a4.htm 
(dostęp: 10.06.2020); A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/a/auto-
strada-a4---zakonczenie-remo_3916//documents/a4_-modernizacja.pdf (dostęp: 12.06. 
2020). 

44
 J. Kaliński, Autostrady na Euro 2012, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno- 

-Społecznego. Studia i Prace” 2013, nr 1, s. 159. 
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503 km. Mimo wcześniejszych zapowiedzi nie doprowadzono autostrady do 
granicy z Ukrainą, współorganizatorem mistrzostw Europy w piłce nożnej45. 

Na przeszkodzie stanęły powodzie, przedłużające się badania archeologiczne, 
protesty ekologów i pojawiające się trudności finansowe, a przede wszystkim 

błędy w sferze przygotowań i wykonawstwa. Specjaliści drogowi wskazywali 

na poważne wady systemu i praktyki zamówień publicznych, których konse-
kwencją były bankructwa przedsiębiorstw wykonawczych. 

W latach 2013–2016 stopniowo oddawano do użytku opóźnione odcinki. 

W maju 2013 r. samochody wjechały na 18-kilometrowy odcinek Jarosław 

Wschód – węzeł Przemyśl (Radymno). Od grudnia, kiedy oddano do użytku 

węzeł Jarosław Zachód, powstała możliwość korzystania z 25-kilometrowej 

autostrady Jarosław Zachód – węzeł Przemyśl (Radymno). Pod koniec paździer-

nika otwarto 37-kilometrowy odcinek Dębica Wschód – Rzeszów Północ, zaś od 

23 grudnia 2013 r. kierowcy mogli korzystać z 22-kilometrowego odcinka od 

węzła Przemyśl do Korczowej (granica państwa). Brakowało jednak węzła 

w Korczowej, który powstał w połowie czerwca 2014 r. W końcu 2013 r. na 

końcowym, wschodnim fragmencie autostrady A4 możliwy był przejazd  

50-kilometrowym odcinkiem od Jarosławia do granicy z Ukrainą. W ciągu auto-

stradowym od granicy z Niemcami do granicy z Ukrainą brakowało  

41-kilometrowego odcinka Rzeszów Wschód – Jarosław Zachód. Został on 

otwarty w lipcu 2016 r., z pewnymi ograniczeniami ruchowymi, a roboty wy-

kończeniowe przeciągnęły się do października. W rezultacie zakończenie prac 

przy autostradzie A4 o długości 672,8 km nastąpiło z czteroletnim opóźnieniem 

w stosunku do planów z 2007 r.46 

Tabela 1. Odcinki autostrady A4 oddane do użytku w latach 1991–2016 

Odcinek autostrady Długość (w km) 
Rok oddania  

do użytku 

1 2 3 

Granica państwa – Węzeł Zgorzelec (Jędrzy-
chowice) 

1,8 1994 

Węzeł Zgorzelec – Krzyżowa 49,7 2009 

Krzyżowa – Krzywa (przebudowa) 12,2 1996 

Krzywa – Bielany Wrocławskie (modernizacja) 91,6 2006 

                                       
45

 Tamże. 
46

 A GDDKiA 2013, 2016, www.gddkia.gov.pl (dostęp: 10.06.2020); Opłaty za prze-
jazd autostradą A4, „Drogownictwo” 2012, nr 7–8, s. 276. 
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1 2 3 

Bielany Wrocławskie – Przylesie (przebudowa) 40,7 2000 

Przylesie – Prądy 28,7 2000 

Prądy – Dąbrówka 21,4 2000 

Dąbrówka – Nogowczyce 34,4 2001 

Nogowczyce – Kleszczów 17,9 2003 

Kleszczów – Sośnica 19,1 2005 

Sośnica – Chorzów Batory 15,7 2005 

Chorzów Batory – Katowice – Mikołowska 4, 4 2001 

Katowice-Mikołowska – Węzeł Murckowska 3,9 1999 

Węzeł Murckowska – Mysłowice 6,3 1996 

Mysłowice – Byczyna 18,7 1991 

Balice – Węzeł Tyniec 7,4 1991 

Węzeł Tyniec – Sidzina 4,0 1993 

Sidzina – Kraków ul. Kąpielowa 5,4 1995 

Kraków ul. Kąpielowa – Potok Malinówka 5,9 2002 

Potok Malinówka – Węzeł Wieliczka 1,1 2003 

Węzeł Wieliczka – Targowisko (Szarów) 19,9 2009 

Targowisko – Brzesko 23,1 2012 

Brzesko – Tarnów Mościce (Wierzchosławice) 20,8 2012 

Tarnów Mościce – Tarnów Centrum 13,0 2012 

Tarnów Centrum – Dębica Wschód 34,8 2014 

Dębica Wschód – Rzeszów Zachód 32,8 2013 

Rzeszów Zachód – Rzeszów Północ (Centralny) 4,0 2013 

Rzeszów Północ – Rzeszów Wschód 6,9 2012 

Rzeszów Wschód – Jarosław Zachód 41,2 2016 

Jarosław Zachód – Jarosław Wschód 7,0 2013 

Jarosław Wschód – Węzeł Przemyśl (Radymno) 18,0 2013 

Węzeł Przemyśl – Korczowa 22,0 2013 

Źródło: zestawienie własne na podstawie: Statystyka. Autostrady i drogi ekspresowe, 

https://www.skyscrapercity.com/threads/statystyka-autostrady-i-drogi-ekspresowe-bez- 

komentowania-brig.1142261/; Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A4 

_(Polska)#Jędrzychowice_–_Krzyżowa (dostęp: 1.06.2020). 

Warto zauważyć, że początki budowy autostrady A4 sięgały 1934 r., kiedy 

podjęto prace między Legnicą a Wrocławiem. Do 1945 r. budowana była jako 

niemiecki autobahn łączący Berlin z Bytomiem na Górnym Śląsku. Po wojnie, 

już w granicach Polski, początkowo jako połączenie Dolnego i Górnego Śląska 

z Krakowem, a w Trzeciej Rzeczypospolitej jako południowy szlak tranzytowy 

między Niemcami a Ukrainą.  
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Autostrada A1 

Przebieg autostrady A1 miał związać ważne obszary gospodarcze: aglo-

merację portową Trójmiasta, bydgosko-toruński region intensywnej produkcji 

rolnej, ośrodki przemysłu chemicznego Płocka i Włocławska, łódzki, piotrkow-

ski, bełchatowski i częstochowski ośrodek przemysłowy oraz GOP. Realizację 

magistrali drogowej między Gdańskiem a granicą z Czechami wiązano z próbą 

szerszego włączenia kapitału prywatnego do utworzenia sieci autostrad. 

W listopadzie 1995 r. ABiEA ogłosiła przetarg na budowę ponad 150-kilo- 

metrowego fragmentu magistrali między Gdańskiem (Rusocin) a Toruniem 

(Czerniewice). Koszt budowy autostrady szacowany był na 800 mln USD, 

a termin zakończenia ustalono w przybliżeniu na 2004 rok. Wobec niskiego 

w momencie rozpoczęcia robót natężenia ruchu i spodziewanych w pierw-

szych latach strat koncesjonariusza założono zwiększony udział państwa 

i instytucji międzynarodowych w finansowaniu przedsięwzięcia.  

Przetarg na budowę i eksploatację odcinka Gdańsk – Toruń wygrało 

konsorcjum Gdańsk Transport Company SA (GTC SA). W sierpniu 1997 r. 

konsorcjum otrzymało koncesję, jednak podpisanie umowy opóźniało 

się, gdyż powstał spór wokół pokrywania strat przez państwo w warun-

kach niedostatecznego ruchu samochodowego. Po latach zwłoki, 31 sierp-

nia 2004 r., zawarta została umowa koncesyjna z GTC SA na pierwszy odcinek 

autostrady A1 Rusocin – Nowe Marzy. Dopiero ponad rok po podpisaniu 

umowy szwedzka firma rozpoczęła budowę, jednak postęp robót był niedo-

stateczny, a jednocześnie pojawił się problem niekorzystnego wpływu auto-

strady na środowisko47.  

Po objęciu w 2005 r. rządów przez Prawo i Sprawiedliwość, partię scep-

tycznie nastawioną do roli kapitału prywatnego w realizacji programu auto-

stradowego, usunięto firmę z budowy, a minister transportu i budownictwa 

zlecił opracowanie projektu wybudowania kolejnego odcinka Nowe Marzy – 

Czerniewice bez udziału koncesjonariusza. Zatrzymano także przetargi na 

wyłonienie koncesjonariuszy środkowego fragmentu A1 Łódź – Pyrzowice. 

                                       
47

 P. Apanowicz, Koncesja wręczona, „Rzeczpospolita” 26.08.1997 r., s. 1 i 10; Mi-
nisterstwo Infrastruktury, GDDKiA, Autostrada a-1. Historia i przyszłość projektu, „Biu-
letyn Informacyjny Drogownictwa” 2003, nr 2, s. 26 i n.; /kf/, Trudna autostrada, „No-
we Życie Gospodarcze” 1997, nr 31, s. 11. 
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W wyniku korzystnego dla wykonawcy wyroku sądowego kontynuowano bu-

dowę odcinka Rusocin – Nowe Marzy, a po objęciu władzy przez PO-PSL podpi-

sano także umowę z GTC SA na budowę i eksploatację odcinka Nowe Marzy – 

Czerniewice. Od połowy 1998 r. funkcjonował na nim 11-kilometrowy jedno-

jezdniowy odcinek autostrady Lubicz–Czerniewice z jednojezdniowym mostem 

na Wiśle pod Toruniem, zbudowany ze środków budżetowych48.  

Rezultaty budowy w systemie koncesyjnym północnego odcinka auto-

strady A1 pojawiły się dopiero pod koniec 2007 r. Powstał wówczas odcinek 

Rusocin – Swarożyn, długości 25 km. Niecały rok później autostrada dotarła 

do Nowych Marzów koło Grudziądza i powstał ciąg autostradowy Trójmiasto 

– Grudziądz długości 88,2 km49. 14 października 2011 r. otwarto trzeci, a za-

razem ostatni odcinek koncesjonowanego fragmentu A1 Nowe Marzy – Czer-

niewice liczący 62,4 km. Tym samym fragment północny autostrady A1, na-

zwany dla celów promocyjnych Amber One, o długości 150,6 km, połączył 

Trójmiasto z Toruniem. Od 2012 r. na koncesjonowanym odcinku A1 pobiera-

no opłaty50. 

Problemy z akcjonariuszem na północnym fragmencie A1 zmusiły władze 

do stosowania budżetowego modelu finansowania przy budowie innych od-

cinków. Na południu w tym trybie w styczniu 2007 r. zawarto umowę na reali-

zację odcinka Sośnica – Bełk. Inwestycja wartości 213,5 mln euro w 83% była 

finansowana z europejskiego FS51. W listopadzie podpisano kontrakt z między-

narodowym konsorcjum na odcinek Świerklany – Gorzyczki na granicy 

z Czechami. Koszt przedsięwzięcia wartości 272 mln euro w 66% pokrywał FS52. 

                                       
48

 J. Kaliński, Autostrady w Polsce…, s. 55–56, 66–67; A. Niemierko, Otwarcie odcinka 
autostrady A1 wraz z mostem prze Wisłę pod Toruniem, „Drogownictwo” 1998, nr 8, 
s. 251; A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/5214/biezace-informacje-o-przygoto- 
waniu-autostrady-a-1-grudziadz-granica-z-czechami; A GDDKiA, https://www.gddkia. 
gov.pl/pl/a/3662/podpisanie-umow-na-finansowanie-budowy-a1-z-nowych-marz-do-to-
runia (dostęp: 29.12.2017). 

49
 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/3708/otwarcie-autostrady-a1-na-odcin- 

ku-swarozyn---nowe-marzy (dostęp: 29.12.2017). 
50

 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/9986/autostrada-a1-grudziadz---torun- 
otwarta-ciag-dalszy-nastapi (dostęp: 29.12.2017); J. Kaliński, Autostrady w Polsce…, s. 79. 

51
 A GDDKiA), https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/5203/kolejny-kontrakt-autostra- 

dowy ze-srodkow-ue (dostęp: 26.12.2017) 
52

 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/5290/a1---kolejne-umowy-autostra- 
dowe (dostęp: 26.12.2017). 
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W maju 2008 r. podpisano umowę na budowę wielopoziomowego węzła 

Gliwice - Sośnica na skrzyżowaniu autostrad A1 i A4 kosztem 853 mln zł, a w 

sierpniu na odcinek Bełk – Świerklany, którego koszt sięgający 285,2 mln euro 

w 66% pokrył FS53. Kolejną umowę podpisano w marcu 2009 r. z konsorcjum 

polsko-słowackim na odcinek Gliwice Wschód (Maciejów) – Sośnica, wartości 

1,1 mld zł54. W czerwcu zawarto kontrakt wartości 1,3 mld zł na odcinek Pie-

kary Śląskie – Gliwice Wschód, a miesiąc później na odcinek Pyrzowice – Pie-

kary Śląskie za 1,8 mld zł55.  

W północnej części autostrady w maju 2010 r. wybrano oferty na realiza-

cję w systemie „projektuj i buduj” odcinków autostrady między Toruniem 

a Łodzią. Odcinek Kowal – Sójki powierzono konsorcjum firm z Irlandii i Polski 

za 800 mln zł. Odcinek Sójki – Kotliska miało budować konsorcjum czesko- 

-polskie kosztem 542,2 mln zł. Odcinek Kotliska – Piątek powierzono konsor-

cjum firm z Hiszpanii i Polski za 512,2 mln zł, odcinek Piątek – Stryków kon-

sorcjum polsko-niemieckiemu za 569,7 mln zł. Termin zakończenia inwestycji 

ustalono na kwiecień 2012 r.56 Umowy na odcinki między Toruniem a Kowa-

lem sygnowano w połowie czerwca 2010 r. Odcinki Czerniewice – Odolion 

i Odolion – Brzezie powierzono konsorcjum firm polskich i irlandzkich, zaś 

odcinek Brzezie – Kowal konsorcjum irlandzkiemu. Na wszystkie odcinki od 

Czerniewic do Kowala zamierzano wydać blisko 3 mld zł, natomiast zwycię-

skie oferty opiewały na 1,8 mld zł. Znaczne oszczędności, podobne do tych, 

jakie wystąpiły przy budowie wschodnich odcinków A4, były konsekwencją 

światowego kryzysu finansowego57.  

Przy budowie środkowego fragmentu autostrady A1 początkowo próbo-

wano zastosować systemem koncesyjny. W styczniu 2009 r. podpisano umo-

                                       
53

 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/3629/wkrotce-ruszy-budowa-polu- 
dniowego-odcinka-a1-belk---swierklany (dostęp: 26.12.2017). 

54
 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/6109/autostrada-a1-maciejow-sos- 

nica-za-dwa-lata (dostęp: 26.12.2017). 
55

 A GDDKiA 2006, 2007, www.gddkia.gov.pl (29.12.2017); https://www.gddkia. 
gov.pl/pl/a/6057/ruszaja-prace-przy-kolejnym-odcinku-autostrady-a1 (dostęp: 26.12.2017) 
https://www.gd-dkia.gov.pl/pl/a/6092/kolejne-kilometry-autostrady-a1-w-budowie 
(dostęp: 26.12.2017). 

56
 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/7040/najkorzystniejsze-oferty-na-

budowe-autostrady-a1-torun---strykow-wybrane (dostęp: 26.12.2017). 
57

 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/7022/podpisanie-umow-na-budo- 
we-autostrady-a1-torun---kowal (dostęp: 27.12.2017). 
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wę z konsorcjum Autostrada Południe SA na budowę odcinka Stryków – Py-

rzowice, za 7,5 mld zł do końca 2013 r.58 Wobec trudności z pozyskaniem 

przez spółkę odpowiednich kredytów władze podjęły decyzję o budowie od-

cinka Stryków – Pyrzowice w systemie budżetowym. Ukończenie inwestycji, 

której rozpoczęcie planowano w 2010 r., miało nastąpić przed czerwcem 

2012 r.59  

W kwietniu 2010 r. GDDKiA ogłosiła przetarg na wybór projektanta i wyko-

nawcy budowy pierwszego odcinka Stryków – Tuszyn. Inwestycja obejmowała 

budowę nowej autostrady oraz przebudowę istniejącego odcinka. Do przetargu 

przystąpiło 11 wykonawców, a najtańszą ofertę złożyło konsorcjum firm z lide-

rem Polimex-Mostostal SA. Zaproponowana cena wynosiła 1,2 mld zł i była 

o 42 mln niższa od preliminowanej przez GDDKiA, ale termin ukończenia in-

westycji w drugiej połowie 2013 r. oznaczał roczne opóźnienie w stosunku do 

Programu budowy dróg krajowych na lata 2008–201260 . 

W praktyce opóźnienia okazały się znacznie większe, a dodatkowo kon-

sorcjum nie wywiązywało się z zobowiązań wobec wykonawców. W rezultacie 

z początkiem 2014 r. umowa została rozwiązana, a nowy przetarg na dokoń-

czenie budowy w ciągu 22 miesięcy został ogłoszony 6 lutego 2014 r. i prze-

widywał podział projektu na 3 zadania. Odcinek od węzła Łódź Północ do 

węzła Brzeziny powierzono konsorcjum firm Budimex i Strabag za blisko 

340 mln zł, odcinek od węzła Brzeziny do węzła Romanów – firmie portugal-

skiej za 361 mln zł, a odcinek od węzła Romanów do węzła Tuszyn – również 

konsorcjum firm Budimex i Strabag za kwotę 327 mln zł61. 

Dnia 5 marca 2014 r. ogłoszono przetarg na budowę południowego od-

cinka autostrady, o długości 57 km, od Rząsawy na północny wschód od Czę-

stochowy do lotniska w Pyrzowicach. Jego powstanie miało odciążyć Często-

chowę od ruchu tranzytowego od strony Gdańska i Warszawy w kierunku 

                                       
58

 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/6078/umowa-na-budowe-autostra- 
dy-a1-na-odcinku-strykow---pyrzowice-podpisana (dostęp: 27.12.2017). 

59
 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/7098/autostrada-a1-strykow---py- 

rzowice-zostanie-zbudowana-przez-gddkia (dostęp: 27.12.2017). 
60

 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/7062/rusza-przetarg-na-projekt-i-
budowe-autostrady-a1-strykow---tuszyn (dostęp: 27.12.2017). 

61
 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/22515/A1-dluzsza-o-40-kilometrow; 

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/15246/Znamy-oferty-na-A1-Strykow-Tuszyn (dostęp: 
27.12. 2017). 
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Górnego Śląska i Czech. Trasa jako element korytarza transportowego Bałtyk 

– Adriatyk uzyskała dofinansowanie Komisji Europejskiej w wysokości 

315 mln euro z FS62.  

Inwestycja podzielona została na cztery zadania: Częstochowa Północ 

(Rząsawa) – Blachownia, Blachownia – Częstochowa Południe (Zawodzie), 

Częstochowa Południe – Woźniki i Woźniki – Pyrzowice63. Najkorzystniejszą 

ofertę, za 703,3 mln zł, dla odcinka Częstochowa Północ – Blachownia złożyło 

konsorcjum firm Salini Polska, Salini Impregilo oraz Todini Costruzioni64. Bu-

dowę od Blachowni do węzła Częstochowa Południe przyznano konsorcjum 

BERGER Bau Polska Sp. z o.o. i BERGER Bau GmBH za 219,4 mln zł65. Budowy 

odcinka Zawodzie – Woźniki, za 574,5 mln zł i Woźniki – Pyrzowice, kosztem 

609,5 mln zł, podjęło się konsorcjum firm Strabag66 .  

Na decyzję dotyczącą brakującego fragmentu autostrady A1 od Piotr-

kowa Trybunalskiego do Częstochowy trzeba było czekać do jesieni 2016 r. 

Postanowiono wówczas, że jego budowa w ciągu drogi krajowej nr 1 będzie 

połączona z modernizacją wybudowanego pod koniec lat osiemdziesiątych 

odcinka autostradowego Tuszyn – Piotrków Trybunalski. Ze środków KFD 

w systemie „projektuj i buduj” miał powstać do 2022 r. 81-kilometrowy 

fragment autostrady umożliwiający sprawne połączenie aglomeracji łódz-

kiej i śląskiej. W ogłoszonym 28 czerwca 2017 r. przetargu budowę podzie-

lono na pięć zadań: węzeł Tuszyn – węzeł Piotrków Trybunalski Południe 

                                       
62

 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/24388/Dofinansowanie-z-UE-dla-
A1-Czestochowa-Pyrzowice (dostęp: 27.12. 2017). 

63
 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/14331/Ruszyly-przetargi-na-57-km-

autostrady-A1 (dostęp: 27.12.2017). 
64

 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/19356/Wykonawca-autostrady-A1-
na-odcinku-wezel-Rzasawa-wezel-Blachownia-wybrany; https://www.gddkia.gov.pl/pl/ 
a/20205/Umowa-na-budowe-kolejnego-odcinka-A1-podpisana (dostęp: 27.12.2017). 

65
 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/19700/Umowa-na-budowe-odcinka-

A1-Blachownia-Zawodzie-podpisana (dostęp: 28.12.2017). 
66

 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/19356/Wykonawca-autostrady-A1-
na-odcinku-wezel-Rzasawa-wezel-Blachownia-wybrany; https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/ 
19700/Umowa-na-budowe-odcinka-A1-Blachownia-Zawodzie-podpisana; https://www.gd-
dkia.gov.pl/pl/a/19983/A1-na-odcinku-Tuszyn-Pyrzowice-odcinek-H, https://www.gddkia. 
gov.pl/pl/a/20205/Umowa-na-budowe-kolejnego-odcinka-A1-podpisana; https://www.gd-
dkia. gov.pl/pl/a/19983/A1-na-odcinku-Tuszyn-Pyrzowice-odcinek-H, https://www.gddkia. 
gov.pl/pl/a/19648/Umowa-na-budowe-A1-pomiedzy-wezlami-Wozniki-i-Pyrzowice-
podpisana (dostęp: 28.12.2017). 
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(Bełchatów), węzeł Piotrków Trybunalski Południe – węzeł Kamieńsk, węzeł 

Kamieńsk – węzeł Radomsko, węzeł Radomsko – granica województw łódz-

kiego i śląskiego, granica województw łódzkiego i śląskiego – węzeł Często-

chowa Północ67. 

Do budowy odcinka węzeł Tuszyn – węzeł Piotrków Trybunalski Południe 

wybrano konsorcjum Budimex i Strabag. Podpisana 30 lipca 2018 r. umowa 

opiewała na kwotę 478,9 mln zł. Konsorcjum to wygrało także przetarg na 

odcinek węzeł Kamieńsk – węzeł Radomsko. Wartość kontraktu podpisanego 

14 września 2018 r. wyniosła 573,1 mln zł. Wcześniej, 30 sierpnia 2018 r., 

podpisano umowę z przedsiębiorstwem INTERCOR na budowę odcinka węzeł 

Radomsko – granica województwa za 338,3 mln zł. Umowę na budowę od-

cinka granica województwa – węzeł Częstochowa Północ zawarto 23 lipca 

2018 r. z firmą Polaqua za 596,5 mln zł68. Na skutek konieczności powtórzenia 

przetargu umowę na realizację odcinka węzeł Piotrków Trybunalski Południe 

– węzeł Kamieńsk podpisano dopiero 18 kwietnia 2019 r. Kontrakt uzyskała 

firma Mirbud SA za 857 mln zł69. W ten sposób do kwietnia 2019 r. zakończo-

no proces wyłaniania wykonawców dla ukończenia budowy autostrady A1, 

a od września cały jej fragment od Tuszyna do Częstochowy był wielkim pla-

cem budowy. 

Pierwsze efekty budowy A1 w systemie budżetowym pojawiły się 

w grudniu 2009 r., kiedy na południu województwa śląskiego otwarto odci-

nek z Sośnicy do Bełku o długości ponad 15,4 km. W Sośnicy autostrada A1 

uzyskała połączenie z magistralą A4 dzięki oddanemu do użytku w 2010 r. 

wielkiemu węzłowi drogowemu70. Na następne rezultaty trzeba było czekać 

rok, kiedy uruchomiono odcinek od węzła Bełk do węzła Rowień. Był on 

fragmentem kontraktu Bełk – Świerklany (14,1 km), którego realizacja opóźni-
                                       

67
 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/23633/Powstanie-ostatni-brakujacy-

odcinek-autostrady-A1; https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/26048/; https://www.gddkia. 
gov.pl/pl/a/27992/7-firm-i-konsorcjow-z-Polski-i-zagranicy-chce-budwac-autsotrade-A1- 
w-lodzkiem (dostęp: 28.12.2017). 

68
 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/30652/To-juz-przedostatnia-umo-

wa-na-A1 (dostęp: 14.02.2020). 
69

 A GDDPiA https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/32260/Pieciu-wykonawcow-zain-
teresowanych-budowa-A1; https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33214/Podpisalismy-umo-
we-na-realizacje-ostatniego-odcinka-autostrady-A1-w-Polsce (dostęp: 14.02.2020). 

70
 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/6154/autostrada-a-1-sosnica---belk-

gotowa (dostęp: 29.12.2017). 
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ła się na skutek wiosennych powodzi i wczesnej zimy. Odcinek Rowień – 

Świerklany, uruchomiono w kwietniu 2011 r.71 

We wrześniu 2011 r. został otwarty dla ruchu odcinek Gliwice Wschód – 

Sośnica o długości 8,2 km72. Dalej na północ w czerwcu otwarto dwa odcinki 

Piekary Śląskie – Zabrze Północ (12 km) i Pyrzowice – Piekary Śląskie 

(16,1 km)73. Pod koniec grudnia śląski fragment A1 wzbogacił się o odcinek 

Zabrze Północ – Gliwice Wschód, o długości 8,1 km, co dało 50 km ciągłej 

autostrady74. Połączyła ona katowickie lotnisko w Pyrzowicach z centrum 

Górnego Śląska, a dalej ze skrzyżowaniem A1 i A4 w rejonie Gliwic. 

Przedłużenie A1 na południu hamowały problemy na jej ostatnim odcin-

ku Świerklany – Gorzyczki (18,3 km) związane m.in. z opóźnieniem budowy 

mostu w Mszanie przez firmę austriacką. Wobec trudności z uzyskaniem po-

rozumienia między GDDKiA a wykonawcą otwarcie odcinka Świerklany – 

Mszana nastąpiło dopiero w maju 2014 r., co wiązało się z licznymi utrudnie-

niami przy dojeździe do granicy z Czechami75.  

Tabela 2. Odcinki autostrady A1 oddane do użytku w latach 2007–2019 

Odcinek autostrady Długość (w km) 
Rok oddania 

do użytku 

1 2 3 

Rusocin – Swarożyn 24,3 2007 

Swarożyn – Nowe Marzy 63,9 2008 

Nowe Marzy – Toruń Południe (Czerniewice) 62,4 2011 

Toruń Południe – Włocławek Zachód 44,5 2013 

Włocławek Zachód – Kowal 19,5 2014 

Kowal – Łódź Północ (Stryków) 75,2 2012 

Łódź Północ – Tuszyn 40,0 2016 

                                       
71

 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/8312/mozna-juz-jezdzic-kolejnym-
odcinkiem-autostrady-a1; https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/9240/autostrada-a1-rowien- --
swierklany-na-slasku-otwarta-szerokiej-drogi (dostęp: 29.12.2017). 

72
 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/9917/a-1-maciejow-sosnica---otwar- 

ta-do-ruchu (dostęp: 29.12.2017). 
73

 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/10980/A1-goni-A2-Odcinek-Zabrze-
Pyrzowice-otwarty (dostęp: 29.12.2017 ). 

74
 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/10354/Autostrada-A-1-wezel-Zab- 

rze-Polnoc-Wieszowa-Gliwice-Maciejow-otwarta-do-ruchu (dostęp: 29.12.2017). 
75

 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/15065/Od-piatku-autostrada-A1-do-
granicy-z-Czechami (dostęp: 29.12.2017). 
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1 2 3 

Częstochowa Północ (Rząsawa) – Częstochowa 
Południe (Zawodzie) 

25,0 2019 

Częstochowa Południe – Pyrzowice 31,9 2019 

Pyrzowice – Piekary Śląskie 16,1 2012 

Piekary Śląskie – Zabrze Północ 12,0 2012 

Zabrze Północ – Gliwice Wschód (Maciejów) 8,1 2011 

Gliwice Wschód – Sośnica 8,2 2011 

Węzeł Sośnica 2,2 2010 

Sośnica – Bełk 15,4 2009 

Bełk – Rowień 7,5 2010 

Rowień – Świerklany 6,6 2011 

Świerklany – Mszana 7,2 2014 

Mszana – Gorzyczki 11,1 2012 

Źródło: zestawienie własne na podstawie: Statystyka. Autostrady i drogi ekspresowe, 

https://www.skyscrapercity.com/threads/statystyka-autostrady-i-drogi-ekspresowe-bez- 

komentowania-brig.1142261/ (dostęp: 25.05.2020). 

Poważniejsze opóźnienia notowano na terenie województw kujawsko- 

-pomorskiego oraz łódzkiego, co zmusiło władze do przesunięcia terminu 

zakończenia budowy i oznaczało odstąpienie od projektu uzyskania przed 

Euro 2012 ciągu autostradowego Gdańsk – granica z Czechami. Głęboki kon-

flikt wystąpił między GDDKiA a firmą irlandzką budującą wraz z firmą polską 

odcinki: Czerniewice – Brzezie oraz Brzezie – Kowal. W konsekwencji we 

wrześniu 2012 r. GDDKiA wypowiedziała polsko-irlandzkiemu konsorcjum 

umowy na budowę odcinków A1 od Czerniewic do Kowala76. W wyniku no-

wych przetargów dokończenie inwestycji w ciągu 12 miesięcy, za kwotę po-

nad 1 mld zł, powierzono konsorcjum polsko-włoskiemu77.  

                                       
76

 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/11345/SRB-obiecuje-ze-zbuduje-A1-

GDDKiA-wzywa-do-realizacji-konkretnego-7-dniowego-planu; https://www.gddkia.gov. 
pl/pl/a/11374/Monitoring-deklaracji-wykonawcy-Raport-z-postepow-na-A1-Aktualiza-
cja-22082012; https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/11436/Umowy-na-A1-wypowiedziane-

przez-GDDKiA (dostęp: 30.12.2017). 
77

 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/11544/Minal-niespelna-miesiac-prze-
targ-na-A1-ogloszony; https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/11924/Otwarcie-ofert-na-do-

konczenie-autostrady-A1; https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/12125/Ponowny-wybor-wy-
konawcy-na-A1; https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/12160/Salini-Polska-wybrana-na-wy-
konawce-autostrady-A1-z-Czerniewic-do-Kowala (dostęp: 30.12.2017). 
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Mimo licznych perturbacji przybliżał się moment połączenia auto-

stradą Torunia z Łodzią. Dnia 13 listopada 2012 r. oddano do użytku  

75-kilometrowy odcinek z Kowala do Strykowa (węzeł Łódź Północ). Nowy 

odcinek autostradowy umożliwił ominięcie zatłoczonego Zgierza i Łęczycy, 

ale zmuszał po dojeździe do węzła Kowal do korzystania z zatłoczonej dro-

gi krajowej nr 1, aby dostać się do podtoruńskich Czerniewic, gdzie zaczy-

nał się koncesjonowany odcinek A178. Na przeszkodzie pełnego wykorzy-

stanie odcinka stał niedokończony węzeł Kutno Wschód, którego 

wykonawca ogłosił upadłość. Budowę wznowiła firma Budimex i zakończy-

ła ją 25 czerwca 2015 r.79 

Na kolejny odcinek magistrali z Torunia do Łodzi trzeba było czekać do 

21 grudnia 2013 r., kiedy kierowcy mogli skorzystać z 45-kilometrowego od-

cinka od węzła Toruń Południe (Czerniewice) do węzła Włocławek Zachód80. 

Ukończenie budowy liczącego 19,5 km odcinka Włocławek Zachód – Kowal 

nastąpiło 4 lipca 2014 r. i umożliwiało podróżowanie bez przeszkód autostra-

dą z Gdańska do Łodzi81. Dnia 1 lipca 2016 r. otwarto liczący 40 km odcinek 

między węzłem Łódź Północ a Tuszynem. Jego ważnym elementem był węzeł 

Łódź Południe wiążący A1 z drogą S8 w kierunku Wrocławia82.  

Na południu w 2019 r. zakończona została budowa obwodnicy Często-

chowy i jej przedłużenia do Pyrzowic. Od 2 sierpnia kierowcy korzystali  

z 33-kilometrowego odcinka autostrady od węzła Częstochowa Południe do 

węzła Pyrzowice, w pobliżu Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice83. 

Natomiast z problemami przebiegała budowa odcinka Częstochowa Północ – 

Częstochowa Południe, co doprowadziło do odstąpienia przez GDDKiA od 

                                       
78

 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/11754/A1-otwarta-Szybko-i-kom- 
fortowo-z-Lodzi-na-Kujawy (dostęp: 30.12.2017). 

79
 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/13570/Kto-dokonczy-prace-na-auto- 

stradzie-A1 (dostęp: 30.12.2017). 
80

 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/13844/Autostrada-A1-z-Torunia-do-
Wloclawka-OTWARTA (dostęp: 30.12.2017). 

81
 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/15526/MOP-Kaleczynek-na-A1-o- 

twarty; https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/14475/Kolejne-kilometry-nawierzchni-i-otwar- 
cie-nowego-wiaduktu-na-A1 (dostęp: 30.12.2017). 

82
 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/22515/A1-dluzsza-o-40-kilometrow 

(dostęp: 30.12.2017). 
83

 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34480/Laczac-kraj-laczac-Europe-
Nowe-kilometry-A1 (dostęp: 15.07.2020). 
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umowy z włoskim wykonawcą84. W celu zabezpieczenia inwestycji na plac 

budowy wprowadzono konsorcjum Strabag Infrastruktura Południe wraz 

z partnerami Budimex SA z Warszawy oraz BUDPOL Sp. z o.o. z Częstocho-

wy85. Zlecono także kilku firmom prace wykończeniowe związane z ogrodze-

niem autostrady, wykonaniem barier ochronnych i ekranów akustycznych 

oraz oznakowania. W atmosferze wyścigu z czasem 23 grudnia 2019 r. udo-

stępniono 24 km trasy, tworząc ciąg autostradowy od Częstochowy do grani-

cy z Czechami86.  

Do ukończenia autostrady A1, o łącznej długości 584 km, brakowało jej 

środkowego fragmentu od Tuszyna pod Łodzią do Częstochowy (81 km), sta-

nowiącego 14% ogólnej długości trasy. W 2020 r. trwały na nim intensywne 

prace, a ich zakończenie oznaczać będzie istotne dopełnienie sieci autostrad 

w Polsce przez wertykalne połączenie autostrad A2 i A4. Należy przypuszczać, 

że już od 2022 r. autostrada A1 zapewni dogodne skomunikowanie najważ-

niejszych aglomeracji kraju: trójmiejskiej, łódzkiej, warszawskiej i śląskiej. Jako 

jedna z kluczowych tras szybkiego ruchu w Polsce ułatwi dostęp do polskich 

portów nie tylko obywatelom i firmom z Polski, ale także z Czech, Słowacji, 

Węgier i innych państw południa Europy. 

Autostrada A2 

W ramach pierwszych przetargów koncesyjnych pojawiła się budowa od 

podstaw odcinków strategicznej autostrady A2, łączącej zachodnią i wschod-

nią granicę państwa przez Poznań, Łódź i Warszawę, a tym samym ważne 

ośrodki przemysłowe Wielkopolski, ziemi łódzkiej i Mazowsza. We wrześniu 

1995 r. ABiEA ogłosiła przetarg na budowę i eksploatację magistrali Świecko – 

Stryków pod Łodzią (364 km), z podziałem na trzy odcinki: Świecko – Poznań, 

Poznań – Konin i Konin – Stryków. W lutym 1996 r. komisja przetargowa po 

kwalifikacji wstępnej wybrała konsorcjum autostradowe Autostrada Wielko-

                                       
84

 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33411/Wylaniamy-nowego-wyko- 
nawce-obwodnicy-Czestochowy-w-ciagu-A1 (dostęp: 15.07.2020). 

85
 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34199/Kontynuacja-prac-na-A1-Wy- 

bieramy-wykonawce-prac-zabezpieczajacych (dostęp: 15.07.2020). 
86

 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36240/2019-rok-minal-pod-znakiem  
-budowy-autostrady-A1-i-drogi-ekspresowej-S1 (dostęp: 15.07.2020). 
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polska SA (AW SA) z Janem Kulczykiem jako głównym udziałowcem. Dnia 

19 marca 1997 r. odebrał on koncesję na budowę i eksploatację wspomnia-

nych odcinków autostradowych, która była pierwszym tego typu dokumen-

tem w historii budownictwa autostrad w Polsce. Zapisy koncesji przewidywały 

budowę i 40-letnią eksploatację autostrady, a następnie przekazanie jej pań-

stwu. Trasa od Świecka do Strykowa miała powstać w ciągu 8–10 lat, a war-

tość inwestycji oceniono na 2–2,5 mld USD87.  

We wrześniu 1997 r. spółka miała wejść na plac budowy odcinka Krzesiny 

– Września. Pojawiły się jednak problemy związane z drogami alternatywnymi 

i konkurencyjnymi, przekazywaniem gruntów przez ABiEA, a przede wszyst-

kim niedostatecznym zabezpieczeniem inwestycji ze strony Skarbu Państwa. 

Ograniczyły one możliwości jej finansowania przez banki komercyjne. W re-

zultacie AW SA wycofała się z koncesji na budowę i eksploatację odcinka Ko-

nin – Stryków oraz południowej obwodnicy Poznania. Uwagę skoncentrowała 

na budowanym od podstaw odcinku Nowy Tomyśl – Września (bez obwodni-

cy Poznania) i wymagającym modernizacji odcinku Września – Konin. Koszt 

budowy wycenione na 875 mln euro, a zakończenie inwestycji planowano na 

2005 rok. Pod koniec grudnia 2002 r. otwarto zmodernizowany odcinek 

Września – Konin długości 47,7 km, na którym pobierano opłaty od początku 

stycznia 2003 r. Dopiero w 2001 r. przystąpiono do projektowania odcinków 

Nowy Tomyśl – Poznań – Września. Pierwszy fragment nowej autostrady, 

odcinek Poznań Krzesiny – Września liczący 37,5 km, oddany do ruchu pod 

koniec listopada 2003 r., wykonała firma Strabag Sp. z o.o. Posiadał on pełną 

infrastrukturę obsługi i nowoczesne Centrum Zarządzania Autostradą (CZA) 

obsługujące całą autostradę koncesyjną oraz zbudowany przez państwo 

w 2003 r. ponad 13-kilometrowy odcinek południowej obwodnicy Poznania 

(Komorniki – Krzesiny). Przed końcem roku wdrożono system pobierania 

opłat od użytkowników Autostrady Wielkopolskiej. Pod koniec października 

2004 r. AW SA oddała do użytku odcinek Nowy Tomyśl – Komorniki o długości 

50,4 km, wybudowany przez NCC Polska Sp. z o.o.88  

W czerwcu 2009 r. zakończono negocjacje między Ministerstwem Infra-

struktury a Autostradą Wielkopolską SA II (AW SA II) w sprawie finansowania 

i budowy odcinka autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl długości 105,9 km. 
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 J. Kaliński, Autostrady w Polsce…, s. 54–55. 
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 Tamże, s.58. 
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AW SA II powstała jako spółka celowa, w której głównym udziałowcem był 

Kulczyk Holding SA. Skarb Państwa udzielił spółce gwarancji kredytowych 

i wydzierżawił AW SA II niezbędne grunty, powierzając wybudowanie auto-

strady oraz prowadzenie eksploatacji przez kolejne dwadzieścia pięć lat. 

Środki finansowe na budowę odcinka Świecko – Nowy Tomyśl, łącznie 

1,6 mld euro, pochodziły z kredytu EBI, kredytów polskich i zagranicznych 

banków komercyjnych oraz środków własnych AW SA II. Generalnym wyko-

nawcą projektu została spółka A2Strada sp. z o.o. i Strabag AG.  

Prace podjęte w lipcu 2009 r. zakończone zostały w listopadzie 2011 r., 

a autostrada uzyskała pełne wyposażenie, tj. MOP-y, obwody utrzymania 

autostrady, punkty poboru opłat i systemy alarmowe. Koncesjonowany odci-

nek A2 połączony został z niemiecką autostradą A12 w kierunku Berlina przez 

zmodernizowany przez państwo do parametrów autostrady odcinek DK2 

granica państwa – Świecko o długości 1,1 km, oddany do użytku 30 września 

2011 r.89 Łącznie do 2012 r. zbudowano 194 km autostrady oraz wyremonto-

wano 48 km, w rezultacie spółka AW SA posiadała blisko 242 km odcinków 

autostrad90. 

Po wycofaniu się AW SA z ubiegania się o koncesję na budowę i eksploa-

tację autostrady Konin – Stryków rząd podjął decyzję o jej budowie w systemie 

tradycyjnym. Podzielono ją na pięć odcinków Konin – Koło, Koło – Dąbie, Dą-

bie – Wartkowice, Wartkowice – Emilia i Emilia – Stryków91. Pod koniec lipca 

2004 r. zawarto kontrakty budowlane z firmami zachodnimi i polskim wyko-

nawcą Budimex Dromex SA. Odcinek Konin – Koło miał kosztować 82,9 mln 

euro, Koło – Dąbie 93,8 mln euro, Dąbie – Wartkowice 46,8 mln euro, Wart-

kowice – Emilia 61,5 mln euro, a Emilia – Stryków 51,8 mln euro92. Struktura 

finansowa wszystkich projektów była analogiczna, tworzyły ją FS, kredyt EBI 
                                       

89
 Do Berlina przez granicę w Świecku – bez obaw!, A GDDKiA, https://www.gd- 

dkia.gov.pl/pl/a/10212/Do-Berlina-przez-granice-w-Swiecku-bez-obaw (dostęp: 15.03. 
2020). 

90
 https://www.autostrada-a2.pl/corporate/about/history/ (dostęp: 15.03.2020). 

91
 Program rzeczowo-finansowy dla inwestycji drogowych realizowanych z wyko-

rzystaniem Krajowego Funduszu Drogowego na lata 2005–2006, „Biuletyn Informacji 
Drogownictwa” 2005, nr 1, s. 25. 

92
 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/9557/odcinek-a2-konin-strykow-

platny-od-1-lipca; GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/6811/budowa-autostrady-
a2-odcinek-konin-emilia; GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/6809/budowa-auto- 
strady-a-2-odcinek-emilia-strykow-ii (dostęp: 15.03.2020). 
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i środki budżetu państwa. Bezpośrednio po zawarciu kontraktów ruszyły pra-

ce budowlane. Zgodnie z umowami w lipcu 2006 r. nastąpiło otwarcie całego 

fragmentu autostrady A2 Konin – Stryków długości 102 km. Po oddaniu do 

użytku autostrady można było z niej korzystać bezpłatnie, jednak brakowało 

w pełni urządzonych parkingów i stacji paliw, a zjazd z autostrady w Strykowie 

przez kilkanaście miesięcy tworzył horror komunikacyjny w tym mieście. Do-

piero zbudowanie przed końcem 2008 r. odcinka węzeł Stryków – węzeł Łódź 

Północ długości 1,7 km uwolniło miasto od ruchu tranzytowego. W połowie 

2011 r., po dobudowaniu odpowiedniej infrastruktury, wprowadzono opłaty 

za przejazd. Odcinki autostrady państwowej na obwodnicy Poznania i Konin – 

Stryków wraz odcinkami zbudowanymi przez AW SA stworzyły w 2008 r. ciąg 

autostradowy Nowy Tomyśl – Łódź liczący 250 km93.  

Bez powodzenia przebiegało wyłanianie koncesjonariuszy dla odcinka Łódź 

– Warszawa (węzeł Konotopa), który miał być zbudowany do 2010 r. w syste-

mie „projektuj i buduj”. W warunkach światowego kryzysu finansowego poja-

wiły się jednak trudności z uzyskaniem finansowania przez prywatne spółki. 

Przeciągały się negocjacje z chętnymi do budowy spółkami Autostradą Mazow-

sze SA i Autostradą Południową SA. Brak środków niezbędnych do realizacji 

inwestycji przez spółki spowodował decyzję rządową, że autostrada będzie 

finansowana przez Skarb Państwa z kredytu EBI w wysokości 1,8 mld euro94.  

Na początku października 2009 r. projektowana autostrada, długości 

91 km, została podzielona na pięć odcinków, dla których prowadzono oddziel-

ne postępowania przetargowe. Budowa odcinków A i C przypadła chińskiemu 

konsorcjum Covec. Odcinek B miało zbudować konsorcjum pod kierunkiem 

Mostostalu Warszawa SA, D – firma Strabag Sp. z o.o., a E – konsorcjum pod 

kierunkiem Budimex–Dromex SA. Na budowę autostrady między Łodzią 

a Warszawą przeznaczono 5,7 mld zł. W wyniku przetargów uzyskano osz-

czędności na kwotę 2,5 mld zł. Proces projektowania i przygotowania do bu-

dowy ruszył na jesieni 2009 r., a roboty budowlane nabrały tempa w 2010 r. 

Termin oddania do użytku wszystkich odcinków ustalono na maj – czerwiec 

2012 r. Wprawdzie pojawiły się protesty ekologów dotyczące m.in. jej przej-
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 J. Kaliński, Autostrady w Polsce…, s. 49, 76–77. 
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 Ł. Pałka, Unijne pieniądze uratują budowę autostrady A2, https://www.por- 
talmorski.pl/porty-logistyka/11691-unijne-pieniadze-uratuja-budowe-autostrady-a2 
(dostęp: 15.03.2020). 
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ścia w rejonie Pruszkowa, GDDKiA uważała, że nie przeszkodzi to w oddaniu 

autostrady przed Euro 201295. 

Największy konflikt wybuchł na dwóch odcinkach realizowanych przez 

Covec. Na początku czerwca 2011 r. strona chińska poinformowała GDDKiA 

o zamiarze rezygnacji z budowy autostrady i renegocjacji warunków umowy. 

Władze polskie sprzeciwiły się zmianom w podpisanej umowie. Konsorcjum 

Covec, które wcześniej nie wywiązywało się z zobowiązań finansowych wobec 

polskich podwykonawców, zeszło z budowy. Pod znakiem zapytania stanęło 

ukończenie na Euro 2012 połączenia między Łodzią a Warszawą, a w zasadzie 

między Niemcami a stolicą Polski. W warunkach olbrzymiej presji przystąpiono 

do negocjacji z firmami, które zgłosiły gotowość dokończenia budowy. Z licznej 

grupy zainteresowanych wybrano konsorcja francusko-polskie i czesko-polskie. 

W umowach przyjęto jako datę zakończenia robót 15 października 2012 r., przy 

zapewnieniu „przejezdności” trasy do 31 maja 2012 r., czyli przed terminem 

Euro 2012. Kwota w umowach na dokończenie autostrady o blisko 0,5 mld 

przekroczyła ustalenia umowy z Covec na jej zbudowanie96. 

Tabela 3. Odcinki autostrady A2 oddane do użytku w latach 2003–2020 

Odcinek autostrady Długość (w km) 
Rok oddania 

do użytku 

Granica państwa – Świecko 1,1 2011 

Świecko – Nowy Tomyśl 105,9 2011 

Nowy Tomyśl – Poznań Komorniki 50,4 2004 

Poznań Komorniki – Poznań Krzesiny 13,3 2003 

Poznań Krzesiny – Września 37,5 2003 

Konin Zachód – Stryków 102,0 2006 

Stryków – Węzeł Łódź Północ 1,7 2008 

Węzeł Łódź Północ 2,6 2012 

Węzeł Łódź Północ – Węzeł Konotopa 91,0 2012 

Węzeł Lubelska – Choszczówka Stojecka 14,8 2020 

Choszczówka Stojecka – Kałuszyn 20,8 2012 

Źródło: Statystyka. Autostrady i drogi ekspresowe, https://www.skyscrapercity.com/ 

threads/statystyka-autostrady-i-drogi-ekspresowe.345003/ (dostęp: 7.09.2020). 
                                       

95
 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/6058/rozstrzygniecie-przetargu-na-

autostrade-a2-strykow---konotopa; A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/6102/ 
podpisano-umowy-na-budowe-autostrady-a2-na-odcinku-strykow---konotopa (dostęp: 
20.03.2020). 

96
 J. Kaliński, Autostrady na Euro 2012…, s. 144 i n. 
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Na skutek piętrzących się problemów dopiero na dwa dni przed otwar-

ciem Euro 2012 oddano do ruchu całą autostradę A2 między Łodzią a War-

szawą. O świcie 23 maja kierowcy przejechali położony najbliżej Warszawy 

odcinek E między węzłami Konotopa i Pruszków. W niedzielę 27 maja do-

puszczono ruch na odcinku D z Pruszkowa do Grodziska Mazowieckiego. Dro-

ga pozbawiona była podstawowej infrastruktury obsługi podróżnych, a po 

paliwo należało zjeżdżać do Pruszkowa lub Grodziska Mazowieckiego. Dnia 

3 czerwca udostępniono odcinek A leżący najbliżej Łodzi i częściowo odcinek B. 

Kierowcy mogli przejechać od węzła Łódź Północ do węzła Skierniewice 

z prędkością ograniczoną do 70 km/godz., co było następstwem braku war-

stwy ścieralnej. Z tego samego powodu dopuszczono tylko ruch samochodów 

osobowych i autokarów. Ostatni odcinek C (i fragment odcinka B) udostęp-

niono 6 czerwca bez ważnego węzła w Wiskitkach97.  

Latem 2012 r., już po zakończeniu Euro 2012, kontynuowano prace wy-

kończeniowe między Łodzią a Warszawą. Do połowy października występo-

wały liczne utrudnienia w ruchu i ograniczenia prędkości. Przez kilka następ-

nych lat trwało uzupełnianie infrastruktury autostradowej o stacje paliwowe 

i MOP-y. Nie zdecydowano się na wprowadzenie odpłatności za korzystanie 

z drogi. Uzyskano jednak od dawna oczekiwane połączenie autostradowe od 

granicy z Niemcami do Warszawy długości 453 km98. 

W ramach wydłużania autostrady A2 w kierunku wschodnim, rezygnując 

czasowo z obwodnicy autostradowej Warszawy, pod koniec sierpnia 2009 r. 

oficjalnie zainaugurowano budowę obwodnicy Mińska Mazowieckiego 

(Choszczówka Stojecka – Kałuszyn). Budowę drogi o długości 20,8 km, zgod-

nie z kontraktem podpisanym w lipcu, prowadziło konsorcjum, w którego 

skład weszły firmy polskie i włoska, a jej koszt wynosił 567 mln zł. Autostra-

dową obwodnicę Mińska Mazowieckiego otwarto do użytku w ostatnich 

dniach lipca 2012 r. Zdecydowanie odciążyła ona miasto od ruchu tranzyto-

wego i na wiele lat stała się zaczątkiem autostrady łączącej Warszawę z grani-

cą polsko-białoruską99.  

                                       
97

 Tamże, s. 158. 
98

 Tamże, s. 158–160. 
99

 Tamże, s. 159; Budowa obwodnicy Mińska Mazowieckiego na autostradzie A2 
rozpoczęta, http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1791619-p_1.htm (dostęp: 20.03. 
2020). 
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Dopiero w 2017 r., w związku z budową Południowej Obwodnicy Warszawy 

(POW) w standardzie drogi ekspresowej (S2), podjęto prace nad wydłużeniem 

obwodnicy Mińska Mazowieckiego w stronę Warszawy. Na POW składa się 

liczący 18,5 km odcinek S2 od ul. Puławskiej w Warszawie do przecięcia z S17 

w rejonie Wiązowny (Węzeł Lubelska). Dalej (Węzeł Lubelska – Choszczówka 

Stojecka) droga poprowadzona jest jako autostrada na długości 14,8 km do 

początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Odcinek autostradowy wykonała 

firma Polaqua za 755 mln zł, z czego 330 mln zł pochodziło z funduszy UE. Jego 

otwarcie dla ruchu samochodowego nastąpiło 14 sierpnia 2020 r.100 

Do ukończenia całej autostrady A2 o długości 657 km pozostało wybu-

dowanie 129 km trasy (ok. 20% całej długości) od Mińska Mazowieckiego do 

granicy z Białorusią. Podzielono ją na trzy odcinki: od obwodnicy Mińska Ma-

zowieckiego do Siedlec, od Siedlec do Białej Podlaskiej i od Białej Podlaskiej 

do granicy państwa. Okres realizacji brakującego fragmentu autostrady usta-

lono na lata 2021–2024, a jej łączny koszt na ok. 6,2 mld zł101. Na początku 

marca 2020 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych 

Intercor na zaprojektowanie i budowę autostrady A2 pomiędzy węzłami Kału-

szyn na końcu obwodnicy Mińska Mazowieckiego a węzłem Groszki. Umowa 

o wartości ok. 500 mln zł przewiduje oddanie do użytku 12 km trasy jesienią 

2023 r.102 W kwietniu podpisano umowę na drugi odcinek autostrady pomię-

dzy węzłami Gręzów (w gminie Kotuń) i Siedlce Zachód o długości 12,5 km. 

Przetarg wygrała firma Polaqua, która zobowiązała się wykonać prace do je-

sieni 2023 r. za ok. 560 mln zł103. Na początku grudnia wyłoniono wykonawcę 

fragmentu autostrady A2 między węzłami Groszki i Gręzów długości 

ok. 13 km. Zgodnie z podpisaną w styczniu 2021 r. umową firma Stecol Cor-

poration ma wykonać obiekt za 531 mln zł do połowy 2024 r.104 Na dalszym 
                                       

100
 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/32952/S2-i-A2-polaczy-granice-Pol- 

ski; https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38765/Oddajemy-do-ruchu-15-kilometrow-A2-na-
wschod-od-Warszawy (dostęp: 15.09.2020). 

101
 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/32952/S2-i-A2-polaczy-granice-Pol- 

ski (dostęp: 15.09.2020). 
102

 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36858/Pierwsza-umowa-na-pro- 
jekt-i-budowe-autostrady-A2-Minsk-Siedlce-podpisana (dostęp: 15.09.2020). 

103
A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37186/Druga-umowa-na-projekt-i-

budowe-A2-z-Minska-Mazowieckiego-do-Siedlec-podpisana (dostęp: 15.09.2020). 
104

 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40317/Wybralismy-najkorzystniej- 
sza-oferte-w-przetargu-na-budowe-A2-Groszki-Grezow; https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/ 

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40317/Wybralismy-najkorzystniejsza-oferte-w-przetargu-na-budowe-A2-Groszki-Grezow
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40317/Wybralismy-najkorzystniejsza-oferte-w-przetargu-na-budowe-A2-Groszki-Grezow
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40775/Trzecia-umowa-na-projekt-i-budowe-A2-Minsk-Mazowiecki-Siedlce-podpisana
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95-kilometrowym fragmencie autostrady od Siedlec do granicy państwa 

trwały prace przygotowawcze, szczególnie intensywne między Siedlcami 

a Bielskiem Podlaskim.  

Zaledwie kilka lat po uruchomieniu autostrady A2 od granicy z Niemcami 

do Warszawy okazało się, że natężenie ruchu na obwodnicy Poznania i mię-

dzy Warszawą a Łodzię stopniowo wyczerpuje jej przepustowość. Już w mar-

cu 2019 r. podjęto prace na koncesjonowanym 16-kilometrowym odcinku 

Południowej Obwodnicy Poznania, których celem była dobudowa trzeciego 

pasa ruchu w każdym kierunku105. W grudniu 2019 r. AW SA, kosztem 

202 mln zł, oddała do ruchu inwestycję, która znakomicie ułatwiła przejazdy 

w rejonie Poznania106. Jednocześnie trwały prace projektowe związane z po-

szerzeniem o jeden pas ruchu autostrady pomiędzy Łodzią i Warszawą. Decy-

zja związana była nie tylko z rosnącym natężeniem ruchu, ale także planowa-

ną budową CPK107. Rosnące natężenie ruchu było także powodem podjęcia 

prac studyjnych i projektowych nad przebudową autostrady A4 na odcinku 

węzeł Krzyżowa – Wrocław Wschód108. 

Autostrady A6, A8 i A18 

Obok przecinających całą Polskę autostrad A1, A2 i A3 podejmowano 

prace remontowe i budowlane na krótkich, zazwyczaj poniemieckich, auto-

stradach A6, A8 i A18. Na początku lat dziewięćdziesiątych dzięki środkom 

PHARE przystąpiono do modernizacji silnie zdewastowanej autostrady A6, 

stanowiącej południowe obejście Szczecina, o długości 29,2 km. Stanowiła 

ona fragment budowanej przez Niemców autostrady z Berlina do Królewca. 

Na pierwszy plan wysuwała się odbudowa zniszczonych w czasie wojny mo-

                                    

40775/ Trzecia-umowa-na-projekt-i-budowe-A2-Minsk- Mazowiecki-Siedlce-podpisana 
(dostęp: 16.02.2021). 

105
 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/32711/Rozbudowa-Autostrady-A2-

na-odcinku-Poznan-Zachod-Poznan-Krzesiny (dostęp: 15.09.2020). 
106

 Trzeci pas na autostradowej obwodnicy Poznania – Mamy GO!, https://www.auto-
strada-a2.pl/corporate/media/press-release/217 (dostęp: 15.09.2020). 

107
 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37695/A2-Lodz-Warszawa-zyska-

dodatkowy-pas-ruchu (dostęp: 15.09.2020). 
108

 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40606/Ruszyly-przetargi-na-prace-
przygotowawcze-dla-A4-i-S5 (dostęp: 15.01.2021). 

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40775/Trzecia-umowa-na-projekt-i-budowe-A2-Minsk-Mazowiecki-Siedlce-podpisana
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stów przez Odrę oraz przebudowa nawierzchni. Do 1998 r. zakończono rekon-

strukcję mostów i oddano do użytku odcinek granica państwa – Szczecin Za-

chód (Kołbaskowo), zaś w 1999 r. odcinek Szczecin Zachód – Klucz, łącznie 

12,6 km. Pod koniec września 2007 r. otwarto ruch na liczącym 7,9 km frag-

mencie węzeł Klucz – węzeł Szczecin Kijewo. Jego połowiczna modernizacja, 

łącznie z poprzednio wykonanymi pracami, pozwoliła korzystać z odcinka 

szczecińskiej obwodnicy od granicy państwa do Kijewa109. 

W 2008 r. podjęto decyzję o przebudowie odcinka węzeł Klucz – węzeł Ki-

jewo, aby dostosować zmodernizowany fragment autostrady A6 do parame-

trów wymaganych przez UE i NATO. Należy dodać, że na węźle Klucz auto-

strada A6 łączy się z trasą S3 i dalej magistrale mają wspólny przebieg do 

węzła Rzęśnica110. Od 2011 r. etapami podejmowano budowę kolejnego od-

cinka autostradowego Kijewo – Rzęśnica o długości 6,4 km, przebudowę wę-

zła Kijewo i budowę węzła Szczecin Dąbie (na północ od Kijewa). Na jesieni 

2019 r. wstrzymano prace między węzłem Szczecin Dąbie a Rzęśnicą na sku-

tek problemów z wykonawcą, przy 80-procentowym zaawansowaniu prac. 

Dla ułatwienia budowy projekt podzielono na kilka mniejszych zadań. Po-

nownie jednak pojawiły się problemy realizacyjne na węźle Kijewo, gdzie 

autostrada krzyżuje się z DK 10. Do grudnia 2020 r. udało się przenieść ruch 

na nowy wiadukt i jezdnię DK 10 w stronę Szczecina111.  

W województwie dolnośląskim w sierpniu 2008 r. wybrano wykonawcę 

zaprojektowania i zbudowania wrocławskiej obwodnicy A8 długości 22,4 km, 

która wg wcześniejszych planów miała stanowić fragment autostrady Wro-

cław – Łódź. Kontrakty wartości 3,8 mld zł podpisano z konsorcjum firm pol-

skich i niemieckich. Obwodnica, oddawana do użytku odcinkami od maja do 

                                       
109

 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/7802/a6-kolbaskowo-klucz (dostęp: 
15.09.2020).  

110
 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/6726/przebudowa-autostrady-a-6-

na-odcinku-wezel-klucz---wezel-kijewo (dostęp: 15.09.2020). 
111

 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/4195/sa-pieniadze-na-budowe-we- 
zla-tczewska-wraz-z-przebudowa-autostrady-a-6-na-odcinku-kijewo---rzesnica-i-prze-
budowa-wezla-kijewo; https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/8569/w-tym-roku-rusza-prace-
na-autostradzie-a6; https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/35685/Odstepujemy-od-umowy-
z-firma-Energopol-Szczecin-SA-na-A6-Szczecin-Dabie-Rzesnica; https://www.gddkia. 
gov.pl/pl/a/37139/Wznawiamy-roboty-drogowe-na-autostradzie-A6-Szczecin-Dabie-
Rzesnica; https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40655/Wykonawca-dokonczenia-przebudo- 
wy-wezla-drogowego-Szczecin-Kijewo-wybrany (dostęp: 16.02.2021). 



Janusz Kaliński 

 

 

456 

końca sierpnia 2011 r., finalnie połączyła autostradę A4 z drogami ekspreso-

wymi S5 w kierunku Poznania i S8 w kierunku Łodzi112.  

Poważnym przedsięwzięciem na pograniczu Dolnego Śląska i Ziemi Lubu-

skiej była przebudowa zdewastowanej jednojezdniowej autostrady poniemiec-

kiej prowadzącej od granicy z Niemcami w Olszynie w kierunku Wrocławia 

i Bytomia, która od 1996 r. w Krzyżowej łączyła się z autostradą A4. Trasa 

o długości 78 km, oznaczona jako droga krajowa, od lat dziewięćdziesiątych 

stopniowo uzyskiwała parametry autostrady A18. W 1996 r. nastąpiło to na 

odcinku Golnice – Krzyżowa (7 km)113. W kolejnych latach budowano poszcze-

gólne obiekty inżynierskie i fragmenty jezdni. Większe prace podjęto dopiero 

w latach 2004–2006, kiedy do istniejącej drogi dobudowana została równole-

gła jezdnia północna od węzła Żary Zachód (Królów) do Golnic. Wykonały ją 

firmy niemieckie i szwedzka za 59 mln euro114. Dalsze prace hamowały bardzo 

poważne problemy środowiskowe związane z rozszerzaniem obszarów Natura 

2000 oraz wyższymi od szacowanych żądaniami finansowymi wykonawców115. 

Dopiero w listopadzie 2019 r. podpisano umowę na przebudowę i dosto-

sowanie 22 km drogi do parametrów autostrady między węzłami Żary Zachód 

a Iłową. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylar-

nia i Mirbud SA zobowiązało się wykonać zadanie do 2022 r. za 250 mln zł116. 

W kwietniu 2020 r. zawarto umowę z firmą PORR SA na przebudowę do 2023 r. 

12 km trasy od granicy państwa do węzła Żary Zachód za 185 mln zł. Przetargi 

na pozostałe dwa odcinki przeprowadzono w październiku i grudniu 2020 r. 

W przetargu na 16-kilometrowy odcinek Iłowa do granicy województwa dol-

nośląskiego wygrała firma Budimex SA z ofertą w wysokości 175 mln zł i ter-

minem realizacji zadania do 2023 r. Odcinek od granicy województw lubu-

                                       
112

 Statystyka. Autostrady i drogi ekspresowe, https://www.skyscrapercity.com/ 
threads/statystyka-autostrady-i-drogi-ekspresowe-bez-komentowania-brig.1142261/ 
(dostęp: 15.09.2020). 

113
 Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A18_(Polska) (dostęp: 

15.09.2020). 
114

 J. Kaliński, Autostrady w Polsce…, s. 75; A GDDKiA, https://www.gddkia. 
gov.pl/pl/a/33803/Oglosilismy-ponowny-przetarg-na-A18 (dostęp: 15.09.2020). 

115
 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/35199/Wiadomo-juz-kto-wybu- 

duje-drugi-odcinek-A18; https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33584/Uniewazniono-prze- 
targ-na-budowe-A18 (dostęp: 15.09.2020). 

116
 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/35808/Podpisalismy-pierwsza-u- 

mowe-na-przebudowe-A18 (dostęp: 15.09.2020). 
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skiego i dolnośląskiego do węzła Golnice, długości 21 km, zobowiązało się 

zbudować konsorcjum firm Kobylarnia SA, Mirbud SA i Budpol Sp. z o.o. do 

2023 r. za 259 mln zł117. 

Zakończenie 

U kresu istnienia PRL w użytkowaniu było kilka odcinków autostrad o ogól-

nej długości 257 km. Rozrzucone przestrzennie, przebiegały na południu Polski 

między Krzywą a Wrocławiem, Katowicami a Krakowem; w centrum między 

Tuszynem a Piotrkowem Trybunalskim oraz na zachodzie między Wrześnią 

a Koninem, a ich znaczenie gospodarcze, poza trasą Katowice – Kraków, było 

znikome. Po 1989 r. mimo różnorodnych problemów koncepcyjnych, finanso-

wych, technicznych i środowiskowych stopniowo tworzono sieć autostradową 

dostosowaną do potrzeb kraju, a od 2004 r. także do wymagań UE.  
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Wykres 1. Długość autostrad w Polsce w latach 1990–2020 (w km) 

Źródło: Total length of motorways, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab= 

table&plugin=1&language=en&pcode=ttr00002; GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/ 

(dostęp: 20.01.2021). 

                                       
117

 A GDDKiA, https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37375/Kolejna-umowa-na-przebu- 
dowe-A18-zostala-podpisana (dostęp 15.09.2020 r.); https://www.gddkia.gov.pl/ 
pl/a/39564/Otwarcie-ofert-na-kolejny-odcinek-A18 (dostęp: 12.10.2020); A GDDKiA, 
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40378/Wybralismy-najkorzystniejsza-oferte-na-prze-
budowe-trzeciego-odcinka-A18 (dostęp: 15.01.2021). 
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Podstawowa część sieci autostradowej powstała w systemie finansowa-

nia budżetowego przy wykorzystaniu KFD, środków UE, grantów PHARE oraz 

pożyczek BŚ, EBOR i EBI. Projektowanie i wykonawstwo należały do polskich, 

ale przede wszystkim zagranicznych biur i firm budowlanych. W rezultacie, 

znaczna część zagranicznych środków finansowych powróciła na Zachód, 

zwłaszcza do Austrii, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Szwecji i Włoch. Zdecy-

dowane przyspieszenie w budownictwie autostrad nastąpiło po wstąpieniu 

Polski do UE, a najlepszymi latami pod względem długości oddanych do ru-

chu odcinków były: 2006 – 103 km, 2011 – 213 km i 2012 – 300 km118. 

W systemie koncesyjnym, z którym wiązano duże nadzieje, zbudowano tylko 

468 km autostrad, tj. 27% ich ogólnej sieci. Niekiedy uznawano to za poziom 

zadowalający na tle innych państw europejskich119. Dla użytkowników okazały 

się one droższe od autostrad państwowych. W 2021 r. na autostradzie A2 na 

odcinku Konin – Stryków zarządzanym przez GDDKiA za przejazd samocho-

dem osobowym opłata wynosiła 10 groszy za km. Na koncesjonowanym od-

cinku Świecko – Nowy Tomyśl odpowiednio 20 groszy, zaś na odcinku Nowy 

Tomyśl – Konin aż 46 groszy120. Drastyczne różnice wzbudzały okresowe dys-

kusje na temat zapisów niejawnych umów koncesyjnych. 

W końcu 2020 r. w eksploatacji była cała autostrada A4 od granicy nie-

mieckiej do ukraińskiej, natomiast autostrada A1 umożliwiała dogodny prze-

jazd od granicy z Czechami do Częstochowy oraz od Tuszyna pod Łodzią do 

Gdańska. Autostrada A2 łączyła granicę z Niemcami z Warszawą, a dalej 

wschodnie przedmieścia Warszawy z Kałuszynem. Przebudowywana auto-

strada A6 pełniła funkcję południowo-wschodniej obwodnicy Szczecina, 

a nowa A8 – zachodniej obwodnicy Wrocławia. Autostrada A18 w przebudo-

wie otwierała nowe połączenie z Dolnego Śląska w kierunku Berlina. Łącznie 

w eksploatacji było 1712 km autostrad, tj. blisko 7 razy więcej niż w 1989 r., 

                                       
118

 S.M. Koziarski, Kierunki rozwoju sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, 
file:///D:/Dokumenty/%C5%B9r%C3%B3d%C5%82a%20PL/ATrans.%20i%20komun/ Dro-
gowy/Koziarski.pdf (dostęp: 8.09.2020). 

119
 E. Pałys, Koncesyjne autostrady. Albo dopłaca państwo, albo kierowcy , 

https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/koncesyjne-autostrady-albo-
doplaca-panstwo-albo-kierowcy-68259.html (dostęp: 15.09.2020); B. Zagożdżon, Rynek 
PPP w obszarze, infrastruktury transportu, „Przegląd Komunikacyjny” 2013, nr 4, s. 13. 

120
 https://www.autostrada-a2.pl/payments; https://www.viatoll.pl/pl/pojazdy-

osobowe/platnosci-i-stawki/stawki-oplat (dostęp: 1.03.2021). 
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w budowie i przebudowie 139 km, a na etapie przetargu 114 km odcinków 

autostrad121. Według danych Eurostatu Polska wyraźnie przesunęła się w górę 

na liście państw UE dysponujących autostradami – z 14. miejsca w 1990 r. na  

7. miejsce w 2019 r.122 

 

 

Mapa 2. Autostrady w Polsce w końcu 2020 r. 

Źródło: https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/n/niemal-140-km-

autostrad-w-realiz_40668/mapa%20autostrad%20w%20PL-01.jpg (dostęp: 15.03.2021) 

                                       
121

 Niemal 140 autostrad w realizacji, kolejne 114 km w przetargu, GDDKiA, 
https://www.gddkia.gov.pl/ (dostęp: 20.01.2021). 

122
 Total length of motorways, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab 

=table&plugin=1&language=en&pcode=ttr00002 (dostęp: 15.03.2021). 
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Building the motorway network in Poland after 1989 

Summary 

The economic backwardness of Poland during the communist era was 

demonstrated by no motorway network. In 1989, there were several spatially scattered 

sections of motorways with a total length of 257 km. After the start of the system 

transformation, despite various conceptual, financial, technical and environmental 

problems, a motorway network was gradually created, adapted to the needs of the 

country, and from 2004 also the EU. Its basic part was created in the budget financing 

system with the use of funds from the European Union, the World Bank, the European 

Bank for Reconstruction and Development and the European Investment Bank. In the 

summer of 2020, the entire A4 motorway from the German border to the Ukrainian 

border was in operation, while the A1 motorway allowed convenient travel from the Czech 

border to Częstochowa and from Tuszyn near Łódź to Gdańsk. The A2 motorway connected 

the border with Germany and Warsaw. The A6 motorway served as the south-eastern 

bypass of Szczecin, and the A8 as the western bypass of Wrocław. In total, there were 

1,712 km of motorways in operation, i.e. nearly 7 times more than in 1989. 

Key words: Poland after 1989, infrastructure, highways 
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Stracona dekada? Modernizacja PKP  

w latach dziewięćdziesiątych XX wieku 

Wprowadzenie 

Mimo relatywnej bliskości czasowej oraz głośnych, zwłaszcza w ostatnich 

latach, modernizacji (remontów) polskich kolei nadal nie doczekaliśmy się 

znaczącej liczby analiz procesów zachodzących w tym niegdyś państwowym 

kolosie „na glinianych nogach”1. Jak dowodzą ostatnie badania, wciąż znajdu-

jące się w początkowym stadium, kryzys dotknął PKP z pełną siłą już w drugiej 

połowie lat siedemdziesiątych XX w. I nie tyle miał on charakter ogólnogo-

spodarczy i wiązał się z kryzysem w pozostałych sektorach gospodarki i dzia-

łach państwa, ile przede wszystkim systemowy i wewnętrzny2. W tej sytuacji 

                                       
1
 Nasza kolej. Dlaczego i jak ją restrukturyzować, mps broszury, październik 1994, 

nakład 100 egz., s. 44. 
2
 D. Keller, Węgiel czy pasażer? O pierwszeństwo przewozu… Śląska Dyrekcja Okręgo-

wa Kolei Państwowych w Katowicach w latach 1975–1980 [w:] PRL na pochylni (1975–
1980), red. M. Bukała, D. Iwaneczko, Rzeszów 2017, s. 462–478; tenże, Monopol, nowocze-
sność, skansen? PKP w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych XX w. – przyczynek [w:] Aby 
Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej. PRL w latach 1970–1975, red. M. Bukała, D. 
Iwaneczko, Rzeszów–Warszawa 2019, s. 254–275; tenże, W świetle największych przewo-
zów. PKP w latach 80. XX wieku – przyczynek badawczy [w:] A jednak kolej II. Kolej wobec 
kryzysów, red. T. Przerwa, D. Keller, B. Kruk, Lubin–Opole 2020, s. 75–83; K. Dworaczek, 
NSZZ „Solidarność” w PKP w latach 1980–1989. Przykład Dolnośląskiej Dyrekcji Okręgowej 
Kolei Państwowych, Wrocław–Warszawa 2020. Symboliczne pozostają relacje Polskich 
Kolei Państwowych (PKP) z władzami partyjnymi województwa katowickiego. Aktualny stan 
badań obejmuje jedynie lata sześćdziesiąte XX w. Wiadomo jednak, że PKP wykazywały się 
biernością i usiłowały torpedować działania władz partyjnych i gospodarczych związane 
choćby z inwestycjami (np. Rybnicki Okręg Węglowy). Por. D. Keller, Komitet Wojewódzki 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach wobec problemów komunikacyjnych 
województwa katowickiego w latach sześćdziesiątych XX w. Przyczynek badawczy 
[w:] „W województwie i w terenie”. Działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na 
szczeblu lokalnym, red. A. Dziuba, B. Tracz, Katowice–Warszawa 2022, s. 181–202. 
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przełom 1989 r. był dla PKP, jak się wydaje, szokiem większym niż dla reszty 

społeczeństwa – gdyż jedyną strategią działania, oficjalnie wyrażoną przez 

organy przedsiębiorstwa, była już wówczas likwidacja. Istniejącą literaturę 

tematu można podzielić na dwie grupy – pochodzącą ze środowiska inżynier-

skiego, w dużej mierze związanego z przedsiębiorstwem PKP, do której będę 

odwoływał się w tekście, ale która najczęściej miała charakter opisu podej-

mowanych działań albo ich projektów3, oraz drugą – a w niej próby oceny 

tych inicjatyw. Tworzy ją bardzo ważne opracowanie, dla którego PKP jest 

tłem, a które dotyczy badań nad konfliktem przemysłowym4, a także szereg 

analiz pochodzących ze środowiska geografów transportu i historyków5, 

z najgłośniejszą, choć niestety nazbyt upolitycznioną, książką Karola Tramme-

ra Ostre cięcie6. Z racji pandemii należy niniejsze studium traktować, mimo 

swojej objętości, jako przyczynek badawczy. 

                                       
3
 Warto tutaj wymienić przede wszystkim opracowania rocznicowe, które w latach 

dziewięćdziesiątych wydały niektóre Dyrekcje Okręgowe Kolei Państwowych (DOKP). 

W tym miejscu przypomnę jedynie najciekawszą, autorstwa Henryka Zięby. Obszerne 

trzytomowe opracowanie obejmuje historię od początków kolei w Wielkopolsce po 

2000 r. Zwraca uwagę nierównowaga objętości (najobszerniejszy jest tom poświęcony 

okresowi 1945–1992), ostatni tom obejmuje okres po 1993 r. H. Zięba, Monografia 

Zachodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Poznaniu. Okres 1993–2000, 

Poznań 2001. 
4
 M.R. Szczepański, Konflikt przemysłowy w Polskich Kolejach Państwowych w la-

tach 1989–2005. Podłoże, przebieg, znaczenie polityczne, Toruń 2014. To jest, na dziś, 

podstawowe opracowanie dziejów PKP w tej dekadzie, choć nie wyszło spod pióra 

historyka. 
5
 A. Ciechański, Rozwój i regres sieci kolei przemysłowych w Polsce w latach 1881–

2010, Warszawa 2013; Z. Taylor, Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce, Warszawa 

2007; T. Bocheński, Połączenia komunikacji zbiorowej między wybranymi miastami 

w Polsce [w:] Przestrzeń w badaniach geograficznych, red. K. Fortuniak, J. Jędruszkie-

wicz, M. Zieliński, Łódź 2012, s. 192–198; tenże, Przemiany towarowego transportu 

kolejowego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, Szczecin 2016; tenże, Dostęp wybra-

nych miast w Polsce do kolei, „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG” 2016, t. 19, 

s. 62–71. Warto zauważyć, że w większości opracowań poświęconych dziejom kolei 

wydarzenia tego czasu są postrzegane w kategorii upadku, którego winowajcą najczę-

ściej bywają okoliczności niezależne od PKP lub też dla których nie wskazuje się źródła; 

co widać w cytowanych w artykule pracach. Najczęściej temu okresowi nie poświęca 

się również zbyt dużo uwagi. 
6
 K. Trammer, Ostre cięcie. Jak niszczono polską kolej, Warszawa 2019,  

s. 43–103. 
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Punkty milowe 

W dziejach przedsiębiorstwa państwowego PKP, największego, choć po 

raz kolejny trzeba to podkreślić – niejedynego właściciela i przewoźnika kole-

jowego w Polsce (a jednocześnie największego przedsiębiorstwa w kraju), 

można wyróżnić w analizowanym okresie kilka kluczowych momentów. Jesz-

cze 27 kwietnia 1989 r. znowelizowano ustawę o przedsiębiorstwie7, co 

w kolejnych latach dwukrotnie powtórzono – 19 października 19918, 6 lipca 

1995 r.9 (wraz z drobnymi nowelizacjami wynikającymi ze zmian innych ustaw 
                                       

7
 DzU RP 1989, nr 26, poz. 138. Do kluczowych jej postanowień należy zaliczyć 

m.in. uznanie pracowników PKP za funkcjonariuszy publicznych, katalog działalności 
PKP (przewóz osób i rzeczy, utrzymanie i naprawa infrastruktury kolejowej, budowa, 
przebudowa i modernizacja kolei, produkcja i naprawa specjalistycznych maszyn 
i urządzeń dla potrzeb kolei, prowadzenie spedycji krajowej i międzynarodowej, dzia-
łalność wewnętrznej specjalistycznej sieci telekomunikacyjnej), obejmujący m.in. część 
zadań administracji państwowej, systemu oświaty i wychowania, świadczeń emerytal-
nych oraz ochrony zdrowia. W ślad za tym, tradycyjnie, zreorganizowano również 
wewnętrzne struktury PKP. P. Nadolski i in., Węzeł kolejowy Katowice, Rybnik 2017, 
s. 233. Lokalnie: H. Zięba, dz. cyt., s. 9–13, 20–22, 28–37. Najwyższa Izba Kontroli 
wskazywała, że działania takie, mimo „braku określenia ostatecznego kształtu projek-
towanej reformy”, PKP realizowało w sposób stały, ale całkowicie nieskoordynowany, 
skutkujący chaosem wewnątrz przedsiębiorstwa. M.R. Szczepański, dz. cyt., s. 146. 

8
 DzU RP 1991, nr 107, poz. 463. Ustawa zmieniała cele przedsiębiorstwa: „zarzą-

dzanie i eksploatacja państwowych kolei użytku publicznego”, ograniczała poprzedni 
katalog działalności (przewóz osób i rzeczy, budowa, przebudowa i modernizacja kolei, 
prowadzenie spedycji krajowej i międzynarodowej), dając możliwość (co też zrealizo-
wano) wydzielenia z PKP zakładów napraw infrastruktury oraz taboru (decyzją Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej w oparciu o upoważnienie zawarte w art. 2 ust. 1 
znowelizowanej ustawy). Na mocy tej noweli w znacznym stopniu ograniczano zatrud-
nienie w PKP, przesuwając pracowników do nowych przedsiębiorstw. 

9
 DzU RP 1995, nr 95, poz. 474. Procedowana od 1992 r. (druk nr 582 – poselski 

i 896-A – rządowy). Warto zauważyć, że projekt poselski przewidywał m.in. wyodręb-

nienie linii kolejowych o podstawowym znaczeniu (co w komisjach zdefiniowano jako 

ważnych gospodarczo, społecznie, militarnie i ekologicznie), podpisanie pięcioletniej 

umowy między PKP a państwem z corocznie podpisywanym protokołem regulującym 

wzajemne oczekiwania stron. Co ciekawe, w komisji uwidoczniła się różnica między 

rządem a posłami. Stanowisko rządowe dążyło do zachowania status quo, posłowie 

chcieli modernizacji wzajemnych relacji. Sprawozdanie stenograficzne Sejmu RP 

1 kadencji, 27 maja 1993 r., Sprawozdanie posła Wojciecha Wardackiego. Warto pa-

miętać, że w ślad za tą nowelizacją szły również rządowe projekty ustawy o liniach 

kolejowych (ostatecznie w formie dużej ustawy z rozporządzeniami wykonawczymi – 
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oraz samodzielna zmiana z 1998 r.)10. W latach 1992–1993 państwo zrezy-

gnowało z realizacji zapisów ustawowych i zaprzestało w pełni dofinansowy-

wać działalności PKP11.  

Na początku 1993 r. Klub Parlamentarny Polski Program Liberalny przed-

stawił założenia projektu modernizacji ustawy o PKP przewidujące dążenie do 

komercjalizacji działań PKP, zdecentralizowanie zarządzania (ale z zachowa-

niem funkcji kontrolnych państwa), wprowadzenie „ekonomicznie popraw-

nych” rozwiązań organizacyjnych, dostosowanie PKP do zasad obowiązują-

cych w kolejach Europy Zachodniej oraz umożliwienie dalszej restrukturyzacji 

firmy poprzez przekształcenia własnościowe. Po 1991 r. w PKP rozpoczęto 

II etap restrukturyzacji, którego cechami były m.in. częściowa komercjalizacja, 

                                    

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym, DzU RP 1997, nr 96, 

poz. 591) oraz ustawy Prawo przewozowe (Ustawa z dnia 2 września 1994 r. o zmianie 

ustawy – Prawo przewozowe, DzU RP 1994, nr 111, poz. 536), przyjęte przez Radę 

Ministrów 25 maja 1993 r. (Sprawozdanie stenograficzne Sejmu RP 1 kadencji, 27 maja 

1993 r., Wypowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki 

Morskiej Tadeusza Szozdy). W toku dyskusji poselskiej wysunięto również wniosek 

o powołanie (nową ustawą) agencji rządowej, która przejęłaby od PKP zagospodaro-

wanie kolejowych nadwyżek w zatrudnieniu. Nowelizacja dawała, zdaniem części po-

słów, nadzieję na odejście od pełnego nadzoru ministerstwa nad przedsiębiorstwem 

oraz zwrócenie uwagi na rynkowe funkcjonowanie PKP. Sprawozdanie stenograficzne 

Sejmu RP 1 kadencji, 27 maja 1993 r., Wypowiedź posła Andrzeja Szarawarskiego. 

Ważną zmianą proponowaną przez nowelizację było rozliczanie PKP w dotacji z pocią-

gokilometrów, co wydawało się wszakże posłom ryzykowne ze względu na możliwość 

realizacji przewozów w celu zwiększenia rekompensaty, a nie w celach społecznych czy 

gospodarczych (Sprawozdanie stenograficzne Sejmu RP 1 kadencji, 27 maja 1993 r., 

Wypowiedź posła Jana Króla). Kolejne lata pokazały jednak sytuację odwrotną, czyli 

wymuszanie dotacji. Kwestią drugorzędną był spór w obu koncepcjach o zachowanie 

zapisów na temat kolejowej służby zdrowia czy szkolnictwa kolejowego, które rząd 

uznawał za zbędne. Sprawozdanie stenograficzne Sejmu RP 1 kadencji, 27 maja 1993 r., 

Wypowiedź posła Jana Kulasa. Źródłem późniejszych sporów stało się powołanie usta-

wą Rady i Zarządu PKP, które nie potrafiły dojść do porozumienia w codziennym funk-

cjonowaniu.  
10

 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwie pań-

stwowym „Polskie Koleje Państwowe” (DzU RP 1998, nr 162, poz. 1120). Pomijam 

w tym momencie projekty odrzucone na różnych etapach procesu legislacyjnego (np. 

rządowy projekt w sprawie zmiany zasad finansowania PKP, druk nr 61 z 26 listopada 

1997 r.). 
11

 M.R. Szczepański, dz. cyt., s. 131. 
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przejście na sektorową (a nie obszarową) strukturę zarządzania, racjonalizacja 

zatrudnienia i (w założeniach) dostosowanie techniczne do norm obowiązu-

jących w Europie Zachodniej. Symbolicznym podsumowaniem tego etapu 

może być nadzieja zapisana w dyskusji parlamentarnej, że nowelizacja 

(z 1995 r.) wprowadzi „bardzo precyzyjny system dotowania deficytowych 

przewozów pasażerskich, umożliwiający bezpośrednią kontrolę państwa nad 

tego typu wydatkami budżetowymi”12. Procedowany równocześnie projekt 

rządowy, w wielu miejscach wspólny z poselskim (ale i oczekiwany przez 

PKP13), zakładał m.in., że PKP otrzyma w nieodpłatny zarząd linie kolejowe, 

zachowa funkcje przewoźnika i zarządcy, wewnętrzną strukturę pozostawiając 

do decyzji PKP. Z kolei projekt poselski zakładał m.in., że o dopuszczeniu in-

nych przewoźników i o kwocie opłat za użytkowanie torowisk decydować 

będzie PKP, a minister będzie zatwierdzał rozkład jazdy pociągów (dla ustale-

nia kwoty wyrównania strat, którego nośnikiem rozliczeniowym miał być 

wspomniany pociągokilometr). W rzeczywistości ostateczne brzmienie usta-

wy było bardzo kompromisowe14. 

                                       
12

 Sprawozdanie stenograficzne Sejmu RP 1 kadencji, 27 maja 1993 r., Wypowiedź 

posła Jana Pamuły. 
13

 Nasza kolej…, s. 41–42. PKP zakładało, że otrzyma od państwa pokrycie deficy-

tów w przewozach pasażerskich, zapewnienie utrzymania i modernizacji sieci, gwaran-

cję wyrównania ulg taryfowych, utrzymania kolejowej służby zdrowia, emerytur 

i szkolnictwa oraz wydatków związanych z wojskowymi potrzebami Polski. Oferowało 

natomiast rozwój i modernizację sieci (pod warunkiem otrzymania środków), pobiera-

nie opłat za korzystanie z infrastruktury od przewoźników obcych, ofertę usługową 

i przewozową „w godziwych standardach”, podlegającą corocznej modernizacji. Ozna-

cza to, że PKP chciało zachować swoją pozycję wobec państwa, a jednocześnie, de 

facto, stanowić organ nadzoru nad swoją potencjalną konkurencją. 
14

 Sprawozdanie stenograficzne Sejmu RP 1 kadencji, 27 maja 1993 r., Wypowiedź 

podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej Tadeusza 

Szozdy. DzU RP 1995, nr 95, poz. 474. Warto zauważyć, że ta ustawa ponownie posze-

rzała zakres działania przedsiębiorstwa (o przygotowanie kolei do zadań obronnych 

państwa, prowadzenie sieci telekomunikacyjnej), zachowując wypłatę świadczeń eme-

rytalnych (choć ze środków ZUS) oraz kolejową ochronę zdrowia. Ustawa przewidywa-

ła, że Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wykaz linii kolejowych o pań-

stwowym znaczeniu (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1996 r. 

w sprawie określenia wykazu linii kolejowych o państwowym znaczeniu – DzU RP 1996, 

nr 112, poz. 538). Skarb Państwa ponosić miał koszty utrzymania linii wymienionych 

w wykazie oraz likwidacji linii nieczynnych (art. 15 ustawy).  
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Tabela 1. Wyniki przedsiębiorstwa PKP w latach 1995–2001 

Wymiar 1995 1999 2000 2001 

Zobowiązania (w mln zł) 1503,1 6312,4 7193,4 8510,6 

Płynność finansowa I stopnia (w %); min. 100% 46,1 13,2 12,4 11 

Źródło: M.R. Szczepański, dz. cyt., s. 137. 

 

 

Wykres 1. Wynik finansowy działalności PKP w latach 1991–2002 

Źródło: M.R. Szczepański, dz. cyt., s. 137. 

Niepodpisanie umowy (wymaganej w nowelizacji z 1995 r., a oczekiwanej 

przez PKP) oraz rządowe plany z 1997 r. zmiany jej postanowień w zakresie 

wysokości dotacji dla przewozów pasażerskich15 doprowadziły do sytuacji, 
                                       

15
 J. Engelhardt, Zarządzanie publicznym transportem kolejowym w Polsce w la-

tach 1990–2018, „Transport Miejski i Regionalny” 2018, nr 11, s. 18. O niezrozumieniu 

istoty sporu na forum parlamentu świadczą dwie wypowiedzi posłów. Poseł Andrzej 

Szarawarski (SLD) podkreślił, że koszt przewozu jest stały niezależnie od liczby przewo-

żonych osób, z kolei Krzysztof Kłak (AWS) zwrócił uwagę, że spadek nakładów na PKP 

przyniesie ograniczenie przewozów, a w ślad za tym zmniejszenie zatrudnienia. 

W istocie opinie te dogmatycznie zakładały, że PKP nie może podjąć próby walki kon-
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w której PKP w 1998 r. zaprzestało regulować swoje należności i jedynie brak 

możliwości ustawowych spowodował, że wierzyciele nie wystąpili z wnio-

skiem o upadłość (tabela 1, wykres 1)16 (wyłącznie w I kwartale 1998 r. na 

działalności operacyjnej PKP straciło ponad 400 mln zł, w samym kwietniu 

200 mln zł; problem pogłębiał się17).  

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zdecydował 26 czerwca 1999 r., że 

do 2003 r. zatrudnienie na PKP ma zmniejszyć się z 208 tys. do 145 tys. osób 

(w 1990 r. zatrudniało ponad 300 tys. osób18), zaplanowano także likwidację 

                                    

kurencyjnej o klienta np. lepszym (dostosowanym do potrzeb, oferującym częstsze 

połączenia) rozkładem jazdy. Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Komisji Fi-

nansów Publicznych i Komisji Transportu i Łączności Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

9 grudnia 1997 r. Warto zauważyć ustalenia NIK, który podkreślał, że 29 czerwca 

1998 r. zespół powołany przez ministra, oceniając stan PKP, wskazał m.in. „Brak wła-

ściwego nadzoru nad kształtowaniem się kosztów. Wzrost kosztów znacznie przekro-

czył wzrost przychodów. O braku nadzoru świadczy również to, że PKP nie były w sta-

nie podać wielkości kosztów w podziale na poszczególne rodzaje przewozów” (Wyniki 

kontroli NIK Realizacja ustawy z dnia 6 lipca 1995 r. o Przedsiębiorstwie Państwowym 

Polskie Koleje Państwowe, nr ewid. 187/1999/P/98/121/DTL, s. 28). Zrozumiałe jest 

zatem zwlekanie ministerstwa z podpisaniem wymaganej prawem umowy. 
16

 R. Olejniczak, Możliwe scenariusze, „Nowe Sygnały” 1999, nr 24, s. 6–7. Ustawa 

o przedsiębiorstwie PKP w wersji z 1989 r. zakładała, że „Skarb Państwa nie odpowiada 

za zobowiązania PKP” (DzU RP 1989, nr 26, poz. 138, art. 17, ust. 4). Prawo upadło-

ściowe przewidywało wówczas, że nie można ogłosić upadłości PKP (choć wprowadzo-

no to dopiero Ustawą z dnia 31 lipca 1997 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta 

Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo upadłościowe i niektórych 

innych ustaw – DzU RP 1997, nr 117, poz. 751), z zastrzeżeniem że właściwy organ 

reprezentujący Skarb Państwa zgłosi sprzeciw i przejmie zobowiązania dłużnika. Fak-

tycznie zatem nie można było skutecznie doprowadzić do upadłości PKP, choć prezes 

Zarządu PKP Jan Janik wprost przyznawał, że Ministerstwo Finansów uznawało PKP za 

„bankruta obciążającego budżet państwa”. A.K., Nie mamy czasu, „Nowe Sygnały” 

1998, nr 30, s. 3. 
17

 KAL, Straty nie do odrobienia, „Nowe Sygnały” 1998, nr 23, s. 3. Co ciekawe, po-

zostałe artykuły w tym numerze czasopisma nadal nie poświęcają problemowi wiele 

miejsca. Samo w sobie to zjawisko jest ciekawe, bowiem branżowa (lub nawet firmo-

wa, bo za taką uchodziły „Sygnały” i ich następcy) prasa w istocie nadal skupiała się 

głównie na sprawach zawodowych/pracowniczych, a nie samej reformie.  
18

 W I etapie restrukturyzacji w wyniku decyzji podjętych na podstawie nowelizacji 

ustawy z 1991 r. z PKP wydzielono 72 przedsiębiorstwa z ich personelem, a jednocze-

śnie zwolniono ok. 47 tys. osób. Sprawozdanie stenograficzne Sejmu RP 1 kadencji, 

27 maja 1993 r., Wypowiedź posła Stanisława Barana. Do 1995 r. były to jedyne zwol-
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6 tys. km linii kolejowych19 (głównie na zachodzie Polski) i pozostawienie je-

dynie 16 tys. km20. Jednocześnie istniały dwa zespoły opracowujące projekt 

dalszych działań – zespołem przy KERM kierowała Barbara Litak-Zarębska, 

natomiast drugi zespół działał przy branżowym ministerstwie. Znamienna jest 

różnica proponowanych przez oba podmioty lekarstw – pierwsza grupa suge-

rowała np. podział PKP na wiele spółek (regionalnych), podlegających prywa-

tyzacji i samodzielnie regulujących zwolnienia pracowników, a jednocześnie 

zachowanie PKP, a później przekształcenie ich w jednoosobowe spółki skarbu 

państwa („spółka odpowiedzialna za przewozy osobowe, za tabor czy np. 

spawanie”) – ministerstwo proponowało tutaj otworzenie holdingu nadzoro-

wanego przez ministra21. 

Epokę lat dziewięćdziesiątych kończy wydanie ustawy o restrukturyzacji, 

komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje 

Państwowe 24 września 2000 r.22 Długotrwałe boje o przebieg tych prze-

kształceń wiązały się m.in. z projektem poselskim z 1997 r. Przy okazji jego 

publikacji (przewidywano wówczas wydzielenie tzw. Nowego PKP oraz agencji, 

                                    

nienia zbiorowe w przedsiębiorstwie. Wszystkie pozostałe klasyfikowano jako: za poro-

zumieniem stron (12%), odejścia (7%), dyscyplinarne (11%), emerytury (41%), inne 

przyczyny (25%). M.R. Szczepański, dz. cyt., s. 275. 
19

 PKP konsekwentnie używało tej liczby. Już w 1993 r. opracowano w Dyrekcji 
Generalnej PKP Określenie racjonalnego układu linii kolejowych w Polsce, którego reali-
zacja miała dać zmniejszenie wpływów ok. 75 mld zł/rok (7,5 mln nowych zł), przy 
zmniejszeniu kosztów sięgającym nawet 2 bln zł/rok (200 mln nowych zł). Nasza ko-
lej…, s. 29–30. 

20
 W 1999 r. (na rozkład 1999/2000) eksploatowano 22 113 km linii kolejowych, a na 

ok. 2000 zawieszono przewozy. Na odcinkach tych przewidziano 2988 stałych ograniczeń 
prędkości, w tym 2338 ze względu na zły stan nawierzchni. W kolejnym rozkładzie liczba ta 
miała ulec dalszemu zwiększeniu, odpowiednio do 3532 i 3152. J. Grudzień, Dążenie do 
stabilizacji, „Nowe Sygnały” 1999, nr 48, s. 16–17. Por. Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 8 lutego 2000 r. w sprawie wykazu linii kolejowych, które ze względów gospodar-
czych, społecznych, obronnych lub ekologicznych mają znaczenie państwowe (DzU RP 
2000, nr 13, poz. 156); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 
wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym (DzU RP 2004, nr 273, poz. 2073). 

21
 M. Przybylski, Kolej ma zostać holdingiem, „Nowe Sygnały” 1999, nr 30, s. 19 

(przedruk z „Rzeczpospolitej”). 
22

 Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsię-
biorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (DzU RP 2000, nr 84, poz. 948). 
Projekt rządowy: „Nowe Sygnały” 1999, nr 40, s. 9–14 i nr 40. Pierwsze dyskusje par-
lamentarne rozpoczęto 23 października 1998 r. (wpływ druk nr 674).  
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która uporządkowałaby kwestie zbędnego majątku23) przypomniano m.in., że 

w 1994 r. pisano: „sprawą podstawową dla dalszych etapów niezbędnego re-

formowania PKP i zwiększenia efektywności ekonomicznej tego przedsiębior-

stwa jest uwolnienie go od nadmiaru majątku i personelu oraz przygniatających 

obciążeń typu socjalnego… Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że rozwią-

zywanie tych trudnych i skomplikowanych problemów własnymi siłami PKP, 

wewnątrz przedsiębiorstwa, postępuje powoli i jest mało skuteczne. […] Pro-

jekty ustawy o PKP pomijają tę fundamentalną kwestię, wobec której brak do-

tychczas «woli politycznej». […] Koszty oczekiwania będą wysokie”24. 

Wymienione wyżej kluczowe momenty dla dziejów PKP zostaną dopełnio-

ne kilkoma ważnymi analizami. Przede wszystkim będzie to identyfikacja „róż-

nicy poziomów” pomiędzy kolejami Europy Zachodniej a Europy Środkowo- 

-Wschodniej wskazana przez Andrzeja Gołaszewskiego. Drugim elementem 

będzie „głośna”, ale nigdy nie wydana broszura firmowana przez Dyrekcję Ge-

neralną PKP pt. Nasza kolej. Dlaczego i jak ją restrukturyzować25. Działalność 

PKP była ówcześnie kontrolowana wielokrotnie przez Najwyższą Izbę Kontroli, 

która wskazywała nie tylko zaniedbania ze strony rządu, ale i przedsiębiorstwa – 

efekty tych kontroli zostaną tu również zreferowane26.  

Ograniczenia 

Warto jeszcze odnotować systemowe ograniczenia, które trapiły polskie 

kolejnictwo w tym czasie. Przede wszystkim przemiany gospodarcze, w tym 

upadek lub restrukturyzacja firm, spowodowały w pewien sposób „natural-
                                       

23
 Spójne z projektem PKP: Nasza kolej…, s. 28–29. 

24
 S. Poźniak, Poselski projekt ustawy o restrukturyzacji PKP, „Przegląd Komunika-

cyjny” 1997, nr 6, s. 11-13.f 
25

 Nasza kolej… Za udostępnienie jej kopii dziękuję niniejszym Karolowi Trammerowi. 
Warto już w tym miejscu odnotować specyficzny język tego materiału, bardzo bezpośredni.  

26
 Syntetycznie ujmuje je Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania trans-

portu drogowego i kolejowego w latach 1990–2004, Warszawa listopad 2005, 
nr 161/2005/P/05/067/KKT. W tym czasie przeprowadzono 45 kontroli, np. kontroli 
bezpieczeństwa ruchu (1991), restrukturyzacji transportu kolejowego (1993), kontroli 
kosztów PKP (1995 – Wyniki kontroli NIK Realizacja ustawy z dnia 6 lipca 1995 r. 
o Przedsiębiorstwie Państwowym Polskie Koleje Państwowe, nr ewid. 187/1999/ 
P/98/121/DTL) czy o działalności pozaprzewozowej (w tym zawieszaniu przewozów 
oraz likwidacji linii) PKP (w 1998) (tamże, s. 161–164).  
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ny” skutek dla PKP, a więc spadek liczby przewiezionych podróżnych oraz 

przewożonej masy towarowej27. Jak wynika z danych zamieszczonych w tabe-

lach 2–5, cała dekada charakteryzowała się spadkami przekraczającymi jed-

nak wskaźniki ogólnogospodarcze; utrwalały się procesy widoczne już od lat 

siedemdziesiątych, kiedy dynamika wzrostu przewozów kolei miała znacznie 

niższy poziom niż w innych sektorach transportu. 

Tabela 2. Przewozy pasażerów realizowane przez PKP w latach 1990–2000 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 2000 

Mln pasaż 787 650 548 540 494 465 433,5 400,8 360,7 

Mln pas-km 50 339 40 089 32 554 30 845 27 595 26 622 26 558 26 187 24 084 

Źródło: S.P., Kolejowe przewozy pasażerskie, „Przegląd Komunikacyjny” 1997, nr 6, 

s. 18; M.R. Szczepański, dz. cyt., s. 133, 136. 

Tabela 3. Przewozy towarów realizowane przez PKP w latach 1990–2000  

(w tym węgiel) 

 1990 1995 1998 2000 

Mln ton 281,7 225,3 206,4 187,2 

Źródło: M.R. Szczepański, dz. cyt., s. 136. 

Tabela 4. PKB Polski w latach 1989–1998 

 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Produkt krajo-
wy brutto 
(ceny stałe) — 
rok poprzedni  
= 100 

100,2 88,4 93 102,6 103,8 105,2 107 106,2 107,1 105 104,5 104,3 

w tym wartość 
dodana brutto 

- - 92,3 102,5 103,5 104,9 106,7 105,7 106,4 104,8 104,3 104 

Źródło: Polska 1989–2014, Warszawa 2014, s. 17–18. 

                                       
27

 Dobrze ten proces widać w lokalnej skali. M. Jerczyński porównał obciążenie odcin-
ków linii w rejonie Koluszek w 1966, 1971, 2001 i 2018 r. Między 1971 a 2001 r. widoczne 
są nawet 50-procentowe spadki. M. Jerczyński, Węzeł kolejowy Koluszki, Łódź 2020, s. 154–
155. Podobnie na magistrali węglowej. G. Kotlarz, H. Dąbrowski, E. Wieczorek, Magistrala 
węglowa, wyd. II, Rybnik 2017, s. 394–395; K. Trammer, dz. cyt., s. 45–49. 
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Tabela 5. Ludność Polski w latach 1989–2000 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Stan na  
31 XII  
w tys. 

37 988 38 073 38 144 38 203 38 239 38 265 38 284 38 294 38 290 38 277 38 263 38 254 

Źródło: Polska 1989–2014, Warszawa 2014, s. 13–14. 

W rzeczywistości zatem upadek pozycji PKP był znacznie większy, niż mo-

głaby na to wskazywać sytuacja społeczno-gospodarcza Polski. Stabilna liczba 

ludności kraju, ale też i dość stabilny (dla tej analizy) poziom PKB nie znajduje 

odbicia w statystykach przewozowych. Szczególnie dotkliwa dla PKP była re-

strukturyzacja górnictwa. W rzeczywistości bowiem co najmniej od lat sześć-

dziesiątych XX w. zdecydowaną większość przewożonej masy towarowej PKP 

stanowiły węgiel kamienny i towary masowe28. Ich brak spowodował w krótkiej 

perspektywie nadmiar wagonów węglarek, a jednocześnie niedobór wagonów 

specjalistycznych, które mogłyby pozyskać nowe nadania dla przedsiębior-

stwa29. Co prawda, dane na temat liczby taboru (widoczne w tabeli 6) pokazują 

jego stopniowe unowocześnianie (rezygnacja z lokomotyw parowych), ale jed-

nocześnie spadające zapotrzebowanie na czynny tabor. 

Tabela 6. Średni dobowy czynny tabor PKP w latach 1980–1993 

Wyszczególnienie 1980 1990 1991 1992 1993 

Lokomotywy 

Elektryczne 1406 1705 1515 1354 1383 

Spalinowe 2832 2268 1899 1586 1547 

Parowe 1442 103 49 11 7 

Elektryczne zespoły trakcyjne 887 1052 1089 1025 1015 

Wagony towarowe 194 854 89 940 71 641 62 092 62 154 

w tym kryte 33 296 12 981 6875 5997 5564 

węglarki 115 199 51 522 45 760 40 183 41 286 

platformy 21 502 12 334 8640 6826 6287 

cysterny 12 818 5574 4463 4434 5065 

Wagony do przewozu podróżnych 5734 5515 5143 4695 4574 

Źródło: Mały rocznik statystyczny 1994, Warszawa 1994, s. 262. 

                                       
28

 Por. Japan International Cooperation Agency, The Study of Privatization of 
Polish State Railways in Poland. Final Report, February 1998, s. 3–71. 

29
 PKP jeszcze przed 1989 r. podejmowało aktywne działania mające na celu znie-

chęcenie nadawców przesyłek innych niż masowe do korzystania ze swoich usług. 
J. Grudzień, Węglowa zapaść, „Nowe Sygnały” 1999, nr 29, s. 8. Por. nieliczne, acz 
ważne sukcesy: H. Zięba, dz. cyt., s. 59–70. 
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„Konkurencją” dla PKP stał się również pęd społeczeństwa ku motoryzacji 

indywidualnej. Zjawisko to, dobrze opisane w literaturze, przyspieszyło 

w omawianych latach. Jak jednak podkreślił ostatnio Ariel Ciechański, czę-

ściowo była to motoryzacja przymusowa, związana z zaniechaniem działalno-

ści przewoźników publicznych i brakiem alternatywnych środków transpor-

tu30. Trzeba bowiem pamiętać, że ówcześnie upadek dotknął w równym 

stopniu lokalne Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej. Ciekawym 

konkurentem dla PKP, tak się pozycjonował, był także „Polski Express”. Dyna-

miczne reakcje na popyt, konkurencyjne ceny uwzględniające lokalny rynek, 

skuteczna reklama oraz nowoczesny tabor spowodowały, że w krótkiej per-

spektywie (do 1998 r.) firma ta osiągnęła rynkowy sukces31.  

Należy również pamiętać, że polska sieć kolejowa miała w istocie kształt 

powstały jeszcze w długim XIX w., uzupełniony inwestycjami z okresu między-

wojennego. Po 1945 r. oddano kilka ważnych odcinków linii kolejowych, nato-

miast faktyczne zrównoważenie gęstości sieci nastąpiło poprzez jej likwidację, 

a nie budowę32. Ważnym elementem wpływającym na sytuację PKP, w tym na 

jego postrzeganie, były również strajki pracowników przedsiębiorstwa – odbija-

ły się one sporym echem i wpływać mogły na wizerunek firmy33. Ostatnim 

elementem niezależnym od PKP była rejterada państwa z wpływu na moderni-

zację tej gałęzi. PKP miało bardzo silną pozycję w branżowych ministerstwach, 

wynikającą z brzmienia obowiązującego prawodawstwa. Z perspektywy pań-

stwa ważne było dostosowanie kolei do ustawodawstwa unijnego34, powołano 
                                       

30
 Por. wartościowe badania dotyczące Bieszczad. A. Ciechański, Zmiany w sieci 

transportu publicznego na obszarach Beskidu Niskiego i Bieszczad 1990–2019 i ich 
konsekwencje, „Studia Regionalne i Lokalne” 2020, nr 3, s. 49–77; Z. Taylor, Ocena 
transformacji systemowej w polskim transporcie lądowym, „Studia Komitetu Prze-
strzennego Zagospodarowania Kraju”, t. 183, 2018, s. 301–314. 

31
 A. Żurkowski, PKP a „Polski Express” – trzy lata konkurencji, „Przegląd Komuni-

kacyjny” 1998, nr 4, s. 9–15. 
32

 Tematem otwartym pozostaje analiza ekonomiczna zlikwidowanych linii kole-
jowych na zachodzie Polski. Cytowane w literaturze badania realizowało PKP, które, 
paradoksalnie, nie było zainteresowane ich istnieniem (ograniczano remonty, masowo 
stosowano reliktowe tzw. pociągi mieszane), zatem dążyło do przedstawienia ich 
w niekorzystnym świetle. Postulatem badawczym winno być przeprowadzenie ponow-
nych analiz tych odcinków z uwzględnieniem współczesnych metod badawczych. 

33
 Nasza kolej…, s. 8. 

34
 Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie roz-

woju kolei wspólnotowych (91/440/EWG). 



Dawid Keller 

 

 

476 

odpowiedniego urzędnika do przeprowadzenia procesu restrukturyzacji35, ale 

w istocie – co dobrze widać w zachowanych dyskusjach komisji parlamentar-

nych – PKP modernizowało się samo, z wykorzystaniem swoich środków (ogra-

niczone dotacje36) i swoich kompetencji, wreszcie często dyskutując „samo 

z sobą”37.  

Modernizować – ale co? 

Wymienione źródła i analizy, a także obfite piśmiennictwo z epoki wska-

zują szereg sfer, które wymagały działań modernizacyjnych. Trafnie wylicza je 

Andrzej Gołaszewski (tabela 7). Co ciekawe, proponowane przez niego recep-

ty dotyczyły jednak głównie przewozów międzynarodowych, względem któ-

rych proponował wykorzystanie rozkładowych rezerw, ograniczenie czasu 

postojów na granicach czy też tworzenie relacji bezpośrednich – wszystko to 

jego zdaniem wymagało jednak również nakładów infrastrukturalnych. Symp-

tomatyczne jest, że w kolejnych numerach periodyku nie podjęto z autorem 
                                       

35
 W rządowym „Programie restrukturyzacji PKP” określono cele tych działań: 

wzrost udziału transportu kolejowego w przewozach, osiągnięcie rentowności, popra-
wa oferty przewozowej, poprawa bezpieczeństwa, przygotowanie do konkurencji na 
rynku unijnym, wzmocnienie transportu publicznego w aglomeracjach (w tym wspólna 
taryfa – poza incydentalnymi przypadkami nigdy nie zrealizowana), aktywizacja zawo-
dowa pracowników kolejowych. Zakładano, że ze względu na niższe koszty zewnętrzne 
transportu kolejowego niż drogowego miał on być promowany w systemie transpor-
towym Polski. ak, Cele restrukturyzacji, „Nowe Sygnały” 1999, nr 29, s. 4–5.  

36
 Wysokość dotacji do PKP w latach 1991–1998 jako część budżetu państwa: 1991 

– 1,33%, 1992 – 1,21%, 1993 – 1,29%, 1994 – 0,98%, 1995 – 0,77%, 1996 – 0,52%, 1997 
– 0,53%, 1998 – 0,39%. Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Komisji Transportu 
i Łączności oraz Komisji Skarbu Państwa, Uwłaszczenia i Prywatyzacji Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej w dn. 28 marca 2000 r., Wypowiedź posła Bogusława Liberadzkiego. Wyso-
kość dotacji należnej i przyznanej w latach 1990–1996: 1990 – 554,91 mln zł – 
353,53 mln zł; 1991 – 1146,3 mln zł – 356,2 mln zł; 1992 – 1155,14 mln zł – 5000 mln zł; 
1993 – 1601,58 mln zł – 648,93 mln zł; 1994 – 1958,11 mln zł – 768,92 mln zł; 1995 – 
2334, 46 mln zł – 717,50 mln zł. M. R. Szczepański, dz. cyt., s. 131. 

37
 Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Komisji Transportu i Łączności Sej-

mu Rzeczypospolitej Polskiej w dn. 16 grudnia 1997 r., Wypowiedź dyrektora Wschod-
niej DOKP Tadeusza Augustowskiego; Wypowiedź posła Józefa Dąbrowskiego (AWS) 
„po raz kolejny uczestniczę w debacie, gdzie o sprawach tak istotnych dla społeczeń-
stwa – kierownictwo kolei nie potrafi dyskutować”. Synteza wniosków NIK: M.R. Szcze-
pański, dz. cyt., s. 145–146. 
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dyskusji38. W dalszej części artykułu scharakteryzowane zostaną wybrane 

czynniki. 

Tabela 7. Czynniki zapóźnienia kolei w Europie Środkowo-Wschodniej według 

A. Gołaszewskiego 

Lp. 
Elementy  

składające się na 
„różnicę poziomów” 

Czynniki „różnicy poziomów” 

1. Infrastruktura Niezadowalający stan techniczny drogi kolejowej 
(niskie Vmax) 

Przestarzałe urządzenia sterowania ruchem kolejowym 

Brak sieci przekazywania informacji 

Eksploatowanie linii nieekonomicznych 

Brak obiektów dla transportu kombinowanego 

2. Tabor Nadmiar przestarzałych środków trakcyjnych 

Niedostosowana do potrzeb struktura parku  
wagonów towarowych 

Brak towarowych wagonów specjalistycznych 

Brak pasażerskich wagonów spełniających wymagania 
nowych systemów przewozowych 

3. Zarządzanie  
i system finansowy 

Niedostosowanie struktur organizacyjnych kolei do 
wymagań stawianych przedsiębiorstwom  
w gospodarce rynkowej 

Brak systemów informatycznych wspomagających 
zarządzanie 

Rozbudowane koszty eksploatacyjne (w tym przerosty 
zatrudnienia) i brak skutecznych sposobów ich  
obniżania 

                                       
38

 A. Gołaszewski, Jak niwelować różnice poziomów kolei europejskich, „Przegląd Ko-
munikacyjny” 1993, nr 5, s. 13–14. Por.: R. Chovan, Koleje Czeskie, „Przegląd Komunikacyj-
ny” 1993, nr 10, s. 7–9; J. Veselka, Koleje Republiki Słowackiej, „Przegląd Komunikacyjny” 
1993, nr 10, s. 9–11; A. Mężyk, Restrukturyzacja państwowych kolei szwajcarskich, „Prze-
gląd Komunikacyjny” 1999, nr 11, s. 5–9. Por. CZEK, Opory ruchu, „Nowe Sygnały” 1997, 
nr30, s. 15. Nad PKP pochylali się również komentatorzy zagraniczni. W tym miejscu warto 
zwrócić zwłaszcza uwagę na polskie oczekiwania wobec wzorców brytyjskich. Sprawozda-
nie stenograficzne z posiedzenia Komisji Transportu i Łączności, Komisji Skarbu Państwa, 
Uwłaszczenia i Prywatyzacji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18 marca 1999 r. (por. też: 
KAL, Railtrack i inni, „Nowe Sygnały” 1998, nr 21, s. 7) oraz na oceny zawarte w analizie: 
Japan International Cooperation Agency, The Study of Privitazation of Polish State Railways 
in Poland. Final Report, February 1998, https%3A%2F%2Fopenjicareport.jica.go.jp%2F 
pdf%2F11414729_01.pdf&usg=AOvVaw1KvCCzUFVYUSuk9wb8Yafe (dostęp: 20.04.2021). 
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Lp. 
Elementy  

składające się na 
„różnicę poziomów” 

Czynniki „różnicy poziomów” 

Brak efektywnego systemu finansowania modernizacji 
kolei 

4. Usługi Brak lub bardzo ograniczony zakres nowoczesnych 
usług w przewozach pasażerskich i towarowych 

Słaba lub ograniczona działalność marketingowa 

Brak lub ograniczony zakres międzynarodowych 
przewozów bezpośrednich w stałym rozkładzie jazdy 

Ograniczona integracja usług różnych kolei 

5. Operacje transpor-
towe 

Skomplikowane procedury celne 

Skomplikowane formalności związane z funkcjonowa-
niem puli wagonowych i kontenerowych 

Utrudnione wzajemne przekazywanie taboru przez 
sąsiadujące koleje 

6. Kadry Dawne nawyki i ograniczona podatność na zmiany 

Niedostateczna znajomość języków obcych 

Nieprzygotowanie do działalności w warunkach rynku 

Źródło: A. Gołaszewski, Jak niwelować różnice poziomów kolei europejskich, „Przegląd 

Komunikacyjny” 1993, nr 5, s. 13. 

PKP na początku lat dziewięćdziesiątych pod względem taborowym 

było „skansenem” Europy, co można wywnioskować z danych zawartych 

w tabeli 639. Sytuacja ta nie zmieniła się w sposób znaczący w opisywanej 

dekadzie. Ciekawe jest tu studium funkcjonowania kolei na Pomorzu Zachod-

nim. Zwraca się w nim uwagę na redukcję zbędnego taboru40 oraz niedosto-

sowanie do potrzeb – zwłaszcza w sytuacji kierowania nowoczesnych wago-

nów pasażerskich wyłącznie do pociągów kwalifikowanych. Podkreślano 

w nim konieczność dysponowania taborem odpowiednim do potrzeb prze-

wozowych, zmiennych w ciągu dnia, a także skostniałą biurokratyczną struk-

                                       
39

 D. Keller, Monopol, nowoczesność, skansen?... Ważną opinię wyraził A. Szara-
warski w 1998 r., podkreślając, że kolej z takim taborem (energochłonnym, zużytym) 
nie ma szans na osiągnięcie dobrych wyników finansowych. Sprawozdanie stenogra-
ficzne z posiedzenia Komisji Transportu i Łączności Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
w dn. 16 grudnia 1997 r. Jest to jedno z najciekawszych posiedzeń sejmowych porusza-
jących kwestię funkcjonowania PKP.  

40
 Wyłącznie w 1998 r. skreślono 1367 lokomotyw, 606 wagonów pasażerskich oraz 

7909 towarowych. J. Grudzień, Dążenie do stabilizacji…, s. 17. 
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turę PKP, obarczoną centralizacją tworzenia rozkładów jazdy (a przecież od 

29 czerwca 1998 r. centralizacja objęła również wydatkowanie środków i po-

zyskiwanie przychodów41). Szczególne wrażenie może robić informacja, że 

zużycie lokomotyw spalinowych na tym terenie sięgało 70–100%(!)42.  

Jeszcze przed 1989 r. podejmowano próby motoryzacji polskiego kolejnic-

twa, postulaty w tej sprawie, zwłaszcza w odniesieniu do linii lokalnych, zgła-

szano już w okresie międzywojennym. Pomimo ambitnych planów zakupu mi-

nimum 250 tzw. autobusów szynowych w rzeczywistości w latach osiemdzie- 

siątych sporą część wycofywanych przestarzałych już i nielubianych przez kole-

jarzy wagonów serii SN61 zastępowano parowozami i składami wagonowymi43. 

Dopiero w 1988 r. udało się wyprodukować prototyp wagonu serii SN81 (prod. 

KOLZAM Racibórz), którego ocena winna być jednak bardzo krytyczna44. 

Wkrótce potem, 17 lipca 1989 r., Dyrektor Generalny PKP zaakceptował kolejny 

program budowy takich pojazdów, tym razem na 220 jednostek, których pro-

ducentem miał być ZNTK w Poznaniu. Zaprojektowało je to samo biuro co wa-

gon z Raciborza (R. Suwalski i in.)45. Jak już podkreślono46, polski przemysł pro-

dukcji taboru kolejowego był zacofany nawet względem innych krajów RWPG. 

Przyniosło to w latach dziewięćdziesiątych sytuację paradoksalną – dotychcza-
                                       

41
 Wyniki kontroli NIK Realizacja ustawy z dnia 6 lipca 1995 r. o Przedsiębiorstwie 

Państwowym Polskie Koleje Państwowe, nr ewid. 187/1999/P/98/121/DTL, s. 31. 
42

 G. Kondraciuk-Gabryś, Potencjał usługowy kolei w regionie zachodniopomor-
skim, „Przegląd Komunikacyjny” 1999, nr 11, s. 18–21. 

43
 Por. P. Klawczyński, Ostatnie grudziądzkie „Claytony”, „Koleje Małe i Duże” 

2002, nr 2, s. 14–23 (tam również reprodukowane służbowe rozkłady jazdy). 
44

 P. Terczyński, Autobusy szynowe PKP, „Świat Kolei” 1998, nr 6, s. 11–13. Należy 
zauważyć, że autobus ten był pochodną wózka motorowego serii WM-10 (a więc po-
jazdu roboczego). Kryzysowe lata osiemdziesiąte spowodowały jednocześnie, że wa-
gon nie miał WC, siedzenia pochodziły z autobusów miejskich typu Jelcz, posiadał ma-
nualną (!) skrzynię biegów i aż dwa silniki (odrębne w każdym z członów). Na pokład 
zabierał 140 osób (nominalnie). Wyprodukowano 6 sztuk tego pojazdu. 

45
 P. Terczyński, Autobusy szynowe PKP, „Świat Kolei” 1998, nr 6, s. 13. Pierwsze 

prototypy były równie udane jak rozwiązanie z Raciborza (najsłabszym ogniwem były 
silniki i układy napędowe). 

46
 D. Keller, „Bez odpowiednich doświadczeń”. Produkcja taboru kolejowego w za-

kładach Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego – przyczynek badawczy [w:] Mo-
dernizacja bez suwerenności. Przemiany gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej, 
red. P. Grata, Rzeszów 2021, s, 468–490, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zjedno-
czenie Przemysłu Taboru Kolejowego w Poznaniu (zespół nr 1285, dalej: Zjednoczenie 
Tasko), sygn. 75. 
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sowi producenci albo podlegali prywatyzacji (z sukcesami – PAFAWAG, KON-

STAL), albo ostatecznie upadali (FABLOK), albo pozostawali na etapie produkcji 

wagonów. Tymczasem na rynku w tym czasie zaczęły rozpychać się Zakłady 

Naprawcze Taboru Kolejowego. Już w pierwszym etapie restrukturyzacji PKP 

(po 1991 r.) wyłączono je z przedsiębiorstwa i to właśnie one zaczęły moderni-

zować tabor i wysuwać nowe pomysły (ZNTK Bydgoszcz – później PESA47, ZNTK 

Nowy Sącz i ZNTK Gliwice – później NEWAG, ZNTK Mińsk Mazowiecki, ZNTK 

Poznań48). Wspomniana monokultura przewozów towarowych spowodowała 

także, że PKP nie posiadało zbyt dużo wagonów specjalistycznych, a podsta-

wowym rozwiązaniem miały być modernizacje i przebudowy wycofywanego 

taboru, których skalę zaprezentowano w tabeli 849. Pomijając realne możliwo-

ści tych zakupów, można się domyślać, jakich wagonów szczególnie potrzebo-

wano, chcąc pozyskać nowych klientów. 

Tabela 8. Plany zakupowe PKP w odniesieniu do wagonów towarowych 

Rodzaj wagonu Do 2000 r. 
2001–
2005 

2006–
2010 

Razem 

zakupy 

Z otwieranym dachem 140 195 184 519 

– w tym T(a)d(g)s 40 60 60 160 

Kryte Hbbilns 0 0 150 150 

Platformy kieszeniowe 276 59 10 345 

Węglarki 4-osiowe budowy 
normalnej 

0 50 100 150 

Węglarki budowy specjalnej 
Fls(s) 

400 1000 281 1681 

Węglarki budowy specjalnej 
Fal(n)s(s) 

2000 4475 0 6475 

Razem 2816 5779 725 9320 

                                       
47

 J. Grudzień, Medaliści z Bydgoszczy, „Nowe Sygnały” 2000, nr 1, s. 6–7. 
48

 Wagony motorowe serii SA101 i pochodne (łącznie 6 szt.). P. Terczyński, Auto-
busy…, s. 13–18. W. Gosk, Widok na szynobus, „Nowe Sygnały” 2000, nr 25, s. 11. 
Zwraca uwagę z jednej strony propagandowa wizja pojazdu (Miarowo pomrukuje silnik 
spalinowy), z drugiej obrona przed zapamiętanymi niedostatkami pierwotnej konstruk-
cji (które autor tłumaczy „ograniczeniami natury organizacyjno-finansowej przedsię-
biorstwa PKP”). W rzeczywistości, o czym pisze autor, problemem jest niskoseryjność, 
a więc utrudniony dostęp do części zamiennych, brak możliwości praktykowania zwy-
czajowego w PKP „użyczania” części z pozostałych zespołów. 

49
 J. Grudzień, Bliźniaki z konsorcjum, „Nowe Sygnały 2000, nr 29, s. 6–7. 
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Rodzaj wagonu Do 2000 r. 
2001–
2005 

2006–
2010 

Razem 

Modernizacje 

Tads i Tadgs przebud. z Res 190 200 270 760 

Haiks, Hbbilns przebud. 
z Gags i Res 

2400 784 731 3915 

Es przebud. z lhs 200 200 200 600 

Sis, Simms, Siks, Shimms 
przebud. z Res 

600 1500 1485 3585 

Sgs przebud. z Rs i Res 1013 115 230 1358 

Razem 4503 2799 2916 10218 

Źródło: oprac. M. Jerczyński, Modernizacja…, s. 12. 

PKP nie udało się przeprowadzić w tej dekadzie kilku ważnych przetar-

gów na zakup taboru. Lektura licznych, nawet z najtrudniejszych lat, pla-

nów zakupowych pokazuje skalę rozdźwięku między de facto propagan-

dowymi wypowiedziami a rzeczywistością. Nie zdołano zakupić wagonów 

motorowych w 1995 r. (unieważniono przetarg50, później ponownie obie-

cywano zakup pod warunkiem współudziału władz lokalnych w jego finan-

sowaniu51), zespołów z wychylnym nadwoziem52, zespołów typu Flexli-

                                       
50

 Plany perspektywiczne zakładały dostawy 40 szt. do roku 2000, 80 w latach 
2001–2005 (w tym przeznaczonych do ruchu dalekobieżnego), 80 do końca 2010 r. 
PKP zakładało jednak w 1999 r., że linie lokalne przekaże samorządom, zatem problem 
taboru dla nich przestanie być problemem przedsiębiorstwa… Oprac. M. Jerczyński, 
Modernizacja taboru PKP, „Świat Kolei” 1999, nr 4, s. 10. Założenia tego przetargu były 
zresztą wyjątkowo ciekawe. Obejmował on 400 autobusów szynowych, w tym 120 
o napędzie elektrycznym lub… hybrydowym (!). Przetarg planowano rozstrzygnąć do 
końca III kwartału 1998 r. S.P., Kolejowe przewozy pasażerskie, „Przegląd Komunikacyj-
ny” 1997, nr 6, s. 19. 

51
 R. Hajdrowski, Koleją do klienta…, s. 12. 

52
 Przetarg zakończyła kontrola NIK, w raporcie z której pisano: „Niecelowość wy-

nikała głównie z faktu, że w żadnej fazie prac nad tym przedsięwzięciem (od 1992 r.), 
a zwłaszcza w okresie rozstrzygnięcia przetargu, PKP nie było przygotowane do sfinan-
sowania tego zamierzenia. Przedsiębiorstwo funkcjonowało wówczas ze znaczną stra-
tą, sięgającą ok. 1 mld zł we wrześniu 1998 r., tj. po akceptacji wybranego dostawcy 
pociągów. W sposób niedostateczny udokumentowana była także opłacalność Przed-
sięwzięcia. […] Brak dostatecznych nakładów na modernizację linii E-65 sprawił, że 
zaawansowanie prowadzonych prac modernizacyjnych na ważniejszych odcinkach 
w wym. linii E-65 nie przekroczyło do końca 1999 r. 20%, w tym na odcinku z Gdyni do 
Warszawy wyniosło jedynie 1,7%. Z tego względu NIK ocenia negatywnie możliwość 
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ner53, a zakupy innych wagonów pasażerskich ograniczano do serii Z1 i po-

chodnych (co planowano zresztą kontynuować – tabela 9)54. Poważnym pro-

blemem był brak taboru osiągającego prędkości wyższe niż 120 km/h, choć 

jednocześnie w zasadzie uznawano go za niepotrzebny55. Oczywiście, trzeba 

powiedzieć, że wszystkie te liczby miały wybitnie życzeniowy charakter. 

                                    

efektywnego wykorzystania tego rodzaju pociągów w przyjętym okresie, tj. do 2005 r. 
[…] Działania finalizujące zamiar wprowadzenia szybkich pociągów z wychylnym nad-
woziem na linii kolejowej E-65 Zarząd PKP zainicjował w II połowie 1996 r. Podjął 
wówczas uchwały o rozpoczęciu modernizacji wymienionej linii w celu zapewnienia 
efektywnego wykorzystania tego rodzaju pociągów, a następnie o przeprowadzeniu 
przetargu na ich dostawę. Przy podjęciu tych uchwał Zarząd PKP kierował się wyn i-
kami analizy z 1996 r., wskazującymi na opłacalność przedsięwzięcia. Analiza ta 
w znacznej mierze opierała się na materiałach przekazanych wcześniej przez Fiat 
Ferroviaria, późniejszego uczestnika przetargu, z którym PKP współpracowała już od 
1992”. Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli prawidłowości prze-
prowadzenia przez Przedsiębiorstwo Państwowe Polskie Koleje Państwowe przetar-
gów na wybór dostawy składów szybkich pociągów z wychylnym nadwoziem, nr 
ewid. 8/2000/ I98003/DTL, s. 2, 3, 11–15, Ale optymizm kolejarzy nie opuszczał, 
nawet po unieważnieniu przetargu. P. Hajdrowski, Koleją do klienta…, s. 12. Por. 
H.Ś, Z konferencji prezesa, „Nowe Sygnały” 1998, nr 32, s. 4. M. Jerczyński, Nowy 
tabor dla PKP, „Świat Kolei” 1999, nr 3, s. 10–11. 

53
 S.P., Kolejowe przewozy pasażerskie, „Przegląd Komunikacyjny” 1997, nr 6, 

s. 19. Ponownie, wygląda na wskazanie potencjalnego produktu jeszcze przed ogłosze-
niem przetargu. Wag, Flexliner, „Nowe Sygnały” 1997, nr 4, s. 7. 

54
 R. Hajdrowski, Koleją do klienta…, s. 11. 

55
 PKP zakładało pod koniec dekady, że dla przewozów, które będzie jeszcze pro-

wadzić, potrzeba będzie 447 lokomotyw elektrycznych i 190 spalinowych, a najważ-
niejsze będą lokomotywy serii EU/EP07 (Vmax = 125 km/h), a w ruchu spalinowym SP32 
(100 szt., zauważano pilną konieczność wymiany przestarzałych silników). O skali nie-
zrozumienia sytuacji świadczyć może założenie, że ruch regionalny miały prowadzić 
nadal zespoły serii EN57/EN71 (do 2010 r.), których co najmniej 500 planowano zmo-
dernizować w tym czasie. „Dla ruchu towarowego nie przewiduje się żadnych zaku-
pów” (!). Oprac. M. Jerczyński, Modernizacja…, s. 11. W 1997 r. dostarczono zespół 
ED72-021, ostatni z serii. Wśród jego cech wyróżniających wskazywano toalety dla 
niepełnosprawnych czy gustowne wykładziny podłogowe. Niestety, osoby z niepełno-
sprawnościami nadal nie mogły wejść do składu, był bowiem wysokopodłogowy, a nie 
przewidziano montażu windy czy platformy. A. Andrzejczak, Zespół z „Pafawagu”, 
„Nowe Sygnały” 1997, nr 26, s. 7. To specyficzne podejście widać również w notatce 
na temat oferty letniej, gdzie podkreślono troskę o pasażerów niepełnosprawnych 
poprzez specjalne wagony w 9 relacjach. T. Olszewski, Pasażerskie lato, „Nowe Sygna-
ły” 1997, nr 25, s. 7. 
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Tabela 9. Planowane zakupy taboru pasażerskiego przez PKP 

Rodzaj wagonu Do 2000 2001–2005 2006–2010 Razem 

Zakupy 

1 klasy typu Z 2 56 15 73 

2 klasy typu Z 32 104 55 191 

Sypialne typu Z 6 58 77 141 

Kuszetki typu Z 6 73 83 162 

Restauracyjne typu Z 6 25 52 83 

Razem 52 316 282 650 

Modernizacja 

112A – wersja lux 171 91 36 298 

111A – wersja lux 367 190 73 630 

Bagażowo-osobowe 
przebud. z 104Af, 120A, 
112A, 111A 

0 69 0 69 

Sypialne typu Goerlitz 77 
(do poc. Polonez) 

28 0 0 28 

Barowe przebud. z 111A 
i 113A 

18 0 0 18 

Razem 584 350 109 1043 

Źródło: oprac. M. Jerczyński, Modernizacja…, s. 12. 

Dodatkowo, nawet zrealizowane przetargi (zakup lokomotyw serii EU43 

i EU11) w rzeczywistości skończyły się fiaskiem – PKP nie było stać na ich za-

kup i ratowano się jedynie remontami czy modernizacjami konstrukcji jeszcze 

z poprzedniej epoki56. Pewnym podsumowaniem epoki może być tabor 

                                       
56

 R. Smułkowski, Modernizacja SP32, „Świat Kolei” 2001, nr 5, s. 4; R. Boduszek, 

P. Czech, Ósemki, „Świat Kolei” 2001, nr 5, s. 4; M. Kubiak, Lokomotywa elektryczna 

serii EU11, „Świat Kolei” 2000, nr 10, s. 10–12; R. Boduszek, EU43, EU11 – wieści 

z Adtranz Pafawag, „Świat Kolei” 1999, nr 2, s. 3. PKP zamówiło 50 lokomotyw – 

8 dwusystemowych EU43 oraz 42 jednosystemowe EU11 (w ruchu pasażerskim do 

200 km/h, w towarowym minimum 70 km/h / 4000 t, o zakładanym współczynniku 

gotowości ponad 90%). A. Bukowiecki, Kiedy odjazd?, „Nowe Sygnały” 2000, nr 47, 

s. 4. Dla porównania współczynnik gotowości najnowocześniejszych ówcześnie pol-

skich lokomotyw serii EP09 sięgał 70%. 
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przedstawiany na branżowych targach TRAKO w 2001 r.57 czy rok wcześniej 

(czteroosiowy wagon samowyładowczy typu 435V produkcji Fabryki Zastal 

Wagony SA, czteroosiowy wagon kieszeniowy typu 434S do transportu kom-

binowanego produkcji Fabryki Wagonów Gniewczyna SA, wózek toczny 

25ANa do wagonów osobowych do prędkości 200 km/h produkcji ZNTK Po-

znań SA, wagon sypialny Z1 typu 305 Ab produkcji Fabryki Pojazdów Szyno-

wych H. Cegielski; jedynym (!) pojazdem trakcyjnym był wagon motorowy 

serii 640/648 produkcji Alstom Konstal SA, oceniany wówczas jako zbyt luksu-

sowy dla linii lokalnych)58. PKP wdrażało również ciekawe projekty, jak np. 

system rozsuwanych osi wagonowych SUW 2000 do ułatwienia komunikacji 

z kolejami na wschodzie59. Z drugiej strony popularyzowano też tak kuriozal-

ne projekty jak Mitor 02, czyli złączone dwa samochody „Żuk”, który miał 

uratować przewozy na liniach lokalnych60. 

W 1986 r. Polska przystąpiła do umowy europejskiej o Głównych Mię-

dzynarodowych Liniach Kolejowych (AGC)61, a później także do Europej-

skiej Umowy o Ważniejszych Międzynarodowych Liniach Transportu Kom-

binowanego i Obiektach Towarzyszących (AGTC)62. Za priorytetową 

uznano linię Kunowice – Poznań – Warszawa – Terespol, liczącą 685 km, 

którą planowano przystosować do prędkości 160 km/h w ruchu pasażer-

skim, 120 km/h w towarowym, oraz do ruchu składów o nacisku na oś 

225 kN (22,5 t)63. W 1992 r. rozpoczęto modernizację ze środków wła-

snych PKP. Koszt prac na odcinku Warszawa – Kunowice oszacowano na 

487 mln ECU, na co uzyskano później kredyty z Europejskiego Banku In-

westycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz PHARE. Co 

ciekawe, remonty stacji realizowano, wyłaniając wykonawców w przetar-

                                       
57

 B. Jędrzejewski, Trako 2001, „Świat Kolei” 2001, nr 10, s. 3. Szczególnie do-
brze to widać na fotografiach porównawczych autobusów szynowych polskiej pro-
dukcji (PESA) i światowej (ALSTOM) – wag, Wystawa taboru, „Nowe Sygnały” 2001, 
nr 45, s. 7. 

58
 R. Pyssa, Targowe nowości, „Świat Kolei” 2000, nr 7, s. 3. 

59
 W.R., O tym co się udało w minionym roku […], „Nowe Sygnały” 2001, nr 1, 

s. 14. 
60

 K. Jasiński, Szansa dla „Szczucinki”, „Nowe Sygnały” 2000, nr 32, s. 10. 
61

 DzU RP 1989, nr 42, poz. 231. 
62

 „Monitor Polski” 2004, nr 3, poz. 50. 
63

 BEN, Zyski z błysku, „Nowe Sygnały” 1997, nr 29, s. 15. 
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gach, natomiast torowiska siłami PKP. Poprzez działania oszczędnościowe 

(likwidacja stacji64) w sposób znaczący ograniczono jednak przepustowość 

szlaku (PKP chwaliło się, że do 2000 r. zmodernizowano tam 20 stacji, 

13 zlikwidowano, zmieniając je na przystanki osobowe, a dwie stacje  

i 19 przystanków zniesiono). W 1996 r. rozpoczęto prace na dalszej części 

magistrali, na odcinku od Rembertowa do Stojadeł (Mińska Mazowieckie-

go), dostosowując go do prędkości 160 km/h65. Po 1995 r. rozpoczęto mo-

dernizację linii Warszawa – Katowice (głównie rekonstrukcja uszkodzeń), 

w 1997 r. przedsięwzięcie to uzyskało status inwestycji centralnej. W 1999 r. 

wyremontowano też 8 km linii CMK, ze środków własnych zmodernizowa-

no obiekty inżynierskie między Szczecinem a Świnoujściem (co pozwoliło 

usunąć punktowe ograniczenia prędkości), rozbudowano też przejścia 

graniczne w Zebrzydowicach, Zwardoniu i Kunowicach66.  

Paradoksalnym efektem powodzi tysiąclecia w 1997 r. stała się przymu-

sowa modernizacja zniszczonej infrastruktury. Przykładowo na odcinku Ży-

wiec – Zwardoń, gdzie został zerwany most kolejowy w Milówce (oddano go 

ponownie 25 listopada 1999 r.), zmieniono całą nawierzchnię, poprawiając 

dopuszczalny nacisk na oś (22,5 t), co docelowo miało też zwiększyć maksy-

malną dopuszczalną prędkość do 100 km/h. Jednocześnie szeroki zakres prac 

objął modernizację trakcji oraz system sterowania ruchem kolejowym67. Na 

rok 1998 minimalne potrzeby modernizacyjne szacowano na 1,4 mld zł 

(z czego na kontynuację 830 mln zł). Z budżetu państwa wyasygnowano jed-

nak zaledwie 227 mln zł68.  

                                       
64

 Spójna z założeniami strategii PKP. Nasza kolej…, s. 33. 
65

 B. Czekała, Magistrala modernizacji, „Nowe Sygnały” 1997, nr 26, s. 3. 
66

 R. Hajdrowski, Kolejowe inwestycje, „Nowe Sygnały” 2000, nr 29, s. 4; J. Gru-
dzień, Euro-doładowanie, „Nowe Sygnały” 2000, nr 38, s. 4. O innych remontach infra-
struktury, trochę nadmiernie optymistycznie: H. Zięba, Monografia…, s. 72–103. 

67
 W. Gosk, Przyspieszenie, „Nowe Sygnały” 2000, nr 38, s. 6. Trudno ocenić te 

działania inaczej jak połowiczne. Współcześnie projektuje się i wdraża kolejną moder-
nizację linii, która ma zwiększyć jej przepustowość (szlak jednotorowy, prowadzący do 
granicy ze Słowacją), https://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/przygotowanie-do-
zmian-na-linii-kolejowej-katowice-zwardon (dostęp: 17.04.2021); J.G., Usuwanie 
szkód, „Nowe Sygnały” 1997, nr 33, s. 3; J. Grudzień, Kataklizm, „Nowe Sygnały” 1997, 
nr 4–5. 

68
 Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Mor-

skiej z upoważnienia ministra na interpelację nr 1032, Warszawa, 6 listopada 1998 r. 
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Podane informacje (do których należy dodać rozpoczęcie prac na linii 

E65 na północ Polski) nie łagodzą negatywnej oceny stanu infrastruktury 

kolejowej w Polsce w tym czasie. Liczne dewastacje oraz kradzieże ele-

mentów linii kolejowych, jak również faktyczne zaniechanie bieżącego 

utrzymania sieci doprowadziły do sytuacji, w której zaległości wymiany 

torów sięgnęły w dekadzie 12 200 km (w 1989 r. wymieniono 2206 km 

torów, w 1991 r. 1267 km, w 1994 r. 576 km, w 1998 r. 528 km, a w 1999 r. 

132 km69), a rozjazdów 17 300 szt. Kilka lat później (2004) na 36% toro-

wisk wykorzystywano podkłady z drewna iglastego, które były na granicy 

żywotności, a więc zagrażały bezpieczeństwu ruchu. W komentarzach 

podkreślano, że PKP realizowało politykę selektywnej modernizacji wy-

branych linii70. Projekt ten rozpoczęto wdrażać jeszcze w 1983 r., kiedy to 

podzielono linie na trzy kategorie: czarne (80% ruchu, remontowane), 

białe (remontowane w miarę środków) oraz zielone (eksploatowane do 

fizycznego zużycia)71.  

Władze PKP zdawały sobie sprawę z nadmiaru posiadanego mienia, 

jego dekapitalizacji oraz luki techniczno-technologicznej72. W ślad za ko-

lejnymi rozbiórkami, sprzedażami mienia73 szła również specyficznie ro-

zumiana troska o przeszłość i dziedzictwo kolejnictwa w Polsce. Z jednej 

strony szerzyły się inicjatywy otwierania izb pamięci, skansenów74, z dru-

giej strony PKP podejmowało starania o przekazanie Muzeum Kolejnictwa 

Ministerstwu Kultury i Sztuki75. Lata dziewięćdziesiąte to również upadek 
                                       

69
 K. Trammer, Ostre…, s. 70–78. 

70
 M.R. Szczepański, dz. cyt., s. 142–145. 

71
 Nasza kolej…, s. 11–12. 

72
 Tamże, s. 7. 

73
 P. Nadolski i in. Węzeł kolejowy Gliwice, Rybnik 2010, s. 136–144; H. Zięba, 

dz. cyt., s. 131–132 (fotografie). 
74

 G. Kotlarz, H. Dąbrowski, E. Wieczorek, dz. cyt., s. 395–399; A. Ciechański, 
Stracone szanse – bardzo trudna droga do polskiego sektora dziedzictwa kulturo-
wego transportu kolejowego w turystyce  [w:] Piękne, użyteczne, zbędne… Obiekty 
kolejowe w Polsce, red. M. Kapias, D. Keller, Rybnik 2017, s. 471–488; H. Zięba, 
dz. cyt., s. 194–257; G. Dejneka, Skansen Lokomotyw Parowych PKP w Jaworzynie 
Śląskiej w latach 1993–2004 – geneza, działalność, bilans [w:] Węgiel, polityka, 
stal, ludzie... Studia z dziejów kolei na Śląsku, red. M. Kapias, D. Keller, Rybnik 
2018, s. 545–567. 

75
 Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Komisji Transportu i Łączności 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dn. 16 grudnia 1997 r., Wypowiedź dyrektora 
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obiektów dworcowych, które jednak nadal przede wszystkim służyły do 

obsługi podróżnych. Tendencja do zmniejszenia ich liczby miała dopiero 

nadejść. W tym czasie wraz z kolejnymi ograniczeniami usług oferowanych 

przez PKP dotychczas rozbudowane obiekty stacyjne przestały być po-

trzebne i opuszczone niszczały76.  

PKP systemowo odrzuciło klienta masowego (w tym aglomeracyjne-

go), choć jeszcze w latach osiemdziesiątych podkreślano w wewnętrznych 

analizach, że utrata pasażerów korzystających z biletów miesięcznych jest 

niekorzystna dla działalności przedsiębiorstwa77. Na początku lat dzie-

więćdziesiątych zachwycono się jednak „sukcesem” pociągów najwyż-

szych kategorii, wprowadzonych dopiero IC i EC, co spowodowało, że to na 

tę kategorię podróżnych i pociągów zwracano niemal całą uwagę78, mimo 

że stanowiły ułamek oferty (tabele 10–12).  

                                    

Jerzego Śmiałkowskiego. PKP dążyło do przekazania Muzeum Kolejnictwa Ministe r-
stwu Kultury i Sztuki (co najmniej w formie subsydiowania).  

76
 D. Załuski, Renesans polskich dworców [w:] Piękne, użyteczne, zbędne…, 

s. 411–444; W. Gosk, Powinny przyciągać wzrok, „Nowe Sygnały” 2000, nr 28, 

s. 12–13. 
77

 Archiwum Państwowe w Katowicach, Śląska Dyrekcja Okręgowa Kolei Pań-

stwowych, sygn. 2/75, s. 6. W 1981 r. było to 63,52% (obliczenia własne na podsta-

wie tamże, sygn. 2/71, s. 6). W 1987 r. było to 50% całości sprzedanych biletów na 

terenie Śląskiej DOKP, a 52,7% średnio w Polsce. Archiwum Akt Nowych, Minister-

stwo Komunikacji, sygn. LIII/4, Analiza roczna działalności przedsiębiorstwa PKP za 

rok 1987, s. 3. 
78

 Ponownie symboliczny tekst: T. Olszewski, Coraz wygodniej, „Nowe Sygnały” 

1998, nr 23, s. 9. „Zmianę jakości przewozów najwcześniej odczują pasażerowie 

pociągów kwalifikowanych. […] W 1997 r. pociągi kwalifikowane przyniosły PKP 

247,8 mln zł wpływów, co pokryło 87,5% ogółu kosztów. […] Nic zatem dziwnego, że 

władze PKP przywiązują dużą wagę do rozwoju sieci połączeń pociągami IC, EC 

i ekspresowymi. Odbywa się to zresztą z korzyścią dla pasażerów, którzy chwalą 

sobie komfort podróży – i gdy tylko jest to możliwe – przesiadają się z pociągów 

pospiesznych do kwalifikowanych”. Jeszcze w 2001 r., podsumowując sukcesy odnie-

sione w poprzednim roku, naczelny dyrektor przewozów pasażerskich Magdalena 

Ciszewska podkreśliła w kilkuakapitowej wypowiedzi przede wszystkim wprowadze-

nie przedziałów menedżerskich w wagonach pociągu „Lech”, organizację pociągów 

pielgrzymkowych do Rzymu oraz „Literatur Express” z grupą międzynarodowych 

pisarzy i poetów. W.R., O tym co się udało…, s. 14; W. Gosk, Przystanek poezja, „No-

we Sygnały” 2000, nr 32, s. 11.  
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Tabela 10. Liczba pociągów pasażerskich uruchamianych w dobie przez PKP 

Rozkład jazdy 
pociągów 

Rodzaj pociągu 

Ogółem 

% pociągów 
kwalifikowanych 

w liczbie 
wszystkich 

Kwalifikowane Międzyregionalne 
(dalekobieżne) 

Miejscowe 
(aglomeracyjne 

i lokalne) EC IC Ex EN Razem 

1991/1992 0 0 62 - 62 662 6201 6925 0,9 

1994/1995 6 26 58 - 90 506 4936 5532 1,63 

1997/1998 10 28 56 - 94 538 4528 5160 1,82 

1998/1999 14 28 62 2 106 544 4300 4950 2,14 

Źródło: S. Poźniak, PKP – pasażerom, „Przegląd Komunikacyjny” 1998, nr 5, s. 23; S.P., 

Kolejowe przewozy pasażerskie, „Przegląd Komunikacyjny” 1997, nr 6, s. 18; obliczenia 

własne. 

Tabela 11. Przewozy pasażerów według rodzajów pociągów w tys. osób 

Rok 

Rodzaj pociągu 

Razem 
Kwalifikowane 

Międzyregionalne  
(dalekobieżne) 

Regionalne  
(aglomeracyjne i lokalne) 

1991 5582,2 87 850,8 556 740,2 650 173,2 

1992 4951,7 80 714 462 430,3 548 095,9 

1993 5526,8 70 329,3 464 075,7 539 931,8 

1994 7361,9 63 460,9 422 850,8 493 673,6 

1995 6761,3 62 553,3 395 744 465 058,6 

1996 7322,6 64 294,8 361 858,6 433 475,5 

Źródło: S.P., Kolejowe przewozy pasażerskie, „Przegląd Komunikacyjny” 1997, nr 6, s. 18. 

Tabela 12. Koszty uruchamiania pociągów z podziałem na rodzaje (według danych PKP) 

Rodzaj Rok 
Liczba 

pasażerów 
w mln 

Liczba 
pas-klm 
w mln 

Wpływy 
w mln zł 

Koszty w 
mln zł 

Stopień pokrycia 
kosztów wpły-

wami (%) 

Kwalifikowane 
1995 6,8 2188 144 209,6 68,7 

1996 7,3 2381 190,6 262,7 72,6 

Międzyregionalne 
1995 42,9 10 130,1 381,6 890,9 42,8 

1996 44 10 492 466,1 1092,3 42,7 

Regionalne 
1995 415,4 14 304,1 493 2203,3 22,4 

1996 382,2 13 684,9 521,3 2453,5 21,2 

Źródło: S.P., Kolejowe przewozy pasażerskie, „Przegląd Komunikacyjny” 1997, nr 6, 

s. 18–19. 
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W oficjalnych materiałach prasowych poświęconych nowym ofertom dla 

podróżnych informowano wyłącznie (pozytywnie) o pociągach najwyższych 

kategorii, pomijając zupełnie ruch lokalny i narastające w nim problemy79. Naj-

częściej powtarzanym zdaniem na temat pociągów lokalnych i aglomeracyj-

nych było podkreślanie ich deficytowości (rozumianej, co ważne, jako stopień 

pokrycia kosztów – nieznana jest skala „niedoskonałego systemu sprzedaży 

biletów”80)81. Stwierdzenia tej treści pojawiały się nawet w długotermino-

                                       
79

 Co ciekawe, widać to nawet w prasie specjalistycznej. S.P., Rozkład jazdy PKP na 
lato 1993, „Przegląd Komunikacyjny” 1993, nr 5, s. 19–20; S. Poźniak, Oferta PKP na 
sezon zimowy, „Przegląd Komunikacyjny” 1993, nr 9, s. 24–25; tenże, PKP – pasaże-
rom, „Przegląd Komunikacyjny” 1998, nr 5, s. 22-24. Wydanie ustawy z 2000 r. sytuacji 
nie poprawiło. W analizach rozkładu 2001/2002 pisano ponownie o nowych połącze-
niach dalekobieżnych i kwalifikowanych, a połączenia regionalne zajęły jeden akapit 
tekstu, poświęcony głównie likwidacjom przewozów. P. Sobolewski, Nowości rozkładu 
jazdy 2001/2002, „Świat Kolei” 2001, nr 5, s. 3. Zwraca uwagę nietrafiona analiza przy-
szłego rozwoju przewozów kwalifikowanych w obrębie Warszawy. CZEK, Przed arterio-
sklerozą, „Nowe Sygnały” 1997, nr 4, s. 6. Por. Nasza kolej…, s. 9–11. Zjawisko nad-
miernego optymizmu pokazuje bardzo krytyczna analiza rozkładu wprowadzonego 
w 1999 r. A. Massel, Gorszy rozkład, „Nowe Sygnały” 1999, nr 26, s. 16–17. Autor pod-
kreśla niskie efekty modernizacji linii E20 (nie 160 km/h, a jedynie 140 km/h), nad-
miernie wydłużone postoje na stacjach, niewielkie skrócenia czasu jazdy. H. Zięba, 
dz. cyt., s. 71–72. 

80
 T. Olszewski, Na gapę, „Nowe Sygnały” 1997, nr 33, s. 17. W 1997 r. chwa-

lono się tym, że udało się na progu wakacji uruchomić wszystkie kasy na dworcu 
Warszawa Centralna. T. Olszewski, Spokojny początek wakacji, „Nowe Sygnały” 
1997, nr 29, s. 7. 

81
 Ustawa o przedsiębiorstwie z 1989 r. zawierała art. 13, ust. 3 o treści: „Budowa, 

modernizacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej w części dotyczącej przewozu osób 
są finansowane z budżetu państwa w formie dotacji podmiotowej, w wysokości 50% 
wydatków ponoszonych na budowę, modernizację i utrzymanie infrastruktury kolejo-
wej”. Dodatkowo przewidywano dotację przedmiotową (uwzględniającą dotację infra-
strukturalną), pokrywającą różnicę między dochodami z taryfy regulowanej a kosztami 
przewozu z narzutem zysku (DzU RP 1989, nr 26, poz. 138). Ustawa z 1995 r. definio-
wała, że budżet państwa winien pokrywać różnice między sumą uzasadnionych kosz-
tów krajowych przewozów pasażerskich z narzutem zysku, w oparciu o sieć połączeń 
określoną w dwustronnym protokole (art. 16 i art. 37, ust. 1 ustawy), w odniesieniu do 
pociągokilometra (DzU RP 1995, nr 95, poz. 474). PKP oficjalnie informowało, że 
w 1997 r. koszty przedsiębiorstwa wyniosły 3 457 241,9 zł, przychody 906 840,9 tys. zł, 
a dotacja 710 000 tys. zł. G. Uklejewski, Drożej w komunikacji międzyregionalnej, „No-
we Sygnały” 1998, nr 23, s. 14. Rząd sprzeciwiał się tym wyliczeniom, podkreślając, że 
ustawa nie zdefiniowała ani różnicy uzasadnionych kosztów, ani tym bardziej narzutu 
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wych prognozach, np. w przedstawionej w 1996 r. przez pracowników Biura 

Strategii i Restrukturyzacji DGKP analizie dotyczącej okresu do 2015 r.82  

W związku z tym PKP w miarę możliwości ustawowych (ceny regulowane 

ustawowo) podejmowało starania o urealnienie taryf przewozowych (ze 

świadomością oficjalnego niewielkiego pokrycia kosztów PKP83). Kilkakrotne 

podwyżki w omawianej dekadzie nie były jednak skuteczne finansowo, a jed-

nocześnie pokazywały kryteria, którymi kierowano się przy ich wdrażaniu. 

W 1998 r. PKP przyznawało np., że dąży do zrównania cen na krajowe pociągi 

kwalifikowane z pociągami międzynarodowymi84. Ironią losu było, że te 

ostatnie jeździły wówczas niemal puste (w 1997 r. PKP sprzedało niewiele 
                                    

zysku. W istocie zatem, jak podkreślano, PKP oczekiwało na 1997 r. 2516,8 mln zł, 
a projekt ustawy budżetowej zakładał 710 mln zł. Rząd oficjalnie przyznawał, że podej-
rzewa PKP o ukrywanie w tych oczekiwanych kwotach innych wydatków PKP, w tym 
niezwiązanych z przewozami osób w ruchu krajowym (uzasadnienie do projektu zmia-
ny ustawy z 25 listopada 1997 r., druk nr 61). Co więcej, rząd w 1997 r. stwierdził, że 
pojęcie „pociągokilometra” jako jednostki rozliczeniowej „jest równoznaczne z kreo-
waniem kosztów bez żadnego zainteresowania stroną dochodową”. Podkreślano rów-
nież, że PKP stawiała jedynie państwu wymagania i oczekiwania (pomijam w tym mo-
mencie ocenę ich słuszności). 

82
 Co zresztą uczestnicy dyskusji skrytykowali, podkreślając, że nie dostrzeżono 

potencjału zatykających się aglomeracji (warszawskiej, katowickiej, trójmie jskiej, 
krakowskiej czy wrocławskiej), dla których obsługi kolej jest najlepszym rozwiąza-
niem (w ślad za tendencjami europejskimi). CZEK, Rezygnować z ekspansji?, „Nowe 
Sygnały” 1997, nr 4, s. 4. W tym samym numerze zwrócono uwagę, że konieczna jest 
budowa drugiego toru na odcinku Otwock – Pilawa, zrealizowana ostatecznie dopie-
ro w 2020 r. CZEK, Przed arteriosklerozą, „Nowe Sygnały” 1997, nr 4, s. 6. H. Zięba, 
dz. cyt., s. 22–24. 

83
 PKP nigdy nie przedstawiło wiarygodnych danych na temat stałych kosztów 

własnych uruchamiania pociągów pasażerskich. Jednocześnie bezustannie podkreślano 
spadek dotacji państwa, porównywano się z krajami Europy Zachodniej oraz oczekiwa-
no zaangażowania finansowego samorządów. R. Hajdrowski, Koleją do klienta, „Świat 
Kolei” 1999, nr 2, s. 10–11 (autor był rzecznikiem prasowym PKP, zatem tekst ten nale-
ży traktować jako materiał reklamowy). G. Uklejewski, Drożej w komunikacji międzyre-
gionalnej, „Nowe Sygnały” 1998, nr 23, s. 14. Autor porównywał stopień podwyżek do 
wysokości inflacji: w 1994 r. – inflacja 29,5%, podwyżka średnioroczna biletów jedno-
razowych 16,87%, w 1995 r. (odpowiednio) 21,6% – 10,75%, w 1996 r. 18,5% – 
12,83%, w 1997 r. 13,2% – 10,08%.  

84
 PKP praktykowało to w sposób opisany w 1999 r. przez A. Massela. Istniejący 

pociąg pospieszny „Karpaty” przemianowano na ekspres „Ernest Malinowski” – czas 
jazdy pozostał ten sam, ale cena stała się adekwatna do zmiany. A. Massel, Gorszy 
rozkład, „Nowe Sygnały” 1999, nr 26, s. 16. 
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ponad 1 mln biletów na pociągi międzynarodowe), wobec zaporowych cen 

taryfy TCV i niskiej liczby porozumień dwustronnych PKP z sąsiednimi prze-

woźnikami (co pasażerowie obchodzili, stosując tzw. łamanie taryf i kupowa-

nie biletów wyłącznie do/z granicy) oraz znikomej sprzedaży europejskich 

ofert rabatowych85.  

W 1994 r. oficjalnie w broszurce Nasza kolej… PKP ogłosiło strategię 

„wygaszania popytu”86, której założenia opisano następująco: „Strategia ta 

polegać powinna na istotnym ograniczeniu liczby kursujących pociągów 

osobowych na liniach lokalnych [jeśli nie będzie zgody na zawieszenie prze-

wozów], ograniczaniu i zamykaniu punktów ładunkowych, uzyskiwaniu 

zwolnień podatkowych, sukcesywnym zamykaniu posterunków ruchu, ogra-

niczaniu do niezbędnego minimum prac utrzymaniowych oraz na organizo-

waniu [w okresie przejściowym] autobusowej komunikacji zastępczej”. Stra-

tegię skutecznie wdrażano w dekadzie lat dziewięćdziesiątych87. Ważnym 

elementem wpływającym na relacje z pasażerami był problematyczny roz-

kład jazdy pociągów88. Jego konstruowanie było bezpośrednią realizacją 

strategii, należy też jednak odnotować, że rozkład jazdy układano według 

obiegów taboru i/lub godzin pracy pracowników PKP89. Ostatnim etapem 
                                       

85
 S. Poźniak, PKP – pasażerom, „Przegląd Komunikacyjny” 1998, nr 5, s. 22–24; 

T. Olszewski, Co z tą zagranicą?, „Nowe Sygnały” 1998, nr 12, s. 9. Ponownie sympto-
matyczne były rozwiązania tej sytuacji, tj. wprowadzenie w 1999 r. ulgi taryfowej (50% 
od taryfy TCV wystawianej wyłącznie elektronicznie) w relacjach polsko-niemieckich, 
ale wyłącznie z/do stacji oddalonych o 120 km od granicy, wprowadzenie zniżkowej 
ceny na przejazd w relacji Poznań – Berlin – Poznań, ale uniemożliwiającej (wprost) 
przejazd w dobrej cenie w relacji Rzepin – Frankfurt nad Odrą, czy też ulgowe oferty 
Sparpreis PKP – DB. T. Olszewski, Taniej do Niemiec, „Nowe Sygnały” 1999, nr 30, s. 21. 

86
 K. Trammer, dz. cyt., s. 51–59. 

87
 Nasza kolej…, s. 32. 

88
 Co ciekawe, podnoszone nawet w specjalistycznej prasie krytyczne uwagi zby-

wano podkreślaniem długotrwałości dyskusji nad rozkładem, ich decentralizacją oraz 
wsłuchiwaniem się w głos podróżnych, mediów, administracji terenowej, jak również 
własnych pracowników. T. Bronowski, Śladem naszych publikacji, „Nowe Sygnały” 
1998, nr 22, s. 14.  

89
 Podkreślane też w debacie publicznej. Sprawozdanie stenograficzne z posiedze-

nia Komisji Transportu i Łączności oraz Komisji Skarbu Państwa, Uwłaszczenia i Prywa-
tyzacji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dn. 28 marca 2000 r., Wypowiedź posła Bo-
gusława Liberadzkiego. Oczywiście, poza tymi działaniami następowało również w inny 
sposób realizowane „wygaszanie popytu”. M. Jerczyński, Węzeł kolejowy Koluszki, Łódź 
2020, s. 152; H. Zięba, dz. cyt., s. 45–46. 
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tej specyficznej „walki o pasażera” była „rzeź” połączeń 3 kwietnia 2000 r., 

w szczycie dyskusji o kształcie ustawy restrukturyzacji90.  

Program rządowy przewidywał wówczas przekazanie (współ)finanso- 

wania kolei przez samorządy i ograniczenie przewozów. Zakładano próg „ren-

towności” (20%) dla poszczególnych linii. Co ciekawe, zdawano sobie sprawę 

z tego, że odcinki o słabszych wynikach są w złym stanie technicznym oraz 

o niskich prędkościach technicznych/handlowych. Dramat i poziom skompli-

kowania sytuacji widać w kolejnych wyliczeniach z tego czasu. Wskazywano 

bowiem, że sam koszt opłaty za najem infrastruktury dla przewozów pasażer-

skich to 1,4 mld zł (36% przychodów z tego tytułu), natomiast proporcjonal-

                                       
90

 W jej ramach ruch formalnie „zawieszono” na 1028 km linii kolejowych: 
Brodnica – Iława Gł., Sierpc – Brodnica, Korsze – Skandawa, Łapy – Ostrołęka, Biały-
stok – Zubki Białostockie, Chełm – Włodawa, Włoszczowice – Połaniec, Tarnów – 
Szczucin, Podłęże – Niepołomice, Pyskowice – Pyskowice Miasto, Racibórz – Racła-
wice Śląskie, Jelenia Góra – Karpacz, Rokitki – Chocianów, Mikułowa – Bogatynia, 
Pyrzyce – Myślibórz, Pszczółki – Skarszewy (na których nigdy nie odbudowano oferty, 
choć istnieją takie plany) oraz na liniach, które później, w różnej formie, przywróco-
no do oferty: Pisz – Ełk, Lublin – Łuków, Rzeszów – Tarnobrzeg, Nysa – Brzeg, Byd-
goszcz – Chełmża, Opole – Kluczbork. O jednej z tych linii emocjonalnie, choć trafnie, 
pisano: „Tam na górze, urzędnicy kolejowi nic nie robią, by było lepiej na kolei, dla 
podróżnych. Przez 20 lat nie potrafili ułożyć dobrego, sensownego rozkładu jazdy dla 
naszej linii. Dostosowanego do potrzeb mieszkańców naszego regionu. W idocznie 
uznali, że nie ma po co się wysilać. Lepiej zlikwidować przewozy i będzie po kłopocie.  
[…] Czy w Dyrekcji Przewozów Pasażerskich nie ma już prawdziwych kolejarzy, którzy 
by zrozumieli nasz racje i bolączki?”, J. Grudzień, Odcięcie, „Nowe Sygnały” 2000, 
nr 35, s. 12. W. Gosk, Pociąg czy mikrobus, „Nowe Sygnały” 2000, nr 18–19, s. 18. 
W odpowiedzi na krytykę tych działań PKP podawały tzw. współczynniki pokrycia 
kosztów. Jednocześnie nie uświadamiano sobie chyba absurdalności przytaczanych 
argumentów. Przykładowo, zawieszenie ruchu na odcinku Podłęże – Niepołomice 
(5,8% pokrycia) oznaczało likwidację jednej pary pociągów, na odcinku Mikułowa – 
Bogatynia (2,65%) dwóch par, Nysa – Brzeg (19,78%) trzech (według PKP czterech – 
A. Bukowiecki, Jak wójt z ministrem, „Nowe Sygnały” 2000, nr 18–19, s. 19), a Wro-
cław Główny – Sobótka – Jaworzyna Śląska (16,37%) pięciu par poruszających się po 
zdewastowanym szlaku. Jak podkreślano w parlamencie, minister transportu zakła-
dał, że nowe zasady finansowania przewozów pasażerskich zostaną wprowadzone 
pod koniec 2000 r. „Rzeź” była komentowana jako utrudnienie tego procesu, wobec 
przerwy w prowadzeniu ruchu. Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Komisji 
Transportu i Łączności oraz Komisji Skarbu Państwa, Uwłaszczenia i Prywatyzacji 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dn. 28 marca 2000 r., Wypowiedź posła Józefa 
Dąbrowskiego. 
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nie względem pracy przewozowej powinien wynosić nawet 2,45 mld zł (63%). 

Oznacza to, że uzyskiwane przez PKP od klientów i państwa przychody 

w wysokości 2,228 mld zł nie wystarczyłyby nawet na oczekiwany przez 

państwo przychód z tytułu najmu torowisk. Gdy dodać do tego oczekiwania 

urzędów skarbowych czy zakładów energetycznych (które przecież groziły 

wyłączeniami prądu w sieci trakcyjnej, a więc uderzały w klientów), oznacza 

to, że oczekiwanie „wygaszania popytu” miało już wówczas charakter pań-

stwowy91. 

Co ciekawe, jak pisano w informacji prasowej, pilotaż zmiany stosunku do 

klientów regionalnych (Wschodnia DOKP, Lubelski Zakład Przewozów Regio-

nalnych) przyniósł wzrost wpływów ponad planowaną wartość oraz kilka pro-

konsumenckich działań, choć jednocześnie nadal zachowywano charaktery-

styczne od dziesięcioleci zaniechania (np. z Radomia do Dęblina pomiędzy 

8:00 a 13:00 oraz 19:20 a 22:45 nie odjeżdżał żaden pociąg, w przeciwną 

stronę od 7:15 do 12:25), a kolejarze (bezskutecznie) oczekiwali finansowa-

nego wsparcia lokalnych samorządów92.  

Przykładem niezrozumiałych decyzji przedsiębiorstwa PKP może być sy-

tuacja sieci kolei wąskotorowej na Górnym Śląsku. Jeszcze w latach sześćdzie-

siątych PKP podejmowało starania o ich marginalizację93, ale w omawianej 

                                       
91

 Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Komisji Transportu i Łączności oraz 
Komisji Skarbu Państwa, Uwłaszczenia i Prywatyzacji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
w dn. 28 marca 2000 r., Wypowiedź ministra transportu i gospodarki morskiej Tadeu-
sza Syryjczyka. 

92
 J. Grudzień, Pilotaż z pasażerem, „Nowe Sygnały” 1998, nr 2, s. 3; tenże, Ra-

domska „dziura”, „Nowe Sygnały” 1998, nr 25, s. 15. Por. masowe puste przebiegi 
pociągów (tzw. służbowe) – A. Gajewski, Rozkładowe ciekawostki, „Świat Kolei” 2000, 
nr 10, s. 5 (w tym w planach zlikwidowanych w ramach oszczędności pociągów pasa-
żerskich). O tym, że samorządy nie były przygotowane do przejęcia tego zadania, do-
skonale świadczyły kolejne lata. P. Dominas, T. Przerwa, Od kolei na Dolnym Śląsku po 
Koleje Dolnośląskie, Łódź 2017, s. 267–274. Znaczący pozostaje tytuł jednego z pod-
rozdziałów „Czas barbarzyńców i obrońców”. A. Drewnowski, Usamorządowienie kolei 
w Polsce – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość [w:] Państwo wobec kolei żelaznych…, 
s. 465–481. 

93
 D. Keller, Komitet Wojewódzki Polskiej... Podobne działania dotyczyły również 

innych kolei wąskotorowych w Polsce. W latach dziewięćdziesiątych proces ten ilustru-
je nostalgiczny, niestety, reportaż P. Rudzkiego: Wąskie linie snów. Kolej wąskotorowa. 
Linie PKP o planowym ruchu osobowym tuż przed 10.VI.2001 r. (kronika podróży), Ka-
towice 2005. 
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epoce podjęto szereg działań, które były skierowane przeciwko klientom sie-

ci94. Wszystkie one powodowały, że kolej odwracała się od swoich klientów, 

także poprzez ograniczenie liczby punktów handlowych (stacje, na których 

można nadawać przesyłki towarowe; bocznice)95. 

Warto jeszcze zauważyć, że obawy rządu co do rzetelności danych 

przedstawianych przez PKP były, jak się wydaje, uzasadnione. Jeden z dy-

rektorów PKP, Jerzy Śmiałkowski, w dyskusji w sejmowej komisji w 1997 r. 

wprost przyznawał: „Jeśli chodzi o lokomotywy spalinowe, to mówiłem 

już, że po raz pierwszy udało się zabezpieczyć potrzeby w stu procentach. 

To, że statystyki mówią, że tak było w latach poprzednich, to de facto tak 

nie było, ponieważ problemy były straszne, no nie było pieniędzy na na-

prawy okresowe. Ponieważ w tym roku sytuacja była podobna, podjęty 

został trud przygotowania tych lokomotyw we własnym zakresie, przy 

wykorzystaniu pełnej rezerwy maszyn i części zamiennych w całym sekto-

rze, i to się udało zrobić”96. 

Trzeba wszakże odnotować, że PKP na początku epoki zakupiło w Niem-

czech system komputerowy KURS `90, umożliwiający uproszczenie procedury 

                                       
94

 J. Halor, Górnośląskie Koleje Wąskotorowe wobec kryzysu przemysłu ciężkiego 
i chaosu przekształceń struktur PKP [w:] A jednak kolej II. Kolej wobec kryzysów, red. 
T. Przerwa, D. Keller, B. Kruk, Lubin–Opole 2020, s. 98–109. Por. też: P. Jakuboszczak, 
Kryzys kolei wąskotorowych w Zachodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych na 
przełomie XX i XXI wieku [w:] tamże, s. 110–121; R. Burzykowski, Koleje wąskotorowe 
na Pomorzu Zachodnim, Rybnik 2019, s. 176–188; H. Zięba, dz. cyt., s. 147–151. Pro-
blemem sieci wąskotorowych była archaiczność – bardzo niskie prędkości handlowe 
i fatalny rozkład jazdy powodowały niewielką liczbę podróżnych, wysokie ceny i ko-
nieczność przeładunków lub długotrwałość przejazdu prowadziły do zaniechania wyko-
rzystywania ich przez klientów do przewozu towarów. Również samorządy po 2001 r. 
nie potrafiły sobie poradzić z tym mieniem. A. Ciechański, Inicjator versus likwidator. 
Zmiana roli samorządów w kształtowaniu sieci kolei wąskotorowych w Polsce na tle 
innych rozwiązań europejskich [w:] Państwo wobec kolei żelaznych w Polsce, red. 
M. Kapias, D. Keller, Rybnik 2017, s. 77–84; Nasza kolej…, s. 30. 

95
 Oczywiście, można również postrzegać te wydarzenia w sposób odwrotny. 

Przykład Łodzi pokazuje jednak, że wpierw likwidowano bocznice (z różnych przyczyn), 
a potem nowo powstające zakłady nie były już zainteresowane współpracą z PKP. Ch. 
Jensen, M. Jerczyński, Koleją przez Łódź. Historia łódzkiej kolei, Łódź 2017, s. 172–173; 
K. Trammer, dz. cyt., s. 63–70. 

96
 Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Komisji Transportu i Łączności Sej-

mu Rzeczypospolitej Polskiej w dn. 16 grudnia 1997 r., Wypowiedź dyrektora Jerzego 
Śmiałkowskiego. 
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zakupu biletów (i ówcześnie spójny z zachodnioeuropejskimi systemami 

sprzedaży)97 oraz SKPZ (system kierowania przewozami i zarządzania)98.  

Jak wspomniano, PKP przedstawiało konsekwentnie wizję deficytowych 

przewozów pasażerskich, zwłaszcza w masowym ruchu regionalnym, lokal-

nym i aglomeracyjnym. Skalę tego zjawiska dobrze widać na prezentowanych 

mapach z 2000 r. [załączniki] Co ciekawe, materiałowi temu towarzyszyło 

zestawienie kosztów i wpływów z ruchu pociągów poszczególnych kategorii. 

O ile wydzielano koszty i wpływy całkowite oraz dotacje przyznane PKP z tytu-

łu przejazdów ulgowych, o tyle stopień pokrycia kosztów nie uwzględniał już 

tej rekompensaty, dając zafałszowanie wyników. I tak, pociągi kwalifikowane, 

według PKP, miały pokrycie 94,63% (po skorygowaniu 124%), międzyregio-

nalne odpowiednio 72,51% i 97%, regionalne 23,96% i 30,7%, wreszcie 

aglomeracyjne 44,05% i 54,5%99. W związku z tym PKP dążyło do przekazania 

całego procesu organizacji przewozów regionalnych samorządom. Warto 

jednak zauważyć, że w 1999/2000 r. (już po uwolnieniu cen) bilet na pociąg 

lokalny (II klasa) na średnią odległość 35 km kosztował 0,4% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia netto, a dodatkowo nadal ok. 20% pasażerów 

korzystało z różnego rodzaju ulg. Jak podsumowywała G. Kondraciuk-Gabryś: 

„Taryfy wysokie w odczuciu społecznym są z punktu widzenia przewoźnika 

dalece niewystarczające na pokrycie kosztów wytworzenia usług. Jednakże 

ich podniesienie doprowadziłoby do spadku popytu i zmniejszenia docho-

dów. Ceny, mimo że są uwolnione, nie spełniają funkcji regulacji rynku, ogra-

niczonego niską siłą nabywczą ludności”100. 

Sukcesem zakończyły się działania związane z restrukturyzacją zatrudnie-

nia w przedsiębiorstwie. Jak już wspomniano, w I etapie restrukturyzacji wy-

                                       

 
97

 Jest on nadal wykorzystywany w spółkach Grupy PKP i aktualnie nie spełnia 
wymagań technicznych współczesnej obsługi klienta. J. Madrjas, Koniec Kurs90? PKP 
Informatyka rozpoczęła szukanie nowego systemu sprzedaży. Wszystko na temat bran-
ży kolejowej: PKP, Intercity, przewozy regionalne, koleje mazowieckie, rozkłady jazdy 
PKP: rynek-kolejowy.pl (dostęp: 17.04.2021). 

 
98

 Nasza kolej…, s. 15–16. 
 
99

 M. Łukasiak, Samorządy a PKP…, s. 13; obliczenia własne autora. 
100

 G. Kondraciuk-Gabryś, Kondycja kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce (2), 
„Technika Transportu Szynowego” 2001, nr 7–8, s. 42–43. Należy również dodać, że 
PKP konsekwentnie ograniczały ofertę przewozową określaną jako „stosunkowo atrak-
cyjną”. Odpowiedź ministra transportu i gospodarki morskiej na interpelację nr 988, 
Warszawa, 22 października 1998 r. 
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łączono z PKP 72 zakłady, wraz z ich personelem101. W 1989 r. przedsiębior-

stwo zatrudniało 343 230 osób, w kolejnych latach 337 270, 309 164, 

275 300, 261 219, 248 917, a w 1995 r. już 240 972 osoby102. Działaniom tym 

towarzyszyły spory i strajki, począwszy od sierpnia 1989 r., przez najważniej-

szy strajk słupski w 1990 r., strajk maszynistów w 1990 r., strajk głodowy ma-

szynistów na dworcu Warszawa Centralna we wrześniu 1991 r., strajk 19 lute-

go 1992 r., strajk na Śląsku, aż po strajk w czerwcu 2000 r.103 Strona społeczna 

podnosiła w czasie strajków wiele racjonalnych argumentów dotyczących 

restrukturyzacji przedsiębiorstwa (np. w czasie strajku słupskiego domagano 

się pilnego przedstawienia planu restrukturyzacji, w czasie strajku na Śląsku 

w 1992 r. podwyżki płac, wstrzymania redukcji zatrudnienia, zachowania od-

rębności kolejowej służby zdrowia czy uznania części schorzeń za choroby 

zawodowe kolejarzy; w 1996 r. „Solidarność” domagała się nawet zaangażo-

wania rządu w proces restrukturyzacji PKP poprzez wskazanie proponowa-

nych zmian i ich harmonogramu). Zakładano, że zmiany te będą związane 

z wyzbywaniem się majątku, postępem technicznym i automatyzacją proce-

sów oraz zmianami w ruchu pociągów104. 

Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie 

rozwoju kolei wspólnotowych (91/440/EWG) stała się dla PKP punktem od-

niesienia w procesie restrukturyzacji organizacyjnej. Podstawowym założe-

niem tego przepisu było oddzielenie zarządu infrastrukturą od przewoźników, 

co miało ponownie otworzyć rynek przewoźników kolejowych w Europie105. 

Polska, aspirująca do EWG / Unii Europejskiej, podejmowała starania mające 

                                       
101

 Ważnym etapem restrukturyzacji/modernizacji PKP było wydzielenie na mocy 
nowelizacji z 1991 r. kilkudziesięciu przedsiębiorstw. Nie zawsze było to neutralne dla 
ich załogi i samych zakładów, niekiedy były to transakcje wiązane, z których PKP wy-
wiązywała się w sposób monopolistyczny (odpożyczanie pieniędzy z kredytu Banku 
Światowego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego). Por. Sprawozdanie stenograficzne 
Sejmu I kadencji, 6 marca 1992 r., odpowiedź Bogusława Liberadzkiego na interpelację 
poselską. 

102
 M.R. Szczepański, dz. cyt., s. 275. 

103
 Tamże, s. 171–411; Por. Nasza kolej…, s. 8. 

104
 Nasza kolej…, s. 37–38. 

105
 Sprawozdanie stenograficzne Sejmu RP 1 kadencji, 27 maja 1993 r., Wypowiedź 

podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej Tadeusza Szozdy. 
Ówcześnie rząd przewidywał także powołanie wzmiankowanej wyżej agencji ds. przekształ-
ceń PKP (dla zajęcia się majątkiem, sprawami osobowymi i finansowymi). 
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na celu przekształcenie obszarowej struktury organizacyjnej PKP. Po (czy ra-

czej w trakcie) pilotażu realizowanym od 1 stycznia 1997 r.106 na terenie 

Wschodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Lublinie dokonano 

podziału PKP według gałęzi oraz, co podkreślano w raportach NIK, z narusze-

niem prawa zlikwidowano same DOKP (1 lipca 1998 r.)107. Trzeba zauważyć, 

że przepisy unijne nie nakazywały działań, które w rzeczywistości zrealizowa-

no. W toku dyskusji w latach dziewięćdziesiątych nigdy nie oczekiwano tak 

głębokich podziałów, jakich ostatecznie dokonano. Zarówno w broszurze 

z 1994 r., jak i podczas negocjacji i wizyty w Wielkiej Brytanii, kiedy dyskuto-

wano nad ostateczną ustawą, nigdy nie domagano się podziału np. na prze-

woźnika obsługującego przewozy kwalifikowane i pozostałe, właściciela infra-

struktury dworcowej, torowej i sieciowej. Można sądzić, że górę wzięły tutaj 

oczekiwania nowych stanowisk (niepowstrzymane przez nadzór państwowy) 

oraz wspomniana niechęć do części pasażerów. 

Czy stracona dekada? 

Z przedstawionych danych wyłania się dramatyczny obraz polskiego ko-

lejnictwa w latach dziewięćdziesiątych. Czy zatem należy uznać omawiany 

okres za straconą dekadę? Udało się wszakże dopracować ustawę o restruk-

turyzacji, rozwiązano wiele problemów: poprawiła się wydajność pracy, 

zmniejszono zatrudnienie, doprowadzono do wyłączenia z przedsiębiorstwa 

                                       
106

 Według uchwały nr 37 Rady PKP, opublikowanej przez H. Ziębę, od 2 stycznia. 
H. Zięba, dz. cyt., s. 19. 

107
 Wyniki kontroli NIK Realizacja ustawy z dnia 6 lipca 1995 r. o Przedsiębiorstwie 

Państwowym Polskie Koleje Państwowe, nr ewid. 187/1999/P/98/121/DTL, s. 28 (zmiany 
zatwierdzono dopiero 5 listopada 1998 r. na skutek decyzji zatwierdzającej przez ministra 
projekt statutu z 23 października). Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Komisji 
Transportu i Łączności Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dn. 16 lipca 1998 r., Wypowiedź 
posła Józefa Dąbrowskiego. Problem dotyczył braku wydania statutu, w którym struktury te 
musiały znaleźć swoje odzwierciedlenie. Ostatni statut ukazał się w 1996 r. Obwieszczenie 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 października 1996 r. w sprawie ogło-
szenia statutu przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, „Monitor Pol-
ski” 1996, nr 77, poz. 709. O chroniczności tego stanu świadczy podobna sytuacja rok 
wcześniej, przy tworzeniu Dyrekcji Trakcji i Zaplecza Warsztatowego (Wyniki kontroli NIK 
Realizacja ustawy z dnia 6 lipca 1995 r. o Przedsiębiorstwie Państwowym Polskie Koleje 
Państwowe, nr ewid. 187/1999/P/98/ 121/DTL, s. 34). 
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części zbędnego majątku (np. 9 zakładów karnych, w tym Żytkowice, Łowicz, 

Gdańsk Przeróbka108; 114 tys. mieszkań zakładowych, szkolnictwo kolejo-

we109) lub też wydziałów zdolnych do konkurencyjnego funkcjonowania 

w gospodarce (ZNTKi). Usamodzielnione zakłady naprawcze okazały się naj-

większymi beneficjentami transformacji. 

Tabela 13. Charakterystyka zmian PKP 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 

Wielkość 
Uwagi 

1991 1997 

Wielkość przewozów pasażer-
skich 

mln pas./rok 650,2 416,2 -37% 

Liczba pociągów pasażerskich poc./dobę 6925 4899 -29% 

Wielkość przewozów towaro-
wych 

mln t/rok 227,8 227,0 -1% 

Liczba pociągów towarowych poc./dobę 1905 1761 -8% 

Wielkość zatrudnienia pracownik 309164 226366 -26% 

Wydajność zatrudnienia 
tys. t tkm 

zast./pracow. 
340,4 418,7 +23% 

Wielkość eksploatacyjna sieci 
kolejowej 

km 23852 22285 -6,6% 

Liczba punktów obsługi pasaże-
rów 

szt. 3493 3419 -2% 

Liczba stacji rozrządowych szt. 112 12 -89% 

Liczba stacji manewrowych szt. 436 213 -51% 

Liczba wagonów osobowych szt. 8366 7200 -14% 

Liczba wagonów towarowych szt. 163 342 111 000 -32% 

Liczba lokomotyw elektrycznych szt. 2499 2165 -13% 

Liczba lokomotyw spalinowych szt. 4064 3582 -12% 

Stopień pokrycia przychodami 
własnymi kosztów w przewozach 
pasażerskich i towarowych 

% 77,6% 90% +14% 

Wartość majątku trwałego mld PLN 9 20 

ceny bieżące, 
majątek w 

1995 r. prze-
szacowany 

Udział dotacji w przychodach 
ogółem PKP 

% 13,8 9,2 -33% 

Wskaźnik operacyjny z dotacją % 111 100,8 -9,2% 

Źródło: (ak), Zapora rozwoju, „Nowe Sygnały” 1999, nr 25, s. 3. 
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 PKP sprzedaje zakłady karne, „Rzeczpospolita” z 3.12.1999 (np. https://szu- 
kajwarchiwach.pl/75/414/0/-#tabZespol (dostęp: 23.04.2021). 

109
 Nasza kolej…, s. 34–35. 
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Równie korzystna stała się sytuacja producentów taboru, których sprywa-

tyzowano. Za sukces należy uznać odejście od obszarowego sposobu zarzą-

dzania PKP (a więc odejście od systemu quasi-administracji), jednakże już 

w 2000 r. przybrało ono karykaturalną formę, wyjątkową w skali całej Unii 

Europejskiej110. Z drugiej strony, co podkreślały kontrole NIK, reorganizacja ta 

była nieprzygotowana i powodowała, że poszczególne sektory nie posiadały 

majątku trwałego niezbędnego do funkcjonowania111. Najlepszym mierni-

kiem wydają się jednak dane liczbowe. Najbardziej dramatycznie wyglądały 

statystyki dotyczące liczby podróży na jednego mieszkańca krajów Europy. Na 

początku XXI w. koleją mieszkaniec Niemiec czy Holandii podróżował ponad 

20 razy w roku, mieszkaniec Czech czy Francji ponad 15 razy. Porównywalne 

wyniki do polskich odnotowano we Włoszech (8,5 podróży), ale nadal było to 

                                       
110

 Ustawa z 2000 r. dała tutaj, niestety, swobodę działania zarządowi PKP. Już 
w listopadzie 2000 r. jako przejściową (po 1 stycznia 2001 r.) strukturę PKP SA przewi-
dywano („w potocznej ocenie sprowadzi się to więc do lekkiego zmodyfikowania nazw 
dotychczasowych jednostek PKP”): Oddział PKP SA Dyrekcja Spółki, Oddział PKP SA 
Polskie Linie Kolejowe, Oddział PKP SA Zakład Napraw Infrastruktury, Oddział PKP SA 
Zakład Przewozów Kwalifikowanych „Polres”, Oddział PKP SA Warszawska Kolej Dojaz-
dowa, Oddział PKP SA „Cargo”, Oddział PKP SA Kolejowa Agencja Aktywizacji Zawodo-
wej, Oddział PKP SA Centrum Szkolenia i Doskonalenia Kadr Kolejnictwa, Oddział PKP 
SA Zakład Szybkiej Kolei Miejskiej, Oddział PKP SA Zakład Eksploatacji Linii Hutniczo- 
-Siarkowej, Oddział PKP SA Dyrekcja Kolejowych Przewozów Międzyregionalnych 
i Aglomeracyjnych, Oddział PKP SA Dyrekcja Zakupów i Sprzedaży „Ferpol”, Oddział 
PKP SA Dyrekcja Gospodarki Mieszkaniowej, Oddział PKP SA Dyrekcja Teleinformatyki 
Kolejowej, Oddział PKP SA Dyrekcja Elektroenergetyki Kolejowej, Oddział PKP SA Dy-
rekcja Kolei Dojazdowych. Na fundamencie tych jednostek powstały późniejsze spółki 
z tzw. grupy PKP. J. Grudzień, Zaproszenie do komercjalizacji, „Nowe Sygnały” 2000, 
nr 47, s. 3–7. O kłopotach europejskiego kolejnictwa ówcześnie: A. Mężyk, Uwarunko-
wania i efekty reform kolei, Radom 2011; taż, Restrukturyzacja kolei europejskich. 
Wybrane przykłady, Radom 1999; A. Mielcarek, Państwo a koleje. Przyczyny i skutki 
reformowania kolei w Europie od XIX do początku XXI w. [w:] Państwo wobec kolei 
żelaznych w Polsce, red. M. Kapias, D. Keller, Rybnik 2017, s. 59–68 (tam również po-
równanie wyników przewozowych). Warto zauważyć, że w 1994 r. nie planowano 
takiego rozbicia. Proponowana wówczas struktura obejmowała docelowe stworzenie 
holdingu z zarządami infrastruktury, przewozów pasażerskich i towarowych, które 
posiadałyby własne struktury wykonawcze. Nasza kolej…, s. 49. 

111
 Wyniki kontroli NIK Realizacja ustawy z dnia 6 lipca 1995 r. o Przedsiębiorstwie 

Państwowym Polskie Koleje Państwowe, nr ewid. 187/1999/P/98/121/DTL, s. 31–32. 
Symboliczne jest, że niektóre zakłady sektora przewozów pasażerskich nie posiadały 
wagonów niezbędnych do realizacji swoich zadań. 
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więcej niż w Polsce (6,32). O skali zapaści świadczy porównanie do wyników 

Szwajcarii (44,49)112. Dalece zróżnicowane są również nakłady na infrastruk-

turę czy szerzej – na kolej w różnych europejskich krajach i Polsce. Dla przy-

kładu w Austrii na początku XXI w. było to 233,7 euro na mieszkańca, w Pol-

sce 7,1 euro113. Oczywiście, można też optymistycznie podkreślić, że reformy 

te przygotowały odbudowę pozycji polskiego transportu kolejowego, ale 

pierwszy prywatny pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce rozpoczął swoje 

przewozy dopiero w 2018 r. (w ograniczonym zakresie), a cała branża nadal 

pozostaje w ogonie europejskich statystyk (pierwszy przetarg na przewozy 

pasażerskie na terenie województwa ogłoszono dopiero w 2007 r., a i tak 

wyłącznie dotyczył linii niezelektryfikowanych). W pewnej mierze opisywa-

na w artykule sytuacja charakteryzuje przede wszystkim długoletnie zacofa-

nie PKP, którego nie można było w tak krótkim czasie naprawić. Szkoda je-

dynie, że część podjętych działań w rzeczywistości utrwaliła negatywne 

zjawiska (zwłaszcza odrzucenie pasażerów aglomeracyjnych, zapóźnienia 

infrastrukturalne oraz systemową blokadę wdrażania tzw. IV pakietu kole-

jowego)114. Co warte odnotowania, komentatorzy podkreślali, że kolejnic-

two miało potencjał rozwoju, ale nie potrafiło go wykorzystać („na rynku 

przewozów pasażerskich ujawnia się tendencja wzrostowa popytu na usługi 

kolei mimo jego tłumienia”115).  

W rządowych analizach z lat dziewięćdziesiątych nie ujmowano wszakże 

znaczenia kolei dla gospodarki czy społeczeństwa – traktowano ją wyłącznie 

jako koszt, zbędny balast. W ten sposób z łatwością można było likwidować 

połączenia i linie, mając złudne nadzieje na poprawę wyników finanso-

wych116. Symboliczna może być jedna z uwag raportu NIK z 1998 r.:  

Z ustaleń kontroli wynika, że decyzje o ograniczeniu bądź całkowitym za-

wieszeniu przewozów na wybranych liniach lub odcinkach linii kolejowych 

                                       
112

 M.R. Szczepański, dz. cyt., s. 135. Robocze porównanie podobnych danych 
z 1990 r. wskazuje, że wówczas było to 20,67 podróży rocznie na mieszkańca. 

113
 Tamże, s. 138–139. 

114
 Historia i cele polityki europejskiej: https://www.europarl.europa.eu/ftu/ 

pdf/pl/FTU_3.4.5.pdf (dostęp: 24.04.2021). 
115

 G. Kondraciuk-Gabryś, dz. cyt., s. 21. Jest to zrozumiałe, skoro żaden z rozwa-
żanych w 1994 r. scenariuszy dla przyszłości PKP nie przewidywał wzrostu przewozów. 
Nasza kolej…, s. 20–24. 

116
 M.R. Szczepański, dz. cyt., s. 150–170. 
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oraz decyzje o likwidacji części z nich podejmowane były bez szerszych ra-

chunków ekonomicznych uwzględniających interes całej gospodarki, koszty 

społeczne tych przedsięwzięć, a także funkcję komunikacji kolejowej w całym 

systemie transportowym kraju i w systemach lokalnych. Regułą było bowiem, 

że Minister TiGM akceptował wnioski PKP o całkowite lub częściowe zawie-

szenie przewozów, które uzasadniane były jedynie niezadowalającymi 

(w ocenie PKP) wynikami ekonomicznymi uzyskiwanymi na objętych wnio-

skami liniach bądź ich odcinkach
117

.  

 
*** 

 

Źródłem problemów PKP w latach dziewięćdziesiątych nie były jednak 

wyłącznie okoliczności tej epoki. Polskie kolejnictwo od dekad mierzyło się 

z systemowymi zaniedbaniami, brakiem proklienckiego myślenia, monokultu-

rą przewozów towarowych oraz zapóźnieniami infrastrukturalnymi. Powyższe 

stwierdzenie może, paradoksalnie, rzucić nowe światło na wydarzenia oma-

wianej dekady. W rzeczywistości bowiem udało się przygotować polskie ko-

lejnictwo od strony formalnej do przyszłej komercjalizacji i docelowo prywa-

tyzacji. Sukcesy (mierzone statystykami przewiezionych pasażerów) wielu 

niezależnych od PKP współczesnych przewoźników samorządowych, ale też 

otwartość rynku przewozu towarów nie byłyby możliwe bez wydarzeń opisy-

wanych w tym tekście118.  
                                       

117
 Wyniki kontroli NIK Działalność przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe 

w zakresie pozaprzewozowym, zawieszania przewozów oraz likwidacji linii kolejowych, 
nr 86/98/P97119/DTL, kwiecień 1998, s. 5, 54. Co więcej, z racji braku środków (za-
gwarantowanych zapisami ustawowymi) nie prowadzono likwidacji zamkniętych linii, 
skutkiem czego bardzo szybko były rozkradane. 

118
 Ocenę sytuacji po restrukturyzacji zawiera ostatnia praca M. Zajferta. Autor 

zwraca uwagę na przewozy pasażerskie w poszczególnych województwach. Wśród 
ważnych jego ustaleń trzeba wskazać m.in. podkreślenie korzystnej roli przewoźników 
samorządowych (wojewódzkich) dla odbudowy popytu, skrośne finansowanie przewo-
zów prowadzonych przez spółkę Przewozy Regionalne (zaniżanie lub zawyżanie żąda-
nej dotacji wojewódzkiej w zależności od oczekiwanych celów politycznych), jak rów-
nież blokowanie ujawnienia danych przewozowych spółki Przewozy Regionalne („ze 
względu na wrażliwość danych handlowych i eksploatacyjnych objęta jest tajemnicą 
spółki i nie może być udostępniona”), uniemożliwiające rzetelną weryfikację wysokości 
przyznanej dotacji. Działania znane z omawianego w artykule okresu częściowo mają 
zatem swoją kontynuację. M. Zajfert, Efektywność przewozów regionalnych w Polsce, 
Warszawa 2020, s. 43–125, cytat: s. 122. 
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A Wasted Decade? Modernization of PKP in the 1990s 

Summary 

The position of the Polish State Railways had become marginalized in the transport 

sector since at least the 1970s. Progressing motorization and mistakes made by the 

company management were the reason for that. A weakness of the Polish industry 

producing the rolling stock was also a significant element influencing a technological 

backwardness of the railways. After the year 1989 PKP got considerable freedom from the 

consecutive authorities. In addition, the state restricted the subsidy for passenger transport 

without any coherent or consistent strategies for the enterprise. It resulted in effective 

action limiting employment in PKP, attempts to reduce unnecessary property and tacit 

consent to implement a strategy of ‘stifling demand’. In the 1990s PKP became modernized 

independently in the way that soon turned out to have negative consequences for the 

society and economy. In spite of that the author claims that taking those conditions into 

account it was not a wasted time for PKP. 

Key words: restructuring, railway, strikes, technological backwardness 
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Instytut Historii  

Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 

U progu przełomu.  

Polski przemysł motoryzacyjny  

w obliczu wyzwań nowej rzeczywistości 

politycznej, ekonomicznej  

i społecznej 

Głównym tematem moich rozważań jest sytuacja polskiego przemysłu 

motoryzacyjnego na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 

XX w. Ów „gorący” okres w polskich dziejach był dla rodzimych wytwórców 

samochodów osobowych jednym z najintensywniejszych w dotychczasowej 

historii. Zmieniające się realia polityczne, ekonomiczne i społeczne postawiły 

pod ogromnym znakiem zapytania przyszłość polskiej branży motoryzacyjnej. 

Przełom roku 1989 r. zastał rodzimy przemysł samochodowy w specyficznym 

momencie – od kilku lat bowiem trwały już przymiarki do zupełnej reorienta-

cji zarówno metod produkcyjnych, jak i ich efektów. Decydowała o tym mię-

dzynarodowa sytuacja producentów aut osobowych oraz coraz silniejsza pre-

sja społeczna, Polacy coraz głośniej domagali się bowiem dostępu do tanich, 

dobrych aut. Opis sytuacji polskiego przemysłu produkującego samochody 

osobowe w końcówce lat osiemdziesiątych i na przełomie XX i XXI w. oparłem 

na istniejącej literaturze przedmiotu, źródłach archiwalnych oraz prasie. Po-

stanowiłem także nieco więcej miejsca poświęcić Fabryce Samochodów Oso-

bowych (dalej FSO), której losy w omawianym okresie wydały mi się najlepiej 

pokazywać realia tego przełomowego dla historii Polski czasu. 

Analizując rozwój przemysłu motoryzacyjnego w krajach Europy Środko-

wo-Wschodniej po 1945 r., da się wyróżnić trzy charakterystyczne fazy1. 

                                       
1
 D. Sadler, A. Swain, R. Hudson, The Automobile Industry and Eastern Europe: 

New Production Strategies or Old Solutions?, „Area” 1993, vol. 25, no. 3, s. 339–343; 
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Pierwsza (1945–1964) to czas, kiedy branża motoryzacyjna koncentrowała 

się przede wszystkim na odbudowie po zniszczeniach wojennych. Ważną 

cechą tego okresu jest podporządkowanie produkcji względom ideologicz-

nym i wynikającym z nich ograniczeniom w zakresie motoryzacji. Co więcej, 

nawet w krajach, które przed wybuchem wojny miały bardzo dobrze rozwi-

nięty przemysł samochodowy (np. w Czechosłowacji czy wschodniej części 

Niemiec), produkcja odbywała się wg standardów mocno przestarzałych 

w porównaniu do krajów zachodnich2. Faza kolejna trwała od połowy lat 

sześćdziesiątych do roku 1980. Wówczas to przemysły motoryzacyjne po-

szczególnych krajów stopniowo poprawiały swoje wyniki. Pomiędzy 1965 

a 1975 r. produkcja aut w Europie Środkowo-Wschodniej wzrosła czterokrot-

nie. Ów wzrost wiązał się z falą modernizacyjną, która stała się udziałem wie-

lu państw regionu. Wschodnioeuropejscy producenci niemal bez wyjątku 

oparli się na kooperacjach z firmami zachodnimi. Zakup licencji od Fiata 

(ZSRR, Polska, Jugosławia) czy Renault oraz Citroena (Rumunia) mocno wpły-

nął na geografię produkcji oraz jej specjalizację3. Dotychczasowi liderzy (Cze-

chosłowacja, NRD) musiały uznać wyższość Polski i Jugosławii. Warto jednak 

zauważyć, że technologie oraz produkty, które sprzedawano „za żelazną kur-

tynę”, nie należały do najnowocześniejszych. Końcowa faza, którą datuje 

się na dekadę lat osiemdziesiątych, oznaczała stagnację wschodnioeuropej-

skiego przemysłu samochodowego4.  

Rodzimy przemysł motoryzacyjny w dekadę lat osiemdziesiątych wszedł 

„uskrzydlony” wynikami poprzedniego dziesięciolecia. Ekipa Edwarda Gierka, 

                                    

por. T. Hard i in., The Evolution of Passenger Car Production and its Impact on Urban 
Development in South-Eastern Europe [w:] Industrial Districts and Cities in Central 
Europe. Momographies of the „Győr Automotive Industrial District as the New Trend 
and Means of Spatial Development” Research no. 6, ed. E.S. Pfeil, Győr 2014, s. 93–96. 

2
 Na temat Czechosłowacji patrz: V. Fava, The Socialist People’s Car. Automobiles, 

Shortages and Conscent in the Czechoslovak Road to Mass Production, Amsterdam 
2014. 

3
 Przykładowo przemysł motoryzacyjny Węgier produkował samochody ciężarowe, 

autobusy i części oraz komponenty dla producentów samochodów osobowych z ZSRR, 
Polski czy Jugosławii; D. Sadler, A. Swain, State and Market in eastern Europe: regional 
development and workplace implications of direct foreign investment in the 
automobile industry in Hungary, „Transactions of the Institute of British Geographers” 
1994, vol. 19, no. 3, s. 396. 

4
 D. Sadler, A. Swain, R. Hudson, dz. cyt., s. 342. 



U progu przełomu... 

 

509 

który objął władzę w grudniu 1970 r., w odróżnieniu od swoich poprzedników 

postawiła na „strategię dynamicznego i harmonijnego wzrostu”. Miało się to 

wiązać z szeroką modernizacją przemysłu, zwiększeniem efektywności bu-

downictwa mieszkaniowego i polepszeniem jakości życia polskiego społe-

czeństwa5. Jednym z głównym beneficjentów gierkowskiej zmiany wektorów 

była branża samochodowa6. Zakup licencji na produkcję w Polsce popularne-

go „malucha” oraz budowa Fabryki Samochodów Małolitrażowych (dalej 

FSM) były momentem przełomowym nie tylko dla rodzimego przemysłu, ale 

i dla zwykłego „Kowalskiego”, który po raz pierwszy od zakończenia drugiej 

wojny światowej mógł realnie myśleć o zakupie własnych czterech kółek. 

I faktycznie – w ciągu dziesięciolecia rządów Gierka branża motoryzacyjna 

osiągnęła imponujące wyniki, zaś Polacy motoryzowali się coraz powszech-

niej7. O ile bowiem na początku dekady lat siedemdziesiątych w Polsce pro-

dukowano jedynie 64,2 tys. samochodów osobowych, o tyle w 1980 r. fabryki 

opuściło 351 tys. aut (patrz tabela 1). Był to wynik lepszy od wschodnionie-

mieckiego i czechosłowackiego – dotychczasowych liderów, obok ZSRR. Wy-

nik z początku ósmej dekady był najwyższą produkcją FSO i FSM w dotychcza-

sowej historii. 

Niestety, wywołany przez kryzys irański tzw. drugi szok naftowy spowo-

dował ogromne problemy wytwórców samochodów na całym świecie, jak 

również kryzys ekonomiczny skutkujący przemianami politycznymi w wielu 

państwach8. Skok cen ropy naftowej najmocniej uderzył w firmy zachodnie, 
                                       

5
 Patrz np. J. Eisler, Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską. Historia poli-

tyczna 1944–1989, Warszawa 2018, s. 299–303; E. Gierek, J. Rolicki, Edward Gierek – 
przerwana dekada: wywiad rzeka, Warszawa 1990; M. Głuszko, Edward Gierek: szkic 
do portretu PRL, Sandomierz 2017. 

6
 M. Jastrząb, Fiat’s small cars for Polish mass motorisation: The Small Engine Car 

factory in Bielsko-Biała and Tychy, 1971–1980, „The Journal of Transport History” 
2017, vol. 38 (1), s. 37–52; K. Lesiakowski, „Aby Polska rosła w siłę…”. Koncepcja uno-
wocześnienia polskiej motoryzacji 1971–1972, „Przegląd Nauk Historycznych” 2017, 
R. XVI, nr 2, s. 181–204. 

7
 W 1970 r. w rękach prywatnych było 453,4 tys. samochodów osobowych, zaś 

w 1979 r. 2069,4 tys.; W. Wieniawski, Motoryzacja w liczbach 1977–1980, Warszawa 
1980, s. 22. 

8
 Na ten temat patrz np. numer specjalny „Historical Social Research/Historische- 

Sozialforschung” 2014, vol. 39, no. 4 (150), gdzie analizie poddano kryzysy energetycz-
ne lat siedemdziesiątych i ich wpływ na gospodarki, jak również sytuację polityczną 
krajów. 
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jednak i producenci aut z krajów skupionych w Radzie Wzajemnej Pomocy 

Gospodarczej (dalej RWPG) odczuli mocno zawirowania na rynku. Obok pro-

ducentów z ZSRR to właśnie polskie fabryki odnotowały największe spadki 

produkcji, wynoszące wg danych Głównego Urzędu Statystycznego (dalej 

GUS) w 1981 r. aż 34 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Poziomu 

z 1980 r. nie udało się osiągnąć aż do końca PRL.  

Tabela 1. Produkcja samochodów osobowych na świecie w latach 1970–1989/1990 [w tys.] 

 1970 1980 1985 1989 1990 

Świat 22721 28997 31825 33977 35700 

USA 6642 6400 8002 6808 6052 

ZSRR 344 1327 1332 1217 1259 

Polska 64,2 351 283 285 266 

Jugosławia 62,5 187 228 312 292 

NRD 127 177 210 218 4628* 

Czechosłowacja 143 184 184 188 191** 

  * Dane dotyczą produkcji po zjednoczeniu Niemiec 

** Dane dotyczą produkcji po rozdzieleniu Czechosłowacji 

Źródło: Rocznik Statystyczny Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako RS GUS), 

Warszawa 1985, s. 557; RS GUS 1987, s. 570; RS GUS 1989, s. 559; RS GUS 1991, 

s. 556; RS GUS 1992, s. 554.  

Podejmowano różnorakie próby wybrnięcia z kryzysu, który ogarnął 

zresztą nie tylko branżę motoryzacyjną. Skupmy się jednak przede wszystkim 

na niej. W 1982 r., już po zmianie ekipy rządzącej, która nastąpiła jeszcze 

w 1980 r., branża ta przeszła poważną reorganizację. W miejsce istniejących 

od lat pięćdziesiątych zjednoczeń przemysłowych powołano zrzeszenia9. 

Branża motoryzacyjna, która do tego momentu skupiona była w Zjednocze-

niu Przemysłu Motoryzacyjnego „Polmo”, przeszła pod egidę Zrzeszenia Pro-

ducentów Samochodów „Polmo”. W jego ramach obok największych wy-

twórców aut w Polsce, takich jak Fabryka Samochodów Osobowych, Fabryka 

Samochodów Małolitrażowych, fabryki samochodów ciężarowych ze Stara-

chowic, Jelcza czy Lublina, znalazły się mniejsze zakłady wytwarzające części 

                                       
9
 „Monitor Polski” (dalej MP) 1981, nr 32, poz. 286; „Dziennik Ustaw” (dalej DzU) 

1981, nr 24, poz. 122. 
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i podzespoły. Tutaj wymienić można choćby: Zakłady Elektrotechniki Motory-

zacyjnej z Kwidzynia oraz Rzeszowa czy Fabrykę Osprzętu Samochodowego 

z Łodzi. Łącznie w „Polmo” zgrupowanych było kilkadziesiąt zakładów10. 

Zmiany organizacyjne nie rozwiązały problemów, które trawiły branżę mo-

toryzacyjną od co najmniej kilkunastu lat. Ich przyczyn należy się dopatrywać 

w przestarzałych formach produkcji, jak i jej efektach. Podejmowane od końca 

lat pięćdziesiątych próby unowocześnienia produkcji samochodów, oparte 

przede wszystkim na zakupie zachodnich licencji, okazały się nieudane i nie 

przynosiły spodziewanych efektów11. Nabywanie zachodnich technologii, jak 

choćby w przypadku kontraktu z Fiatem z 22 grudnia 1965 r., należy raczej roz-

patrywać jako niewykorzystaną szansę12. Branża płaciła za lata zaniedbań13, 

zwłaszcza na polu automatyzacji. Polski przemysł zdecydowanie lepsze wyniki 

osiągał w tych gałęziach przemysłu, które charakteryzowały się niską nauko-

chłonnością. Wszędzie zaś tam, gdzie wymagane było większe zaawansowanie 

techniczne i technologiczne, osiągnięcia były nader skromne. Znakomitym tego 

przykładem są podejmowane próby zautomatyzowania rodzimych fabryk (tak-

że motoryzacyjnych). Pomimo dużej zmiany jakościowej w porównaniu 

z  pierwszym powojennym dwudziestoleciem poziom wykorzystania nabywa-

nych za granicą technologii i tak był niski. Mirosław Sikora zauważył, że pod 

koniec lat osiemdziesiątych spośród 400 tys. zainstalowanych obrabiarek jedy-

nie niewielki ułamek (5 tysięcy) sterowany był numerycznie. Oznaczało to za-

późnienie w stosunku do krajów zachodnich na poziomie 15–25 lat14. 
                                       

10
 M. Bałtowski, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Przebieg i ocena, 

Warszawa 1998, s. 54 i n. 
11

 Tamże, s. 129; H. Wilk, Modernizacja czy pozorna modernizacja? Próby unowo-
cześnienia polskiego przemysłu motoryzacyjnego w PRL [w:] Modernizacja bez suwe-
renności. Przemiany gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej, red. P. Grata, „Biblio-
teka Polskiej Modernizacji”, t. 3, Rzeszów 2021; M. Jastrząb, J. Wawrzyniak, On Two 
Modernities of the Polish Automobile Industry: The Case of Fabryka Samochodów Oso-
bowych and Its Staff, „Acta Poloniae Historica” 2017, t. 115, s. 46–60. 

12
 Patrz: H. Wilk, Między pragmatyzmem a oczekiwaniami. Społeczeństwo, władza 

i samochody 1945–1970, Warszawa 2018, s. 168 i n. 
13

 Z. Juchniewicz, Bubel na czterech kółkach? Polski Fiat 125p Combi, „Fakty” 
1984, nr 6, s. 1, 4; tenże, Duże kłopoty z małym fiatem, „Fakty” 1984, nr 37, s. 4–5. 

14
 Wyniki pracy wywiadu naukowo-technicznego MSW PRL 1971–1989, oprac. 

M. Sikora, Katowice–Warszawa 2019, s. 14–15; por. P. Bożyk, Cywilizacyjne skutki 
„otwarcia” Polski na Zachód [w:] Dekada Gierka. Wnioski dla obecnego okresu moder-
nizacji Polski, red. K. Rybiński, Warszawa 2011, s. 8 i n. 



Hubert Wilk 

 

 

512 

Stan polskiego przemysłu motoryzacyjnego znakomicie oddaje wspo-

mnienie byłego dyrektora Żerania, który w latach osiemdziesiątych podczas 

pobytu w Japonii wizytował nowoczesną fabrykę produkującą nissany: „Ja się 

ich pytam – ile kontroli [technicznych] macie? Oni mówią, że w ogóle nie 

mają. (Jakość sprawdzono komputerowo)… To w takim razie ja się pytam – 

Gdzie macie magazyny? Bo ja widzę, że to duża «kooperacja» jest. Oni mi 

mówią, że nie mają magazynów. To ja się ich pytam, jak to jest z tymi czę-

ściami? Oni mi mówią, że wszystkie części przychodzą na czas… Na końcu się 

pytam, gdzie jest magazyn samochodów gotowych? Oni mi mówią, że mi 

pokażą, ale musimy wyjść za halę. Wychodzimy, a oni do mnie, czy widzę ten 

okręt? (Nad morzem to było). Ja mówię, że widzę, ale co? Oni mi mówią, że 

jak samochód zjedzie z taśmy, wjeżdża na statek. Jak się uzbiera pięć tysięcy, 

to statek odpływa i przypływa następny, tyle, że już pusty… Dużo rzeczy spo-

tkałem takich zadziwiających wtedy… Porządek, czystość. Niespotykane. Nie-

samowite”15. 

Wojciech Jaruzelski w kończącym XIV Plenum KC PZPR przemówieniu 

w 1983 r. przytoczył niepokojące dane dotyczące wyrobów rodzimego prze-

mysłu: „Ilość wyrobów ze znakiem «Q» i «I» spadła w I półroczu br. o około 

25 proc. Przy czym w większości przypadków nie jest to skutek obiektywnych 

trudności – a takie rzeczywiście istnieją – związanych głównie z ogranicze-

niami importu komponentów i materiałów – ale przede wszystkim skanda-

licznej nieodpowiedzialności, niesumiennej kontroli, często postępu demora-

lizacji”. Jako przykład podał przypadek z FSM. Otóż z partii 5 tysięcy 

„maluchów” dostarczonych do warszawskiego Polmozbytu wszystkie miały 

mniejsze bądź większe usterki. „Ani jeden, powtarzam, ani jeden nie nadawał 

się do sprzedaży” – grzmiał pierwszy sekretarz16. Niedopasowane pokrywy 

silnika i bagażnika, niedomykające się okna i drzwi, źle ustawiona geometria 

zawieszenia, niesprawna skrzynia biegów czy nieszczelność podłogi i uszcze-

lek w szybach to tylko niektóre z wad owej pechowej partii. Koszt ich usunię-

cia wyniósł niemal 2,5 mln. zł. Jak się szybko okazało, problem nie był niczym 

nowym zarówno dla FSM, jak i przyjmujących auta „Polmozbytów”. Wady 

wynikały przede wszystkim z przekroczenia czasu eksploatacji maszyn tłoczą-

                                       
15

 Cyt. za: M. Jastrząb, J. Wawrzyniak, On Two Modernities…, s. 55–56. 
16

 Wystąpienie I sekretarza KC PZPR tow. Wojciecha Jaruzelskiego na zakończenie 
XIV Plenum KC PZPR, „Trybuna Robotnicza” 1983, nr 13127, s. 3–4. 
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cych karoserię (niedopasowanie elementów nadwozia) oraz niestarannego 

montażu (problemy z hamulcami czy instalacją elektryczną). W tej sytuacji 

FSM zawierało umowy z oddziałami sprzedającymi auta na ich naprawę przed 

przekazaniem samochodów nowym właścicielom w ramach przeglądów 

przedsprzedażnych. Przeprowadzone po przemówieniu Jaruzelskiego kontro-

le w oddziałach „Polmozbytu” wykazały, że była to praktyka powszechna, 

o wiele bardziej opłacało się bowiem FSM płacić za późniejsze poprawki ni-

welujące braki jakościowe w produkowanych samochodach niż starać się 

wyeliminować problem. Kontrola jednostek zaplecza usługowo-naprawczego 

samochodów osobowych przeprowadzona w 1983 i 1984 r. ową praktykę 

scharakteryzowała następująco: „Charakter i ilość usterek w nowych samo-

chodach świadczyły, że fabryki traktowały placówki handlowe dokonujące 

przeglądów przedsprzedażnych pojazdów jako przedłużenie własnych linii 

montażowych samochodów”17. Ukazujący się w latach 1982–1995 „VETO. 

Tygodnik każdego konsumenta” publikował na swoich łamach w odcinkach 

porady, w jaki sposób zastraszyć Polmozbyt, który nie chciał realizować gwa-

rancyjnych napraw sprzedawanych przez siebie aut. Czerpał je z książki Kazi-

mierza J. Pawelca Mój samochód i prawo, której nakład znikł z księgarń ze 

względu na ogromne zainteresowanie posiadaczy pojazdów18. 

Nic zatem dziwnego, że w połowie lat osiemdziesiątych podjęto kolejną 

już próbę zmodernizowania rodzimego przemysłu motoryzacyjnego, tak aby 

mógł sprostać rosnącym wymaganiom rynków i konkurencyjności względem 

firm produkujących samochody po obu stronach słabnącej żelaznej kurtyny19. 

Jak się okazało, była to ostatnia próba w PRL. 

Już w 1983 r. dla włodarzy FSO stało się jasne, że dalsze opieranie swojej 

działalności na samochodach FSO 1500 oraz polonez nie było perspektywiczne 

i nie dawało większych szans na powodzenie na rynkach zagranicznych. Dyrek-

tor FSO Edward Pietrzak w przeprowadzonym przez Williama Wollarda wywia-

dzie do „polskiego” odcinka niezwykle popularnego programu BBC „Top Gear” 

z 1983 r. opowiadał o możliwych „scenariuszach” dalszego rozwoju zakładu: 

prace nad własną konstrukcją, kooperacja z innymi państwami socjalistycznymi 

                                       
17

 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej AIPN), sygn. Ka 047/1246, k. 84. 
18

 A.K. Wróblewski, Polska na kółkach, Warszawa 1988, s. 171–172. 
19

 R. Hudson, New Production Concepts, New Production Geographies? Reflections 
on Changes in the Automobile Industry, „Transactions of the Institute of British Geo-
graphers” 1994, vol. 19, no. 3, s. 334. 
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lub zakup zachodniej licencji20. W tym samym czasie kierownictwo FSM rozpo-

częło starania zmierzające do modernizacji swojej produkcji. W efekcie w 1984 

r. oba przedsiębiorstwa wspólnie z Ministerstwem Hutnictwa i Przemysłu Ma-

szynowego opracowały „Program modernizacji i rozwoju produkcji samocho-

dów mało- i średniolitrażowych na lata 1986–1990” oraz w maju 1985 r. aneks 

do tego dokumentu. Dokument ten był dyskutowany podczas Prezydium Komi-

sji Planowania przy Radzie Ministrów. Efektem prac na tym szczeblu były dwa 

postanowienia: nr 59/85 oraz 60/85 w sprawie modernizacji produkcji samo-

chodu mało- i średniolitrażowego w drodze zakupu licencji. Najważniejszymi 

warunkami, jakie miały być zachowane podczas wyboru licencjodawcy, były: 

proeksportowość przedsięwzięcia, samofinansowanie dewizowe, zmniejszenie 

pracochłonności, oszczędność materiałowa oraz energetyczna.  

Poszukiwania zachodniego licencjodawcy, który pomógłby powrócić pol-

skiemu przemysłowi motoryzacyjnemu na właściwe tory, rozpoczęły się 

w połowie 1985 r., choć niektóre źródła wspominają o wcześniejszych kontak-

tach z firmami zagranicznymi. FSO zwróciła się z zapytaniem o oferty do kil-

kunastu różnych firm motoryzacyjnych. Wytwórcy aut z krajów socjalistycz-

nych (poza jugosłowiańską Zastavą) nie wykazali żadnego zainteresowania 

kooperacją ze stroną polską. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja z firmami po 

drugiej stronie żelaznej kurtyny. Tutaj wstępne zainteresowanie współpracą 

deklarowały m.in.: Volkswagen, Seat, Porsche, Renault, Fiat, Ford, Mazda, 

Isuzu oraz Daihatsu21. Po długich negocjacjach, zasługujących na osobne 

opracowanie22, 9 września 1987 r. FSM zawarła umowę z Fiatem na produk-

                                       
20

 https://www.youtube.com/watch?v=CU6NUInl9dk (dostęp: 7.04.2021); W. Wia-
trak, Beskid – mały samochód osobowy, „Auto” 1986, nr 9, s. 4–8; J. Rutkowski, Gdyby 
Beskid zastąpił malucha, „Trybuna Ludu” 1983, nr 305, s. 7. 

21
 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej IPN), sygn. BU 01419/477, Wykaz 

firm zagranicznych poza Daihatsu i Fiat, które były proszone o oferty w związku z za-
mierzonymi przedsięwzięciami modernizacyjnymi FSM i FSO oraz okoliczności wstrzy-
mania lub zawieszenia rozmów, [13 VII 1987], k. 2032–2036; tamże, sygn. Ka 012/120, 
t. 2, Informacja o stanie przebiegu rozmów i negocjacji na temat uruchomienia w FSM 
produkcji samochodów po 1990 r. – następcy FIATA 126, Bielsko-Biała, 5 grudnia 1986 r., 
k. 275–278. 

22
 Interesujący raport na temat negocjacji znajduje się w Open Society Archive: 

HU OSA 300-8-47-164-10, Situation Report: Poland, 20 August 1987, 20 August 1987, 
https://storage.osaarchivum.org/low/97/df/97df2283-676f-492e-9790-25a2f133cd7 
c_l.pdf (dostęp: 25.05.2019). 
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cję małolitrażowego modelu „X1/79”. Zobowiązania w niej zawarte przyjęto 

w uchwale Rady Ministrów nr 212/87 z 23 grudnia 1987 r. Natomiast 1 grud-

nia 1988 r. FSO zdecydowało o podpisaniu porozumienia z włoskim gigantem 

na wytwarzanie na Żeraniu średniolitrażowego „A-90”23. 

Sytuacja zmieniła się jednak o 180 stopni za sprawą wielkiej polityki. 

27 września 1988 r. nowym premierem został Mieczysław F. Rakowski. Pod-

czas exposé były redaktor naczelny „Polityki” zapowiedział, że „W przemyśle 

pierwszeństwo uzyska produkcja zaspokajająca podstawowe potrzeby rodzin 

oraz produkcja w wybranych dziedzinach, zbliżająca jakość życia do świato-

wych standardów”24. Ministrem przemysłu w nowym gabinecie został Mie-

czysław Wilczek, członek PZRP, jednocześnie prywatny przedsiębiorca25. Zna-

ny z kontrowersyjnych wypowiedzi oraz poglądów polityk przedstawił 

rewolucyjny jak na ówczesne warunki plan dla polskiej motoryzacji, idący 

z duchem zapowiedzi premiera Rakowskiego. Przygotowana 5 grudnia 1988 r. 

notatka w sprawie zmiany koncepcji rozwoju przemysłu samochodów oso-

bowych do roku 1995 oznaczała w praktyce radykalny odwrót od dotychcza-

sowego kierunku prowadzenia negocjacji, jak również niemal zupełną zmianę 

podejścia do samochodu jako dobra materialnego. Już pierwsze zdania poka-

zują, jak dalekosiężne były to założenia. Czytamy tam: „Decyzja w kwestii 

samochodu średniolitrażowego wymaga sprecyzowania priorytetów, którym 

w najbliższych latach powinien być podporządkowany rozwój przemysłu sa-

mochodów osobowych w ogóle. Są nimi: 1. Przełamywanie, zwłaszcza u ludzi 

młodych, poczucia grzęźnięcia Polski w zacofaniu cywilizacyjnym, życia 

w skansenie pozbawionym perspektyw, 2. Dostarczenie społeczeństwu na 

masową skalę produktu powszechnie pożądanego i tym samym stymulujące-

go wzrost wydajności pracy, nadającego materialny sens ich produkcyjnej 

aktywności i zaradności, 3. Wiązanie dochodów ludności. Samochód i jego 

                                       
23

 Jest u nas fabryka w Warszawie: opowieść o FSO (1948) 1951–1996, red. Z Bo-
niecki, Warszawa 1999, s. 120. 

24
 Nowy rząd – nowe pomysły, „Motor” 1988, nr 44, s. 2. 

25
 A. Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Pol-

sce 1988–1989, Kraków 2004, s. 184–185; M. Przeperski, Jak sterować reformami? 
Rząd Mieczysława F. Rakowskiego kontra Komitet Centralny [w:] Więcej niż partia. 
PZPR a polityka, gospodarka i społeczeństwo 1948–1990, red. A. Dziuba, B. Tracz, Ka-
towice 2017, s. 155; tenże, Ostatnia próba modernizacji PRL. Rząd Mieczysława 
F. Rakowskiego (1988–1989), „Pamięć i Sprawiedliwość” 2016, nr 1, s. 202–203. 



Hubert Wilk 

 

 

516 

eksploatacja to najdoskonalszy znany dotąd środek przeciwinflacyjny, 4. Eks-

port jako zjawisko pożądane, ale w najbliższych latach jednak na drugim miej-

scu, po rynku wewnętrznym. Poza tym w eksporcie należy rozwijać już widocz-

ną specjalizację w samochodach o najmniejszym litrażu […]. Podejmowanie 

rozgrywki konkurencyjnej z firmami zachodnioeuropejskimi, japońskimi, 

a także radzieckimi w klasie wozów średniolitrażowych wydaje się z ekono-

micznego punktu widzenia bezsensowne”26. W dalszej części Wilczek skryty-

kował dotychczasowy przebieg negocjacji pomiędzy FSO a Fiatem. Powołując 

się na oceny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 

(dalej SIMP), stwierdził, że wynegocjowany kredyt w wysokości 450 mln dola-

rów był zbyt niski w stosunku do realnych kosztów całej inwestycji, mającej 

w ich ocenie kosztować co najmniej 1,2 mld dolarów. Według ministra „rażą-

ce zaniżenie spodziewanych nakładów dewizowych wynikać mogło bądź 

z niekompetencji, bądź to z świadomej chęci znieczulenia władz, aby uzyskać 

akceptację dla tego programu i stworzyć sytuację, z której nie byłoby już od-

wrotu. Po wejściu w taką pułapkę dewizową rząd nolens volens musiałby 

znaleźć dalsze środki w obawie przed fiaskiem całego przedsięwzięcia i spra-

wieniem ogromnego zawodu społeczeństwu”27. Krajowe zapotrzebowanie na 

auta średniolitrażowe w ocenie Wilczka mogło być zaspokojone przez uno-

wocześniane polonezy i w tej sytuacji zupełnie zbędny był zakup licencji na 

całkowite nową konstrukcję. Uwolniony w ten sposób potencjał mógłby zostać 

wykorzystany „do produkcji masowego, taniego samochodu małolitrażowego, 

zunifikowanego z nowym samochodem FSM”. Oznaczało to odrzucenie dopie-

ro co wynegocjowanego kontraktu pomiędzy FSO a Fiatem na produkowanie 

na Żeraniu modelu „A-90” – późniejszego poliftingowego fiata Uno28. Łącznie 

w obu fabrykach powstawać miało 600 tys. egzemplarzy aut rocznie.  

Dzień później pomysły Wilczka przedstawił szerszej publiczności rzecznik 

rządu Jerzy Urban. Produkcja tego samego modelu małolitrażowej osobówki 

zarówno w FSM, jak i w FSO miała być, według jego słów, zaaprobowana 
                                       

26
 Hoover Institution Archives, Mieczysław F. Rakowski pampers, Box 71, Notatka 

w sprawie zmiany koncepcji rozwoju przemysłu samochodów osobowych do roku 
1995, 5 XII 1988, bp [za udostępnienie tego dokumentu serdecznie dziękuję Kasparowi 
Pucakowi]. 

27
 Tamże. 

28
 Jest u nas fabryka w Warszawie…, s. 120–121; M. Kuc, Samochody z Żerania 

1978–2011, Warszawa 2020, s. 26–27. 



U progu przełomu... 

 

517 

przez wszystkie strony29. Reakcja żerańskiej fabryki (podanie się do dymisji 

dyrektora generalnego Edwarda Pietrzaka, który pełnił tę funkcję od września 

1982 r.) świadczy o tym, że najpewniej było zupełnie inaczej. Warto jednak 

przez moment pochylić się nad propozycją Wilczka. Pojawiło się bowiem wie-

le opinii, które nawet jeśli pomysł łącznej produkcji w FSO i FSM traktowały 

z rezerwą, to jednak zmianę koncepcji myślenia o samochodach osobowych 

przyjmowało z dużą sympatią30.  

Wilczek wkrótce spotkał się z załogą FSO. Podczas rozmów stał twardo na 

swoim stanowisku, podkreślając jednocześnie uznanie dla żerańskiej fabryki 

i jej produkcji. Jak podkreślał, użytkował wszystkie wytwarzane tam samo-

chody i „każdy z nich prezentował niezły poziom, jeśli się uwzględni realia, 

w jakich pojazdy te powstawały”. W sprawie kontraktu z Fiatem jednak uwa-

żał, że choć sama umowa jest korzystna dla FSO, to nie odpowiada nowej 

koncepcji rozwoju rodzimej motoryzacji. Ta natomiast miała od tego momen-

tu koncentrować się na zaspokojeniu ogromnego popytu na samochody 

wśród polskiego społeczeństwa. O jego rozmiarach świadczyć miało 450 tys. 

niezrealizowanych przedpłat31. „To nie wina źle pracujących załóg obu fabryk 

– stwierdził minister Wilczek – to skutek polityki podążania za wszelką cenę 

do wielu celów i ambicji sprostania wyzwaniu eksportowemu na miarę euro-

pejskich gigantów przemysłu motoryzacyjnego”32. 

Przez kolejne kilka miesięcy sytuacja tkwiła w zawieszeniu. FSO kierował 

Jan Salamończyk, który był pełniącym obowiązki dyrektora generalnego. Do-

piero w marcu 1989 r. na to stanowisko powołano Henryka Oleniaka33. 

16 maja odbyła się konferencja prasowa nowej dyrekcji. Wygłoszono na niej 

niezwykle śmiałe zapowiedzi i jednoczesne utrzymywanie w mocy propozycji 

Wilczka. FSO miała rozbudowywać sieć sprzedaży swoich produktów oraz 

wprowadzać nowe formy współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi. 

                                       
29

 Maluch w FSO?, „Motor” 1988, nr 51, s. 2. Enrico Pavoni, przedstawiciel Fiata 
w Polsce, o propozycji Wilczka wypowiedział się dość dyplomatycznie, nazywając ją 
„pewnym zaskoczeniem”, jednocześnie jednak ocenił ją jako „rozsądną”, Włoskie opi-
nie, „Motor” 1989, nr 2, s. 2. 

30
 B. Koperski, Do poprawki, „Motor” 1988, nr 51, s. 4. 

31
 H. Wilk, Zmotoryzowane lata osiemdziesiąte [w:] Społeczeństwo polskie w la-

tach 1980–1989, red. N. Jarska, J. Olaszek, Warszawa 2015, s. 171–177. 
32

 B. Koperski, Do poprawki..., s. 4. 
33

 Jest u nas fabryka w Warszawie…, s. 145. 
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Celem nadrzędnym miała być maksymalizacja zysku. Zamierzano zmoderni-

zować przestarzały park maszynowy i usprawnić procesy technologiczne. 

Pomóc w tym miała produkcja na Żeraniu modelu „XI/79”. FSO 1500 miał być 

produkowany do 1992 r., zaś polonez stopniowo modernizowany34. Po raz 

kolejny to jednak wielka polityka zadecydowała o kierunku zmian. Upadek 

rządu Rakowskiego we wrześniu 1989 r. sprawił, że pomysł Wilczka odszedł 

w niepamięć. Następca ministra, Tadeusz Syryjczyk, na pytanie, czy utrzyma 

propozycję swojego poprzednika, miał odpowiedzieć: „Czy ktoś pyta prezy-

denta USA jaki samochód ma produkować? O wyborze produkcji powinien 

decydować samodzielnie działający przedsiębiorca, na własne ryzyko. Oczy-

wiście, wszystkie skutki tej decyzji ponosi on wraz z przedsiębiorstwem, któ-

rym zarządza”35. Tym samym dał do zrozumienia, że decyzja „co dalej?” leży 

już po stronie samej FSO. 

W latach 1989–90 polski przemysł motoryzacyjny, jak również pozosta-

łych krajów Europy Środkowo-Wschodniej wchodził w zupełnie nową dla 

siebie rzeczywistość. Światowa produkcja samochodów na początku ostatniej 

dekady XX w. wyniosła około 48,3 mln pojazdów [patrz tabela 2]. Wynik ten 

„osiągnęły” wspólnie 24 kraje, jednak zdecydowana większość produkcji była 

dziełem jedynie przemysłów z 9 państw. Przodowała Japonia z wynikiem 

13 486 796 aut. Na podium znalazły się także Stany Zjednoczone oraz Niem-

cy. Polski przemysł zajął 18. miejsce, przed Jugosławią, Czechosłowacją, Ho-

landią czy Węgrami. Interesująco wypada również zestawienie poszczegól-

nych firm motoryzacyjnych. W takiej optyce 81 proc. produkcji wytwarzane 

było przy 12 wytwórców. Pierwsze dwa miejsca zajęli producenci amerykań-

scy: General Motors Corp. oraz Ford Motor Co., które łącznie wyprodukowały 

12 679 841 aut. Zajmująca trzecie miejsce Toyota Motor Co. mogła pochwalić 

się 4 671 308 pojazdami. Pierwszy europejski wytwórca – Volkswagen AG 

plasował się na piątym miejscu. Polscy producenci, FSM oraz FSO, w zesta-

wieniu czterdziestu największych firm zajmowali pozycje w drugiej połowie 

stawki, odpowiednio 25. i 34. miejsce36.  

                                       
34

 (j. b.), „Motor” 1989, nr 22, s. 2. 
35

 Z sejmowych przesłuchań…, „Motor” 1989, nr 37, s. 2. 
36

 J.R. Munkirs i in., The Automobile Industry. Political Economy, and a New World 
Order, „Journal of Economic Issues” 1993, vol. 27, no. 2, s. 629. 
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Tabela 2. Całkowita światowa produkcja samochodów na świecie 

Kraj Produkcja % 

Japonia 13486796 27,94 

USA 9782997 20,27 

Niemcy 5156242 10,69 

Francja 3768993 7,81 

Włochy 2120850 4,39 

ZSRR 2117380 4,39 

Hiszpania 2053350 4,25 

Kanada 1924987 4 

Wielka Brytania 1565744 3,24 

Korea Południowa 1321630 2,74 

Brazylia 914671 1,89 

Meksyk 820558 1,71 

Chiny 509242 1,05 

Szwecja 410268 0,85 

Belgia 385263 0,8 

Australia 384095 0,8 

Indie 364181 0,75 

Polska 347975 0,72 

Jugosławia 319116 0,66 

Czechosłowacja 242000 0,5 

Holandia 151132 0,31 

Argentyna 99639 0,21 

Austria 20004 0,02 

Węgry 8057 0,01 

Łącznie 48275170 100 

Źródło: J.R. Munkirs i in., The Automobile Industry. Political Economy, and a New World 

Order, „Journal of Economic Issues” 1993, vol. 27, no. 2, s. 628. 
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Upadek żelaznej kurtyny sprawił, że rynki państw postsocjalistycznych 

stały się łakomym kąskiem dla zachodnich firm. Po pierwsze spodziewano się 

ogromnego wzrostu popytu na auta. W 1990 r. liczba samochodów na tysiąc 

mieszkańców w tych krajach wynosiła 80, podczas gdy na Zachodzie było to 

ponad 300. Również średni wiek był zdecydowanie wyższy. Branżowe analizy 

popytu na początku lat dziewięćdziesiątych były niezwykle optymistyczne. 

Financial Times prognozował, że rynki środkowej i wschodniej Europy będą 

w stanie przyjąć do 2000 r. nawet 3 mln aut rocznie. Inne z kolei zakładały, że 

mogą to być wielkości nawet trzykrotnie wyższe37. Volkswagen, przygotowu-

jąc się do ekspansji na te rynki, estymował zapotrzebowanie na poziomie 

4 mln aut rocznie, podobne szacunki przygotował Fiat. Obliczano, że kraje 

postsocjalistyczne, chcąc osiągnąć stopień nasycenia samochodami osobo-

wymi cechujący społeczeństwa zachodnioeuropejskie, w ciągu dekady będą 

potrzebować 31 mln aut. Prognoza ta nie obejmowała byłych republik ra-

dzieckich oraz Rosji. Wówczas bowiem niezbędne byłoby dostarczenie na 

rynek 105 mln samochodów38. Gros z tej wielkości stanowić miały dotychczas 

najczęściej niedostępne samochody marek zachodnich39. Aby zaspokoić ów 

popyt, firmy zachodnie musiały zwiększyć zdecydowanie swoje moce produk-

cyjne. Dlatego też państwa środkowej i wschodniej Europy były postrzegane 

nie tylko jako rynki zbytu, ale i przez pryzmat możliwych inwestycji. W kra-

jach, gdzie przed przełomem lat 1989/90 istniał przemysł motoryzacyjny, 

funkcjonowały (lepiej lub gorzej) sieci dystrybucyjne. W tej optyce potencjalni 

inwestorzy zagraniczni mogli liczyć na szybsze zadomowienie się w nowych 

obszarach, włączenie tutejszych zakładów w swoje paneuropejskie systemy 

produkcyjne i tym samym zdobycie przewagi nad resztą stawki40. Koncern 

                                       
37

 M. Bernaciak, V. Šćepanović, Challenges of Upgrading: The Dynamics of East 
Central Europe’s Integration into European Automotive Production Networks, 
„Industrielle Beziehungen/The German Journal of Industrial Relations” 2010, Jahrg. 17, 
H. 2, „Transnationale Unternehmen und Gewerkschaften in Osteuropa”, s. 127. 

38
 D. Sadler, A. Swain, R. Hudson, dz. cyt., s. 340–341; U. Jürgens, M. Krzywdzinski, 

Relocation and East-West Competition: the case of the European automotive industry, 
„International Journal of Automotive Technology and Management” 2008, vol. 8, 
no. 2, s. 147. 

39
 Z. Kapitány, Unchanged Seller and Buyer Behaviours in the Hungarian Car 

Market, „Aula” 1994, vol. 16, no. 3. 
40

 M. Bernaciak, V. Šćepanović, dz. cyt., s. 127; D. Sadler, A. Swain, R. Hudson, 
dz. cyt., s. 343. 
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Daewoo, przygotowując się do negocjacji w sprawie zakupu FSO, szacował, że 

sprzedaż samochodów w Europie Wschodniej będzie rosła o 10 proc. rocznie, 

zaś planowana produkcja w tamtejszych fabrykach miała osiągnąć u progu 

XXI w. 745 tys. aut rocznie41. W tej sytuacji nie mogło dziwić, że różni wy-

twórcy zapowiedzieli ponad pięćdziesiąt nowych inwestycji motoryzacyjnych 

w krajach środkowo-wschodniej Europy42. Należy podkreślić, że większości 

państw owe plany były bardzo na rękę. 

Jednym z głównych problemów, przed którym stanęła Polska w 1989 r., by-

ła niska międzynarodowa konkurencyjność gospodarki, jeszcze bardziej wi-

doczna przez pryzmat kryzysowych lat osiemdziesiątych43. W przypadku FSO, 

która w 1989 i 1990 produkowała rocznie ponad 90 tys. aut (przestarzałych już 

polonezów i FSO 1500), otwarcie granic na prywatny import samochodów 

z zagranicy oznaczało dramatyczny spadek wielkości produkcji, a co za tym 

idzie, także eksportu44. Fabryka, która znalazła się faktycznie w stanie zapaści, 

potrzebowała drastycznych, i natychmiastowych zmian45. I takie zostały wdro-

żone46. Kolejny dyrektor – Andrzej Tyszkiewicz podjął się tego trudnego zada-

nia. Zaprzestano produkcji FSO 1500, zaś polonez przeszedł gruntowną moder-

nizację47. Potencjalny klient mógł wybierać spośród nowych modeli („Caro” 

oraz „Atu”) posiadających różne wersje wyposażenia, jak również bogatszą 

gamę silników. Dodatkowo stworzenie własnej sieci dilerskiej oraz wprowadze-

nie sprzedaży leasingowej i ratalnej sprawiło, że w 1994 r. FSO posiadało 

33 proc. udziałów w polskim rynku motoryzacyjnym48. 

Odejście od propozycji Wilczka po raz kolejny skierowało uwagę włodarzy 

fabryki na zagranicznych inwestorów. Tygodnik „Motor” na bieżąco śledził 

                                       
41

 N. Kirov, R.A. Rządca, Negocjacje Daewoo – FSO. Z perspektywy dziesięciolecia, 
„Przegląd Organizacji” 2006, nr 1, s. 7. 

42
 D. Sadler, A. Swain, R. Hudson, dz. cyt., s. 343. 

43
 M. Jastrząb, Marzenia o nowym planie Marshalla. Stosunki gospodarcze Polski 

z zagranicą u początków III Rzeczpospolitej [w:] Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po 
przełomie, t. 2, red. L. Czechowska, M. Bierowiec, Toruń 2011, s. 21. 
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w Warszawie…, s. 154. 
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 M. Jastrząb, J. Wawrzyniak, On Two Modernities…, s. 57–59. 
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 M. Kuc, dz. cyt., s. 10–11. 
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poczynania FSO na tym polu. „Historia lubi się powtarzać” pisano na jego 

łamach, informując o ponownym nawiązaniu kontaktów… z Fiatem. Włoska 

firma nie była jednak już zainteresowana podjęciem rozmów na temat fabryki 

w Żeraniu, ponieważ z coraz większym zainteresowaniem kierowała swoją 

uwagę w stronę zakupu FSM49. Natomiast przedstawiciele FSO wysłali zapy-

tania ofertowe do Citroena, Peugeota i Daihatsu. Pewne rozmowy toczono 

z przedstawicielami Volkswagena, towarzyszącymi Helmutowi Kohlowi pod-

czas jego wizyty w Polsce50. Kontaktowano się także z Roverem, Oplem i Ge-

neral Motors. Z firmą brytyjską podpisano w 1993 r. kontrakt na zakup silni-

ków spalinowych. W tym samym roku zawarto także dwa porozumienia 

z General Motors. Na ich podstawie na Żeraniu rozpoczął się montaż egzem-

plarzy opla astry. Ostatecznie propozycje dalszej współpracy z polskim prze-

mysłem motoryzacyjnym przedstawione przez koncern nie spełniały oczeki-

wań strony polskiej51. Kiedy w czerwcu 1995 r. Ministerstwo Przemysłu 

i Handlu odrzuciło możliwość przekształcenia, zgodnie z wolą załogi, FSO 

w spółkę pracowniczą, dyrekcja zakładu odbyła serię spotkań z przedstawicie-

lami południowokoreańskiego koncernu Daewoo, zainteresowanego silniej-

szą obecnością na europejskim rynku i przejęciem jego części należącej do-

tychczas do firm japońskich. Do pierwszych kontaktów doszło pod koniec 

1994 r. podczas wizyty prezydenta Lecha Wałęsy w Korei Południowej. 

W rezultacie koncern zainwestował w lubelską Fabrykę Samochodów Cięża-

rowych. W sierpniu 1995 r. podpisano list intencyjny w sprawie prywatyzacji 

żerańskiej fabryki. 26 października powołano do życia joint venture pomiędzy 

FSO a Daewoo, zaś niecały miesiąc później, 14 listopada, podpisano umowę 

o utworzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Daewoo-FSO Motors. 

Strona koreańska, która nabyła 70 proc. udziałów, zobowiązała się do produk-

cji 220 tys. samochodów (w zdecydowanej większości nowej generacji), 

300 tys. silników oraz 250 tys. bloków napędowych rocznie. Co więcej, w trzy 

lata po rozpoczęciu montażu każdego nowego modelu samochodu od 60 do 

80 proc. części miało być wytwarzanych w Polsce52. Obok konstrukcji koreań-

skich („Tico”, „Lanos”, „Espero”, „Nubira”, „Leganza”) na Żeraniu wciąż produ-
                                       

49
 M. Kuc, dz. cyt., s. 26, 29. 

50
 Historia lubi się powtarzać, „Motor” 1989, nr 46, s. 2. 

51
 Jest taka fabryka w Warszawie…, s. 137. 

52
 N. Kirov, R. A. Rządca, dz. cyt., s. 9–10. 



U progu przełomu... 

 

523 

kowano poloneza. Ostatni egzemplarz tego auta opuścił fabrykę w 2002 r. 

Auta Daewoo stały się popularne (wg raportów Instytutu Badań Rynku Moto-

ryzacyjnego Samar dostępnych online) i bardzo wyraźnie wpisały się w moto-

ryzacyjny pejzaż Polski przełomu wieków53. 

Podsumowując, należy zauważyć, że po trudnych latach osiemdziesiątych 

i niepewności towarzyszącej zmianie systemu politycznego w Polsce pierwsze 

pięciolecie po upadku komunizmu dla polskiego przemysłu motoryzacyjnego 

przyniosło wiele zmian, które niewątpliwie wpłynęły pozytywnie na jego 

kształt. W 1995 r. produkcja tej branży stanowiła 3 proc. całości eksportu, by 

w kolejnych latach sukcesywnie rosnąć, osiągając w 2003 r. 7 proc., by w ko-

lejnym piętnastoleciu ustabilizować się na poziomie 9–10 proc. Początek XXI 

wieku przyniósł dalszy wzrost udziału przemysłu motoryzacyjnego w produk-

cie krajowym brutto. W latach 2004–2011 było to 1,2–1,4 proc. W branży 

motoryzacyjnej w tym samym okresie pracowało 1,3–1,6 proc. wszystkich 

zatrudnionych54. Nowe realia dla rozwoju przemysłu samochodowego w Pol-

sce po 1989 r. przyniosły jeszcze jedną, bardzo charakterystyczną zmianę. Od 

końca lat dziewięćdziesiątych można zaobserwować przesunięcie geograficz-

ne branży. O ile wcześniej ważne role odgrywała tutaj centralna i wschodnia 

Polska, o tyle koniec XX i początek XXI w. przyniósł przemieszczenie w kierun-

ku południowo-zachodnim, ze szczególnym uwzględnieniem województw: 

śląskiego i dolnośląskiego. Jeśli dodamy do tego duży potencjał województwa 

wielkopolskiego, to wyraźnie zobaczymy, jak mocno na znaczeniu, zwłaszcza 

po upadku fabryki Daewoo-FSO, straciły centralne części kraju, przede 

wszystkim region stołeczny. Należy także wspomnieć o braku lokalizacji no-

wych zakładów w południowo-wschodniej Polsce, która stanowiła ważny 

punkt w branżowej mapie kraju. Jednocześnie zmiany geograficzne w tej 

branży w Polsce wpisują ją w szerszy element wyraźnie ukształtowanego, 

europejskiego skupienia przemysłu motoryzacyjnego, które obejmuje rów-

nież: Czechy, zachodnią Słowację oraz północno-zachodnie Węgry55. Do 1996 r. 

                                       
53
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 P. Folfas, Poland in international production networks of automotive industry, 
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przemysł motoryzacyjny w czołowych krajach Europy Środkowo-Wschodniej 

znalazł się prawie w całości w rękach obcego kapitału. Tym samym stał się 

branżą najmocniej zdominowaną przez zagraniczne inwestycje56. Rozszerze-

nie Unii Europejskiej na początku XXI w. uczyniło z europejskiego przemysłu 

motoryzacyjnego drugą siłę na światowym rynku. Państwa z grupy wy-

szehradzkiej w 2017 r. wyprodukowały łącznie ponad 3,5 mln samochodów 

(w Polsce 514 tys. osobówek), co stanowiło 18 proc. produkcji przemysłu 

UE57. W 2019 r. aż 23 proc. wszystkich produkowanych samochodów po-

wstawało w krajach należących do europejskiej wspólnoty.  
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At the threshold of a breakthrough. The Polish automotive 
industry in the face of the challenges of the new political, 
economic and social reality 

Summary 

The article is devoted to the situation of the Polish car-producing industry at 

a time of changing the political system and the changing economic and social situation. 

The situation of this industry in other countries of Central and Eastern Europe will also 

be an important point of reference. The research was based on archival and statistical 

sources as well as the existing literature on the subject. The strong crisis of the 1980s 

had a very strong impact on the condition of this industrial sector, which lacked 

competitiveness not only on global markets, but also within the bloc of socialist 

countries. On top of that, enormous social pressure led policymakers to look for 

foreign licenses that would help the auto industry recover from the impasse. After 

1990, largely thanks to foreign capital, the Polish automotive industry became an 

important element of the European industry producing cars and automotive parts. 

Key words: automotive industry, cars, 1989, Polish People’s Republic, Polish United 

Workers’ Party, Passenger Cars Factory, Small Engine Cars Factory 
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Modernizacja systemu medialnego w Polsce  

w ostatniej dekadzie XX wieku 

Operacjonalizacja definicji  

i kontekst przestrzenno-dziejowy 

W literaturze specjalistycznej z zakresu nauk o komunikacji społecznej 

i mediach nie występuje zjawisko modernizacji systemu medialnego. Sam 

system medialny definiuje się w specjalistycznej literaturze krajowej jako 

„wewnętrznie złożoną, autonomiczną całość będącą elementem składowym 

znacznie większej całości, jaką jest państwo, też traktowane jako system. Na 

strukturę systemu medialnego składają się zarówno instytucje, z wytworami 

pracy, z których odbiorcy mediów korzystają bezpośrednio i często, bo są do 

nich adresowane (dzienniki, czasopisma, programy radiowe i telewizyjne), jak 

i te, które nie są im wprawdzie dokładniej znane (agencje prasowe, firmy 

kolportażowe itd.), ale z punktu widzenia sprawności funkcjonowania syste-

mu medialnego ich działalność jest bardzo ważna”1. Nieco inaczej system 

medialny jest definiowany w branżowej literaturze zagranicznej. Lars Nord 

odwołuje się do teorii doktryn medialnych, wskazując, że system medialny 

stanowi funkcjonalne rozwinięcie teoretycznych założeń jednej z czterech 

funkcjonujących doktryn medialnych2. Lars Nord w swojej pracy odwołał się 

do napisanej w 1956 r. przez Freda Sielberta książki Four Theories of the 

Press, w której autorzy omówili cztery różne normatywne teorie mediów 

z całego świata: teorię liberalną, teorię odpowiedzialności społecznej, teorię 

                                       
1
 W. Sończyk, System medialny: zakres – struktura – definicja, „Studia Medio-

znawcze” 2009, nr 3, s. 66–75. 
2
 L. Nord, Comparing Nordic Media System, https://cejc.ptks.pl/attachments/ 

Comparing-Nordic-media-systems-North-between-West-and-East_2018-06-07_15-02-
55.pdf (dostęp: 19.04.2021). 
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autorytarną i teorię marksistowską. Zaprezentowane w pracy ramy teore-

tyczne od dziesięcioleci wywierały wpływ na badaczy mediów, głównie dlate-

go, że zajmowały się wieloma aspektami mediów: historycznym rozwojem 

mediów i stosunkami politycznymi, stopniem wolności mediów i różnymi 

funkcjami mediów we współczesnych społeczeństwach. Kontynuacją sielber-

towskiej myśli była – napisana niespełna pół wieku później – praca Daniela 

Hallina i Paolo Manciniego, która wykorzystuje cztery teorie prasy jako anali-

tyczny punkt wyjścia do rozważań nad współczesnymi systemami medialny-

mi. Autorzy porównują funkcje narodowych systemów medialnych w 18 roz-

winiętych krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej oraz identyfikują 

trzy różne modele: (1) demokratycznego korporacjonizmu, (2) śródziemno-

morski oraz (3) liberalny. Opierając się na tej typologii, badacze z krajów post-

socjalistycznych, tacy jak Dimitr Pauchenko, Giorgi Breiev czy Marcin Ada-

miec, wskazują, że dawny system mediów w służbie propagandy został 

w toku impulsywnych zmian zastąpiony modelem demokratycznego korpora-

cjonizmu. W dostępnej autorowi niniejszego opracowania literaturze słowem 

stosowanym na określenie zmiany jest transformacja, zmiana, translacja. 

W opinii piszącego te słowa warte rozważenia jest użycie słowa „modernizacja” 

do opisu zjawiska przekształcenia międzysystemowego w Polsce. Operacjonali-

zując słowo „modernizacja” zgodnie z paradygmatem nauk o zarządzaniu, 

można ją definiować jako „unowocześnienie, ulepszenie, uwspółcześnienie 

produktu, przedsiębiorstw, np. istniejącego obiektu budowlanego, polegające 

na wprowadzeniu nowych technologii, nowoczesnych urządzeń czy maszyn 

prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej. Obejmuje czynności pro-

wadzące do podnoszenia walorów estetycznych i użytkowych danego produk-

tu”3. W rozumieniu tej definicji system medialny w Polsce w dobie transfor-

macji został zmodernizowany, tj. unowocześniony, uwspółcześniony (co 

można rozumieć jako otwarcie rynku na nowe typy i formy mediów), a przed-

siębiorstwa medialne otrzymują nowe paradygmaty funkcjonowania. Przyj-

mując powyższą definicję jako punkt wyjścia, można dokonać pewnej etapi-

zacji działań deskrypcyjnych zgodnych z etapami modernizacji stosowanymi 

np. w systemach biznesowych, a więc: (1) diagnoza sytuacji wejściowej, 

                                       
3
 Modernizacja, Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Moder- 

nizacja (dostęp: 21.04.2021). 
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(2) opis planowanych działań, (3) wdrożenie zmian i (4) ewaluacja działań. 

Etapy te będą stanowić punkt wyjścia do rozważań zawartych w niniejszym 

opracowaniu.  

Analizy sytuacji wejściowej 

W dostępnej literaturze przedmiotu można odnaleźć opracowania, 

w których stwierdza się, że system medialny w PRL wykazywał cechy dystynk-

tywne systemów totalitarnych. Do takich można zaliczyć m.in. instytucjonalną 

kontrolę nad działalnością wydawniczą w formie koncesyjnej oraz mechanizm 

cenzury prewencyjnej zdeterminowany przez role i funkcje Głównego Urzędu 

Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk, przemianowanego od 1981 r. na Główny 

Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk. Był to jeden z filarów systemu medial-

nego, którego zadaniem było badanie wszelkich form oficjalnego przekazu 

informacji pod względem ich zgodności z aktualną polityką państwa, zakazu-

jący rozpowszechniania informacji i treści niepożądanych z punktu widzenia 

rządzącej monopartii komunistycznej4. Monopol ten został przełamany przez 

pojawiające się od lat siedemdziesiątych XX w. wydawnictwa drugiego obie-

gu, mające jednak ograniczony zasięg oddziaływania z uwagi na możliwe re-

presje państwowe. Nadzór nad telewizją oraz radiofonią publiczną (nie istnia-

ły inne formy działalności radiowo-telewizyjnej) sprawował Radiokomitet, 

czyli Komitet do spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”, początko-

wo Komitet do spraw Radiofonii „Polskie Radio”, funkcjonujący w latach 

1951–1993. Prasa codzienna i periodyczna zarówno na poziomie twórczym, 

jak i dystrybucyjnym skupiona była głównie w portfolio spółdzielczej organi-

zacji RSW „Prasa–Książka–Ruch”. Organizacja ta dostarczała czytelnikowi 256 

tytułów prasowych, z czego 51 na 56 dzienników. Media w systemie PRL były 

centralnie sterowane i na ogół nie odpowiadały potrzebom czytelniczym. 

Stanowiły przede wszystkim tubę propagandy urzędowej. Posługiwały się 

przy tym nieodpowiadającymi rozwojowi technologii formatami wydawni-

czymi i technikaliami. Jak wskazuje Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, „Taki mo-

del funkcjonowania mediów, polegający na partyjnym monopolu i pełnej 

                                       
4
 Wielka Encyklopedia PWN, t. 10, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2002, s. 225. 
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kontroli rynku medialnego i treści przekazów medialnych, był kwestionowany 

nie tylko przez środowiska opozycyjne, ale również – w momentach politycz-

nych odwilży – przez środowiska dziennikarzy i twórców”5. 

Przyczynkiem do dyskusji o zmianie systemu były czynniki natury eko-

nomicznej (spadek czytelnictwa prasy oficjalnej, niedobory papieru drukar-

skiego, system koncesji) oraz politycznej (powiązany z zapaścią gospodarczą 

kryzys polityczno-społeczny). Pierwszymi oznakami zmiany w myśleniu 

o mediach była ustawa z 31 lipca 1981 r. o kontroli publikacji i widowisk, 

która weszła w życie 1 października 1981 r. i obowiązywała do momentu 

wprowadzenia stanu wojennego. Ustawę tę uchwalono jako rezultat ustaleń 

sierpniowych z 1980 r. Na jej mocy: 

1) wiele wypowiedzi i publikacji zwolniono z kontroli wstępnej (m.in. publi-

kacje naukowe i druki o nakładzie do 100 egz.);  

2) podporządkowano GUKPPiW Radzie Państwa (a nie prezesowi Rady Mi-

nistrów);  

3) zabroniono ustanawiania zakazów publikacji określonych autorów;  

4) przyznano redakcji prawo zaznaczania ingerencji organu kontroli;  

5) umożliwiono zaskarżanie decyzji dotyczących zakazu publikacji do Na-

czelnego Sądu Administracyjnego.  

Obowiązywanie zapisów tej ustawy zostało zawieszone wraz z wprowa-

dzeniem stanu wojennego na terenie PRL. Do kwestii przeobrażeń mediów 

powrócono w noweli z dnia 28 lipca 1983 r. Nowela nie tylko odrzuciła więk-

szość reform, ale również zaostrzała pewne restrykcje. Znalazły się w niej 

przepisy rozszerzające zakres treści, których wyrażać nie wolno (m.in. treści 

zagrażające bezpieczeństwu państwa oraz treści „oczywiście stanowiące 

przestępstwo”), oraz redukujące zakres zwolnień treści z kontroli wstępnej 

(np. publikacje naukowe również tej kontroli podlegały). Gwoli sprawiedliwo-

ści należy dodać, że zachowano prawo do zaznaczenia ingerencji cenzury, 

jednak w obawie przed reperkusjami redakcje, z wyłączeniem „Tygodnika 

Powszechnego” oraz kilku pomniejszych pism kościelnych, w większości nie 

korzystały z tego przywileju. Początkiem poważnych zmian w myśleniu o me-

diach były obrady Okrągłego Stołu, w programie których znalazły się działania 

                                       
5
 K. Pokorna-Ignatowicz, Polska droga do „wolnych mediów”. Koncepcja „nowego 

ładu informacyjnego” i jej realizacja, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 
Studia Politologica” 2015, nr 15, s. 5. 
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Podzespołu ds. Środków Masowego Przekazu. „Podstolik” działał od początku 

obrad do ich zakończenia, a prace koordynowało dwóch współprzewodniczą-

cych: Bogdan Jachacz (redaktor naczelny PAP) oraz Krzysztof Kozłowski (re-

daktor „Tygodnika Powszechnego”). Jak wskazuje Katarzyna Pokorna-Ignato- 

wicz, „[o]bie strony negocjujące w ramach «zespołu medialnego» łączyło 

przekonanie o potrzebie zbudowania nowego ładu informacyjnego”, ale „był 

to bodajże jedyny punkt, co do którego panowała zgodność”6. W toku prac 

„podstolika” dokonano inwentaryzacji i ewaluacji infrastruktury, którą oce-

niono jako pozostającą na niskim poziomie, opowiedziano się za demonopoli-

zacją i pluralizacją mediów7. Idealistycznie wskazano również główne obszary 

funkcjonowania „nowych” mediów, do których zaliczono:  

– pełne informowanie społeczeństwa, 

– wyrażanie zróżnicowanej opinii społecznej, 

– kontrolowanie władzy, 

– ujawnianie i łagodzenie konfliktów i napięć społecznych, 

– współdziałanie w dziele reform demokratycznych służących nadrzędnym 

interesom Polski. 

Szczególnie mocno podczas obrad i relacji z nich wybrzmiewał postulat 

strony społecznej o potrzebie stworzenia „nowego ładu informacyjnego”, który 

zapewni obywatelom i ich organizacjom rzeczywisty dostęp do mediów i zmie-

ni zasady ich funkcjonowania. Ten ład miał być oparty na zniesieniu koncesjo-

nowania tytułów prasowych i otwarciu rynku wydawniczego kontrolowanego 

przez system zgłoszeń. Jak wskazywał w swoim wystąpieniu Kazimierz Dziewa-

nowski podczas pierwszego posiedzenia podzespołu 17 lutego 1989, pierw-

szym krokiem, który należy uczynić, jest zmiana sposobu powoływania tytułów 

prasowych poprzez zastąpienie dotychczasowego systemu koncesyjnego sys-

temem zgłoszeniowym. „Nie do utrzymania jest zasada, że zezwoleń na dzia-

łalność wydawniczo-prasową udziela i zezwolenia te cofa Główny Urząd Kon-

troli Publikacji i Widowisk, a więc instytucja cenzurująca na bieżąco to, na co 

zezwoliła. Urząd cenzorski nie może dysponować prawem określania celowości 

wydawania gazet czy też prawem limitowania ich nakładów. Nowy ład informa-

                                       
6
 K. Pokorna-Ignatowicz, dz. cyt., s. 6. 

7
 J. Galewski, P. Osęka, J. Urbański, Z. Wóycicka, Okrągły Stół: główne obszary spo-

rów [w:] Okrągły Stół. Dokumenty i materiały, t. 1–4, red. W. Borodziej A. Garlicki, 
Warszawa 2004. 
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cyjny w perspektywie musi zakładać zniesienie instytucji cenzury. Świadomi 

jednak jesteśmy tego, że zniesienie cenzury prewencyjnej byłoby skuteczne 

dopiero w warunkach niezawisłości sądownictwa. Jako minimum w tej dziedzi-

nie uznajemy więc przywrócenie ustawy o cenzurze z 1981 r.”8.  

Efektem prac Podzespołu ds. Środków Masowego Przekazu było uchwale-

nie Ustawy z dn. 29 maja 1989 r. o zmianie ustawy o kontroli publikacji i wido-

wisk (DzU 1989, nr 34, poz. 86), która uchylała nowelę z 1983 r. oraz m.in. zli-

beralizowała przepisy dotyczące wwozu do Polski druków bezdebitowych. 

Znowelizowano również w dniu 30 maja 1989 r. ustawę Prawo prasowe 

z 1984 r., remodelując system wydawniczy z systemu koncesyjnego na system 

rejestracyjny.  

Przemiany podsystemu prasowego 

W kontekście przemian, jakie zaszły na rynku prasy, godna przywołania jest 

opinia Janusza Adamowskiego, że „transformację w segmencie rynku mediów 

drukowanych można uznać za względnie udaną”9. Potwierdzeniem tej tezy był 

znaczący rozrost tytułów prasowych, które pojawiły się po zliberalizowaniu 

rynku. W. Sończyk przedstawia dane liczbowe w procesie długookresowym. 

Według analizy W. Sończyka w 1989 r. funkcjonowało 3300 tytułów, a po dzie-

więciu latach (w 2008 r.) ich liczba wzrosła ponaddwukrotnie do 7229 zareje-

strowanych tytułów prasy o różnej częstotliwości wydawniczej10. W dostępnej 

autorowi niniejszego opracowania literaturze można wyróżnić też inne poza 

liberalizmem przepisów rejestrowych czynniki rozwoju prasy w procesie trans-

formacji. Istotnym bodźcem remodelującym medialny krajobraz systemu były 

                                       
8
 Cyt. za K. Pokorna-Ignatowicz, Od leninowskiej koncepcji prasy do wolnych me-

diów. Koncepcja „nowego ładu informacyjnego” w „Porozumieniach Okrągłego Stołu” 
[w:] Polski system medialny 1989–2011, red. K. Pokorna-Ignatowicz, Oficyna Wydawni-
cza AFM, Kraków 2013, s. 13–34. 

9
 Adamowski J., Przeobrażenia rynku medialnego w Polsce przełomu tysiąclecia. 

Refleksje uważnego obserwatora [w:] Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjo-
nowanie, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- 
-Skłodowskiej, Lublin 2009, t. I, s. 13–16. 

10
 W. Sończyk, Prasa w Polsce po dwudziestu latach transformacji (wybór proble-

matyki) [w:] Między historią, politologią a medioznawstwem. Wybór problemów, red. 
T. Wallas, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2010, s. 161–172. 



Jarosław Kinal 

 

 

534 

działania związane z otwarciem rynku medialnego na kapitał zagraniczny. 

Szczególnie ten trend był widoczny w segmencie magazynów i prasy popular-

nej. Drugim impulsem był proces likwidacji RSW „Prasa-Książka-Ruch” usank-

cjonowany ustawą z dnia 22 marca 1990 r. W jego toku (1) przekazano tytuły 

prasowe spółdzielniom dziennikarskim, (2) sprzedano w ramach mechanizmu 

wolnego rynku podmiotom zewnętrznym, (3) zlikwidowano tytuły prasowe. 

Proces „komercjalizacji” wydawnictw RSW opracowany przez Komisję Likwida-

cyjną obejmował 237 tytułów, z których 74 planowano przekazać spółdziel-

niom, 127 skierować do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego,  

a 36 przekazać na rzecz Skarbu Państwa11. Do końca kwietnia 1993 r. 66 spół-

dzielni przejęło prawa do wydawania 72 tytułów prasowych, w tym 7 – do wy-

dawania więcej niż jednego tytułu; 2 tytuły – po rezygnacji spółdzielni z ich 

przejęcia – skierowano do przetargu (m.in. „Zwierciadło”). Ze 127 jednostek 

przewidzianych do sprzedaży sprzedano 105 jednostek, a nabywców nie znala-

zło 14 tytułów (m.in. „Motywy”, „Płomienie”, „Pokolenia”, „Student”, „Walka 

Młodych”, „Polskie Perspektywy”). Część tytułów została przez RSW zlikwido-

wana jeszcze przed wejściem w życie ustawy. Tytuły, które w krótkiej perspek-

tywie czasowej zniknęły z rynku, przedstawia tabela 1.  

Tabela 1. Niektóre zlikwidowane w procesie modernizacji systemu tytuły 

Tytuł 
Okres  

działalności 
Właściciel Przyczyna 

„Gromada” 1947–1995 PSL Solidarność 
Spadek czytelnictwa. 
Zmniejszenie nakładu 
z 461 tys. do 100 tys.  

„Sztandar 
Młodych” 

1950–1997 Marquard 
Spadek nakładu z 461 do 
55 tys. egzemplarzy 

„Kurier Polski” 1957–1999 Spółki Zygmunta Solorza  Spadek czytelnictwa 

„Słowo  
Powszechne” 

1947–1997 Brak danych Spadek czytelnictwa 

„Ekspres  
Wieczorny” 

1946–1999 
Porozumienie Centrum 
następnie  
JMG Ostpresse 

Spadek czytelnictwa 
i spadek nakładu do 30 tys. 
egzemplarzy  

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Filasa, W.M. Kolasy. 

                                       
11

 T. Liszkowicz, Prasa na gruzach partyjnego koncernu. Likwidacja RSW „Prasa-
Książka-Ruch”, https://histmag.org/Prasa-na-gruzy-partyjnego-koncernu.-Likwidacja-
RSW-Prasa-Ksiazka-Ruch-8099 (dostęp: 22.06.2021). 
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Niektóre redakcje w porozumieniu z wydawcami podjęły próby zmiany 

tytułu. Jako przykład może posłużyć „Trybuna Ludu”, która zmieniła nazwę na 

„Trybuna” oraz „Żołnierz Wolności” funkcjonujący do dziś pod nazwą „Polska 

Zbrojna”.  

Analizując proces przemian rynku medialnego, Ryszard Filas podzielił 

etap modernizacji systemu prasowego na cztery okresy: 

1. 1989/1990: okres pierwszych debiutów przy totalnej zapaści rynku pra-

sowego (i czytelnictwa),  

2. 1991–1993: okres ożywienia rynku, tzn. dynamicznego wzrostu oferty 

pism o mniejszej częstotliwości (najpierw miesięczników, potem i dwu-

tygodników), a także podwojenia liczby dzienników przy spadających na-

kładach poszczególnych tytułów,  

3. 1994–1996: okres inwazji oferty nowych, wysokonakładowych tygodni-

ków oraz przejściowego zauroczenia czytelników tą ofertą kosztem kon-

taktów z dziennikami,  

4. od 1997 r. przypuszczalnie do dziś: okres generalnego chłodzenia rynku 

prasowego, zwłaszcza spadek nakładów tytułów o większej częstotliwo-

ści ukazywania się (a w ślad za tym – kurczenie się czytelnictwa)12. 

Autor niniejszego opracowania proponuje przyjęcie innej periodyzacji 

okresu, z kilku perspektyw. Pierwsza perspektywa, przyjmująca jako klasyfika-

tor czynnik właścicielski, obejmuje trzy etapy. Pierwszy to okres do 22 marca 

1990 r., który cechuje się zdecydowaną dominacją właścicielską prasy przez 

państwo i partie polityczne. Drugi okres obejmuje dążenie do odwrócenia 

wahadła poprzez realizację zapisów ustawy o likwidacji RSW „Prasa-Książka-

Ruch” oraz wprowadzanie mechanizmów wolnego rynku. Trzeci okres zna-

mionuje całkowitą dominację kapitału prywatnego w strukturze właściciel-

skiej prasy. Przyjmując inną perspektywę – czytelniczą – można wyróżnić 

okresy zapaści czytelniczej, wzrostu zainteresowania prasy oraz zmniejszenia 

zainteresowania prasą drukowaną przez czytelników. Najpełniej obrazują to 

dane GUS dla czasopism ukazujących się od 4 do 6 dni w tygodniu z lat 1990–

1995, z których wynika, że przy niewielkich fluktuacjach liczby tytułów nastę-

puje początkowo wzrost nakładów, który jednak nie przekłada się na trend 

długookresowy. Szczegółowe dane zaprezentowano na wykresach 1 i 2. 

                                       
12

 R. Filas, Dziesięć lat przemian mediów masowych w Polsce (1989–1999). Propo-
zycja periodyzacji, „Zeszyty Prasoznawcze” 1999, R. XLII, nr 1–2 (157–158), s. 36. 
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Wykres 1. Liczba tytułów dzienników funkcjonujących na polskim rynku prasowym 
w latach 1990–1995 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i ZDKP. 
 
 
 

 

Wykres 2. Nakład całkowity dzienników w latach 1990–1995 w milionach egzemplarzy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i ZDKP. 
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Analizując zaprezentowane dane, nie sposób nie uwzględnić zwiększenia 

roli innych mediów w procesie percepcji informacji przez czytelników, tj. te-

lewizji oraz radia. Należy również wziąć pod uwagę sytuację ekonomiczną 

gospodarstw domowych w omawianym czasookresie, mechanizmy wolno-

rynkowe związane ze strategią cenową oraz zmieniające się rytuały odbiorcze 

wśród czytelników. Istotnym czynnikiem, który wpłynął na pejzaż systemu 

prasowego początków III RP, był również, w opinii piszącego te słowa, podział 

na dzienniki opinii, codzienną prasę lokalną oraz prasę popularną. Dzienniki 

opinii, do których można zaliczyć m.in. takie tytuły, jak „Gazeta Wyborcza”, 

„Rzeczypospolita” czy „Polska The Times”, ze względu na rekonfigurację pre-

ferencji czytelniczych podjęły „walkę o czytelnika” z prasą popularną repre-

zentowaną przez „Super Express” oraz wydawany od 2003 r. tabloid „Fakt”. 

Dodatkowym elementem zmiennym w systemie jest wskazany przez 

W.M. Kolasę efekt transformacyjny, polegający na transformacji od prasy socja-

listycznej do prasy liberalnej13. Jak zauważa W.M. Kolasa, pierwszy typ prasy 

charakteryzuje się funkcją narzędzia sprawowania władzy, zaangażowaniem 

ideowym oraz aktywnością programową. Drugi typ jest zorientowany na czy-

telnika, programowo pasywny14 i pełni funkcje kontrolne wobec władzy.  

Proces modernizacji subrynku prasowego obejmował również transforma-

cję zawartości. Tytuły zwiększały objętość numerów w celu wygospodarowy-

wania większej przestrzeni dla reklamodawców. Interesującym przykładem jest 

„Dziennik Polski”, gazeta codzienna ukazująca się w Krakowie, która w latach 

1989–1998 zwiększyła swoją objętość prawie siedmiokrotnie, oddając spore 

przestrzenie dla tekstów reklamowo-ogłoszeniowych. Trend ten dotyczył 

wszystkich tytułów. Dodatkowo pojawiały się tzw. wkładki reklamowe, tj. folde-

ry dołączane do gazet jako autonomiczny druk, oraz reklamowe numery spe-

cjalne. Trend zwiększania objętości został odwrócony dopiero w drugiej poło-

wie pierwszej dekady XXI wieku, co miało związek z transformacją zachowań 

czytelniczych oraz migracją czytelników w stronę portali internetowych, w tym 

także portali czasopism, oraz z rozwijaniem kanałów prenumeraty cyfrowej 

i treści umieszczanych za paywallem15. 

                                       
13

 W.M. Kolasa, Prasa współczesna, http://eprints.rclis.org/16197/1/part_01.pdf 
(dostęp: 13.06.2021). 

14
 Definiowana z perspektywy zawartości prasa misyjna ma za zadanie kreować 

światopogląd, prasa programowo pasywna podąża za upodobaniami czytelników.  
15

 Tak zwanych treści premium, dostępnych dla czytelnika po wykupieniu subskrypcji. 
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Transformacja rynku mediów audiowizualnych 

Media elektroniczne starego typu, tj. radio i telewizja, przechodziły trans-

formację w odmienny sposób aniżeli prasa. Związane to było przede wszyst-

kim z monopolem państwa na nadawanie programów radiowo-telewizyjnych 

w trzech pierwszych latach po zmianie systemu. Dodatkowo część rynku była 

zagospodarowana przez tzw. nadawców pirackich, którzy przesyłali sygnał 

z krajów ościennych, omijając krajowe regulacje prawne. W ramach rozważań 

nad modernizacją tego segmentu mediów należy rozdzielić dwa typy mediów 

– radio oraz telewizję, zmiany zachodziły w nich bowiem w nieco odmienny 

sposób. Czynnikiem determinującym zmianę systemową było uchwalenie 

29 grudnia 1992 r. ustawy o radiofonii i telewizji. Prace nad tą ustawą po-

przedziło powołanie przez ówczesnego szefa TVP Andrzeja Drawicza w 1989 r. 

komisji, która przedstawiła kilkanaście projektów ustawy, ze szczególnym 

naciskiem na powołanie niezależnego ciała zarządzającego i monitorującego 

system mediów elektronicznych, nazwanego w finalnej ustawie Krajową Radą 

Radiofonii i Telewizji16. Ustalono, że członków Krajowej Rady Radiofonii i Te-

lewizji powoływać będą Sejm, Senat i Prezydent. Zgodnie z regulacją ustawy 

o radiofonii i telewizji, w skład Krajowej Rady wchodzi pięciu członków: 

2 powoływanych przez Sejm, 1 przez Senat i 2 przez Prezydenta, spośród 

osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków spo-

łecznego przekazu, na 6-letnią kadencję17. Przepisy ustawy obejmowały rów-

nież obowiązki nadawców publicznych i prywatnych, takie jak: (1) dostarcza-

nie informacji; (2) udostępnianie dóbr kultury i sztuki; (3) ułatwianie 

korzystania z oświaty i dorobku nauki; (4) upowszechnianie edukacji obywa-

telskiej; (5) dostarczanie rozrywki; (6) popieranie krajowej twórczości audio-

wizualnej18. 

W przypadku nadawców telewizyjnych w początkowym okresie trans-

formacji istniały trzy typy odbioru telewizji: (1) naziemna telewizja analogo-

wa, (2) telewizja satelitarna oraz (3) telewizja kablowa. W ramach pierwszego 

                                       
16

 M. Wąsicka, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako przedmiot zainteresowania 
polityków, „Przegląd Politologiczny” 2012, nr 2, s. 111–122. 

17
 J. Hołda, Radiofonia i telewizja, https://nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/aktual- 

nosci/radiofonia-i-telewizja- (dostęp: 12.07.2021). 
18

 Ustawa o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992, http://isap.sejm. 
gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19930070034 (dostęp: 12.07.2021). 



Modernizacja systemu medialnego w Polsce... 

 

539 

typu nadawca do 1993 r. miał możliwość odbioru kanałów ogólnopolskich 

telewizji publicznej. Pierwszą lokalną telewizją komercyjną była nadająca we 

Wrocławiu i okolicach PTV Echo oraz 12 lokalnych prywatnych stacji, które 

później połączono w sieć Polonia1. Według badań Ryszarda Filasa w okresie 

do 1994 r. nastąpił znaczny wzrost liczby widzów korzystających z zagranicz-

nych kanałów telewizyjnych w latach 1991–1993, a nadająca nielegalnie sieć 

Polonia1 uzyskała około 20% rynku w 1994 r.19  

Rozwój legalnej oferty programowej nastąpił w toku I i II procesu konce-

syjnego. Pierwszy proces koncesyjny doprowadził do przyznania prawa do 

emisji w otwartym kanale Telewizji Polsat (w 1994 r.) oraz w 1995 r. telewizji 

Canal+ jako nadawcy programu kodowanego, ponadto przyznano dwie kon-

cesje na nadawanie programu ponadregionalnego oraz dziesięć koncesji dla 

telewizji lokalnych20. Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek wskazuje, że „Ukształto-

wany w ten sposób rynek telewizji prywatnych był rozdrobniony i niesyme-

tryczny. Żadna ze stacji lokalnych, chociaż szybko utworzyła sieć «Odra», 

w ramach której nadawano częściowo wspólny program i razem prowadziły 

akwizycję reklam, nie mogła stanowić konkurencji dla ogólnopolskiego Polsa-

tu. Z dwóch sieci ponadregionalnych tylko TV Wisła rozpoczęła nadawanie na 

południu Polski”. Zmiana na rynku nastąpiła w II procesie koncesyjnym, 

w którym prawo do nadawania otrzymały dwie stacje ponadregionalne: TVN 

na północy oraz TV Wisła na południu, co w konsekwencji doprowadziło do 

powstania jednej ogólnopolskiej stacji TVN, za zgodą KRRiT. Proces ten przy-

czynił się do konsolidacji rynku i utworzeniu tzw. wielkiej czwórki, której do-

minację na rynku odbiorczym można obserwować do dnia, w którym powsta-

ło niniejsze zdanie.  

Interesujący z punktu widzenia prowadzonych tu rozważań jest również 

rozwój telewizji satelitarnej, tzn. telewizji, która nadaje swój program drogą 

radiową, a do jej odbioru niezbędny jest specjalny dekoder. Początkowo od-

biorcy do pomysłu telewizji satelitarnej podchodzili nieufnie, jak wskazał 

Marcin Ornass-Kubacki, „Wtedy wydawało się to abstrakcyjne i nierealne, że 

ktoś może zamontować sobie na dachu małą, 60-centymentrową antenę 

                                       
19

 R. Filas, Czytelnictwo prasy oraz odbiór radia i telewizji w latach 1989–1995 [w:] 
Media i dziennikarstwo w Polsce 1989–1995, red. G.G. Kopper, I. Rutkiewicz, K. Schliep, 
Kraków 1996, s. 32–33. 

20
 J. Dzierżyńska-Mielczarek, Rynek telewizji w Polsce, „Studia Medioznawcze” 

2014, nr 1, s. 101–113. 
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i mieszkając na prowincji w górach czy nad morzem, «komunikować się» 

z satelitą, który jest 36 tys. km nad Ziemią”21. Odbiór sygnału odbywał się 

z satelity ASTRA 1A, należącej do luksemburskiego koncernu SAS, wzniesionej 

w 1988 r. Nadawany przez nią sygnał trafiał do krajów zachodniej i środkowej 

Europy. Działanie to nie tylko pozwoliło na przełamanie monopolu telewizji 

publicznej przed procesem koncesyjnym, ale również zapewniło możliwości 

odbioru telewizji zagranicznych (w 1989 r. było to 19 kanałów, rok później już 

48). Popularność i prostota obsługi przyczyniła się do znacznej popularyzacji 

tego typu odbioru, w szczególności na terenach suburbiów dużych miast oraz 

na prowincji. Obecnie około 3 milionów gospodarstw domowych w Polsce 

korzysta z tego typu dostępu do treści telewizyjnych22. 

Nieco inaczej przebiegał proces modernizacji subsystemu radiowego. 

Ogłoszenie o procesie koncesyjnym, będącym próbą uregulowania chaotycz-

nego rynku radiofonii w Polsce, pojawiło się 28 czerwca 1993 r. Do rozdyspo-

nowania było 111 częstotliwości w „dolnym” UKF, 388 w „górnym” UKF i 92 na 

falach średnich. Jak podaje Jan Bielczyński: „W pierwszym postępowaniu kon-

cesyjnym KRRiT przyznała koncesje radiowe na 3 sieci radiowe o zasięgu ogól-

nokrajowym (RMF FM, Radio Zet, Radio Maryja) oraz 156 stacjom komercyj-

nym, w tym 46 stacjom kościelnym. W wyniku postępowania koncesyjnego 

ukształtował się sektor radiofonii katolickiej obejmujący 42 rozgłośnie diece-

zjalne, 2 parafialne i 2 zakonne. Rozgłośnie katolickie przybrały trzy rodzaje 

formuł programowych: radio modlitewne (np. Radio Maryja), radio refleksyjne 

(np. Radio Siedlce, Radio Plus w Gliwicach), radio dynamiczne z udziałem popu-

larnej muzyki młodzieżowej (np. Plus z Gdańska, AS ze Szczecina). W pierwszym 

postępowaniu koncesyjnym o nadawanie programu radiowego ubiegały się 

domy kultury, stowarzyszenia i towarzystwa, fundacje, uczelnie, gminy, pod-

mioty i osoby prywatne”23. Takie rozwiązanie systemowe doprowadziło z jednej 

strony do stworzenia przeciwwagi dla rozgłośni Polskiego Radia, z drugiej zaś 

fragmentaryzowało rynek. Część popularnych pirackich rozgłośni (Radio 66, 

                                       
21

 Już 30 lat telewizji satelitarnej w Polsce. Będą treści w jakości 8K, https://www.wir- 
tualnemedia.pl/artykul/juz-30-lat-telewizji-satelitarnej-w-polsce-beda-tresci-w-jakosci-8k 
(dostęp: 12.07.2021). 

22
 Tamże. 

23
 J. Bielczyński, Rozwój radia w Polsce w latach 1989–2009 [w:] Radio i gazety. 

Transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku, red. B. Nierenberg, Wy-
dawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009. 
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Radio FreM, RTF Radio Serc) nie przystąpiła do procesu koncesyjnego, czasem 

z powodów proceduralnych lub zaniechania właścicieli. W związku z wolnymi 

częstotliwościami oraz deklaracjami zainteresowania podjęto ponowne działa-

nia koncesyjne, nazywane w literaturze przedmiotu drugim procesem konce-

syjnym. W ramach procesu przygotowano 110 koncesji w „dolnym” UKF, 255 

w „górnym” UKF oraz 11 na falach średnich. Zestawienie dostępnych częstotli-

wości w obu procesach koncesyjnych prezentuje tabela 1. 

Tabela 2. Częstotliwości przeznaczone do koncesjonowania przez KRRiT w pierwszym  

i drugim procesie koncesyjnym 

 „Górny” UKF „Dolny” UKF Fale średnie 

Pierwszy proces 
koncesyjny 

111 388 92 

Drugi proces  
koncesyjny 

110 255 11 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://radiopolska.pl/historia/polska-radio- 

fonia/rozwoj-radiofonii-koncesjonowanej-1994-1998. 

Celem drugiego procesu koncesyjnego było nie tylko uzupełnienie często-

tliwości dla dotychczasowych nadawców, ale również umożliwienie nadawaniu 

tzw. stacjom niszowym, skierowanym do specyficznych grup użytkowników. 

W toku prac KRRiT w drugim procesie koncesyjnym przyznała dwie koncesje 

ponadregionalne dla Inforadia (późniejszy TOK FM) oraz Radia WaWa. Wspo-

mniane wcześniej stacje niszowe, o określonym profilu nadawczym, które 

otrzymały koncesje, to m.in. Radio Jazz, Jazz Radio z Poznania, Radio Classic, 

Radio Pogoda i Radio Art. Koncesję na nadawanie uzyskało również wspomnia-

ne pirackie Radio 66, Radio Parada z Łodzi oraz Radio Rytm z Lublina.  

Dwa procesy koncesyjne skonfigurowały ramowy kształt systemu radiowe-

go, umożliwiając później fuzje horyzontalne i diagonalne między nadawcami.  

Podsumowanie 

Proces modernizacji systemu medialnego w okresie transformacji ustro-

jowej był niezmiernie skomplikowany zarówno jeśli chodzi o czynniki prawne, 

ekonomiczne, jak i społeczne. Autorzy zmian musieli w zdecydowanej więk-

szości stworzyć nowe przepisy prawne umożliwiające otwarcie systemu dla 
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sektora prywatnego. Wspomniane otwarcie na kapitał prywatny doprowadzi-

ło do nierównowagi właścicielskiej związanej z kwestią pochodzenia kapitału, 

ponieważ kapitał zagraniczny miał większą dynamikę aniżeli kapitał krajowy. 

Dodatkowo w całym procesie istotną rolę odgrywała niestabilna sytuacja 

ekonomiczna, która wpływała na decyzje zakupowe czytelników, wydawców 

oraz redaktorów. Kolejnym ważnym czynnikiem jest element technologiczny, 

który również miał wpływ na wybory odbiorców. Dla porządku należy też 

zaznaczyć, że równie istotny był czynnik społeczny, który można zdefiniować 

poprzez pryzmat wolności wypowiedzi i zwiększenia pluralizmu odbiorczego, 

ale również ten powiązany z osobami zatrudnionymi w PRL-owskich holdin-

gach medialnych, których przekształcenia bądź likwidacja doprowadzały do 

kontestacji rzeczywistości przez niektóre grupy zawodowe. 

Zawarte w niniejszym opracowaniu rozważania mają charakter przyczyn-

karski i wymagają pogłębionych studiów. Sam opis zmian na rynku prasowym 

doczekał się wielu, według baz indeksacyjnych ponad 98, publikacji naukowych 

zarówno w opracowaniach zwartych, jak i w czasopismach. Niektóre z nich są 

wskazane w zamieszczonym tu spisie literatury. Ze względu na otwarty charak-

ter dostępu do treści autor niniejszego opracowania wyraża nadzieję, że tema-

tyka będzie kontynuowana, uzupełniana i rozwijana w przyszłości. 
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Modernization of the media system in Poland  
in the last decade of the XX century 

Summary 

The aim of the article is to review and systematise the most important events 

connected with the modernisation of the media system in Poland in the first years of 

the 3rd Republic of Poland. The described period was characterised by the dynamics of 
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transformations taking place in all elements of the media system. The author used the 

available literature on the subject in a synthetic way and, applying the latest 

knowledge, presented several perspectives covering the period in question. Using data 

aggregated by the Central Statistical Office it was also possible to perform 

a preliminary quantitative analysis, which complemented the analysis of sources and 

studies covering the thematically discussed research problem.  

Key words: Polish media system, systemic transformation, Polish media, press in 

Poland, radio in Poland, television in Poland, transformation 



 



 


