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Słowo wstępne

Szanowni Państwo, Członkowie i  Sympatycy Stowarzyszenia Badań                  
nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”,

nasza Redakcja oddaje Państwu pierwszy, tegoroczny numer „Fons”. 
Niniejszy numer jest już siódmym drukowanym na papierze. Nasze cza-

sopismo dalej jest dostępne w  sieci (na witrynie „Fontes”). Staramy się, aby 
„Fons” możliwie optymalnie odnalazło się w realiach po reformie.

 Niemniej nasze Stowarzyszenie jak najbardziej wpisuje się w  to, co się 
dzieje w nauce i świecie cywilizowanym. Uzyskanie statusu organizacji pożyt-
ku publicznego winno nadać nam nowe, realne możliwości – także w zakresie 
działalności popularyzującej metodę oraz wydawniczej.

Zapraszamy Państwa do nadsyłania – do druku w  „Fons” – artykułów 
(również autorstwa Państwa doktorantów bądź magistrantów), glos, recenzji 
książek naukowych, sprawozdań i podobnych wypowiedzi naukowych. Infor-
macje na temat działalności „Fontes” umieszczamy w czasopiśmie z inicjatywy 
władz Stowarzyszenia bądź Redakcji. 

W  numerze kontynuujemy publikację tekstów dotyczących takich dyscy-
plin jak prawo bądź ekonomia oraz pokrewnych, których problematyka dotyczy 
istotnych zagadnień życia społecznego w Polsce i na świecie. W tym numerze ta 
tematyka dotyczy: sądownictwa konstytucyjnego, dotacji unijnej, osób nietrzeź-
wych, innowacyjności oraz rozwoju gospodarczego. Wszystkie te zagadnienia są 
aktualnie w centrum zainteresowania polskiego i międzynarodowego życia spo-
łeczno-gospodarczego (w różnorakich kontekstach i z niejednej perspektywy). 

W  części informacyjnej numeru polecamy: korespondencję od Partnera 
Naukowego Naszego Stowarzyszenia – Forum Myśli Instytucjonalnej oraz za-
proszenie na jesienne seminarium do Sosnowca.

Redaktor Naczelny „Fons”
Piotr Feczko
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ARTYKUŁY





dr Anna Prusak 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem 
Katedra Zarządzania Jakością

Dotacja unijna w przedsiębiorstwie – korzyści i problemy

Wstęp

W obecnej perspektywie finansowej (2014-2020) przedsiębiorstwa w Pol-
sce mają możliwość ubiegania się o dotacje unijne z funduszy strukturalnych 
w ramach takich programów operacyjnych jak Inteligentny Rozwój, Polska 
Wschodnia (dotyczy województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackie-
go, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) oraz w ramach poszczegól-
nych programów regionalnych. Największym źródłem wsparcia dla przed-
siębiorstw jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), mający na 
celu stymulowanie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Jest to realizowane 
poprzez dofinansowanie całego procesu tworzenia innowacyjnych produk-
tów i usług, począwszy od wczesnych etapów badań i rozwoju technologii aż 
do wdrożenia gotowego produktu na rynek („od koncepcji do zysku”)1.

Aby skorzystać z dotacji w ramach POIR, przedsiębiorstwo musi złożyć 
do właściwej Instytucji Pośredniczącej (tj. Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju – NCBR lub Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP) 
wniosek o dofinansowanie projektu, którego rezultatem jest innowacja pro-
duktowa lub procesowa wpisująca się w tzw. Krajową Inteligentną Specjaliza-
cję (KIS)2. Innowacja ta jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych (B+R), 
które są dofinansowane w ramach pomocy publicznej na badania przemy-
słowe i eksperymentalne prace rozwojowe. 

1 A. Prusak, S. Rokita, M. Giemza, Innowacje i ryzyko w projektach współfinansowanych ze 
środków unijnych, „FONS. Biuletyn Naukowo-Informacyjny Stowarzyszenia Badań nad 
Źródłami i Funkcjami Prawa” 2017, vol. 3-4(7), s. 121-138.
2 Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju, Krajowe Inteligentne Specjalizacje, https://www.
ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/2_1_1_1_22019/zasady/4_Opisy_KIS_wersja_5_2019.pdf 
[dostęp: 15 czerwca 2019].
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Podmioty starające się o dotację powinny mieć świadomość, że projekt 

unijny to nie tylko korzyści, z którymi najczęściej jest utożsamiany, ale także 

szereg problemów. Problemy te należy rozważyć już na etapie przygotowania 

dokumentacji projektowej. Powinny one skłonić każde przedsiębiorstwo do 

przemyślenia, czy starać się o dotację unijną, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. 

Celem artykułu jest przedstawienie zarówno korzyści, jak i problemów 

związanych z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

Dofinansowanie projektów obejmujących prace B+R

 

Z punktu widzenia firmy najistotniejszą korzyścią z realizacji projektów 

unijnych jest samo dofinansowanie, czyli dotacja. Dotacja to nieodpłatna 

i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana najczęściej przez państwo innym 

podmiotom na realizację określonych zadań. Dotacja otrzymana na pokry-

cie kosztów realizacji projektu nie jest opodatkowana3. Poziom dofinansowa-

nia (intensywność wsparcia) zależy od następujących czynników4: 

•	 rodzaju prowadzonych w projekcie działań badawczo-rozwojowych, 

tj. czy wnioskodawca planuje realizację badań przemysłowych i prac rozwo-

jowych, czy jedynie prac rozwojowych (które są obligatoryjne),

•	 statusu wnioskodawcy, tj. czy jest przedsiębiorcą mikro/małym, śred-

nim czy dużym,

•	 deklaracji prowadzenia działań upowszechniających wyniki prac 

B+R (tzw. premia za upowszechnianie5 wynosząca dodatkowo 15% kosztów 

kwalifikowalnych projektu).

Intensywność wsparcia jest w każdym przypadku wyższa dla badań prze-

mysłowych niż dla prac rozwojowych. Na przykładowo małe przedsiębior-

3  Opodatkowanie dotacji – jak i  kiedy płacić podatek, https://ksiegowosc.infor.pl/raport-
dnia/58885,Opodatkowanie-dotacji-jak-i-kiedy-placic-podatek.html [dostęp: 15 czerwca 2019].
4  A. Prusak, Projekty unijne w  sektorze przedsiębiorstw w  Polsce – badania przemysłowe 
i prace rozwojowe, [w:] T. Sikora (red.), Zarządzanie jakością w przestrzeni organizacyjno-
-społecznej, Kraków 2017, s. 319-336.
5  Upowszechnianie może mieć miejsce m.in.: 1) poprzez opublikowanie co najmniej 2 ar-
tykułów naukowych lub technicznych opublikowanych na liście A MNiSW, lub w powszech-
nie dostępnych bazach danych, zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników 
badań; lub 2) poprzez prezentację na co najmniej 3 konferencjach naukowych lub technicz-
nych, w tym co najmniej 1 o zasięgu ogólnokrajowym; lub 3) za pośrednictwem oprogramo-
wania bezpłatnego lub z licencją otwartego dostępu.
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stwo może otrzymać dofinansowanie w  wysokości 70% kosztów realizacji 
badań przemysłowych i 45% kosztów prac rozwojowych. Z uwzględnieniem 
premii za upowszechnianie wyników całkowita wartość dofinansowania bę-
dzie wynosić 80%6 dla badań przemysłowych i 60% dla prac rozwojowych. 
W przypadku średniego przedsiębiorstwa maksymalna intensywność wspar-
cia (z uwzględnieniem premii) będzie wynosić odpowiednio 75% i 50%, na-
tomiast dla dużego (tj. innego niż MŚP) – 65% i 40%. 

Przedsiębiorstwo chcące uzyskać dofinansowanie musi obligatoryjnie 
prowadzić prace rozwojowe, których wynikiem jest ostateczna, gotowa do 
wdrożenia forma technologii. Badania przemysłowe nie są obligatoryjne do 
otrzymania wsparcia ze środków unijnych, lecz większość przedsiębiorstw 
chce je realizować ze względu na możliwość pozyskania wyższego dofinan-
sowania. 

Pomoc publiczna na badania przemysłowe i eksperymentalne prace roz-
wojowe obejmuje następujące kategorie kosztów bezpośrednich7:

1) Wynagrodzenia (W), czyli koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowy-
mi kosztami pracy osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysło-
wych i prac rozwojowych (tj. pracowników badawczych, technicznych i po-
mocniczych) oraz brokerów technologii, w części, w jakiej te wynagrodzenia 
są bezpośrednio związane z realizacją prac B+R.

2) Koszty podwykonawstwa (E), czyli zlecenia stronie trzeciej części 
prac merytorycznych projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez 
strony trzecie. 

3) Pozostałe koszty bezpośrednie (Op), obejmujące: koszty aparatury 
naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych (kwalifikowalna 
jest tylko wartość odpisów amortyzacyjnych, wynajem lub leasing w okresie 
realizacji prac B+R, nie koszt zakupu), koszty budynków i gruntów (do 10% 
kosztów kwalifikowalnych projektu) oraz pozostałe koszty operacyjne, np. 
materiały, sprzęt laboratoryjny, koszty promocji oraz audytu projektu.

6  Intensywność wsparcia ze środków pomocy publicznej nie może przekroczyć 80% (nawet 
jeśli z kalkulacji premii wynika, że jest to 85%).
7  Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju (2019). Przewodnik kwalifikowalności kosztów 
w ramach Działań 1.1 (z wyłączeniem konkursu Seal of Excellence), 1.2 oraz Poddziałań 
4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, Warszawa 
2019.
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Koszty pośrednie definiowane są jako koszty częściowo związane z projek-
tem, a częściowo z innymi obszarami funkcjonowania organizacji8. Nie jest więc 
możliwe jednoznaczne przyporządkowanie ich do konkretnego etapu. Zgodnie 
z wytycznymi Przewodnika kwalifikowalności kosztów9 koszty pośrednie (O) 
rozliczane są metodą ryczałtową, jako określony procent (maksymalnie 25%10) 
od kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

Największą popularnością u polskich przedsiębiorców cieszą się konkur-
sy na projekty obejmujące prace badawczo-rozwojowe, czyli POIR 1.1.1. (tzw. 
„szybka ścieżka”) oraz 1.2 (programy sektorowe). Przyczyną zainteresowania 
tymi konkursami jest m.in. ich uniwersalność (dowolny produkt spełniający 
kryteria innowacyjności, w przypadku 1.2. dodatkowo wpisujący się w ob-
szar danej branży) oraz dostępność dla każdego przedsiębiorstwa bez wzglę-
du na jego status (mikro/małe, średnie, duże). Ponadto nabory w  ramach 
POIR „szybka ścieżka” ogłaszane są regularnie dwa razy do roku i trwają 3-4 
miesiące, czyli z niewielkimi przerwami trwają praktycznie przez cały czas. 
Z tego powodu artykuł odnosi się przede wszystkim do projektów realizowa-
nych w ramach tego konkursu, ale prezentowane korzyści i problemy mają 
wymiar uniwersalny i   pojawiają się także w przypadku innych projektów 
unijnych realizowanych przez przedsiębiorstwa.

 Korzyści z dotacji unijnej

Doposażenie infrastruktury

Jest to jeden z  podstawowych motywów, na jaki wskazują przedsiębiorcy, 
ubiegając się o fundusze unijne. W ramach projektów finansowanych w konkur-
sach POIR 1.1.1 i 1.2 przedsiębiorstwo może rozliczyć koszty odpisów amor-
tyzacyjnych aparatury naukowo-badawczej i  innych urządzeń (środków trwa-
łych) oraz wartości niematerialnych i prawnych uzyskanych od osób trzecich na 
warunkach rynkowych (m.in. patenty, licencje, know-how, ekspertyzy, analizy, 

8  K. Dziadek, Zarządzanie kosztami w projekcie europejskim, „Zeszyty Naukowe Wydziału 
Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej” 2013, 17, s. 11-27. 
9  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (2019). Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ra-
mach Działań 1.1 (z wyłączeniem konkursu Seal of Excellence), 1.2 oraz Poddziałań 4.1.1, 
4.1.2, 4.1.4 PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, Warszawa 2019.
10  Obowiązuje od 23.10.2017 r. Do tamtego czasu pułap ten wynosił 17%.
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raporty badawcze), wykorzystywanych do prowadzenia prac B+R w  zakresie 
niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą. 

Zwrot kosztów amortyzacji, a nie zakupu środków trwałych (ŚT) i WNiP, 
ma dobre i złe strony. Dobrą stroną jest fakt, że przedsiębiorstwo może w ra-
mach projektu rozliczyć koszty środka wcześniej zakupionego, który jeszcze 
nie został zamortyzowany, a który jest niezbędny do realizacji projektu. Wadą 
takiego rozwiązania jest natomiast brak możliwości rozliczenia kosztów amor-
tyzacji już po zakończeniu projektu, co wyjaśniono w kolejnej części. 

Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności 
gospodarczej mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych 
od niektórych środków trwałych do wysokości nieprzekraczającej w  roku 
podatkowym kwoty 50 000 euro (czyli ok. 214 000 zł w 2019 r.). Ponadto od 
stycznia 2018 r. nie trzeba amortyzować środka trwałego tańszego niż 10 000 
zł (przedtem było to 3500 zł), lub też można go zamortyzować jednorazowo. 
Taki wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu 
oddania ich do użytkowania. Obydwie opcje można uwzględnić w budżecie 
projektu współfinansowanego ze środków unijnych.

Dofinansowanie wynagrodzeń personelu

 

W ramach konkursu POIR 1.1.1 można uzyskać dofinansowanie na po-
krycie kosztów wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym 
składki na ubezpieczenia społeczne i  zdrowotne osób zatrudnionych przy 
prowadzeniu badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych (tj. pracowni-
ków badawczych, technicznych, pozostałych pracowników pomocniczych) 
w części, w jakiej ich wynagrodzenia są bezpośrednio związane z realizacją 
zadań projektowych. Na przykład jeśli jeden pracownik kosztuje pracodawcę 
5000 zł na miesiąc (jego wynagrodzenie netto wraz z pozapłacowymi koszta-
mi pracy, czyli składki na ubezpieczenie, zaliczka na podatek itp.), ten koszt 
jest w całości kwalifikowalny i podlega dofinansowaniu ze środków unijnych. 
Oznacza to, że na etapie badań przemysłowych pracodawca ponosi rzeczywi-
sty koszt zatrudnienia takiego pracownika w wysokości 20% (wkład własny), 
czyli 1000 zł. Dofinansowane są również wynagrodzenia w ramach umów 
cywilnoprawnych, jednakże sam proces zatrudniania do projektu w ramach 
umów innych niż o pracę podlega pewnym ograniczeniom:
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 – zarówno umowa o dzieło, jak i zlecenia po przekroczeniu wartości 

50 000 zł w skali całego projektu dla danej osoby wymagają postępowania 

w bazie konkurencyjności11,

 – umowy o dzieło rozliczane są w kategorii kosztów tzw. podwykonaw-

stwa, czyli zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu; kosz-

ty podwykonawstwa są jednakże wyłączone z  podstawy naliczania ryczałtu 

tzw. kosztów pośrednich projektu, których korzyści zostały omówione poniżej.

Dofinansowanie materiałów i podzespołów 
oraz działań promocyjnych

Opracowanie i zbudowanie prototypu oraz przetestowanie jego działania 

w różnych warunkach wymaga zużycia dużo większej ilości materiałów i pod-

zespołów, niż wymaga tego gotowy już wyrób na etapie produkcji seryjnej. 

Prace badawcze i testy wymagają nierzadko wymiany wielu elementów, które 

podlegają zniszczeniu bądź muszą zostać zmodyfikowane tak, aby zapewnić 

zakładane parametry działania danego produktu. 

W ramach projektów POIR 1.1.1 można także rozliczyć działania związa-

ne z promocją, np. opracowanie lub dostosowanie strony internetowej. Limit 

kosztów przeznaczonych na działania promocyjne w ramach projektu wynosi 

do 1% jego kosztów. W przypadku małych projektów pozwala to jednak do-

finansować np. wykonanie strony internetowej, a w przypadku dużych nawet 

wyjazdy na targi branżowe. 

Koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową

Koszty pośrednie to koszty tylko częściowo związane z projektem, a czę-

ściowo z innymi obszarami prowadzonej działalności gospodarczej. W od-

różnieniu od kosztów bezpośrednich nie można ich bezpośrednio połączyć 

z wytwarzanym produktem bądź realizowanym w projekcie zadaniem (eta-

pem). Koszty te obejmują koszty obsługi projektu i  mogą być rozliczane 

w formie ryczałtu jako procentowy udział w kosztach bezpośrednich12. 

11  Baza konkurencyjności jest internetową bazą ogłoszeń dotyczących towarów, usług, do-
staw czy robót budowlanych zlecanych przez beneficjentów funduszy unijnych.
12  K. Dziadek, Zarządzanie kosztami…, s. 11-27.
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Jak wspomniano na początku, w projekcie POIR 1.1.1 koszty pośrednie 
rozliczane są w wysokości do 25% kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem 
kosztów podwykonawstwa. Podstawową korzyścią dla beneficjenta jest fakt, 
że koszty pośrednie rozliczone metodą ryczałtową są traktowane jako wy-
datki poniesione. Stad przedsiębiorstwo nie ma obowiązku zbierania ani opi-
sywania dokumentów księgowych w celu potwierdzenia poniesienia wydat-
ków, które zostały rozliczone jako koszty pośrednie13. W praktyce oznacza 
to swobodę w  wydatkowaniu tych środków po uregulowaniu zobowiązań 
wynikających z umów, np. z kierownikiem projektu czy innych, niezbędnych 
do realizacji projektu.

Aspekt wizerunkowy

Pozyskanie dofinansowania jest procesem trudnym i nierzadko długo-
trwałym. Wymaga przygotowania długiego i  złożonego wniosku projek-
towego wraz z  agendą badawczą, przedłożenia go w  ramach określonego 
naboru do właściwej instytucji pośredniczącej (w POIR 1.1.1 – NCBR), a na-
stępnie „wybronienia” założeń projektu podczas panelu dyskusyjnego z re-
cenzentami i przedstawicielami NCBR, oraz dokonania zalecanych po takim 
panelu modyfikacji części projektu. Dokumentacja projektowa składana do 
konkursu POIR 1.1.1 wymaga uzupełnienia takich części, jak m.in.: uzasad-
nienie zapotrzebowania rynkowego na rezultat projektu, analiza odbiorców 
rezultatu, analiza konkurencji, opis procesu wdrożenia wraz z analizą czy-
stości patentowej proponowanego rozwiązania technologicznego, szczegó-
łowy opis innowacyjności rezultatu (w tym opis cech innowacyjnych, ko-
rzyści dla użytkownika końcowego oraz parametrów technicznych), agenda 
badawcza, czyli szczegółowy opis zadań wykonywanych w  ramach badań 
przemysłowych i prac rozwojowych. Trzeba także opisać potencjał kadrowy 
i infrastrukturalny wnioskodawcy, podając życiorysy osób biorących udział 
w projekcie. Ponadto należy sporządzić obszerny budżet projektu, uzasad-
niając szczegółowo każdą z kategorii kosztów. Wniosek projektowy składa-
ny jest w  specjalnym systemie elektronicznym (tzw. generator wniosków), 

13  Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju (2019). Przewodnik kwalifikowalności kosztów 
w ramach Działań 1.1 (z wyłączeniem konkursu Seal of Excellence), 1.2 oraz Poddziałań 4.1.1, 
4.1.2, 4.1.4 PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, Warszawa 2019.
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do którego trzeba wprowadzić wszystkie dane. Uzyskanie dofinansowania 

związane jest ze swego rodzaju „prestiżem” wnioskodawcy oraz może być 

wykorzystane w promocji produktu. Oznacza ono, że projekt został ocenio-

ny wysoko (jedynie najlepsze, najwyżej ocenione projekty są kwalifikowane 

do dofinansowania), a planowany innowacyjny produkt czy technologia po-

siadają wysoki potencjał wdrożeniowy. Mając już raz przyznane dofinanso-

wanie, łatwiej jest pozyskać kolejne, nawet w innych konkursach. Ponadto 

jeden z beneficjentów POIR 1.1.1 wskazał, że przyznane dofinansowanie jest 

rodzajem „gwarancji” dla banku przy ubieganiu się o kredyt związany np. 

z wprowadzeniem produktu na rynek.

Problemy związane z dotacją unijną

Długotrwałość procesu pozyskiwania dofinansowania

Dotacja unijna ma nie tylko same zalety, ale niesie również szereg pro-

blemów, które należy sobie uświadomić już na samym początku. Problem 

pojawia się już na etapie ubiegania się o środki unijne, czyli na etapie przygo-

towania i składania dokumentacji projektowej. Jak wyżej wspomniano, jest 

to proces żmudny i długotrwały. Kryteria oceny projektów są bardzo restryk-

cyjne, dlatego po kilkumiesięcznym procesie oceny może się okazać, że pro-

jekt nie został zakwalifikowany do finansowania. Wówczas można składać 

tzw. protest, jeśli wykryto ewidentne uchybienie w ocenie przez recenzentów, 

albo ponownie złożyć wniosek, z uwzględnieniem uwag recenzentów. Wów-

czas proces oceny projektu trwa od samego początku. Są podmioty składa-

jące wnioski po kilka razy, zanim pozyskają dofinansowanie. Długotrwałość 

i złożoność projektu wiąże się z wysokimi kosztami jego przygotowania. Wy-

maga to m.in. oddelegowania osób odpowiedzialnych za zebranie, przygoto-

wanie i złożenie dokumentacji projektowej.

Konieczność zapewnienia płynności finansowania projektu

Jedno z oświadczeń składanych wraz z dokumentacją projektową brzmi 

następująco: „Oświadczam, że Wnioskodawca zapewni wystarczające środki 

finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację projektu przedstawio-
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nego w niniejszym wniosku”14. Wielu beneficjentom wydaje się, że chodzi tu 
jedynie o zapewnienie wkładu własnego, który w przypadku kosztów ponoszo-
nych w ramach badań przemysłowych wynosi „zaledwie” 20%. Takie podejście 
jest błędne, gdyż bazuje na założeniach, że dofinansowanie przyznawane jest 
w trybie zaliczki („z góry”), i to w dodatku terminowo. Tymczasem dofinanso-
wanie może zostać przyznane w trybie refundacyjnym, czyli na zasadzie zwro-
tu poniesionych i udokumentowanych kosztów. Forma dofinasowania zależy 
przede wszystkim od kondycji finansowej beneficjenta, która jest poddana 
szczegółowej analizie na zlecenie instytucji pośredniczącej przez specjalnie do 
tego wyłonione firmy zewnętrzne działające często na zasadzie wywiadowni 
gospodarczych. Firma znajdująca się w gorszej sytuacji finansowej może się 
spodziewać jedynie refundacji, lub częściowo refundacji, a częściowo zalicz-
ki. Mimo to każdy beneficjent, zgodnie z podpisanym oświadczeniem, musi 
zapewnić regularną wypłatę wynagrodzeń personelu projektowego, płatności 
do ZUS i urzędu skarbowego, a także zakupić materiały i aparaturę niezbędną 
do realizacji zadań projektowych. Zwrot (refundacja) kosztów następuje zwy-
kle w terminie 1-2 miesięcy od momentu złożenia w specjalnym systemie do 
rozliczania projektów unijnych (tzw. SL2014) wniosku o  płatność (refunda-
cję), pod warunkiem że wszystkie niezbędne dokumenty zostały przygotowa-
ne poprawnie. W przypadku wykrycia błędów w załączonych dokumentach 
instytucja pośrednicząca wzywa beneficjenta do dokonania stosownych korekt 
i proces wypłaty środków może się wydłużyć.

Koszty amortyzacji wykraczające poza okres trwania projektu

Zwrot kosztów aparatury rozliczanej na podstawie odpisów amortyzacyj-
nych (amortyzacja liniowa) oznacza, że beneficjent musi ponieść koszt za-
kupu środków trwałych (i wartości niematerialnych i prawnych) z własnych 
środków, najczęściej jeszcze długo przed rozpoczęciem realizacji projektu. 
Odpisy amortyzacyjne są kwalifikowalne po wprowadzeniu środka trwałego 
do ewidencji ŚT, co ma miejsce najwcześniej w miesiącu następującym po 
miesiącu, w którym dokonano jego zakupu. Ponadto specjalistyczna apara-

14  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (2019) .Wzór wniosku o dofinansowanie POIR 1.1.1, 
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-21112019-szyb-
ka-sciezka/ [dostęp: 15 czerwca 2019], s. 26.
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tura wymaga często złożenia zamówienia z wielomiesięcznym wyprzedze-

niem.

Kwalifikowalna wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie 

do okresu faktycznego wykorzystania aparatury lub WNiP do realizacji ba-

dań przemysłowych i  prac rozwojowych. Na rzykład dla aparatury, której 

wartość początkowa wynosi 100 000 zł i roczna rata amortyzacji 10%, w ra-

mach projektu trwającego 3  lata koszt kwalifikowalny amortyzacji wynosi 

30% (30 000 zł). To wszystko przy założeniu, że aparatura wykorzystywana 

jest w pełnym wymiarze czasu pracy, przez cały okres trwania projektu.

Przyjmując, że czas trwania badań przemysłowych wynosiłby 2 lata, a prac 

rozwojowych – rok, to biorąc pod uwagę poziom dofinansowania dla badań 

i prac w przypadku małej firmy (80% i 60%, odpowiednio), całkowite wspar-

cie unijne w kosztach zakupu maszyny wynosiłoby „zaledwie” 22 000 zł. Są 

jednak konkursy, w  ramach których można uzyskać dofinansowanie unijne 

na zakup, a nie pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych (np. POIR 

2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw), tu jednakże 

poziom dofinansowania do zakupu jest niższy niż w przypadku prac B+R, po-

nadto istnieje szereg innych warunków, jakie musi spełnić beneficjent projektu 

(np. konieczność wykazania się wynikami prac B+R po projekcie). 

Oddelegowanie personelu do pracy w projekcie

Oddelegowanie personelu do zespołu projektowego jest czynnością 

formalną, która powinna zostać poparta odpowiednim aneksem do umo-

wy. Wnioskodawcy zazwyczaj delegują pracowników do pracy w projekcie 

albo w  pełnym wymiarze etatu (8 godzin dziennie, 5  dni w  tygodniu, co 

daje średnio 160 godzin na miesiąc), albo w wymiarze ½ etatu (80 godzin 

miesięcznie). Nie można zatem wymagać od takiego oddelegowanego pra-

cownika, aby zajmował się działalnością bieżącą, a projekt wykonywał „po 

godzinach”. Pracodawca musi mieć ponadto świadomość, że projekt wymaga 

od pracownika innych, zwykle bardziej złożonych i trudniejszych zadań niż 

w przypadku działalności bieżącej. Oznacza to dodatkowy wysiłek i większą 

odpowiedzialność pracownika, niż ma to miejsce na co dzień, w warunkach 

działalności operacyjnej. Aby zatem odpowiednio zmotywować pracowni-

ków do podjęcia pracy w projekcie, konieczne jest zwiększenie ich wynagro-
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dzeń w wysokości odpowiedniej do wymiaru zatrudnienia w projekcie, oraz 

nowego zakresu zadań i odpowiedzialności. W przedsiębiorstwach realizują-

cych projekty często miała miejsce sytuacja, kiedy oddelegowany pracownik 

obejmował inne niż dotychczas stanowisko, co wymagało dodatkowo odpo-

wiedniego przeszkolenia. 

Koszty zarządzania i obsługi administracyjnej projektu

Każdy podmiot otrzymujący dotację ze środków unijnych zobowiązany 

jest szczegółowo dokumentować wszystkie koszty, które zostaną pokryte z tej 

dotacji (oprócz rozliczanych ryczałtem kosztów pośrednich). Do rozliczania 

kosztów poniesionych w ramach projektu dotowanego ze środków publicz-

nych służy specjalny system elektroniczny, tzw. SL2014. Każdy beneficjent 

musi wyznaczyć osoby uprawnione do obsługi tego systemu. Dostęp do 

SL2014 udzielany jest tym osobom przez właściwą instytucję pośredniczącą. 

Im większy projekt, tym więcej wydatków, i  tym większa liczba osób nie-

zbędna do czynności administracyjnych związanych z  dokumentowaniem 

kosztów i obsługą SL2014. Co więcej, w przypadku zakupu materiałów, gdy 

ich wartość (w ramach wyznaczonych kategorii) przekracza 50 000 zł netto 

w całym projekcie, należy zamieścić ogłoszenie w tzw. bazie konkurencyj-

ności, czyli internetowej bazie ofert zawierających ogłoszenia beneficjentów 

realizujących projekt unijny. Publikacja ogłoszeń beneficjentów jest warun-

kiem spełnienia tzw. zasady konkurencyjności. Odnosi się ona do benefi-

cjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i jest regu-

lowana na poziomie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków15. 

Dlatego podmiot, który pozyskał dotację i realizuje projekt, musi liczyć się 

z  dodatkowymi, często wysokimi kosztami jego zarządzania i  obsługi ad-

ministracyjnej. Koszty tych czynności należy pokryć z kosztów pośrednich 

projektu.

15  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
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Konieczność osiągnięcia określonego przychodu z wdrożenia rezultatu 

do trzech lat po zakończeniu projektu

Składając wniosek projektowy w ramach POIR 1.1.1, beneficjent deklaru-

je osiągnięcie po zakończeniu projektu określonych wskaźników dotyczących 

m.in. zatrudnienia oraz przychodu ze sprzedaży rezultatu projektu. Wskaź-

nik przychodowy wzbudza prawdopodobnie największe obiekcje wśród be-

neficjentów, którzy muszą zadeklarować, że trzy lata po zakończeniu projek-

tu (tzw. okres trwałości projektu) osiągną określony przychód ze sprzedaży 

jego rezultatu. Nieosiągnięcie wskaźników projektu może spowodować kon-

sekwencje finansowe dla beneficjenta w postaci częściowego zwrotu dotacji 

obliczonego zgodnie z regułą proporcjonalności16. Powoduje to „związanie 

się” beneficjenta z projektem jeszcze długo po jego zakończeniu.

Wnioski

 W artykule przedstawiono zarówno korzyści, jak i problemy związane 

z  realizacją projektu unijnego w przedsiębiorstwach. Jako główne korzyści 

wymieniono: doposażenie infrastruktury, dofinansowanie wynagrodzeń 

personelu, dofinansowanie materiałów i podzespołów oraz działań promo-

cyjnych, koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową, aspekt wizerunko-

wy. Do podstawowych problemów należą: długotrwałość procesu pozyski-

wania dofinansowania, konieczność zapewnienia płynności finansowania 

projektu, koszty amortyzacji wykraczające poza okres trwania projektu, od-

delegowanie personelu do pracy w  projekcie, koszty zarządzania i  obsługi 

administracyjnej projektu, konieczność osiągnięcia określonego przychodu 

z wdrożenia rezultatu do trzech lat po zakończeniu projektu. Mimo że ar-

tykuł koncentruje się na projektach badawczo-rozwojowych (B+R) realizo-

wanych w ramach konkursu POIR 1.1.1, większość przedstawionych konse-

kwencji (pozytywnych i negatywnych) jest uniwersalna dla dotacji unijnych 

pozyskanych przez przedsiębiorstwa w ramach innych naborów.

16  Wysokość zmniejszenia dofinansowania odpowiada procentowi, w  jakim dane kryte-
rium lub cel projektu nie zostały zrealizowane.
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Związki pomiędzy kreatywnością a innowacyjnością 
przedsiębiorstw w województwie małopolskim

Wprowadzenie

Tekst prezentuje wyniki badań ankietowych małopolskich przedsię-

biorstw w  zakresie analizowania związków kreatywności i  innowacyjności 

zachodzących w tych jednostkach. Autor stawia pytanie, czy istnieje wery-

fikowalna doświadczalnie korelacja pomiędzy kreatywnością a  innowacyj-

nością przedsiębiorstw w Małopolsce oraz omawia uzyskane wyniki badań1. 

Opracowanie dotyczy przede wszystkim ekonomii rozwoju (regionu), ale 

dotyka także przedmiotu zarządzania przedsiębiorstwem.

Metody, potrzeba badawcza, podstawowe pojęcia oraz ich relacje. 
Sprawozdanie z badań

Prezentowane badanie empiryczne2 miało na celu przede wszystkim zba-

danie innowacyjności oraz kreatywności firm regionu Małopolski. Zostało 

ono przeprowadzone na potrzeby większego projektu naukowego. 

Potrzeba badań tytułowego zagadnienia wynika z narastającego znacze-

nia innowacyjności, która może być obecnie ujmowana jako element odgry-

wający rolę środka produkcji bądź jako jeden z najistotniejszych czynników 

rozwoju3. Jako przykład może posłużyć globalna rywalizacja pomiędzy USA 

1  Opracowanie ma klasyczną konstrukcję pracy naukowej (tj. wstęp, metody, rezultaty, dys-
kusja); por. Council of Science Editors, Scientific Style and Format, Chicago 2014, s. 4.
2  Por. S. Pabis, Metodologia i metody nauk empirycznych, Warszawa 1985, s. 71 i nast.
3  Kreatywność oraz innowacyjność są przedmiotem zainteresowania wielu dziedzin nauki 
oraz życia społecznego. Jan Paweł II w 1991 roku w encyklice Centesimus Annus stwierdza: 
„Istnieje jednak inna forma własności, która szczególnie w naszych czasach nabiera zna-
czenia nie mniejszego niż własność ziemi: jest to własność wiedzy, techniki i umiejętności. 
Bogactwo krajów uprzemysłowionych polega o wiele bardziej na tym typie własności, ani-
żeli na zasobach naturalnych (…) Niegdyś decydującym czynnikiem produkcji była ziemia, 
a później kapitał, rozumiany jako wyposażenie w maszyny i dobra służące jako narzędzie, 
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i  Chinami, która w  znacznym stopniu rozgrywa się na polu kreatywności 

i innowacyjności gospodarek narodowych tych państw4. 

M. Woźniak twierdzi, że „gospodarka jest kategorią materialną, technolo-

giczną, polityczną, prawno-organizacyjną i społeczno-cywilizacyjną składa-

jącą się zarówno ze sfery realnej, jak i sfery regulacji, obejmującej rozmaitą 

skalę zjawisk i procesów związanych z działalnością gospodarczą”. Uważa on 

także, że wzrost i rozwój gospodarki nie są ze sobą tożsame. Wzrost co do 

zasady ma charakter ilościowy (np. PKB może wzrosnąć dzięki wyspecjalizo-

waniu się mieszkańców danego kraju w produkcji palet drewnianych na po-

trzeby logistyczne gospodarek państw wysoko rozwiniętych, wytwarzających 

wysoce innowacyjne produkty), natomiast rozwój dotyczy przede wszystkim 

jakości. Miejsce może mieć także rozwój, który odbywa się w czasie spadku 

parametrów ilościowych gospodarki (np. PKB spadnie poprzez ustanie za-

mówień na palety, ale równocześnie, m.in. dzięki założonym klastrom, za-

czną wykształcać się inteligentne specjalizacje regionów). 

Niemniej jednak przyjmuje się częstą współzależność procesów wzrostu 

i rozwoju (zazwyczaj sprzyja temu wysoki poziom techniki oraz technologii, 

który nieraz jest uwzględniany w modelach wzrostu gospodarczego, np. w mo-

delu R.M. Solowa, czy K. Shella)5. Obecnie dla gospodarek krajów co najmniej 

średnio rozwiniętych (w tym dla Polski) przyjmuje się, że rozwój jakościowy 

powinien mieć większe znaczenie niż wzrost ilościowy, który jest łatwiej spo-

wodować (można np. nakazać ludności wiejskiej przetapiać prawie wszystkie 

przedmioty stalowe w prymitywnych piecach i tym samym „osiągnąć” krótko-

terminowy wzrost ilościowy produkcji stali w danej gospodarce narodowej). 

Współcześnie najlepsze wyniki daje opieranie rozwoju na innowacyjności. F. 

Khmil pisze, że „w oparciu o innowacyjne podstawy odbywa się efektywne po-

dziś zaś czynnikiem decydującym w coraz większym stopniu jest sam człowiek, to jest jego 
zdolności (…). W ten sposób staje się coraz bardziej oczywista i determinująca rola zdyscy-
plinowanej i kreatywnej pracy ludzkiej oraz – jako część istotna tej pracy – rola zdolności do 
inicjatywy (…)” – Jan Paweł II, Encyklika Centesimus Annus z dnia 1 maja 1991 r., pkt 31 
i 32 (Acta Apostolicae Sedis vol. 83 (1991), s. 793-865; polska wersja językowa por.: https://
w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_cen-
tesimus-annus.html [dostęp: 16.12.2018].
4  J. Woodward, The US vs China. Asia’s New Cold War?, Manchester University Press, Man-
chester 2017, s. 8-12.
5  M. Woźniak, Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Kraków 2004, s. 9-22 i 166-181.
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łączenie czynników produkcji w procesie tworzenia dóbr społecznych”6. To wła-

śnie dzięki innowacjom – możliwie jak najmniejszym kosztem – można osiągnąć 

wzrost gospodarczy, zwiększenie zatrudnienia czy większą konkurencyjność7. 

Dlatego – szczególnie w dłuższym okresie – większe korzyści powinny przy-

nieść bezpośrednie bądź pośrednie nakłady na podnoszenie innowacyjności (w 

tym na jej uwarunkowania środowiskowe, które oddziałują na podmioty gospo-

darujące) niż na pozyskiwanie tradycyjnych czynników produkcji dla potrzeb 

danej gospodarki narodowej. Nawet jeśli trudno twierdzić, że deklarowany przez 

Unię Europejską strategiczny zamysł oparcia rozwoju jej gospodarki na wiedzy8 

przyniósł pożądane efekty, to przytłaczająca większość strategii gospodarek na-

rodowych wskazuje na kluczowe znaczenie rozwoju poprzez innowacyjność 

(który w razie potrzeby może owocować wzrostami ilościowymi). 

Unia Europejska stara się kontynuować wskazany kierunek, mimo że realizacja 

poprzedniej strategii nie przyniosła dostatecznych efektów. Problemy takie jak nie 

najwyższa innowacyjność gospodarki europejskiej wobec wiodących gospodarek 

globalnych oraz rzeczywisty stan powiązań przedsiębiorstw ze sferą badawczo-

-rozwojową pozostają jak najbardziej aktualnymi i istotnymi wyzwaniami9. 

Obecny dokument strategiczny Unii „Europa 2020. Strategia na rzecz in-

teligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społeczne-

mu” zawiera m.in. informację, że „inteligentny rozwój oznacza zwiększenie 

roli wiedzy i  innowacji jako sił napędowych naszego przyszłego rozwoju. 

Wymaga to podniesienia jakości edukacji, poprawy wyników działalności 

badawczej, wspierania transferu innowacji i wiedzy w Unii, pełnego wyko-

rzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także zadbania o to, 

by innowacyjne pomysły przeradzały się w  nowe produkty i  usługi, które 

przyczyniałyby się do zwiększenia wzrostu, tworzenia nowych miejsc pra-

cy i rozwiązywania problemów społecznych w Europie i na świecie”10. Przy-

6  F. Khmil, Potencjał innowacyjny jako źródło rozwoju przedsiębiorczości, „Zeszyty Nauko-
we Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2015, t. 26, nr 1, s. 81.
7  P. Frankowski, B. Skubiak, Innowacyjność w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej, „Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i  Prace Wydziału Nauk Ekonomicz-
nych i Zarządzania” 2012, nr 30, s. 271.
8  Por. E. Czerwińska, Strategia Lizbońska, Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, 
Warszawa 2004, s. 1-9.
9  Z. Dokurno, Strategia Lizbońska, [w:] Ekonomia rozwoju, red. B. Fiedor, K. Kociszewski, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010, s. 336.
10  Komisja Europejska, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego roz-
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kładem takich założeń może być niemiecka „The New High-Tech Strategy. 
Innovations for Germany”11, której główne założenia prezentuje rysunek 1.

Rysunek 1. Główne założenia oparcia rozwoju gospodarki według innowacyjności 
w ujęciu niemieckiej „The New High-Tech Strategy. Innovations for Germany”

Źrodło: Federal Ministry of Education and Research (BMBF), The New High-Tech 
Strategy. Innovations for Germany, Berlin 2014, s. 4.

woju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, KOM(2010) 2020, Bruksela 
3.03.2010, s. 13. Por. M. Gasz, Strategia Europa 2020 – założenia i perspektywy realizacji, „Nie-
równości społeczne a wzrost gospodarczy” 2014, nr 38 (2), s. 85–95. Wspomniana autorka 
wypowiada się także m.in. na temat inteligentnego wzrostu (smart growth), oznaczającego wg 
niej „rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, zwiększenie potencjału gospodarki 
cyfrowej w drodze większych nakładów na badania i rozwój (wprowadzenie w życie mecha-
nizmów, wspierających szybką transmisję wiedzy teoretycznej do praktyki gospodarczej) oraz 
rozwój i podnoszenie jakości edukacji”; M. Gasz, Strategia Europa 2020…, s. 86.
11  Federal Ministry of Education and Research (BMBF), The New High-Tech Strategy. In-
novations for Germany, Berlin 2014, s. 4 i nast.
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Podobne treści programowe prezentuje Document 13th Five-Year Plan 
for Economic and Social Development of the People’s Republic of China 
(2016–2020). Jego autorzy podkreślają, że poprawa zdolności Chin do in-
nowacji zapewni Państwu Środka niewyczerpaną siłę napędową dla rozwoju 
gospodarczego i społecznego12. Analogiczne założenia można znaleźć w rzą-
dowym planie strategicznym „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwo-
ju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”, dotyczącym rozwoju polskiej 
gospodarki. Znajduje się w nim m.in. zapis mówiący, że rozwój innowacyjny 
firm oznacza „oparcie przewag konkurencyjnych (…) w większym stopniu 
na jakości i innowacyjności produktów, kształtowanie postaw proinnowacyj-
nych dzięki optymalnemu wykorzystaniu kapitału ludzkiego i wzmocnieniu 
kapitału społecznego”13.

Autor niniejszego opracowania podziela – przyjmowane nieraz w litera-
turze – stanowisko, że nie ma innowacyjności bez kreatywności (czyli in-
nowacyjność jest poprzedzana przez kreatywność)14. Celem porządkowym, 
względem wypowiedzi naukowej, jest użyteczne zdefiniowanie kluczowych 
dla tego tekstu pojęć. S. Stachak pisze, że „definiowanie i posługiwanie się 
definicjami odróżnia myślenie naukowe od nienaukowego. Pełni ono ważne 
(choć pomocnicze role) w tworzeniu, prezentowaniu i użytkowaniu wiedzy 
ekonomicznej”15. Z tego powodu podane zostały wybrane ujęcia pojęć kre-
atywności i innowacyjności.

Autor rozumie kreatywność jako postawę twórczą sprzyjającą innowacyj-
ności, a nie tak jak J. Schumpeter, który posługiwał się określeniem „kreatyw-
nej destrukcji”16. Jak twierdzi W. Siekierko, twórczość i kreatywność kojarzą 
się z czymś spontanicznym, nieskrępowanym. Istotną kwestią jest natomiast 
„jak wykorzystać swobodny proces twórczy do znajdowania rozwiązań nowa-

12  Central Committee of the Communist Party of China, 13th Five-Year Plan for Economic 
and Social Development of the People’s Republic of China (2016–2020), Beijing 2016, s. 23-24.
13  Rada Ministrów, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspekty-
wą do 2030 r.), Warszawa 2017, s. 39.
14  Por. J.E. Adair, Kreatywność i  innowacje według Johna Adaira, red. N. Thomas, tłum.                
M. Lany, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2009, s. 14-43.
15  S. Stachak, Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Wydawnictwo „Książka i Wie-
dza”, Warszawa 2006, s. 231-232.
16  Por. F. De Beule, Y. Nauwelaerts, Innovation and Creativity: Statement of the Issues, [w:] 
Innovation and Creativity. Pillars of the Future Global Economy, red. F. De Beule, Y. Nauwe-
laerts, E. Elgar Publishing, Cheltenham 2013, s. 1-14.
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torskich, oryginalnych, wartościowych i  racjonalnych”17. W  literaturze nauk 

społecznych można odnaleźć wiele ujęć pojęcia kreatywności. Na przykład              

A. Biela pisze: „Kreatywność to termin odnoszący się do ludzi, a nie działań 

czy rzeczy (…) oznacza postawę człowieka, który postrzega rzeczywistość jako 

przestrzeń dającą się zmieniać oraz wykazującą się zdolnościami do tworzenia 

nowych oraz wartościowych pomysłów. Jest to stosunkowo stała cecha, jednak 

można ją kształtować i rozwijać”18. Dlatego też należy podkreślić, że nie po-

winno się ograniczać kreatywności jedynie do „czarnej skrzynki R&D”, która 

winna produkować nowe pomysły, cechujące się potencjałem innowacyjnym19. 

Z kolei za E. Okoń-Horodyńską innowacyjność można ujmować jako „cechę 

podmiotów gospodarczych lub gospodarek oznaczającą zdolność do tworze-

nia i wdrażania innowacji, jak również ich absorpcji, wiążącą się z aktywnym 

angażowaniem się różnych podmiotów w procesy innowacji i podejmowanie 

działań w tym kierunku”. Należy zauważyć problem polegający na tym, iż in-

nowacyjność jest kategorią jakościową, a poszukując dla niej miar, zamienia 

się ją w kategorię ilościową (dotyczy to także kreatywności)20. Co do samego 

pojęcia innowacji, autor proponuje przyjęcie stanowiska, że jest nią coś nowe-

go i użytecznego społecznie. 

W globalnej literaturze nauk ekonomicznych przyjmuje się, że kreatyw-

ność oraz innowacyjność są dziś istotnymi składowymi konkurencyjności 

(przy czym kreatywność jest fundamentalnym czynnikiem dla innowacyj-

ności)21. Natomiast na temat ich wzajemnych uwarunkowań, związków itp. 

występuje mnogość twierdzeń w  poglądach przedstawicieli nauk społecz-

nych. Poniżej autor tekstu podaje niektóre wybrane ujęcia.

17  W. Siekierko, Racjonalna kreatywność, Łódź 2018, s. 5. Autor porusza także temat związ-
ku kreatywności z poziomem bogactwa narodów – W. Siekierko, Racjonalna…, s. 265 i nast.
18  A. Biela, Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie, Wydawnictwo Edgard, 
Warszawa 2015, s. 26. Warto zauważyć, że przywoływana autorka podnosi także, iż „otocze-
nie może wspierać rozwój kompetencji kreatywnej (…) nieprzychylne środowisko utrudnia 
również proces twórczy, nawet u osób, które w innych sytuacjach pokazują, że są kreatywne” 
– A. Biela, Trening…, s. 27.
19  P. Cohendet, J.F. Harvey, L. Simon, Managing creativity in the firm, [w:] The Economics of 
Creativity. Ideas, Firms and Markets, red. T. Burger-Helmchen, Routledge, New York 2014, s. 131.
20  E. Okoń-Horodyńska, Ewaluacja polityki innowacyjnej, [w:] Ewaluacja w procesie tworze-
nia i realizacji polityki naukowej i innowacyjnej, red. G. Prawelska-Skrzypek, PAN – Dom 
Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017, s. 237-302.
21  F. De Beule, Y. Nauwelaerts, Innovation and Creativity..., s. 12-13.
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Według Michaela A. Westa: 

a) „kreatywność to tworzenie nowych rozwiązań w procesie nauki i pracy 

– stała tendencja do generowania wartościowej nowości; 

b) innowacyjność to wprowadzanie tych rozwiązań do praktyki”22. 

Kolejna godna uwagi koncepcja jest związana z postawą proinnowacyjną. 

Jej autorzy twierdzą, iż „postawa proinnowacyjna jawi się zatem jako swoisty 

«mediator» pomiędzy kreatywnością (kreatywnymi jednostkami lub zespo-

łami) a organizacją gotową wdrażać innowacje. Oczywiście, najłatwiej wy-

obrazić sobie sytuację, gdy kreatywna jednostka (zespół) odznacza się i po-

stawą proinnowacyjną, i jest autorem innowacji”23. 

Natomiast A. Sopińska pisze, że choć „każdy proces innowacji musi za-

cząć się od kreatywnego działania, to nie każdy akt kreatywności zakończy 

się stworzeniem innowacji. Innowacja nie powstanie bez kreatywnych pra-

cowników, ale do wykorzystania ich potencjału konieczne jest stworzenie 

w firmie odpowiednich warunków. Kreatywność jest bowiem swoistym za-

sobem pracowników organizacji, szczególnym środkiem wytwórczym, nato-

miast innowacja jest jej efektem, produktem finalnym”24. 

Podobnie wypowiada się K. Szara: „Kreatywność pojawia się w pierwszej 

fazie innowacyjności. Wiąże się ona z pomysłem, zaczynem działania, który 

ma doprowadzić do zmiany. Kreatywność wkracza również w kolejną fazę 

– motywacji. Efektem wszystkich działań jest produkt. Jednocześnie jest on 

efektem kreatywnej pracy i może mieć znamiona innowacji”25. Założenia, za 

którymi opowiada się wspomniana autorka, prezentuje rysunek 2.

22  Od kreatywności do innowacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości 
Projektu. Część 7, red. D. Gmitrowicz, J. Jędrzejczak, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 
Warszawa 2011, s. 13.
23  R. Drozdowski, A. Zakrzewska, K. Puchalska, M. Morchat, D. Mroczkowska, Wspieranie 
postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, Polska Agencja Rozwo-
ju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 110.
24  A. Sopińska, Kreatywność a innowacyjność organizacji. Otwarte innowacje jako przejaw 
współkreatywności, „Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Han-
dlowej” 2018, z. 161, s. 22.
25  K. Szara, Kreatywność a  innowacyjność w  działalności podkarpackich przedsiębiorców, 
„Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2014, t. 24, nr 
1, s. 204.
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Rysunek 2. Relacje kreatywności oraz innowacyjności w przedsiębiorstwie według 
K. Szarej

Źródło: K. Szara, Kreatywność a innowacyjność w działalności podkarpackich przed-
siębiorców, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tar-
nowie” 2014, t. 24, nr 1, s. 205.

 
Z kolei elementy składowe procesu badawczego zrealizowanego przez au-

tora niniejszego tekstu przedstawia tabela 126.

Tabela 1. Elementy składowe procesu badawczego

Badane obiekty
jednostki gospodarujące w Małopolsce zatrudniające co najmniej 
dziesięć osób

Badane czynniki
innowacyjność oraz kreatywność przedsiębiorstw (na podstawie 
cech, które je kształtują)

Personel badacz
Pomiary wywiady
Kumulowanie 
danych

wpisywanie danych do formularzy ankietowych, przeniesienie 
ich do programów Excel i Statistica

Analiza wyników użycie programów Excel i Statistica 

Wnioskowanie
użycie: rozumowań indukcyjnych, dedukcyjnych, intuicji 
badawczej, konstruktywnej krytyki piśmiennictwa

 
Źródło: opracowanie własne.

26  Por. R. Kolman, K. Szczepańska, Doktoraty i habilitacje. Poradnik realizacji, Towarzystwo 
Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2011, s. 120.
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Wywiady ankietowe zostały przeprowadzane podczas osobistej wizyty 

badacza w danej jednostce gospodarującej lub podczas umówionej rozmowy 

telefonicznej (w niektórych przypadkach w  celu lepszej komunikacji uda-

wało się użyć wideokomunikatora, np. programu Skype)27. Formularz an-

kietowy zawierał kilkadziesiąt pytań dotyczących wielu tematów (o różnej 

konstrukcji). 

Podczas badania udało się wykonać blisko sto zasadniczo kompletnych 

wywiadów, z udziałem kompetentnych reprezentantów wybranych losowo 

jednostek gospodarujących. Zdarzało się jednak, że próby przeprowadzenia 

wywiadu nie kończyły się sukcesem. Było to spowodowane wieloma czyn-

nikami. Na przykład badacz zetknął się kilkakrotnie z deficytami zaufania 

w życiu społecznym28 oraz z niepożądanymi postawami uczestników życia 

gospodarczego wobec strefy nauki i  szkolnictwa wyższego29. Jeszcze inną 

kwestię stanowiło powszechne negatywne nastawienie firm do badań staty-

stycznych (w szczególności administracja statystyczna była postrzegana po-

dobnie jak administracja skarbowa lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych). 

Autor przepisywał odpowiedzi z  formularzy ankietowych do arkusza 

kalkulacyjnego Excel, w którym skontrolowano zebrany materiał statystycz-

ny – głównie według kryteriów zupełności oraz kompletności – a następnie 

dokonał eksportu danych do programu Statistica30. W  obu wymienionych 

programach została przeprowadzona analiza statystyczna zebranego mate-

riału empirycznego. Pragnąc zachować wysoką ostrożność badawczą, Autor 

kontrolnie dokonywał odręcznych obliczeń wybranych i  najistotniejszych 

danych. Okazało się, że badacz popełnił pewną ilość przypadkowych błędów 

– szczególnie przy wprowadzaniu arkuszy ankietowych do Excela (prawdo-

podobnie wszystkie pomyłki zostały wykryte i poprawione). Trudno jednak 

27  Badacz zastosował następujące metody pozyskiwania materiału badawczego: wywiad 
bezpośredni, wywiad telefoniczny oraz wykorzystywanie Internetu. Por. metodologię metod 
zbierania danych według T. Panek [w:] Statystyka społeczna, red. T. Panek, PWE, Warszawa 
2014, s. 2628.
28  Badacz był posądzany np. o bycie „agentem wywiadu ZUS-u”, „wywiadowcą zbierającym 
dane dla mafii haraczowej” itp.
29  Na przykład ankietowany menedżer szczebla regionalnego zapytał: „A czym wy się tam 
na uczelniach właściwie zajmujecie?”.
30  Por. M. Rabiej, Analizy statystyczne z programami Statistica i Excel, Wydawnictwo He-
lion, Gliwice 2018, s. 30 i nast. oraz idem, Statystyka z programem Statistica, Wydawnictwo 
Helion, Gliwice 2012, s. 25 i nast.
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oszacować, czy udało się rozpoznać wszystkie błędy systematyczne31 ze stro-

ny ankietowanych podmiotów.

Dla celów niniejszego opracowania ze wspomnianego badania wykorzy-

stano wybrane pytania, które dotyczą kreatywności i  innowacyjności an-

kietowanych podmiotów. Na podstawie udzielonych odpowiedzi ustalono 

punktację dla poszczególnych jednostek. Określono w ten sposób, czy dana 

firma jest: a) zarówno innowacyjna, jak i kreatywna; b) tylko innowacyjna; 

c) tylko kreatywna.

Odpowiedzi na każde z  pytań badacz przyporządkował punkty (każde 

przedsiębiorstwo uzyskało x  punktów I  – innowacyjności oraz y  punktów 

C – kreatywności). Ustalone zostały progi punktowe uznania, że dana firma 

jest innowacyjna bądź kreatywna z ww. wyliczenia w następujący sposób:

a) C: (Tab. 2) [a i g /0 pkt; b, c/1; d, e, f/2 ], (Tab. 3) [k/2; w/1; m, i/0; o/-1], 

(Tab. 4) [ 1/2, 2/1; 3,6/0; 4/-1; 5/-1], (Tab. 5) [ t/1; n/-1; p/0  ]; próg kreatyw-

ności od 4 punktów.

b) I: (Tab. 6) [ a, g /0 pkt; b, c/1; d, e, f/2 ], (Tab. 7) [  t/1; n/-1; p/0 ], (Tab. 8 )

[  t/1; n/-1; p/0 ], (Tab. 9) [  t/1; n, w/0 ]; próg innowacyjności od 3 punktów.

Na przykład wspomniane cechy jednej z badanych firm zostały obliczone 

w sposób następujący:

a) C:– odpowiedź w poz. tabeli 2 to d; czyli otrzymuje + 2 punkty;

– odpowiedź w poz. tabeli 3 to k; czyli otrzymuje + 2 punkty;

– odpowiedź w poz. tabeli 4 ma nr 1; czyli otrzymuje + 2 punkty;

– odpowiedź w poz. tabeli 5 to t; czyli otrzymuje + 1 punkt;

– suma punktów C wynosi 7; a ponieważ 7 > 4, to firmę nr 1 należy uznać 

za kreatywną.

b) I:

– odpowiedź w poz. tabeli 6 to d; czyli otrzymuje + 2 punkty;

– odpowiedź w poz. tabeli 7 to t; czyli otrzymuje + 1 punkt;

31  Częstym błędem systematycznym ankietowanego właściciela małego i średniego przedsiębior-
stwa było zaniżanie obrotów albo ukazywanie sytuacji firmy jako od dłuższego czasu trwale tak 
niepomyślnej, że obiektywnie niełatwo jest racjonalnie uzasadnić prowadzenie wieloletniej dzia-
łalności gospodarczej, z wynikiem finansowym oscylującymi najwyżej około zera (a zasadniczo 
permanentnie na niewielkiej stracie). Przytoczone warunki obiektywne powodujące błędy badaw-
cze są jednak nieodłącznym uwarunkowaniem badanego środowiska. Sam fakt ich występowania 
może być potencjalnym źródłem refleksji naukowej, np. w zakresie uwarunkowań funkcjonowania 
otoczenia przedsiębiorstw w Polsce. Por. S. Stachak, Podstawy metodologii…, s. 23.
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– odpowiedź w poz. tabeli 8 to t; czyli otrzymuje + 1 punkt;

– odpowiedź w poz. tabeli 9 to t; czyli otrzymuje + 1 punkt;

– suma punktów I wynosi 5; a ponieważ 5 > 3, to firmę nr 1 należy uznać 

za innowacyjną.

Następnie określono współzależności pomiędzy wspomnianymi cechami 

poprzez posłużenie się: prawdopodobieństwem, testem chi-kwadrat Pear-

sona oraz współczynnikiem Yule’a32. Aleksander Zeliaś pisze, że „test nie-

zależności chi-kwadrat Pearsona służy do badania niezależności (…) cech. 

Wymogiem jest duża liczebna grupy prostej, której wyniki zostały rozdzie-

lone na odpowiednie grupy wartości (kategorie) ze względu na obie badane 

cechy. Porównuje się ze sobą macierze liczebności empirycznych i teoretycz-

nych i podejmuje się decyzje o odrzuceniu hipotezy H
0
 o niezależności cech 

na skutek wystąpienia zbyt dużych liczebności empirycznych i oczekiwanych 

(teoretycznych). Z  tak otrzymanej wartości statystyki chi-kwadrat można 

konstruować różne miary stopnia zależności badanych dwu cech (np. uży-

wając współczynnika Yule’a)”33.

Autor posługuje się zarówno rozumowaniami indukcyjnymi, jak i deduk-

cyjnymi34. Podziela także i stosuje pogląd Jerzego Apanowicza, iż „synteza 

stanowi swoistą jedność z analizą, a proces analizy i syntezy jest zamkniętą 

całością rozumowania w procesie poznania myślowego”35. Badacz używa też 

intuicji badawczej oraz metody konstruktywnej krytyki piśmiennictwa oraz 

uważa uzyskane w ten sposób wyniki za zarówno interpretowalne, jak i – co 

do zasady – potencjalnie replikowalne36.

32  Por. A. Luszniewicz, Wnioskowanie o współzależności zjawisk ekonomicznych, [w:] Staty-
styka w zarządzaniu, red. A. Luszniewicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarzą-
dzania, Białystok 2006, s. 101-105.
33  A. Zeliaś, Metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000, s. 284. Por. także D. Levine et al., 
Statistics for Managers. Using Microsoft Excel, Boston 2011, s. 466-470.
34  Por. J. Woźniak, Model metodologiczny dyscypliny i specjalności naukowej, [w:] Elementy 
metodyki rozprawy doktorskiej, red. K. Kuciński, Difin, Warszawa 2015, s. 68-87.
35  J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie, prace 
habilitacyjne, Difin, Warszawa 2005, s. 28-29.
36  Por. G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński, Statystyka: od teorii do praktyki, Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, Warszawa 2012, s. 58.
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Wyniki badania

Pierwsza grupa z prezentowanych pytań dotyczyła tego, czy przedsiębior-
stwo można uznać za kreatywne. W nawiasie kwadratowym podano liczbę 
odpowiedzi.

Tabela 2. Ilość nowych projektów, usług, produktów firmy 
Ile nowych projektów/usług/produktów firma wprowadziła na rynek w ciągu ostatnich 

3 lat?

0–2 (a) 3–5 (b) 6–10 (c)
11–20 

(d)
21–50 (e) więcej niż 50 (f)

trudno powiedzieć 
(g)

[30] [16] [10] [10] [13] [1] [16]

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Rola kreatywności przy uruchamianiu nowych projektów, usług, produk-
tów 

Jak ocenia Pan/Pani rolę kreatywności przy uruchamianiu nowych projektów/usług/
produktów w ciągu ostatnich 3 lat?

(k)luczowa (w)ażna (m)ało ważna w (o)góle nieważna nie w(i)em
[12] [52] [11] [3] [8]

Źródło: opracowanie własne.
 
Tabela 4. Prognozy dotyczące znaczenia kreatywności w firmie

Jakie prognozy dotyczące znaczenia kreatywności w firmie przewidują Państwo 
na najbliższe lata?

(1) wy-
raźny 
wzrost

(2) umiarko-
wany wzrost

(3) 
bez zmian

(4) 
umiarkowanie 

zmaleje

(5) 
wyraźny spa-

dek

(6) 
trudno po-

wiedzieć 
[9] [29] [32] [1] [2] [13]

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Firma a  rozwój kreatywności pracowników
Czy firma stara się rozwijać kreatywność pracowników?

(t)ak (n)ie trudno (p)owiedzieć
[61] [16] [9]

Źródło: opracowanie własne.
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Natomiast druga grupa z  postawionych pytań określała innowacyjność 
jednostki gospodarującej.

Tabela 6. Ilość nowych projektów, usług, produktów w których zastosowano inno-
wacje

Ile nowych projektów/usług/produktów/ – w których zastosowano innowacje – firma 
wprowadziła na rynek w ciągu ostatnich 3 lat?

0–2 
(a)

3–5 (b)
6–10 
(c)

11–20 (d) 21–50 (e) więcej niż 50 (f)
nie wiem 
/ trudno 

powiedzieć (g)
[22] [16] [9] [5] [1] [1] [33]

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Wyznaczanie pracowników do pracy nad nowymi, innowacyjnymi pomysłami
Czy firma wyznaczyła w ciągu ostatnich trzech lat pracowników do pracy nad nowymi, 

innowacyjnymi pomysłami?
(t)ak (n)ie trudno (p)owiedzieć 
[37] [8] [41]

Źródło: opracowanie własne.
 
Tabela 8. Korzyści firm dzięki własnym rozwiązaniom innowacyjnym

Czy firma osiągnęła w ciągu ostatnich trzech lat korzyści dzięki własnym rozwiązaniom 
innowacyjnym?

(t)ak (n)ie trudno (p)owiedzieć
[43] [30] [13]

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Wymiana informacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi w zakresie 
wspierania i rozwijania kreatywności i innowacyjności
Czy firma wymienia informacje z innymi podmiotami gospodarczymi w zakresie wspiera-
nia i rozwijania kreatywności i innowacyjności? 

(t)ak (n)ie nie (w)iem
[37] [35] [14]

Źródło: opracowanie własne.
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Ostatecznie przetestowano współzależność badanych cech: kreatywności 
(C) i innowacyjności (I). Ustalono, że przedmiotowa para cechuje się znacz-
nym stopniem współzależności. Prezentuje to tabela 10, z podanymi wynika-
mi testów ww. współzależności. 

Tabela 10. Współzależność badanych cech: kreatywności (C) i innowacyjności (I)

Test  Współzależność C i I

chi 22,5

Yule 0,51

prawdopodobieństwo 0,00000

Źródło: opracowanie własne.

Omówienie wyników badań

Odpowiedzi dotyczące kreatywności (tabele 2–5) wskazują, że przedsię-
biorstwa doceniają znaczenie wzmiankowanego czynnika w ich działalności 
– uważają ją za cechę pracowników, którą należy rozwijać. Znaczna część an-
kietowanych twierdzi, że znaczenie kreatywności będzie rosło (jedynie nie-
wielki odsetek biorących udział w badaniu ma pogląd przeciwny). Przytła-
czająca większość reprezentantów przedsiębiorstw podkreśla rolę kreatyw-
ności przy uruchamianiu nowych produktów. O  firmach regionu dobrze 
świadczy także liczba wprowadzanych na rynek nowych produktów.

Natomiast odpowiedzi co do innowacyjności badanych jednostek gospo-
darujących (tabele 6–9) wskazują, że większość firm wprowadza na rynek 
niewiele produktów wykorzystujących innowacje bądź w ogóle nie jest pew-
na, czy wprowadziła jakiekolwiek produkty z  jej wykorzystaniem. Podob-
nie niekorzystnie kształtuje się wynik wyznaczania pracowników do zadań 
względem nowych pomysłów – niewielka liczba ankietowanych udzieliła 
pewnej odpowiedzi, że ich przedsiębiorstwo wyznacza takie obowiązki swo-
im pracownikom. Połowa ankietowanych zauważyła, że jednostka, w której 
pracują, osiągnęła w ciągu ostatnich trzech lat korzyści dzięki własnym roz-
wiązaniom innowacyjnym. Ponadto mniejszość firm jest pewna tego, że wy-
mienia informacje z innymi podmiotami gospodarczymi w zakresie wspie-
rania i rozwijania kreatywności i innowacyjności. 
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Testy współzależności kreatywności i  innowacyjności dały wyniki po-

twierdzające znaczne powiązanie ze sobą wspomnianych cech w przedsię-

biorstwach badanego regionu Małopolski. Występowanie większej liczby 

podmiotów kreatywnych niż innowacyjnych (co określono wedle powyż-

szych progów punktowych) jest naturalne i typowe dla polskiej gospodarki. 

Warto zaznaczyć, że Małopolska nie jest wiodącym ekonomicznie regionem 

Polski (choć należy podkreślić starania na rzecz jej rozwoju opartego na in-

nowacyjności37). Z kolei sam kraj nie zalicza się do liderów innowacyjności 

nie tylko w Unii Europejskiej38, a także w grupie państw członkowskich byłej 

Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, gdzie corocznie plasuje się bliżej 

końca rankingu (w 2018 roku była to czwarta pozycja od końca39, między 

Chorwacją a Łotwą) niż na jego początku. 

Analizując wyniki uzyskane w omawianym badaniu (szczególnie inno-

wacyjności), można stwierdzić, że wskazują one na cechy gospodarki, której 

innowacyjność nie jest realnym priorytetem rozwojowym (pomimo deklara-

cji40). W szczególności dotyczy to świadomości osób zarządzających przed-

siębiorstwami, które może akceptują nierzadkie dziś używanie przymiotni-

ka „innowacyjny” (często w sposób nieuzasadniony), ale nieraz ograniczają 

swoje starania proinnowacyjne tylko do takich i podobnych działań. Można 

odnieść wrażenie, że w przedsiębiorstwie nie dostrzega się globalnego naci-

sku konkurencyjnego, który powinien także wymuszać proinnowacyjność41.

Inną kwestią jest budowa oraz rozwój terytorialnych środowisk sprzyjają-

cych procesom innowacyjnym. Jeśli mniejszość pytanych o kooperację z in-

nymi podmiotami nie odpowiada twierdząco, sugeruje to duże braki w re-

37  Por. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011–2020, Urząd Marszał-
kowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2011, s. 34 i nast. oraz G. Maliszewski, A. Be-
rent, N. Kukulska, U. Kryńska, A. Pulnar, Indeks Millennium 2017. Potencjał Innowacyjności 
Regionów, Bank Millennium, Warszawa 2017, s. 6 i nast.
38  European Comission, European Innovation Scoreboard. Executive Summary, Bruksela 
2018, s. 3.
39  Należy zważyć na to, że w niektórych rankingach międzynarodowych polska gospodarka 
narodowa wypada pod względem innowacyjności znacznie lepiej. Por. Cornell University, 
INSEAD, and WIPO, Global Innovation Index 2018. Energizing the World with Innovation, 
red. S. Dutta, B. Lanvin and S. Wunsch-Vincent, Ithaca – Fontainebleau – Geneva, https://
www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report [dostęp: 16.12. 2018].
40  Przykładem takich deklaracji jest dokument Rady Ministrów, Strategia na rzecz…, s. 64 i nast.
41  Por. S. Gomułka, Wnioski, [w:] Informacja o konferencji Ekonomiści o zagrożeniach dla 
polskiej gospodarki, red. M. Gorynia, Warszawa 2018, s. 5.
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aliach funkcjonowania otoczenia podmiotów gospodarujących oraz kapita-

łu społecznego. Niemniej jednak duży potencjał kreatywny badanych firm 

może oznaczać pomyślne rokowanie na przyszłość – w szczególności poprzez 

coraz większe przekładanie się kreatywności na innowacyjność podmiotów 

gospodarujących. Niestety, nie da się dziś określić, jakie potencjalne efekty 

może to dać i kiedy zostaną one uzyskane. 

Z  pewnością można stwierdzić, że prowadzona w  Polsce bieżąca polityka 

publiczna (na szczeblach krajowym i samorządowym), deklaruje różne rodzaje 

wsparcia publicznego względem tego procesu. Wspieranie przez władze rozwoju 

gospodarczego (także opartego na innowacyjności) nie w każdym przypadku 

jest wskazane przez teorię ekonomii. Polityka gospodarcza nie jest także w stanie 

w znacznym stopniu zniwelować następstw nieprawidłowego systemu ekono-

micznego (którego jednym z zadań jest motywowanie jednostek do innowacyj-

ności). Podobnie zbyt duży udział pierwszego sektora w procesach gospodaro-

wania, na dłuższą metę zawsze okazywał się błędny42. Jednak polityka publiczna 

niejednokrotnie jest konieczna oraz docelowo użyteczna, szczególnie wtedy, gdy 

same podmioty rynkowe nie potrafią osiągnąć pożądanych efektów. 

Prowadzący politykę gospodarczą mają do dyspozycji instrumenty bez-

pośrednie oraz pośrednie, które mogą mieć charakter ekonomiczny bądź 

pozaekonomiczny (np. formalnoprawny). W szczególności politykę proin-

nowacyjną można ujmować jako część polityki wzrostu oraz polityki prze-

mysłowej (wedle tradycyjnego podziału polityki gospodarczej w literaturze 

ekonomii)43. Jednocześnie należy być świadomym tego, że każdy rodzaj 

polityki gospodarczej jest prowadzony nie tylko przez państwo – jej współ-

uczestnicy to najczęściej tacy interesariusze życia społeczno-gospodarczego, 

jak: samorządy (terytorialne i zawodowe), podmioty sektora pozarządowego 

i grupy interesów44. 

Właściwe współtworzenie odpowiedniego środowiska przez elementy 

otoczenia przedsiębiorstw tworzy warunki dla kreatywności oraz innowa-

cyjności. Bez ich współpracy trudno będzie mówić o  takim rozwoju pol-

42  C. Józefiak, Warunki rozwoju gospodarczego, [w:] Ekonomia rozwoju, red. R. Piasecki, 
PWE, Warszawa 2011, s. 66-69.
43  Por. M. Smaga, Pojęcia, [w:] Instytucje gospodarki rynkowej, red. T. Włudyka, M. Smaga, 
Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 26-28.
44  T. Włudyka, Cele polityki gospodarczej, [w:] Instytucje gospodarki…, s. 25.
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skiej gospodarki narodowej, który pozwalałby na szybkie zmniejszanie luki 

rozwojowej względem gospodarek wysoko rozwiniętych. Niemniej jednak 

należy pamiętać o  uwarunkowaniach miejscowych, tj. instytucjonalnych, 

społeczno-gospodarczych oraz kulturowych. Nieliczenie się z  nimi będzie 

powodować niepowodzenie usiłowań opierania rozwoju danego terytorium 

na innowacyjności45.

Podsumowanie

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają znaczny stopień współ-

zależności kreatywności i  innowacyjności małopolskich przedsiębiorstw. 

Znaczny potencjał kreatywny firm nie przekłada się jednak na wysoką inno-

wacyjność jednostek gospodarujących regionu Małopolski. Autor zakłada, 

że wysoka kreatywność może powodować z czasem wyższą innowacyjność. 

Powinna temu sprzyjać także wskazana polityka publiczna administracji rzą-

dowej i samorządowej. 

 Należy jednak pamiętać, że w Polsce zarówno przedstawiciele nauk eko-

nomicznych, prowadzący przedsiębiorstwa, jak i odpowiedzialni za politykę 

innowacyjną, już od dłuższego czasu są świadomi konieczności efektywnych 

działań proinnowacyjnych, które to powszechnie deklarują oraz propagują. 

Niestety, nierzadkie są – ciągle padające – oceny, iż „utrzymujące się nie-

prawidłowości społeczno-gospodarcze i niedostatecznie innowacyjny, imi-

tacyjny model rozwoju i inne przejawy marnotrawstwa potencjału stanowią 

w dłuższym okresie zagrożenie dla harmonijnego, trwałego rozwoju społecz-

no-gospodarczego…”46. 

Zdaniem autora takim ocenom nie można obecnie odmówić uzasadnie-

nia (przynajmniej w mniejszej części), ponieważ niesie to istotne obciążenia 

także dla kreatywności oraz innowacyjności przedsiębiorstw. Dotychcza-

sowe czynniki wzrostu oraz rozwoju polskiej gospodarki (w szczególności 

niedroga siła robocza) ulegają wyczerpaniu. Polska gospodarka narodowa 

nie obfituje w „historyczne postacie kapitału” (tj. XVIII- czy XIX-wieczne 

45  Por. J. Woroniecki, Luka rozwojowa i jej nowy wymiar – luka cyfrowa nowym wyzwaniem 
XXI wieku, [w:] Ekonomia…, s. 270-274.
46  E. Mączyńska, Wnioski, [w:] Informacja o konferencji Ekonomiści o zagrożeniach dla pol-
skiej gospodarki, red. M. Gorynia, Warszawa 2018, s. 10.
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czynniki produkcji), umożliwiające aktualnie „tradycyjną” konkurencyjność 

cenową47 np. z gospodarkami Dalekiego Wschodu. Z  tego powodu w pol-

skim życiu społeczno-gospodarczym potrzebna jest – być może – aż taka 

mobilizacja, jaka miała miejsce przy odbudowie powojennej.

47  Por. J. Lambin, Rethinking the Market Economy. New Challenges, New Ideas, New Oppor-
tunities, Palgrave Macmillan, London 2014, s. 87.
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Kelsenowski model sądownictwa konstytucyjnego – cechy

Kelsenowski model sądownictwa konstytucyjnego, zwany również mo-

delem europejskim, pozostaje w opozycji do zdecentralizowanego modelu 

amerykańskiego określanego mianem judicial review. Oba systemy odróżnia 

od siebie już sam sposób ich ukształtowania. Model amerykański wywodzi się 

z kultury prawnej common law, gdzie oczywistą praktyką była rozproszona 

kontrola norm prawnych przez sądy powszechne. Tymczasem Kelsenowski 

model kontroli konstytucyjnej został stworzony jako teoria, która następnie, 

z  rozmaitymi modyfikacjami, została zastosowana w  praktyce. Podstawo-

wa różnica pomiędzy tymi dwoma modelami pozaparlamentarnej kontroli 

konstytucyjności prawa sprowadza się do organów kontrolnych. W mode-

lu judicial review badanie konstytucyjności ustaw spoczywa na sądach roz-

strzygających w konkretnych sprawach. W modelu stworzonym przez Hansa 

Kelsena badanie konstytucyjności ustaw pozostaje w ręku wyodrębnionego 

w tym celu organu, zwanego sądem lub trybunałem, który sprawuje kontro-

lę abstrakcyjną, oderwaną od postępowania merytorycznego. Kelsenowski 

model kontroli konstytucyjnej stanowi integralną część jego czystej teorii 

prawa1, która zasadzając się na prymacie normy prawnej, wyodrębniła nor-

mę podstawową (Grundnorm). Norma podstawowa, jako norma delegują-

ca, nie należy do porządku prawnego, lecz jej treść ogranicza wszystkie inne 

normy porządku prawnego, które muszą być z nią zgodne. Stworzona przez 

Kelsena teoria zakłada hierarchiczny, niesprzeczny system norm. Na straży 

tego systemu stoi zaś sąd konstytucyjny, który bada zgodność norm niższe-

go rzędu z konstytucją. Kelsen, jako radykalny pozytywista, nie dopuszczał 

badania przez sąd konstytucyjny norm ponadpozytywnych. W  jego teorii 

1  H. Kelsen, Czysta teoria prawa, Lexis Nexis 2014r.
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sędzia konstytucyjny nie interpretuje normy prawnej, lecz ogranicza się do 

badania jej zgodności z normami konstytucyjnymi2. 

Punktem wyjścia do rozważań dotyczących gwarancji zgodności ustaw 

z konstytucją jest u Kelsena hierarchiczna budowa prawa i jego dynamiczny 

charakter. W  teorii Kelsena prawo reguluje swoje własne tworzenie. Polega 

to na tym, że norma prawna określa sposób tworzenia innej normy prawnej 

oraz wywiera wpływ na jej treść. Norma podstawowa, która nie jest normą 

stanowioną, ustanawia ustawodawcę, który z kolei tworzy normy regulujące 

ustawodawstwo. W  ten sposób dochodzi do ukonstytuowania się porządku 

prawnego państwa, czyli powstania konstytucji w znaczeniu pozytywno-praw-

nym. Dla Kelsena bowiem państwo i prawo to jedność. Konstytucja określa 

tryb tworzenia norm ogólnych oraz może określać ich zakres materialny, przy 

czym w sytuacji konstytucyjnych zakazów (wykluczeń) dla ich skuteczności 

wymagane jest, ażeby zmiana samej konstytucji następowała w trybie szcze-

gólnym, odmiennym od ustawy. Niżej w hierarchicznym porządku norm stoją 

normy ustawowe, które są normami ogólnymi, określającymi treść norm in-

dywidualnych. Normy ustawowe określają organy, które je stosują, oraz tryb 

postępowania w  sprawach indywidualnych. Dla Kelsena orzeczenie sądowe 

czy akt administracyjny jest aktem tworzenia prawa. Jego zdaniem w wyroku 

sądowym czy akcie administracyjnym dochodzi do skonkretyzowania normy 

ogólnej – ustawowej, a  wyrok ma charakter konstytutywny. Spoglądając na 

hierarchiczny system norm prawnych z perspektywy Grundnorm, mamy do 

czynienia z tworzeniem prawa na wszystkich szczeblach porządku prawnego, 

zaś patrząc w kierunku przeciwnym, mamy do czynienia ze stosowaniem pra-

wa. W wyroku sądowym czy w akcie administracyjnym odpowiednio – sąd 

lub organ administracji – stosują przepisy ustawowe. Ustawodawca, tworząc 

prawo, wykonuje przepisy konstytucyjne, zaś sama konstytucja jest wykona-

niem normy podstawowej. Na tym gruncie rodzi się pytanie dotyczące nie-

sprzeczności norm, wewnętrznej spójności hierarchicznego porządku praw-

nego. Twórca czystej teorii prawa odpowiada w ten sposób, że norma niższego 

rzędu, sprzeczna z  normą wyższego stopnia, obowiązuje. Utrata przez nią 

mocy obowiązującej następuje w trybie do tego przewidzianym, określonym 

w akcie wyższego rzędu. Ustawa reguluje sposób uchylenia sprzecznego z nią 

2  M. Granat, Sądownictwo konstytucyjne w  państwach Europy Środkowej i  Wschodniej 
z punktu widzenia modelu kontroli Kelsena, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 1(54).
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orzeczenia sądu czy aktu administracyjnego, a konstytucja określa tryb utraty 

mocy obowiązującej normy z nią sprzecznej3. 

W tym miejscu pojawia się pytanie o realizację wymogu zgodności ustaw 

z  konstytucją, czyli o  zapewnienie zgodności działań organów państwa 

z  prawem. Przyjmując, że ustawodawca jest związany normami konstytu-

cyjnymi, należy zastanowić się nad weryfikacją (kontrolą) jego działalności 

prawotwórczej. „W praktyce organ ustawodawczy czuje się wszak swobod-

nym twórcą prawa, a nie organem stosowania prawa związanym konstytucją, 

mimo że jest takim z punktu widzenia idei leżącej u jego podstaw”4. W tym 

zakresie Hans Kelsen toczył spór z  Carlem Schmittem. Pierwszy z  nich, 

w roli strażnika konstytucji widział sąd konstytucyjny, drugi roli gwaranta 

konstytucji upatrywał w głowie państwa. Zdaniem Schmitta: „Jeśli umieścić 

w miejscu organu właściwego konstytucyjnie trybunał państwowy (Staatsge-
richtschoff), który rozstrzygać będzie wszystkie pojawiające się wątpliwości 

i różnice zdań, do którego może zwrócić się niezdolna do podjęcia innych 

działań większość parlamentarna, lub nawet mniejszość, wówczas ustanawia 

się obok parlamentu, prezydenta i rządu Rzeszy kolejny organ polityczny. Po-

ciągnie to za sobą sytuację, w której akty rządowe w oparciu o nieokreśloną 

»podstawę decyzji« zostaną podtrzymane lub zakazane w pozornie sądowej 

formie. Żadna, nawet tak kurczowa fikcja, nie powstrzyma przed postrzega-

niem i oceną tego rodzaju trybunału jako organu politycznego. Ujawnią się 

wówczas problemy i sprzeczności, które muszą wynikać z autentycznej pró-

by powiązania konfliktów konstytucyjnych z rzeczywistym sądownictwem. 

(…) Nawet na podstawie dotychczasowego doświadczenia można przedsta-

wić następującą alternatywę, przed jaką staje każdy sąd. W przypadku try-

bunału państwowego jest ona widoczna przy odwoływaniu ministrów i za-

wsze będzie się powtarzać we wszystkich rozmaitych formach »sądownictwa 

państwowego« czy »konstytucyjnego« kontrolującego ustawodawcę lub rząd. 

Jest ona następująca: albo mamy do czynienia z wyraźnym i nie budzącym 

wątpliwości naruszeniem konstytucji, w przypadku którego trybunał odwoła 

się do represyjnego i windykacyjnego trybu postępowania i orzeknie o »wi-

nie« odnośnie [do] przyszłego postępowania, albo sprawa nie jest oczywista 

3  A. Peretiatkowicz, Teoria prawa i państwa H. Kelsena, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 
i Socjologiczny”, 17, 1937, z. 4, s. 462-466.
4  H. Kelsen, Istota i rozwój sądownictwa konstytucyjnego, „Przegląd Polityczny” 138/2016, s. 82.
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i budzi wątpliwości odnośnie faktów lub nieuchronnej niepełności bądź nie-

jasności każdej pisanej konstytucji (…). Wówczas nie mamy do czynienia 

z »czysto prawną kwestią«, zaś decyzja trybunału jest czymś innym niż sądo-

we rozstrzygnięcie, tj. czymś innym niż sądownictwo”5. Dalej Schmitt stwier-

dza: „Różnice zdań i konflikty między decydentami politycznymi lub wpły-

wowymi podmiotami nie dają się rozstrzygać w formie sądowej, z wyjątkiem 

sytuacji jawnego pogwałcenia konstytucji. Mogą one zostać rozwiązane od-

górnie przez stojącą ponad sporami poważniejszą siłę polityczną, przez gó-

rującą stronę trzecią – wówczas jednak nie byłby to strażnik konstytucji, lecz 

suwerenny władca państwa”6. 

Schmitt opiera swoje rozumowanie na homogenicznej i  niepodzielnej 

jedności narodu niemieckiego przywołanej w preambule konstytucji, co sta-

nowi uzasadnienie tezy, że prezydent jest strażnikiem konstytucji7. W odpo-

wiedzi na tezy i twierdzenia Schmitta Kelsen stwierdza: „Przeciwstawiać pre-

zydenta Rzeszy jako strażnika konstytucji trybunałowi konstytucyjnemu ma 

tak samo mało sensu jak twierdzić, iż skoro armia najlepiej zapewnia pań-

stwu bezpieczeństwo, to nie potrzebujemy już szpitali […] Odnotujmy, że 

kiedy konstytucja ustanawia trybunał konstytucyjny, wówczas nie mamy do 

czynienia z fikcyjną formą prawną, lecz ze stworzeniem rzeczywistej instytu-

cji; jeśli coś zasługuje na miano fikcji, to jedność narodu, którą Carl Schmitt 

zakłada – a rzekomo także konstytucja – twierdząc zarazem, że została ona 

zatracona w  rzeczywistości pluralistycznego systemu; odnowicielem owej 

jedności zostaje ogłoszona głowa państwa”8. Dalej, podejmując polemikę 

ze Schmittem, Kelsen stwierdza: „Ponieważ Carl Schmitt nie jest w  stanie 

dowieść, że głowa państwa jest bardziej niezależna i neutralna niż sądow-

nictwo i służba cywilna, oświadcza w ostateczności iż sądownictwo oraz pro-
fesjonalna służba cywilna zostają obciążone w sposób nie do zaakceptowania, 
jeśli na ich barkach spoczną wszelkiego rodzaju zadania polityczne i decyzje 
wymagające niezależności i polityczno-partyjnej neutralności (…). Ten zwrot 

od jakości do ilości jest w pełni niedopuszczalny i niczego nie dowodzi. Nie 

można porównywać sądownictwa jako całości do wielbłąda, który ugnie się 

5  C. Schmitt, Strażnik Konstytucji, „Przegląd Polityczny” 138.2016, s. 84.
6  Ibidem.
7  H. Kelsen, Kto powinien być strażnikiem konstytucji, „Przegląd Polityczny” 138/2016, s. 86.
8  Ibidem.
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pod ciężarem dodatkowego ładunku w  postaci kontroli konstytucyjności. 

Nie chodzi przecież o sądownictwo w całości, lecz o jeden szczególny sąd. 

Jego zadanie w żadnym stopniu nie obciąża pozostałych sądów. Nie można 

mówić o sądownictwie w kategoriach ilościowych lub przedstawiać je jako 

abstrakcyjny byt, który obciążyć można dowolnym zadaniem. Wspomniane 

kwestie rozpatrywać będzie jeden konkretny sąd; w  dodatku sam Schmitt 

twierdzi, że wykazał jego niesądowy charakter. Jedyne pytanie, które ma tutaj 

znaczenie, brzmi: kto jest bardziej niezależny i neutralny: sąd konstytucyjny 

czy prezydent? Wychodząc od fałszywego obrazu przeciążonego sądownic-

twa, Carl Schmitt próbuje – nadaremnie – uniknąć przyznania, iż jego próba 

obrony tezy o głowie państwa jako strażniku konstytucji, zawiodła. Nie jest 

on w stanie wykazać, iż głowa państwa – z tytułu posiadanego stopnia nie-

zależności i stąd neutralności – jest w większym stopniu zdolna niż trybunał 

konstytucyjny do sprawowania pieczy nad konstytucją”9.

Kelsen w swojej teorii wyróżniał trzy modele badania konstytucyjności 

ustaw. Pierwszy model zakładał, że „(…) jeżeli konstytucja nie zawiera żad-

nego określenia na temat, kto ma skontrolować konstytucyjność ustaw, są to 

organy, które konstytucja upoważniła do stosowania ustaw”10. Tutaj prymat 

wiodłyby sądy. Autor zwracał przy tej okazji uwagę na fakt, że nawet w sytu-

acji, kiedy sama konstytucja zakazywałaby możliwości kontroli ustaw przez 

organy stosujące prawo, to „musi być im pozostawione minimum upraw-

nień kontrolnych”11. Zdaniem Kelsena organy stosujące prawo muszą posia-

dać kompetencję do tego, aby wypowiedzieć się, co do konstytucyjności aktu 

prawnego chociaż pod względem formalnym, na przykład, czy akt został 

wydany przez organ do tego upoważniony, czy podlegał publikacji. Drugi 

model, przyjmując brak określonego organu, powołanego do badania zgod-

ności ustaw z konstytucją, przy równoczesnym wyłączeniu możliwości ich 

kontroli przez organy stosujące prawo, zakładał samokontrolę ustawodawcy. 

Tu Kelsen wskazywał na alternatywność sposobów stanowienia prawa, które, 

w zależności od woli ustawodawcy, byłyby zgodne z konstytucją lub prze-

biegałyby w sposób ustalony przez legislatywę12. W tym modelu wszystkie 

9  Ibidem, s. 87.
10  H. Kelsen, Czysta teoria…, s. 394. 
11  Ibidem.
12  Ibidem, s. 395.
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akty wydane przez ustawodawcę zyskiwałyby status zgodnych z konstytucją, 

z uwagi na to, że sam akt ich ustanowienia potwierdza tę zgodność13. Trzeci, 

z przedstawionych przez Kelsena modeli, zakładał istnienie wyodrębnione-

go organu, którego zadaniem byłoby badanie zgodności ustaw z konstytucją. 

Organ ten, w odróżnieniu od organów stosujących prawo, miałby kompe-

tencję do wyrugowania z porządku prawnego ustawy sprzecznej z konsty-

tucją. W sytuacji zastrzeżenia badania konstytucyjności ustaw wyłącznie na 

rzecz jednego, centralnego organu „(…) może on być upoważniony do tego, 

aby obowiązywanie ustawy uznanej za »sprzeczną z konstytucją« uchylić nie 

tylko w  jednym konkretnym przypadku, lecz we wszystkich przypadkach, 

do których odnosi się ustawa, to znaczy uchylić ustawę jako taką”14. Organ 

ten, zwany sądem czy też trybunałem konstytucyjnym, sprawowałby funk-

cję negatywnego ustawodawcy. Dla Kelsena niezwykle istotne było to, że sąd 

konstytucyjny „(…) dzięki podziałowi władzy nie stoi w żadnej sprzeczności 

w stosunku do parlamentu lub rządu, nie uczestniczy w sprawowaniu władzy 

i jest niezależny”15. Kelsen zwracał tutaj uwagę na fakt, że każdy akt ustawo-

dawczy, nawet uchwalony w sposób sprzeczny z konstytucją, byłby uznawa-

ny za konstytucyjny do czasu stwierdzenia jego sprzeczności z konstytucją 

przez sąd konstytucyjny16.

Główną cechą Kelsenowskiego modelu kontroli konstytucyjnej jest cen-

tralizacja. Model ten (opisany powyżej jako model trzeci), zakłada powołanie 

centralnego organu badającego zgodność ustaw z konstytucją. Organ ten na-

zywany jest sądem albo trybunałem konstytucyjnym, przy czym jest on odręb-

ny od władzy sądowniczej, tak jak i od wszystkich innych organów państwa. 

Ramy działania trybunału konstytucyjnego określone są w samej konstytucji, 

sędziowie zaś związani są jej normami17. Drugą, podstawową cechą tego mo-

delu jest abstrakcyjny charakter kontroli. W odróżnieniu od modelu judicial 
review, gdzie badanie zgodności aktu normatywnego z konstytucją bierze swój 

początek od konkretnej sprawy, w europejskim modelu sądownictwa konsty-

13  W. Włoch, Problem gwarancji konstytucyjności legislacji w ujęciu czystej teorii prawa Han-
sa Kelsena, „Przegląd Konstytucyjny” 1/2018, s. 75-76.
14  H. Kelsen, Czysta teoria…, s. 396. 
15  M. Granat, Sądownictwo…., s. 45.
16  W. Włoch, Problem…, s. 76.
17  J. Szymanek, Modele pozaparlamentarnej kontroli konstytucyjności prawa, „Przegląd Sej-
mowy” 5(148)/2018, s. 106.
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tucyjnego proces kontroli konstytucyjności aktu prawnego nie jest zapocząt-
kowany określonym postępowaniem. Oznacza to, co stanowi kolejną spośród 
wymienianych cech Kelsenowskiego modelu kontroli konstytucyjnej, że legi-
tymowanym do wszczęcia procedury kontrolnej przez trybunał nie jest każdy, 
lecz tylko wyraźnie wskazane organy, przede wszystkim centralne organy pań-
stwowe. Innymi słowy, „istotą kontroli abstrakcyjnej jest więc jej »oderwanie 
od konkretnych przypadków stosowania prawa«”18. 

Biorąc pod uwagę wymienione cechy omawianego modelu, należy za-
uważyć, że postępowanie prowadzone przed trybunałem konstytucyjnym 
jest postępowaniem zasadniczym, to znaczy takim, którego cele legły u pod-
staw powołania sądu konstytucyjnego. Bardzo istotnym atrybutem Kelse-
nowskiego modelu kontroli konstytucyjnej jest skutek orzeczenia trybuna-
łu. Orzeczenie Trybunału powoduje bowiem wyeliminowanie z  porządku 
prawnego aktu sprzecznego z konstytucją, czyli wywiera skutek erga omnes. 
Derogacja wadliwej normy z systemu, zdaniem Kelsena, stanowi gwarancję 
czystej teorii prawa, czyli hierarchicznego, niesprzecznego systemu prawa.

Teoria Kelsena była podstawą do utworzenia pierwszych sądów konstytu-
cyjnych, które powstały w okresie międzywojennym w Austrii i Czechosłowa-
cji. Erozja sądownictwa konstytucyjnego w Europie nastąpiła już po drugiej 
wojnie światowej. W państwach Europy Środkowej i Wschodniej rozwój są-
downictwa konstytucyjnego przypada zaś na lata dziewięćdziesiąte XX w.

Obecny, europejski model sądownictwa konstytucyjnego, recypujący model 
kontroli kelsenowskiej, cechuje kompleksowość rozumiana jako objęcie zakre-
sem działania sądu konstytucyjnego także innych zadań aniżeli badanie zgodności 
norm z konstytucją. Wśród nich wymienia się rozstrzyganie sporów kompeten-
cyjnych czy dokonywanie wykładni konstytucji i ustaw. Współczesne sądy kon-
stytucyjne, odmiennie od modelu stworzonego przez Kelsena, orzekają „odnośnie 
do zasad i wartości konstytucyjnych”19. Sam Kelsen zauważał istnienie ponadkon-
stytucyjnych norm praw natury, które jego zdaniem powinny być brane pod uwa-
gę przez organy stosujące prawo. Jednak ograniczał to do dwóch przypadków: do 
norm wyodrębnionych abstrakcyjnie z porządku prawnego oraz do zasad ocenia-
nych pod kątem sprawiedliwości, takich jak np. wolność, równość, moralność20. 

18  Ibidem, s. 107.
19  Ibidem, s. 111.
20  M. Granat, Sądownictwo…, s. 49
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Aktualny model europejskiego sądownictwa konstytucyjnego przewiduje zarów-

no kontrolę represyjną, jak i kontrolę prewencyjną. Kontrola prewencyjna może 

zostać zainicjowana przez głowę państwa, jak to ma miejsce w polskim porządku 

prawnym, czy też przez np. mniejszość parlamentarną. Uruchomienie procedury 

kontrolnej przed wejściem w życie aktu normatywnego, uznawane przez niektó-

rych autorów za przejaw upolitycznienia sądownictwa konstytucyjnego, z powo-

dzeniem funkcjonuje w obecnych europejskich porządkach prawnych21. Ważną 

cechą obecnie obowiązującego modelu Kelsenowskiego jest poszerzenie kręgu 

podmiotów legitymowanych do zainicjowania procedury kontrolnej. Ma to zwią-

zek z prowadzeniem, poza abstrakcyjną, także kontroli konkretnej, która jest spra-

wowana poprzez instytucje skargi konstytucyjnej czy pytań prawnych22. Instytucje 

te biorą swój początek w konkretnym, prowadzonym przez sąd, postępowaniu.

Podsumowując, należy stwierdzić, że Kelsenowski model kontroli kon-

stytucyjnej przyjął się w  państwach europejskich z  rozmaitymi modyfika-

cjami. Modyfikacje te determinowane są przyjętym w danym państwie sys-

temem prawnym, co dopuszczał i na co zwracał uwagę sam Kelsen. Zmiany 

omawianego systemu uwarunkowane są także zmieniającymi się w  czasie 

wymogami stawianymi przed sądownictwem konstytucyjnym. Nie sposób 

nie dostrzec w  tym miejscu zjawiska multicentryczności systemów praw-

nych, polegającego na współistnieniu i wzajemnym oddziaływaniu na siebie 

różnych porządków prawnych. Obecna multicentryczność porządków praw-

nych uzasadnia istnienie sądów konstytucyjnych, które badając zgodność ak-

tów prawnych z konstytucją muszą uwzględnić, poza krajowym porządkiem 

prawnym, także system prawa europejskiego z  orzecznictwem Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i konwencyjny system ochrony praw 

człowieka i  podstawowych wolności z  orzecznictwem Europejskiego Try-

bunału Praw Człowieka. To na sądach konstytucyjnych spoczywa aktualnie 

niełatwe zadanie zastosowania takiej (proeuropejskiej, przyjaznej) wykładni 

norm prawnych, ażeby jej skutki niwelowały rozbieżności między zachodzą-

cymi na siebie systemami oraz nie generowały nowych. Takie ujednolicanie 

standardów konstytucyjnych określa się pojęciem multikonstytucjonalizmu. 

21  J. Szymanek, Modele…, s. 110
22  K. Łokucijewski, Kontrola konstytucyjności prawa. Standard w państwach demokratycz-
nych, „Centrum Stosunków Międzynarodowych” 2/2016.
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W tym miejscu nie sposób pominąć rozważań twórcy czystej teorii prawa na 

temat prawa międzynarodowego, któremu to Kelsen poświęcił oddzielną pracę 

pt. „Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts”. Punktem 

wyjścia do rozważań na temat prawa międzynarodowego była, nazywana przez 

Kelsena dualistyczną, konstrukcja, zgodnie z którą system norm prawa państwo-

wego i system norm prawa międzynarodowego to dwa odrębne systemy norm. 

Ich źródła są odmienne i niezależne od siebie. O ile źródłem prawa krajowego 

jest wola państwa, o tyle źródłem prawa międzynarodowego jest wspólna wola 

wielu układających się państw23. W ocenie Kelsena takie ujęcie stosunku pra-

wa krajowego do prawa międzynarodowego jest sprzeczne z zasadą jednolitości 

woli państwa, jak i zasadą jednolitości systemu prawnego. Jak wiadomo, twórca 

czystej teorii prawa utożsamiał państwo i prawo. Zdaniem Kelsena, badając rela-

cję prawa państwowego i prawa międzynarodowego, należy oprzeć się na jednej 

z konstrukcji monistycznych i przyjąć zasadę prymatu prawa państwowego lub 

zasadę prymatu prawa międzynarodowego24. Z  prymatem państwowego po-

rządku prawnego mamy do czynienia w sytuacji, kiedy normy prawa między-

narodowego zostaną uznane za obowiązujące przez państwo. Zdaniem Kelsena 

„(…) »uznanie« prawa międzynarodowego przez państwo oznacza jedynie, że 

własny, tkwiący w konstytucji zwierzchniczy porządek prawny i państwowy od-

syła dla pewnej dziedziny postępowania ludzkiego – mianowicie przy stosunku 

do innych państw – do norm znanych pod nazwą prawa międzynarodowego, 

podobnie jak przy poszczególnych zdaniach prawnych państwowego porządku 

prawnego widzimy odsyłanie do norm moralności i zwyczajów (dobra wiara, 

słuszność etc.). I podobnie jak takie odsyłanie, czyli delegowanie, może uczynić 

moralność lub jej normy poszczególne częścią składową porządku prawnego, tak 

samo prawo międzynarodowe staje się przez »uznanie« częścią składową wła-

snego państwowego porządku prawnego, które w ten sposób zachowuje charak-

ter porządku zwierzchniego także w stosunku do prawa międzynarodowego”25. 

Z prymatem międzynarodowego porządku prawnego spotykamy się w sy-

tuacji, kiedy przyjmujemy, że normy prawa międzynarodowego są nadrzędne 

w stosunku do krajowego porządku prawnego. W ujęciu Kelsena prymat prawa 

23  A. Peretiatkowicz, Teoria prawa…, s. 467.
24  Ibidem, s. 467-470.
25  H. Kelsen, Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts, 1920, s. 153, 
cyt. za: A. Peretiatkowicz, Teoria prawa…, s. 468.
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międzynarodowego rozumiany jest następująco: „Skoro stwierdzamy obiektyw-

ną moc obowiązującą prawa międzynarodowego wobec poszczególnego pań-

stwa, stajemy na stanowisku, które nie jest wolą państwa poszczególnego, ani nie 

zależy w swej mocy obowiązującej od woli poszczególnego państwa, nie może 

być oczywiście częścią składową państwowego porządku prawnego, nie może 

być zewnętrznym prawem państwowym. Jeżeli ma być w ogóle jakiś stosunek 

pomiędzy obydwoma systemami prawnymi, to państwowy porządek prawny 

musi stać się częścią składową prawa międzynarodowego”26. 

Początkowo Kelsen uważał, że obie konstrukcje są dopuszczalne, jednak 

w konsekwencji opowiedział się za prymatem prawa międzynarodowego, za 

podstawę przyjmując teorię delegacji, zgodnie z którą „(…) poszczególne po-

rządki prawne należy pojmować jako »delegację« prawa międzynarodowego. 

Prawo międzynarodowe określa, kiedy nowa władza państwowa może być 

uznana za legalną (zasada efektywności nowej władzy). Prawo międzynarodo-

we określa przestrzenny i czasowy zakres mocy obowiązującej poszczególnego 

państwowego porządku prawnego. Prawo międzynarodowe ogranicza także 

materialnie władzę państwową, gdyż nie może ona zmienić norm uregulowa-

nych przez umowę międzynarodową”27. Kelsen pozostawał na stanowisku, że 

naruszenie norm prawa międzynarodowego przez ustawodawstwo krajowe 

należy rozpatrywać w taki sam sposób jak naruszenie przez nie konstytucji. 

Teoria prymatu prawa międzynarodowego i delegacji Kelsena spotkała się 

z krytyką. A. Peretiatkowicz twierdzi, że „(…) konstrukcja Kelsena dotyczą-

ca prymatu prawa międzynarodowego jest trudna do utrzymania, ponieważ 

znajduje się w sprzeczności z prawem pozytywnym, a także w dysharmonii 

z zasadniczymi założeniami teorii prawnej Kelsena”28. Spoglądając jednak na 

teorię Kelsena z obecnej perspektywy, z punktu widzenia multicentryczno-

ści systemów prawych, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że niektóre elementy 

teorii prymatu prawa międzynarodowego wyprzedziły jego epokę. 

26  H. Kelsen, Das Problem…, s. 207 cyt. za A. Peretiatkowicz, Teoria prawa…, s. 469.
27  A. Peretiatkowicz, Teoria prawa…, s. 470.
28  Ibidem, s. 499.
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Kontrowersje dotyczące doprowadzenia osoby 
w stanie nietrzeźwości do jednostki Policji

Wprowadzenie

Alkoholizm – wyniszczająca i podstępna choroba ma swe korzenie już 

w czasach antycznych. Zasady oraz metody leczenia alkoholizmu uległy na 

przestrzeni lat znacznej ewolucji, co jest widoczne tak w praktyce terapeu-

tycznej, jak i w sferze legislacji1. Ustawodawca, chcąc przeciwdziałać alko-

holizmowi, od dawna tworzy regulacje, mające służyć temu celowi. Jednym 

z przyjętych w roku 1956 rozwiązań było powołanie do życia izb wytrzeź-

wień2, do których doprowadzane miały być osoby w  stanie nietrzeźwości, 

które swoim zachowaniem dawały powód do zgorszenia w  miejscach pu-

blicznych; w izbach wytrzeźwień przebywać miały aż do wytrzeźwienia. 

Na przestrzeni lat w funkcjonowaniu izb wytrzeźwień dostrzegano sze-

reg nieprawidłowości. Przeciwnicy dalszego ich istnienia podnoszą, że izby 

nie przyczyniają się do rozwiązywania problemów alkoholowych. Określają 

je nawet mianem komunistycznego reliktu, gdzie patologia goni patologię 

Wskazują także na wysokie koszty generowane przez funkcjonowanie tego 

typu placówek. Pewna część społeczeństwa twierdzi, że utrzymywanie izb 

wytrzeźwień generuje koszty, które ze swoich podatków muszą pokrywać 

podatnicy, czyli zwykli i spokojni obywatele tego kraju, którzy nigdy z poby-

tu w takim miejscu nie korzystali i korzystać nie będą. 

W tej atmosferze coraz więcej gmin prowadzących do tej pory izby wy-

trzeźwień rezygnuje z tego przedsięwzięcia, głównie z powodów finansowych. 

Czynnik ekonomiczny, choć niezwykle istotny, nie może stać się jednak w tej 

sferze decydującym. Zamknięcie placówki nie rozwiązuje bowiem problemu 

1  Szerzej na ten temat E. Miturska, K. Dąbrowska, Lecznictwo uzależnienia od alkoholu 

w Polsce w latach 1985-2005, „Alkoholizm i Narkomania” 2009, tom 22, nr 4, s. 366.
2  Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 1956 r. o zwalczaniu alkoholizmu, Dz.U. z 1956, 
nr 12, poz. 62.
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prawidłowego postępowania z  osobami wymagającymi opieki w  trakcie ich 

trzeźwienia. W praktyce więc obowiązki związane z objęciem ochroną tych 

osób przechodzą na – również wskazane w ustawie – innego typu instytucje. 

Przede wszystkim osoby w stanie nietrzeźwości trafiają do jednostek Policji. 

Nie są to jednak instytucje powołane do tego, by koncentrować się na ochronie 

osób w stanie nietrzeźwości. Z tych względów autor chce poddać analizie kon-

trowersje jakie rodzą się w związku z doprowadzeniem osoby nietrzeźwej do 

jednostki Policji i jej pobytu w tym miejscu. W szczególności zbadania wyma-

gają okoliczności, które wpływają na to, że osoba taka zostaje doprowadzona 

do jednostki, a nie do izby wytrzeźwień. Ponadto konieczna jest też analiza 

obowiązującego stanu prawnego, który przewiduje taką możliwość. Zbadać 

bowiem należy, czy ustawodawca przewidział takie regulacje, które w należyty 

sposób zabezpieczałyby osobę nietrzeźwą umieszczoną w jednostce Policji. 

Rys historyczny

Powołanie do życia izb wytrzeźwień

Izby wytrzeźwień w  Polsce zostały utworzone na mocy ustawy z  dnia 

27 kwietnia 1956 r. o zwalczaniu alkoholizmu3. Wcześniej, w okresie powo-

jennym, osobami nietrzeźwymi w Polsce zajmowała się Milicja Obywatel-

ska (dalej: MO). Zgodnie bowiem z art. 11 ustawy z dnia 21 marca 1931 r. 

o ograniczeniu w sprzedaży, podawaniu i spożyciu napojów alkoholowych4 

dawanie swoim zachowaniem powodu do publicznego zgorszenia przez oso-

bę znajdującą się w  stanie nietrzeźwości, wywołanej nadużyciem napojów 

alkoholowych, a  także nawet samo pojawienie się w  miejscu publicznym 

w stanie nietrzeźwości, bez względu na swoje zachowanie, traktowano jako 

wykroczenie, za które groziła kara grzywny do 300 złotych lub aresztu do 

dwóch tygodni, w razie zaś powtórzenia wykroczenia kara grzywny do 500 

złotych lub aresztu do 4 tygodni, przy czym kary aresztu i grzywny mogły 

być nałożone łącznie.

3  Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 roku o zwalczaniu alkoholizmu, Dz.U. nr 12, poz. 62. 
Przyjęty skrót: ustawa o zwalczaniu alkoholizmu z 1956 r. 
4  Ustawa z dnia 21 marca 1931 roku o ograniczeniu w sprzedaży, podawaniu i spożyciu 
napojów alkoholowych (przeciwalkoholowa), Dz.U. nr 51, poz. 423. Uchylona. 
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 W tym samym czasie podobnie traktowało to wykroczenie wiele państw, 

m.in. Związek Radziecki, Francja, Szwecja. „Koncepcja zorganizowania izb wy-

trzeźwień powstała na skutek zdarzających się zgonów wśród osób nietrzeźwych, 

zatrzymywanych przez milicję w aresztach w związku z zakłócaniem porządku 

publicznego. Niektóre z tych osób w wyniku ciężkiego zatrucia alkoholem lub 

urazów wymagało pomocy medycznej, której komisariaty MO nie były w stanie 

udzielić”5. Dlatego też powołane po raz pierwszy w Polsce w 1956 r. izby wytrzeź-

wień miały zadania nowoczesnych jednostek o charakterze karno-represyjnym6. 

Podstawowym celem tych jednostek była ochrona porządku publicznego przed 

różnego rodzaju zakłóceniami go przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwo-

ści oraz ochrona samych nietrzeźwych osób przed byciem ofiarami przestępstw.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o zwalczaniu alkoholizmu z 1956 r. osoby 

w stanie nietrzeźwym, które zachowaniem swoim dawały powód do zgorsze-

nia w miejscach publicznych, mogły zostać doprowadzone do izb wytrzeź-

wień, gdzie przebywać miały aż do wytrzeźwienia. W myśl art. 7 ust. 2 tej 

ustawy zasady organizacji izb oraz sposób ustalania opłat związanych z po-

bytem w  tych izbach określone zostały w  rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych, które wydane zostało w porozumieniu z Ministrem Zdro-

wia, z dnia 21 listopada 1956 roku7 . 

Odkąd powołano do życia izby wytrzeźwień, ustawodawca przewidywał 

obowiązek ich organizacji i prowadzenia. W myśl §  3 ww. rozporządzenia 

ciężar organizacji i prowadzenia spoczywał na prezydiach właściwych miej-

skich rad narodowych. Na czele izby stał kierownik, który ponosił odpowie-

dzialność za całokształt działalności izby. 

Ustawa o zwalczaniu alkoholizmu z 1956 r. obowiązywała zaledwie trzy 

lata. Już bowiem w roku 1959 roku przyjęto nową ustawę o zwalczaniu al-

koholizmu8, uchylając tym samym tę z  1956 roku. Przedmiotowa ustawa 

5  J. Żulewska-Sak, Funkcjonowanie izb wytrzeźwień w Polsce, „Alkoholizm i Narkomania” 
2005, tom 18, nr 1-2, s. 99.
6  M. Wilczek-Karczewska, Izby wytrzeźwień, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego, 
red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik, Warszawa 2010, s. 311.
7  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 listopada 1956 roku w spra-
wie organizacji izb wytrzeźwień oraz sposobu ustalania opłat związanych z pobytem w tych 
izbach, Dz.U. nr 57, poz. 264.
8  Ustawa z dnia 10 grudnia 1959 roku o zwalczaniu alkoholizmu, Dz.U. nr 69, poz. 434. 
Przyjęty skrót: ustawa o zwalczaniu alkoholizmu z 1959 r.
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przewidywała kilka nowych rozwiązań. Po pierwsze, w myśl jej art. 21 rady 

narodowe miast liczących ponad 100.000 mieszkańców zobowiązane zostały 

do organizacji i prowadzenia izb wytrzeźwień. Wojewódzkie rady narodowe 

mogły obowiązek ten rozciągnąć również na inne miasta. Po drugie, określo-

na została maksymalna długość pobytu nietrzeźwego w izbie na 24 godziny. 

Po trzecie, do izby wytrzeźwień doprowadzić można była już nie tylko osoby, 

które zachowaniem swoim dawały powód do zgorszenia w  miejscach pu-

blicznych, ale także w zakładzie pracy. Organizację izb wytrzeźwień, sposób 

wykonywania nad nimi nadzoru oraz ustalania opłat związanych z pobytem 

w tych izbach określił Minister Spraw Wewnętrznych w drodze rozporządze-

nia z dnia 8 marca 1961 roku w sprawie izb wytrzeźwień9, wydanego w po-

rozumieniu z Ministrem Zdrowia. Do czasu jego wydania, zgodnie z posta-

nowieniami art. 36 §   2  ustawy o  zwalczaniu alkoholizmu, obowiązywały 

dotychczasowe przepisy wykonawcze (czyli rozporządzenia z  1959 roku), 

o ile nie pozostawały w sprzeczności z przepisami tej ustawy. 

Nowe rozporządzenie z  1961 roku wprowadziło kilka istotnych zmian 

w  stosunku do poprzednio obowiązującego aktu wykonawczego. Ponadto 

było ono dwukrotnie nowelizowane – w 196210 i w 1973 roku11. W wyniku 

tych zmian poszerzony został krąg osób, które mogły być doprowadzane do 

izby wytrzeźwień. I tak w myśl §  2 rozporządzenia do izb można było do-

prowadzić i przyjąć osoby, które w stanie nietrzeźwości zachowaniem swoim 

zakłóciły spokój lub porządek publiczny albo dały inny powód do zgorszenia 

w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, a  także osoby znajdujące się 

w miejscu publicznym w stanie nietrzeźwości zagrażającym ich zdrowiu lub 

narażającym ich na inne niebezpieczeństwo. 

Ustawa z 1959 roku obowiązywała przez 24 lata. W roku 1979 wydane zo-

stało kolejne rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie izb wy-

9  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1961 roku w sprawie izb 
wytrzeźwień, Dz.U. nr 21, poz. 104.
10  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 1962 roku zmieniające 
rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień, Dz.U. nr 52, poz. 256. Używany skrót: Rozpo-
rządzenie z 1962.
11  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1973 roku zmieniające 
rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień, Dz.U. nr 9, poz. 67. Używany skrót: Rozporzą-
dzenie z 1973.
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trzeźwień12, które wprowadzało jeszcze bardziej szczegółowe regulacje od tego 

z 1961 roku. Przede wszystkim odtąd organizacja izb wytrzeźwień stała się obo-

wiązkiem terenowych organów administracji państwowej, które czyniły to na 

podstawie uchwał właściwych rad narodowych (§ 1 rozporządzenia z 1979 r.). 

Z  kolei w  § 9   rozporządzenia z  1979 r. po raz pierwszy określono, że 

praca w izbie przy przyjmowaniu i obsłudze osób nietrzeźwych jest organi-

zowana według systemu zmianowego. Przy czym dodatkowo wskazano, iż 

w skład zmiany wchodzą:

1) kierownik zmiany lub wyznaczona przez kierownika izby osoba odpo-

wiedzialna za zmianę,

2) lekarz (felczer),

3) depozytariusz,

4) opiekun zmiany,

5) porządkowy.

Wprowadzenie możliwości doprowadzenia osoby nietrzeźwej również 

do jednostki Policji (pierwotnie Milicji Obywatelskiej)

Dopiero w  roku 1982 uchwalona została obecnie obowiązująca ustawa 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi13. Wprowadza-

ła ona istotne zmiany w obowiązującym dotychczas stanie prawnym. Zgodnie 

bowiem z art. 40 u.w.t.p.a. w jego pierwotnym brzmieniu, osoby w stanie nie-

trzeźwości, które zachowaniem swoim dawały powód do zgorszenia w miejscu 

publicznym lub w zakładzie pracy, znajdowały się w okolicznościach zagraża-

jących ich życiu lub zdrowiu albo zagrażały życiu lub zdrowiu innych osób, 

mogły zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień lub zakładu społecznego 

służby zdrowia albo do miejsca zamieszkania lub pobytu. Już na pierwszy rzut 

oka widać, że osoby nietrzeźwe, o których mowa w art. 40 u.w.t.p.a., w nowym 

stanie prawnym mogły być doprowadzane nie tylko do izby wytrzeźwień, ale 

również do zakładu społecznego służby zdrwia, a nawet do miejsca zamiesz-

kania lub pobytu. Co więcej, w ust. 2 tego artykułu wskazano, że w razie braku 

12  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 1979 roku w sprawie izb 
wytrzeźwień, Dz.U. nr 7, poz. 44. Używany skrót: Rozporządzenie z 1979.
13  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2137, 2244, ze zm. Używany skrót: u.w.t.p.a.
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izby wytrzeźwień osoby takie mogą być doprowadzone do jednostki Milicji 
Obywatelskiej. Rozszerzono zatem ustawowo zakres przedmiotowy miejsc 
(podmiotów), do których można było doprowadzić osobę nietrzeźwą. 

W  modelowym założeniu przyjmowano, że osoba nietrzeźwa, która nie 
jest agresywna i nie jest sprawcą przemocy domowej lub innego przestępstwa, 
powinna być przewieziona do miejsca zamieszkania lub pobytu (ewentualnie 
schroniska w przypadku osób bezdomnych). Z kolei osoba nietrzeźwa, u której 
zachodzi podejrzenie co do jej stanu zdrowia, powinna zostać odwieziona do 
odpowiedniej placówki medycznej. Natomiast osoba nietrzeźwa niepotrafią-
ca wskazać adresu zamieszkania lub pobytu bądź protestująca przeciwko do-
prowadzeniu jej do miejsca zamieszkania, powinna być umieszczona w izbie 
wytrzeźwień14 (ewentualnie jednostce Milicji Obywatelskiej). Wprowadzenie 
możliwości przewiezienia osoby nietrzeźwej do jednostki MO stanowiło nie-
jako powrót do tego, od czego próbowano uciec w roku 1956, powołując do 
życia izby wytrzeźwień. Co prawda skorzystanie z  tej możliwości miało być 
ostatecznością, tylko w sytuacji gdyby nie było w danej miejscowości izby wy-
trzeźwień, ale jednak ponownie dopuszczono możliwość przewiezienia osoby 
nietrzeźwej do miejsca, które nie było przystosowane do tego i nie gwaranto-
wało należytego zaopiekowania się taką osobą. 

W ustawie z 1982 roku zachowano obowiązek tworzenia izb wytrzeźwień, 
co stanowiło przynajmniej pewnego rodzaju gwarancję tego, że z możliwości 
przewiezienia osoby nietrzeźwej do jednostki MO korzystać się będzie jedynie 
wyjątkowo. Co więcej, tym razem w ustawie (a nie jak dotychczas w akcie wy-
konawczym) wskazano, na kim spoczywał obowiązek organizacji i prowadzenia 
izb wytrzeźwień. Podmiotami tymi, w myśl art. 39 u.w.t.p.a., nadal były organy 
administracji państwowej stopnia podstawowego, przy czym obowiązek ten do-
tyczył jedynie miast liczących ponad 50.000 mieszkańców. Jednakże rada naro-
dowa stopnia wojewódzkiego mogła obowiązek ten rozciągnąć na inne miasta. 

W art. 42 u.w.t.p.a. zawarto upoważnienie dla Ministra Administracji, Go-
spodarki Terenowej i Ochrony Środowiska do określenia w porozumieniu z Mi-

14  A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska, Odpowiedzialność administracji publicznej za zadania 
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na przykładzie izb wytrzeźwień (wybrane zagad-
nienia), teza 4, [w:] Odpowiedzialność administracji i w administracji, red. Z. Duniewska, 
M. Stahl, LEX 2013, wersja elektroniczna, https://sip.lex.pl/#/monograph/369282905/99?to-
cHit=1&cm=URELATIONS [dostęp: 31.10.2017].
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nistrami Spraw Wewnętrznych oraz Zdrowia i Opieki Społecznej w drodze roz-
porządzenia trybu doprowadzania osób, o których mowa w art. 40, organizacji 
izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz zasad ustalania opłat związa-
nych z doprowadzeniem i pobytem w izbie wytrzeźwień lub w jednostce Milicji 
Obywatelskiej. Pierwszym takim aktem wydanym na podstawie art. 42 u.w.t.p.a. 
było rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i  Ochro-
ny Środowiska z dnia 7 maja 1983 roku w sprawie trybu doprowadzania osób 
w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej 
oraz opłat związanych z doprowadzaniem i pobytem w izbie wytrzeźwień lub 
jednostce Milicji Obywatelskiej15. Jak wynika już z samego tytułu rozporządze-
nia, odnosiło się ono do jednostek Milicji jedynie w zakresie opłat związanych 
z doprowadzeniem i pobytem w takiej jednostce. Niestety, nie określało ono już 
ani trybu doprowadzenia osoby nietrzeźwej do jednostki Milicji Obywatelskiej, 
ani jej organizacji, ani też zakresu opieki zdrowotnej należnej osobie nietrzeźwej 
doprowadzonej do takiej jednostki. To wszystko powodowało, że w razie nawet 
sporadycznego – ale jednak – skorzystania z  ustawowo przewidzianej możli-
wości doprowadzenia osoby nietrzeźwej do jednostki Milicji Obywatelskiej nie 
miała ona zagwarantowanej należnej opieki. 

W roku 1990 w związku z reformą ustrojową kraju mocą art. 1 pkt 22 ustawy 
z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w usta-
wach szczególnych pomiędzy organy gminy a  organy administracji rządowej 
oraz o  zmianie niektórych ustaw16 obowiązek organizacji i  prowadzenia izb 
wytrzeźwień przeszedł do właściwości organów gminy jako zadania własne17. 
Wówczas również uregulowanie z art. 29 tej ustawy skreślono unormowaniem 

15  Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i  Ochrony Środowiska 
z dnia 7 maja 1983 roku w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organi-
zacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz opłat związanych z doprowadzaniem 
i pobytem w izbie wytrzeźwień lub jednostce Milicji Obywatelskiej, Dz.U. nr 25, poz. 109.
16  Ustawa z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w usta-
wach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie 
niektórych ustaw, Dz.U. nr 34, poz. 198.
17  Szerzej na ten temat: B. Jaworska-Dębska, Samorząd terytorialny i terenowa administracja 
rządowa w walce z alkoholizmem, „Samorząd Terytorialny” 1991, nr 4; B. Jaworska-Dębska, 
Rola samorządu terytorialnego w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoho-
lizmowi w świetle nowych regulacji prawnych, [w:] S. Dolata (red.), Funkcjonowanie samorządu 
terytorialnego – doświadczenia i perspektywy, Opole 1998; R. Budzisz, B. Jaworska-Dębska,             
K. Wlaźlak, Rola samorządu terytorialnego w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdzia-
łania alkoholizmowi (część pierwsza), „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2009, nr 79, s. 53-103.
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z art. 39 ust. 2 u.w.t.p.a., w myśl którego dotychczas rada narodowa stopnia wo-

jewódzkiego mogła obowiązek ten rozciągnąć na inne miasta.

Kolejne rozporządzenie z 1996 roku Ministra Zdrowia i Opieki Społecz-

nej z  dnia 23 października 1996 r. w  sprawie trybu doprowadzania osób 

w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i  zakresu opieki zdro-

wotnej oraz zasad ustalania opłat związanych z doprowadzeniem i pobytem 

w izbie wytrzeźwień18 odnosiło się już wyłącznie do izb wytrzeźwień. Było 

to wynikiem tego, że w dniu 20 maja 1996 roku na podstawie upoważnienia 

zawartego w nowo dodanym art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 

o Policji19 wydane zostało zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych nr 50 

w  sprawie określenia warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszcze-

nia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla osób zatrzyma-

nych20. Ponieważ osoba nietrzeźwa przewieziona do jednostki Policji trak-

towana była jak osoba zatrzymana, kwestie związane z warunkami, w jakich 

powinna ona przebywać, określone zostały właśnie w tym rozporządzeniu. 

Z oczywistych względów rozporządzenie to nie uwzględniało specyfiki osób 

nietrzeźwych i tym samym nie gwarantowało warunków dla nich odpowied-

nich, takie jakie miały one zapewnione w izbie wytrzeźwień. Nadal jednak 

istniał obowiązek tworzenia izb wytrzeźwień, w związku z czym ilość osób 

odwożonych do jednostek Policji była minimalna. 

Rezygnacja z obligatoryjnego tworzenia izb wytrzeźwień

Zasadnicza zmiana w tym zakresie nastąpiła w roku 1999. Wówczas bo-

wiem art. 47 ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw 

określających kompetencje organów administracji publicznej – w  związ-

18  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 października 1996 roku 
w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień 
i zakresu opieki zdrowotnej oraz zasad ustalania opłat związanych z doprowadzeniem i po-
bytem w izbie wytrzeźwień, Dz.U. nr 129, poz. 611.
19  Upoważnienie to zostało dodane z dniem 12 października 1995 roku do art. 10 ustawy 
o Policji art. 2 pkt 13 lit. c) ustawy z dnia 21 lipca 1995 roku o zmianie ustaw: o urzędzie 
Ministra Spraw Wewnętrznych, o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o Straży Granicznej 
oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 104, poz. 515. 
20  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych nr 50 z  dnia 20 maja 1996  roku sprawie 
określenia warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organiza-
cyjnych Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych, Dz. Urz. MSWiA nr 8, poz. 50.



Biuletyn Naukowo-Informacyjny Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami... 59

ku z  reformą ustrojową państwa21 nadano nowe brzmienie artykułem 39 

u.w.t.p.a. Odtąd to organy samorządu terytorialnego w miastach liczących 

ponad 50.000 mieszkańców i organy powiatu mogą – ale już nie muszą – or-

ganizować i prowadzić izby wytrzeźwień. Zniesiony został zatem obowiązek, 

a organizacja izb ma jedynie charakter dobrowolny. W ocenie J. Żulewskiej-

-Sak przez ponad 20 lat od 1982  r. zauważalny był stały wzrost liczby izb 

wytrzeźwień. Na początku lat 80. ich liczba wynosiła nieco powyżej 50, na-

stępnie w 1999 r. wzrosła do 6422. Pomimo że obowiązek ten nie był w pełni 

realizowany (w 1999 roku spełniało go 60% miast, których on dotyczył), to 

ich liczba była znacznie wyższa niż w chwili obecnej. W ciągu trzynastu lat 

obowiązywania znowelizowanego przepisu liczba ta zmniejszyła się blisko 

o 50%. Na przestrzeni lat 2010-2011 zaprzestało swojej działalności 6 z nich. 

W 2012 roku funkcjonowało w Polsce 37 izb wytrzeźwień23. 

Po kilku latach od wprowadzenia tej zmiany, a dokładniej w roku 2004, 

zostało wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego24. Przewi-

dziano w nim tryb doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie 

nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub 

wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Przepisy tego roz-

porządzenia w zakresie doprowadzania i przyjmowania osób w stanie nie-

trzeźwości oraz opłat związanych z pobytem ponownie odnosiły się również 

do jednostek Policji, chociaż z tytułu tego aktu to nie wynikało, ale stanowił 

o  tym § 1  rozporządzenia. Nie regulowało ono już jednak kwestii związa-

nych z organizacją takich jednostek. Te sprawy w dużej części uregulowane 

zostały bowiem rozporządzeniem z dnia 21 marca 2003 roku Ministra Spraw 

Wewnętrznych – wydanym na podstawie upoważnienia zawartego w zno-

21  Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje 
organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa, Dz.U. nr 106, 
poz. 668.
22  Podaję za: J. Żulewska-Sak, Funkcjonowanie izb wytrzeźwień…, s. 94-95.
23  Na podstawie danych udostępnionych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych (PARPA) przez Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia 
(kwiecień 2012 r.), materiał własny PARPA.
24  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie trybu doprowa-
dzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeź-
wień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 
Dz.U. nr 20, poz. 192. Używany skrót: rozporządzenie z 2004 r. 
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welizowanym przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6  lipca 2001 r.25 art. 15 ust. 

10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – w sprawie warunków, jakim 

powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji 

przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeź-

wienia, oraz regulaminu pobytu w  tych pomieszczeniach. Rozporządzenie 

to zastąpiło dotychczasowe zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych nr 

50 z 1996 r. Do chwili obecnej jeszcze dwukrotnie wydawane były rozporzą-

dzenia w tej kwestii. Pierwsze w roku 2008 – rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2008 roku w sprawie 

pomieszczeń w  jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla 

osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regula-

minu pobytu w tych pomieszczeniach26, i następnie w roku 2012 (zmienione 

w 2014 r.27) – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerw-

ca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych 

lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczaso-

wych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu po-

bytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania 

25  Ustawa z dnia 6 lipca 2001 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków 
i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu 
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy 
o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy 
o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich 
rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Pań-
stwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Wię-
ziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej, Dz.U. nr 81, poz. 877.
26  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 październi-
ka 2008 roku zmieniające rozporządzenie w  sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla 
osób zatrzymanych lub doprowadzonych w  celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, 
tymczasowych pomieszczeń przejściowych i  policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu 
w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu 
 z tych pomieszczeń, pokoi i izb, Dz.U. 2008, nr 192, poz. 1187.
27  Zmiana nastąpiła rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
8 maja 2017 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla 
osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tym-
czasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych 
pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych 
pomieszczeń, pokoi i izb, Dz.U. poz. 988.
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z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i  izb28. Z uwagi na to, iż do-

prowadzanie osób nietrzeźwych do jednostek Policji miało mieć zasadniczo 

wyjątkowy charakter, ustawodawca nie wprowadzał (i nadal nie wprowadza) 

w aktach wykonawczych jakichś specjalnych rozwiązań w organizacji tych 

jednostek, które przewidziane były dla izb wytrzeźwień lub placówek, tak 

aby w należyty sposób zaopiekować się osobą doprowadzoną, co w praktyce 

rodziło wiele (i nadal rodzi) wątpliwości. Nie odnosi się on również w spo-

sób szczególny do trybu doprowadzania, przyjmowania i  zwalniania osób 

w stanie nietrzeźwości.

Tymczasem w odniesieniu do osób nietrzeźwych doprowadzanych do izb 

wytrzeźwień nastąpiło wzmocnienie gwarancji prawidłowego zaopiekowa-

nia się nimi. Rozporządzenie z 2004 roku w sprawie trybu doprowadzania, 

przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb 

wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samo-

rządu terytorialnego utraciło bowiem moc w roku 2014, w wyniku wejścia 

w życie dużej nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-

łaniu alkoholizmowi z  roku 2013. Nowelizacja ta była reakcją na zapadły 

w roku 2012 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 kwietnia 2012 r.29 

dotyczący ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwo-

ści i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uzupełniała ona tekst dotychczaso-

wej ustawy o przepis określający maksymalną kwotę opłaty oraz o wytyczne 

dla rad gmin (powiatów) w zakresie ustalania konkretnej wysokości opłaty 

związanej z pobytem w izbie wytrzeźwień, których było brak w dotychczaso-

wej treści przepisu. Po drugie, przenosiła w istotnym zakresie treść dotych-

czasowego rozporządzenia w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania 

i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień 

i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu teryto-

rialnego do ustawy. Przy okazji usuwała też pewne niespójności w ustawie, 

wskazane przez Trybunał. 

28  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie 
pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeź-
wienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb 
dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postę-
powania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb, Dz.U. poz. 638, ze zm. 
29  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 kwietnia 2012 roku, sygn. akt K 12/11, Dz.U. 
poz. 405, pełny tekst rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem OTK ZU Nr 4A, poz. 37.
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Skoro zatem znaczna część przepisów dotychczas znajdujących się w ak-

cie wykonawczym została zawarta w tekście samej ustawy, zmianie musiała 

ulec również treść rozporządzenia. Upoważnienie do jego wydania zostało 

usunięte z art. 42 u.w.t.p.a. i zamieszczone w nowym, dodanym art. 423 ust. 

5 u.w.t.p.a. Obejmowało ono inny zakres spraw przekazanych właściwemu 

ministrowi. Zgodnie z jego brzmieniem minister właściwy do spraw zdrowia 

określić miał w drodze rozporządzenia:

1) czynności związane z prowadzeniem depozytu w izbach wytrzeźwień 

lub placówkach, w tym sposób ewidencjonowania, przyjmowania, przecho-

wywania i wydawania deponowanych środków i przedmiotów,

2) organizację izb wytrzeźwień i placówek oraz warunki, jakim powinny 

odpowiadać ich pomieszczenia i urządzenia,

3) skład oraz kwalifikacje personelu izb wytrzeźwień i placówek,

4) sposób przeprowadzenia kontroli stanu zdrowia, o  którym mowa 

w art. 42 ust. 10,

5) sposób przeprowadzenia badania na zawartość alkoholu,

6) rodzaje i zakres prowadzonej ewidencji i dokumentacji, w tym wzór 

karty ewidencyjnej, uwzględniając zapewnienie rzetelnego prowadzenia ewi-

dencji i dokumentacji oraz ochrony danych i informacji dotyczących osoby 

doprowadzonej lub przyjętej do izb wytrzeźwień i placówek,

7) wykaz produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, które są 

stosowane w izbach wytrzeźwień i placówkach

– biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia poszanowania praw osób 

doprowadzonych do izb wytrzeźwień i  placówek oraz do nich przyjętych, 

a także zapewnienia im należytej opieki, z uwzględnieniem specyfiki izb wy-

trzeźwień i placówek, w tym izb wytrzeźwień, w których stosuje się detok-

sykację.

Zgodnie jednak z art. 3 ustawy zmieniającej z 2013 roku przepisy wyko-

nawcze wydane na podstawie dotychczasowego art. 42 ust. 6 u.w.t.p.a. za-

chować miały moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wyda-

nych na podstawie art. 423 ust. 5 u.w.t.p.a. w brzmieniu nadanym tą ustawą 

zmieniającą, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia jej wejścia 

w  życie. Nowe rozporządzenie Minister Zdrowia wydał w  dniu 8  grudnia 

2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych 
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przez jednostkę samorządu terytorialnego30, które obowiązuje do dnia dzi-

siejszego.

Przyczyny wzrostu liczby przypadków doprowadzenia 
osób nietrzeźwych do jednostek Policji

Od lat podnoszone są głosy, że izby wytrzeźwień to instytucje anachro-

niczne, relikt przeszłości, nieprzystający do standardów cywilizacyjnych XXI 

wieku31. Niestety, izby wytrzeźwień w pewnym sensie same sobie zapracowa-

ły na taką opinię. W latach 2007–2012 wykazano bowiem wiele nieprawidło-

wości w ich działaniu, w tym prowadzących także do śmierci zatrzymanych 

w nich osób. W 2007 r. NIK przeprowadziła ogólnopolską kontrolę izb wy-

trzeźwień 32. We wnioskach końcowych wskazano między innymi: 

1) brak opieki medycznej w izbach, 

2) braki w wyposażeniu ambulatorium w leki i sprzęt medyczny, 

3) zamykanie w izbach ludzi, którzy nie powinni tam trafić, 

4) nieuzasadnione stosowanie środków przymusu, 

5)  warunki lokalowe nieodpowiadające standardom przyjętym w  obo-

wiązujących przepisach, 6) zatrudnianie pracowników nieposiadających od-

powiedniego wykształcenia, nierealizowanie corocznego szkolenia pracow-

ników, 

7) przypadki błędnego kwalifikowania zachowań i stanu trzeźwości osób 

doprowadzanych, 8) nierzetelne prowadzenie dokumentacji, 

9)  niewłaściwe postępowanie z  pieniędzmi i  rzeczami odebranymi od 

osób doprowadzonych do izby. 

30  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie izb wytrzeź-
wień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 
Dz.U. poz. 1850.
31  A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska, Odpowiedzialność administracji publicznej… [dostęp: 
4.11.2017]; zob. także J. Janik, Izby wytrzeźwień to relikt przeszłości. Czy są powody, aby ta 
instytucja istniała?, http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Izby-wytrzezwien-
to-relikt-przeszlosci-Czy-sa-powody-aby-ta-instytucja-istniala,113662,14.html [dostęp: 
4.11.2017].
32  Kontrole obejmowały 7 ośrodków, w okresie od stycznia 2005 roku do maja 2006 roku. 
Informacja o wynikach kontroli prawidłowości funkcjonowania izb wytrzeźwień ze szcze-
gólnym uwzględnieniem warunków przyjmowania i przetrzymywania osób zatrzymanych 
oraz poszanowania ich praw (Nr ewid. 171/2006/P/06/147/LPO), Poznań, luty 2007, https://
www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,536.html [dostęp 4.11.2017].
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W konkluzji NIK wskazała, że do powstawania nieprawidłowości przy-

czynił się w znacznej mierze brak właściwego nadzoru ze strony jednostek 

samorządu terytorialnego, które w istocie nie wykorzystywały swoich upraw-

nień kontrolnych.

Izby wytrzeźwień w latach 2008–2011 kontrolowane również były przez 

Rzecznika Praw Obywatelskich w ramach Krajowego Mechanizmu Prewen-

cji33. Także i te kontrole wykazały szereg zastrzeżeń. W 2008 r. wizytowano 

2 izby, w 2009 r. – 11 izb, w 2010 r. – 15 izb, a w 2011 r. – 5 izb. Przedstawiciele 

RPO zwrócili uwagę na: 

1) przymusowe przebieranie osób w odzież zastępczą, 

2) stosowanie środków przymusu bezpośredniego obarczone wadami, 

3)  niewłaściwe zachowanie funkcjonariuszy Policji doprowadzających 

osoby nietrzeźwe do izby,

4) brak regulaminu izby wytrzeźwień w miejscu dostępnym i widocznym 

dla pacjentów, 

5)  brak urządzeń służących ratowaniu życia i  wszystkich wymaganych 

przez obowiązujące przepisy lekarstw, 

6) niedostosowanie pomieszczeń izb do osób z niepełnosprawnością, 

7) brak obsady etatowej w zakresie specjalistów psychologów, 

8)  nieposzanowanie prawa do intymności, np.  udzielanie pomocy me-

dycznej w obecności innych osób niż personel medyczny, 

9) niewłaściwe warunki bytowe34.

Poza wynikami kontroli opublikowanymi przez NIK i RPO również me-

33  Krajowy Mechanizm Prewencji „jest to niezależny, krajowy organ wizytujący ustano-
wiony na podstawie Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania 
tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (w 
skrócie: OPCAT). 18 stycznia 2008 r. zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji powierzo-
no Rzecznikowi Praw Obywatelskich”, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/co-jest-krajowy-
-mechanizm-prewencji [dostęp: 4.11.2017].
34  Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu 
Prewencji w roku 2008, „Biuletyn RPO” 2009, nr 5, s. 27–28; Raport Rzecznika Praw Oby-
watelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2009, „Biule-
tyn RPO” 2010, nr 4, s. 61–63; Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Pol-
sce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2010, „Biuletyn RPO” 2011, nr 3, s. 153–165; 
Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Pre-
wencji w roku 2011, „Biuletyn RPO” 2012, nr 5, s. 121–128, materiały dostępne na stronie 
http://www.rpo.gov.p – podaję za: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska, Odpowiedzialność admi-
nistracji publicznej… [dostęp: 4.11.2017].
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dia opisywały niepokojące przypadki zgonów w izbach. W samym Wrocławiu 

w roku 2011 zmarło w nich sześć osób. W jednym z przypadków płonęła ko-

bieta przypięta pasami do łóżka. „Z poparzeniami na powierzchni 70 proc. cia-

ła i zespołem ciężkiej niewydolności wielonarządowej trafiła z izby do szpitala, 

gdzie niedługo później zmarła. Przemyconą zapalniczką próbowała przepalić 

pasy, aby wyswobodzić się z uwięzi”35. 

W  poznańskiej izbie wytrzeźwień natomiast lekarza udawali szeregowi 

pracownicy – ochroniarze. W roku 2008 w izbie tej zmarła przywieziona do 

wytrzeźwienia bezdomna 50-letnia kobieta, która po kilkunastu godzinach 

nieprzytomna trafiła do szpitala, gdzie zmarła. Okazało się, że nietrzeźwa była 

narażona w izbie na wdychanie trującej substancji na insekty (płynu Haron – 

środka bardzo toksycznego, groźnego dla ludzi i środowiska naturalnego)36. 

W kwestii nieprawidłowego sposobu działania polskich izb wytrzeźwień 

wypowiadał się też wielokrotnie Europejski Trybunał Praw Człowieka w Stras-

burgu (dalej: ETPC), stojący na straży przestrzegania praw człowieka, w tym 

także przez administrację publiczną działającą w oparciu o wyrażoną w art. 

7  Konstytucji RP37 zasadę legalizmu. Jednym z  ciekawszych wyroków doty-

czących tej kwestii jest przytaczany już w pracy wyrok ETPC w sprawie Litwa 

przeciwko Polsce (skarga nr 26629/95) z dnia 4 kwietnia 2000 r. „W orzeczeniu 

tym stwierdzono naruszenie art. 5 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Czło-

wieka (prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego) oraz wskazano brak 

proporcjonalności zatrzymania w  izbie wytrzeźwień spowodowany niewzię-

ciem pod uwagę środka mniej dolegliwego. Trybunał przyznał skarżącemu 

15 tys. złotych za poniesione przez niego koszty i wydatki, włącznie z jakim-

kolwiek podatkiem VAT, który może zostać naliczony, pomniejszając tę sumę 

o kwotę 13.174 franków francuskich, oraz za szkodę niepieniężną 8 tys. złotych. 

W dniu 24 marca 2009 r. wydano wyrok w sprawie Mojsiejew przeciwko Polsce 

(skarga nr 11818/02), w którym stwierdzono brak przekonujących wyjaśnień 

w sprawie śmierci osoby zatrzymanej w izbie wytrzeźwień, która została unie-

ruchomiona pasami obezwładniającymi i pozostawiona bez nadzoru medycz-

35  J. Janik, Izby wytrzeźwień to relikt przeszłości… [dostęp: 4.11.2017].
36  M. Kącki, Dyscyplinarka dla dyrektorki izby wytrzeźwień, „Gazeta Wyborcza – Poznań” 
z 20 maja 2008 roku, http://wyborcza.pl/1,75398,5229650,Dyscyplinarka_dla_dyrektorki_
izby_wytrzezwien.html [dostęp: 4.11.2017].
37  Konstytucja RP. 
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nego, skutkujący przyjęciem domniemania na rzecz odpowiedzialności pań-

stwa za naruszenie prawa do życia. Orzeczenie to oznacza, że Polska naruszyła 

art. 2 ust. 1 EKPC, zgodnie z którym państwo ma nie tylko powstrzymywać się 

od umyślnego i niezgodnego z prawem pozbawienia życia, ale także jest zobo-

wiązane do podjęcia odpowiednich kroków w celu zagwarantowania ochrony 

życia osób pozostających pod jego jurysdykcją. Trybunał przyznał skarżącej 20 

tys. euro w związku ze szkodą niepieniężną. 31 marca 2009 r. Europejski Try-

bunał Praw Człowieka (Sekcja Czwarta) orzekł, że Polska dopuściła się naru-

szenia art. 3 EKPC (zakaz tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania) 

w sprawie Wiktorko przeciwko Polsce (skarga nr 14612/02). Trybunał wskazał, 

że naruszenie praw człowieka polegało w tym przypadku między innymi na 

zmuszeniu do rozebrania się w obecności mężczyzn, skrępowaniu pasami na 

10 godzin bez możliwości skorzystania z  toalety oraz pobiciu i  zniewadze38 

i zasądził 7 tys. euro zadośćuczynienia. Przyjął także, że rolą izb jest pomoc 

osobom nietrzeźwym, zaś w przedmiotowej sprawie doszło do potraktowania 

człowieka w sposób urągający jego godności, co stanowi poważne naruszenie 

praw człowieka, na które nie można wydać przyzwolenia, gdyż prowadziłoby 

to do ogromnych naruszeń międzynarodowego porządku prawnego, którego 

rolą jest także obrona człowieka. Wyrok ETPC posiada doniosłe znaczenia dla 

porządku prawnego, nakładając na dyrektorów izb wytrzeźwień obowiązek 

nadzorowania i kontrolowania swoich pracowników, oraz sprawdzania, w jaki 

sposób traktują osoby, które w ich placówce się znalazły”39 .

Fala krytyki spowodowała, że wiele miast zdecydowało się na rozwiąza-

nie najprostsze, czyli likwidację izb wytrzeźwień (np. Radom, Bydgoszcz, Ino-

wrocław, Tychy, Gdańsk, Kielce). Co prawda jest to dopuszczalne, skoro od 

roku 1999 tworzenie przez jednostki samorządu terytorialnego izb wytrzeź-

wień (nawet przez te największe) nie jest już obowiązkowe. Zgodnie z art. 40 

u.w.t.p.a. osobę w stanie nietrzeźwości można także doprowadzić do placówki, 

podmiotu leczniczego, a nawet jednostki Policji. Dlatego też po likwidacji izb 

wytrzeźwień osoby nietrzeźwe, które zatrzymuje policja, ponieważ zagrażają 

sobie i innym osobom, odwożone są do szpitala lub na posterunek policji. 

38  http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?orzeczenie=999bda026be38397da36b3a-
974e7ba9f40275f69-b0 [dostęp: 3.11.2017].
39  A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska, Odpowiedzialność administracji publicznej… [dostęp: 
4.11.2017].
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Brak odpowiednich regulacji prawnych stanowiących gwarancje 

zapewnienia osobom nietrzeźwym doprowadzonym do jednostki 

Policji stosownej opieki

Co prawda w myśl art. 40 ust. 2 u.w.t.p.a. doprowadzenie do jednostki 

Policji powinno mieć miejsce jedynie w  razie braku izby wytrzeźwień lub 

placówki, jednakże przy istnieniu zaledwie nieco powyżej dwudziestu izb 

wytrzeźwień w całej Polsce to właśnie do jednostek Policji w ostatnim cza-

sie najczęściej doprowadzane są osoby w stanie nietrzeźwości. Dlatego też 

w chwili obecnej obok izb wytrzeźwień funkcjonują policyjne pomieszcze-

nia dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia, działające na podstawie rozpo-

rządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie 

pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych 

w  celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń 

przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomiesz-

czeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu 

z  tych pomieszczeń, pokoi i  izb40. W praktyce pomieszczenia te potocznie 

określa się mianem „policyjnych izb wytrzeźwień”. W  Polsce istnieje oko-

ło 400 tego typu pomieszczeń41. Rozporządzenie to określa jednak jedynie 

warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w  jednostkach orga-

nizacyjnych Policji dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wy-

trzeźwienia, zakres prowadzonej dokumentacji oraz wzory dokumentów 

wchodzących w jej skład, regulamin pobytu osób w tych pomieszczeniach, 

sposób przechowywania i  niszczenia zapisów obrazu z  tych pomieszczeń, 

oraz udostępniania tych zapisów uprawnionym podmiotom, a  także wa-

40  Rozporządzenie w  sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub 
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń 
przejściowych i  policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w  tych pomieszczeniach, 
pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi 
i izb (Dz.U. z 2012 r., poz. 638, ze zm.). 
41  Wykaz PdOZ na terenie Polski opublikowany przez Biuro Prewencji Komendy Głównej 
Policji, http://www.policja.pl/portal/pol/755/64233/Wykaz_PdOZ_na_terenie_Polski.html 
[dostęp: 8.11.2017], zob. też: A. Kłosek, A. Wróbel (oprac.), Obowiązki policjanta pełniącego 
służbę w PDOZ, Szkoła Policji w Katowicach 2010; Pełnienie służby w pomieszczeniach dla 
osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz w policyjnych izbach dziec-
ka, praca zbiorowa, Szkoła Policji w Słupsku, Słupsk 2017, stan prawny: marzec 2017, wersja 
elektroniczna slupsk.szkolapolicji.gov.pl/download/304/133924/pdf38.pdf [dostęp: 7.11.2017].
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runki właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu przed utratą, znie-

kształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem. Natomiast metody i  for-

my wykonywania zadań w  pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub 

doprowadzonych w celu wytrzeźwienia określone zostały zarządzeniem nr 

130 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie 

metod i  form wykonywania zadań w pomieszczeniach dla osób zatrzyma-

nych lub doprowadzonych w  celu wytrzeźwienia42. Niestety, wiele kwestii, 

niezbędnych dla zaopiekowania się osobami nietrzeźwymi, przewidzianych 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie 

izb wytrzeźwień i  placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego, nie znalazło się jednak w tych dwóch aktach skie-

rowanych do jednostek Policji. Rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień 

określa bowiem np.:

1) skład oraz kwalifikacje personelu, w tym medycznego (lekarz lub fel-

czer, pielęgniarka lub ratownik medyczny) izb wytrzeźwień i placówek;

2) obowiązek wyodrębnienia w  izbach wytrzeźwień i  placówkach ga-

binetu diagnostyczno-zabiegowego wyposażonego w  produkty lecznicze, 

wyroby medyczne, urządzenie elektroniczne dokonujące pomiaru alkoholu 

w wydychanym powietrzu, oraz w sprzęt i środki ochrony osobistej, w szcze-

gólności fartuchy jednorazowe, maseczki, rękawice, okulary ochronne i pły-

ny dezynfekcyjne;

3) wykaz produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, które są 

stosowane w izbach wytrzeźwień i placówkach;

4) obowiązek spełniania przez izbę wytrzeźwień, w  której prowadzi 

się detoksykację, wymagań dla leczenia alkoholowych zespołów abstynen-

cyjnych określonych w przepisach dotyczących świadczeń gwarantowanych 

z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, wydanych na podsta-

wie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-

wotnej finansowanych ze środków publicznych43

42  Zarządzenie nr 130 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie 
metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowa-
dzonych w celu wytrzeźwienia, Dz. Urz. KGP, poz. 42, ze zm.
43  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych, Dz.U. z 2017 r., poz. 1938.
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– tych wszystkich kwestii zabrakło w rozporządzeniu Ministra Spraw We-

wnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych 

dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, a także 

w zarządzeniu nr 130 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2012 

roku w sprawie metod i  form wykonywania zadań w pomieszczeniach dla 

osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia 

Z tych aktów prawnych odnoszących się do jednostek Policji wynika, iż or-

ganizacja policyjnych pomieszczeń dla osób doprowadzonych do wytrzeźwie-

nia jest taka sama jak organizacja pomieszczeń dla osób zatrzymanych, a ta siłą 

rzeczy jest niewystarczająca do przyjęcia i należytego zaopiekowania się osobą 

w stanie nietrzeźwości. Brak chociażby personelu medycznego, odpowiednie-

go gabinetu diagnostyczno-zabiegowego czy też odpowiednich produktów 

leczniczych, wyrobów medycznych czy urządzeń i sprzętu rodzi wiele kompli-

kacji, wątpliwości i trudności w praktyce. Sami policjanci, zwłaszcza w chwili 

obecnej, przy masowym likwidowaniu izb wytrzeźwień, podkreślają, że nie są 

to placówki przystosowane dla osób doprowadzanych do wytrzeźwienia, gdyż 

osoby pełniące w nich służbę nie mają odpowiedniego sprzętu medycznego 

oraz wykształcenia w tym zakresie. Zdaniem mł. insp. Ryszarda Kamińskie-

go, naczelnika Wydziału Konwojowego Biura Prewencji KGP „nawet najlepiej 

przeszkolony policjant nie zastąpi lekarza czy felczera, którzy posiadają specja-

listyczną wiedzę w zakresie rozpoznawania objawów chorobowych, również 

tych związanych z nadużywaniem alkoholu”44. 

To wszystko skutkuje licznymi zgonami nietrzeźwych doprowadzonych do 

pomieszczeń dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia – w samym tylko roku 

2009 nastąpiło 39 zgonów45, w 2010 r. – 19 zgonów, w okresie od stycznia do li-

stopada 2011 r. – 18 zgonów46. Z przeprowadzonych analiz nie wynikało jednak, 

aby przyczyną tych zgonów było niewłaściwe pełnienie służby przez policjantów 

w PdOZ. Do wielu zgonów z pewnością by nie doszło, gdyby będący pod wpły-

44  R. Kamiński w wywiadzie przeprowadzonym przez G. Bartuszka – zob. G. Bartuszek,  Żłobek 
czy dołek?, „Policja 997” 2012, nr 1, wersja elektroniczna, http://www.gazeta.policja.pl/997/ar-
chiwum-1/2012/numer-82-012012/73513,Zlobek-czy-dolek.html [dostęp: 9.11.2017].
45  A. Krzyżanowska, RPO apeluje: powstrzymać zgony w policyjnych izbach wytrzeźwień, 
„Dziennik Gazeta Prawna” z 21 listopada 2011 roku, wersja elektroniczna, http://prawo.ga-
zetaprawna.pl/artykuly/567895,rpo_apeluje_powstrzymac_zgony_w_policyjnych_izbach_
wytrzezwien.html [dostęp: 9.11.2017].
46  G. Bartuszek, Żłobek czy dołek?...
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wem alkoholu trafili do izby wytrzeźwień, gdzie zbadałby ich lekarz, a nie do 

PdOZ. Ponadto sami policjanci podkreślają, że opieka nad nietrzeźwymi wyłą-

cza ich z wykonywania innych zadań istotnych z punktu widzenia bezpieczeń-

stwa i porządku publicznego, jak np. patrolowanie47. Dodatkowo kontrowersje 

wzbudza fakt, że w rzeczywistości osoby przebywające w komisariatach Policji 

pełniących rolę izb wytrzeźwień przebywają po prostu w pomieszczeniach aresz-

tu, często razem z zatrzymanymi lub podejrzanymi o przestępstwa osobami. 

Ponadto funkcjonowanie policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzyma-

nych do wytrzeźwienia oraz zakres ich działania w odniesieniu do zwalcza-

nia alkoholizmu ma także charakter sporny. Zdaniem B. Jaworskiej-Dębskiej 

ich funkcjonowanie „to raczej zastępcze rozwiązanie organizacyjne”48. 

Kierunki zmian systemowych

Poczynione dotychczas rozważania wyraźnie wskazują, że w razie dopro-

wadzenia osoby nietrzeźwej do jednostki Policji (pomieszczeń dla osób za-

trzymanych – PdOZ49) podmioty te nie są do tego należycie przygotowane. 

Zwracała na to uwagę I. Lipowicz, w czasach, gdy pełniła funkcję rzecznika 

praw obywatelskich. Tu bowiem „brak lekarza i trudność oceny rzeczywiste-

go stanu osoby nietrzeźwej powodują liczne przypadki śmiertelne, które bu-

dzą najwyższe zaniepokojenie RPO oraz krytykę ze strony organów ONZ50. 

W obliczu narastających kontrowersji dotyczących funkcjonowania izb 

wytrzeźwień Rzecznik Praw Obywatelskich już w roku 2013 w swoim wystą-

pieniu z dnia 18 lipca51 zwróciła się do Ministra Spraw Wewnętrznych z prośbą 

47  A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska, Odpowiedzialność administracji publicznej… [dostęp: 
9.11.2017].
48  B. Jaworska-Dębska, Spór wokół modelu polskiej regulacji alkoholowej. Zagadnienia admi-
nistracyjnoprawne, Łódź 1995, s. 133.
49  Zob. więcej: Monitoring wizyjny w miejscach pozbawienia wolność. Raport Krajowego Me-
chanizmu Prewencji, BRPO, Warszawa 2012.
50  Wystąpienie generalne RPO z dnia 18 lipca 2013 roku do Ministra Spraw Wewnętrz-
nych, sygn. RPO/690709/11/II/715 RZ, http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/
pdf/2011/12/690709/1737890.pdf, a także wystąpienie generalne RPO z dnia 22 marca 2013 
roku do Komendanta Głównego Policji, sygn. RPO/690709/11/II/715 RZ, http://www.spra-
wy-generalne.brpo.gov.pl/pdf/2011/12/690709/1710641.pdf.
51  Wystąpienie generalne RPO z dnia 18 lipca 2013 roku do Ministra Spraw Wewnętrz-
nych, sygn. RPO/690709/11/II/715 RZ, http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/
pdf/2011/12/690709/1737890. pdf.
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o ustosunkowanie się do problemów naświetlonych w raporcie przez Krajo-

wy Mechanizm Prewencji w 2012 roku. Szczególne zastrzeżenia RPO budzi-

ła tendencja zamykania izb wytrzeźwień przez jednostki samorządowe i ce-

dowanie obowiązków opieki nad osobami nietrzeźwymi na jednostki Policji. 

Jak już wspomniano, zdaniem RPO pomieszczenia w komisariatach Policji 

nie są przystosowane do przebywania w nich osób nietrzeźwych. Pełnienie 

przez jednostki Policji funkcji izb wytrzeźwień wymagałoby zatem zatrud-

nienia personelu medycznego w każdej izbie wytrzeźwień, czyli w każdym 

komisariacie, ponieważ funkcjonariusze policyjni nie są w stanie zastąpić sa-

nitariusza, felczera czy pielęgniarza, którzy posiadają wiedzę z zakresu roz-

poznawania objawów chorobowych, związanych zarówno z nadużywaniem 

alkoholu, jak i występowaniem ewentualnych obrażeń wewnętrznych. 

W odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych w piśmie z dnia 29 sierpnia 

2013 r. wskazał, że wielokrotnie zwracano uwagę władzom samorządowym, 

jak i  krajowym na problem związany ze zgonami w  izbach wytrzeźwień. 

Podniósł, iż proponowano przyjęcie rozwiązań systemowych, aby w należyty 

sposób zagwarantować osobom doprowadzanym do izby wytrzeźwień od-

powiednią obsługę i pomoc medyczną. Wyjaśnił, że postulowano również 

o  podjęcie prac ustawowych, mających na celu wprowadzenie zmian na-

kładających na samorządy obowiązek utworzenia odpowiednio wyposażo-

nych izb wytrzeźwień, w których można byłoby udzielić na miejscu pomocy 

i opieki medycznej. Kwestia zapewnienia opieki medycznej osobom umiesz-

czonym w PdOZ ma szczególnie duże znaczenie, dlatego też na przestrzeni 

kilku ostatnich lat podejmowano różne inicjatywy, w tym próbę zaangażo-

wania władz samorządowych w finansowanie powyższych placówek, jednak 

koncepcja ta nie spotkała się z zainteresowaniem. 

W  piśmie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odniesiono się również 

do propozycji Krajowego Mechanizmu Prewencji, a dokładniej do zmiany 

zarządzenia numer 130 Komendanta Głównego Policji z  dnia 7  sierpnia 

2012 r. w sprawie metod i  form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla 

osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. Wskazano, 

że ograniczone zasoby etatowe w poszczególnych komisariatach Policji nie 

pozwalają na należyte udzielanie pomocy osobom zatrzymanym w wyniku 

nadużycia alkoholu, ponieważ spowodowałoby to uchybienia w pracy z po-

wodu przesunięć funkcjonariuszy pełniących obowiązki związane z zapew-
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nieniem bezpieczeństwa społeczeństwu i porządku publicznego. Ewentualne 

zmiany służące zwiększeniu obsługi izb wytrzeźwień mogłyby spowodować 

spadek poczucia bezpieczeństwa obywateli poprzez odczuwalne zmniejsze-

nie liczby patroli policyjnych. Co prawda rozważano również zatrudnienie 

w PdOZ lekarzy. Przeprowadzona w tym zakresie analiza wykazała jednak, 

że zapewnienie stałej opieki medycznej we wszystkich PdOZ wiązałoby się 

z koniecznością zatrudnienia około 1650 lekarzy, a także przystosowania po-

mieszczeń i wyposażenia w sprzęt medyczny, na co budżet Policji nie prze-

widuje odpowiednich środków52.

Po otrzymaniu odpowiedzi od Ministra Spraw Wewnętrznych Rzecznik 

Praw Obywatelskich następnie skierowała w dniu 18 listopada 2013 r. wy-

stąpienie generalne w  tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów53, w którym 

wskazała, iż podobnie jak Minister Spraw Wewnętrznych uważa, że funkcjo-

nowanie izb wytrzeźwień i PdOZ wymaga zmian systemowych. W jej ocenie 

„próbę dokonywania tych zmian, tak aby opiekę nad osobami nietrzeźwy-

mi przejęły izby wytrzeźwień, należy rozpocząć od wskazania, że niektóre 

z nich, np. Izba Wytrzeźwień w Bytomiu czy Krakowie, zostały przekształ-

cone w nowoczesne ośrodki, które łączą w sobie funkcje izby wytrzeźwień, 

ośrodka terapeutycznego i placówki pomagającej rodzinie. Szczególnie Cen-

trum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu 

oraz Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie są tymi placów-

kami, których kształt i funkcjonowanie należy uznać za modelowe.

Mając pełną świadomość, iż zmiana art. 39 ustawy o  wychowaniu 

w trzeźwości w sugerowanym przeze mnie kierunku będzie wiązała się z ko-

niecznością poniesienia nakładów finansowych, pragnę wskazać, iż źródłem 

finansowania nowoczesnych centrów takich jak wyżej wskazane winny być 

opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, o których mowa w art. 9² ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości (tzw. „wyszynkowe/kapslowe”)54. RPO podkre-

śliła, że tego samego zdania jest Minister Spraw Wewnętrznych. W chwili 

obecnej stosownie do dyspozycji art. 9 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeź-

52  Wystąpienie RPO z dnia 18 listopada 2013 roku do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, 
RPO-738421-VII-720.7/13/MMa, https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pie-
nie%20RPO-738421-VII-13%20do%20Prezesa%20Rady%20Ministr%C3%B3w%20z%20
dnia%2018.11.2013%20r.pdf [dostęp: 11.11.2017].
53  Ibidem.
54  Ibidem.
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wości opłaty, o których mowa w art. 9 ust. 1, mogą być bowiem wykorzystane 

przez zarządy województw wyłącznie na finansowanie: zadań określonych 

w art. 4 ust. 1 ustawy i zadań określonych w Wojewódzkim Programie, o któ-

rym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii. Tymczasem, jak wskazała, w  opinii NIK55 tzw. fundusz alko-

holowy jest w ok. 50% wydawany niezgodnie z przeznaczeniem. Finanso-

wanie ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na handel napojami 

alkoholowymi zadań innych niż wskazane w ustawie o wychowaniu w trzeź-

wości, było działaniami nielegalnymi. Dlatego też zmiana mogłaby dokonać 

się nawet bez szkody dla dotychczasowych, o ile tylko są sensowne, przed-

sięwzięć finansowanych z Funduszu. Obecny stan zagraża bowiem nie tyl-

ko nietrzeźwym doprowadzanym do PdOZ, ale również funkcjonariuszom 

Policji obarczonym odpowiedzialnością za zatrzymanego nietrzeźwego przy 

braku rzetelnej możliwości zapewnienia właściwej opieki lekarskiej56. Rzecz-

nik Praw Obywatelskich podkreśliła, iż dodatkowo koszty funkcjonowania 

izb wytrzeźwień można byłoby obniżyć poprzez nałożenie na organizato-

rów imprez masowych obowiązku zapewnienia opieki osobom nietrzeźwym 

podczas organizowanych przez nich imprez. Takie rozwiązania funkcjonują 

w innych krajach, a w Polsce sprawdziło się ono podczas organizacji turnieju 

piłkarskiego EURO 201257, gdzie w tzw. strefach kibica były organizowane 

(ale tylko w związku z żądaniami UEFA) miejsca dla osób, które nadużyły 

alkoholu, tzw. „miejsca trzeźwienia”. Mogły one zgłosić się tam i pozostać 

w nich na zasadzie dobrowolności do momentu odzyskania pełnego stanu 

świadomości. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich „odciążyłoby to za-

równo policję, jak i budżet i przywróciło sprawiedliwe proporcje. Podstawo-

wy jest jednak fakt, że w obecnej sytuacji nietrzeźwi ludzie, którzy znajdo-

wali się przymusowo pod pieczą państwa, częściej niż poprzednio ponoszą 

55  Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli ws. realizacji i wykorzystania przez samorządy 
województw i  gmin dochodów z  opłat za korzystanie z  zezwoleń na sprzedaż napojów al-
koholowych, http://bip.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,10553.html, a  także 
zestawienie statystyczne dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce 
w  samorządach gminnych w 2012 r. dostępne na stronie internetowej Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, http://www.parpa.pl/images/file/Zestawienia_
statystyczne_2012.pdf.
56  Raport RPO z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w 2012 roku, 
http://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/raport_kmp_2012.pdf, s. 67 i nast.
57  Zob. http://wyborcza.pl/1,76842,11873860,Polowe_izby_wytrzezwien_na_Euro.html.
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śmierć, a  to państwo przecież od momentu ich zatrzymania przyjmuje na 

siebie obowiązek strzeżenia ich życia i zdrowia”58. 

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał jednak, że Najwyższa Izba Kon-

troli w swoim raporcie podkreśliła, iż źródłem finansowania izb wytrzeźwień 

powinny być jednak opłaty pobierane od osób zatrzymanych (art. 42 ust. 

5 u.w.t.p.a.). Z tezą tą oczywiście trudno się nie zgodzić, aczkolwiek rzecznik 

podniosła, iż z informacji Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Al-

koholowych wynika, że szacunkowa ściągalność opłat za pobyt w izbie wy-

trzeźwień utrzymuje się na poziomie ok. 33%, i to źródło finansowania nie 

jest wystarczające do tego, by nowoczesne centra takie jak w Krakowie czy 

Bytomiu, mogły prawidłowo funkcjonować59.

Niestety, jak wynika z  relacji Rzecznika Praw Obywatelskich, Minister 

Zdrowia sprzeciwia się jednak pomysłowi finansowania działalności izb 

wytrzeźwień ze środków pochodzących ze zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. W jego ocenie bieżące funkcjonowanie izb wytrzeźwień jest 

zadaniem gmin związanym z zabezpieczeniem porządku publicznego, wy-

nikającym z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym60. RPO 

jednak zwróciła uwagę na to, że to finansowanie izb wytrzeźwień ze środków 

przeznaczonych na zabezpieczenie porządku publicznego – jak pokazuje 

praktyka – oznacza właśnie ich zamykanie i przerzucanie obowiązku opie-

ki nad osobami nietrzeźwymi na policję. Wskazała, że przywoływane jako 

wzór Centrum Interwencji Kryzysowej i  Przeciwdziałania Uzależnieniom 

w Bytomiu w pełni finansowane jest ze środków pochodzących z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich podał, że w resorcie spraw wewnętrznych 

opracowano modelową mapę rozmieszczenia placówek przystosowanych 

do przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości w Polsce. Przybliżony rocz-

ny koszt utrzymania placówki zgodnie w wymogami ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości wynosiłby około 1,2 miliona złotych.

Te wszystkie argumenty jednak nie były przekonujące dla ówczesnego mi-

nistra zdrowia, którego zdaniem zaproponowane rozwiązanie jest sprzeczne 

z wyrażoną w art. 165 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski zasadą samodziel-

58  I. Lipowicz, Stan ochrony praw…, s. 130.
59  Wystąpienie RPO z dnia 18 listopada 2013 roku do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska…
60  Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2017 r., poz. 1875.
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ności jednostek samorządu terytorialnego. Poglądu tego Minister Zdrowia 

jednak nie uzasadnił. Rzecznik Praw Obywatelskich, kontrargumentując to 

stanowisko, podniosła, że idąc tym tokiem rozumienia, w związku z tym, iż 

ustawodawca nakłada na jednostki samorządu terytorialnego liczne obowiąz-

ki, w każdym należałoby podnieść zarzut naruszenia art. 165 Konstytucji RP61.

Kwestie związane z dyskusją polityków na temat prawnych i społecznych 

aspektów nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości odbiły się szero-

kim echem w mediach. Trudno się nawet temu dziwić, sprawa była bowiem 

i nadal pozostaje wielce sporną i budzi kontrowersje. 

Niestety, dotychczasowe próby reformowania systemu dotyczącego izb 

wytrzeźwień czy szerzej – opieki nad osobami nietrzeźwymi nie przynoszą 

spodziewanych rezultatów. Co prawda przekształcanie izb w  nowoczesne 

ośrodki terapeutyczne jest pewnego rodzaju rozwiązaniem, jednakże nie ma 

jeszcze charakteru rozwiązania kompleksowego, przez co nie gwarantuje suk-

cesu. Dlatego też coraz częściej podnoszone są głosy wskazujące na potrzebę 

przywracania izb w miastach, w których je zlikwidowano (przypadek Rado-

mia, Kielc czy Jeleniej Góry)62. W chwili obecnej – na co zwracają uwagę A. 

Gronkiewicz i  A. Ziółkowska – „występuje paradoksalna sytuacja, w  której 

odpowiednie służby (Policja, służba medyczna) nie chcą zajmować się osoba-

mi nietrzeźwymi, a poszczególne jednostki samorządu terytorialnego likwi-

dują izby, nie tyle z powodu nieprzestrzegania w nich praw człowieka, ile ze 

względów finansowych, tj. z powodu zbyt małej ściągalności opłat w stosun-

ku do kosztów utrzymania izb (…). Trzeba zatem zgodzić się z postulatami 

nakazującymi zastanowić się nad reformą istniejącego systemu, modyfikacją 

struktury i funkcjonowania izb wytrzeźwień i zwiększeniem nacisku na pro-

filaktykę i terapię uzależnienia od alkoholu (…). Przy tym wszelkie działania 

61  Wystąpienie RPO z dnia 18 listopada 2013 roku do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska…
62  Por.: P. Matacki, Czy w Radomiu jest potrzebna izba wytrzeźwień, „Gazeta Wyborcza” z 14 marca 
2006 roku, wersja elektroniczna, http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,34309,3211077.html [dostęp: 
10.112017]; W. Kocela, Miasta skazane na wytrzeźwiałki, http://www.portalsamorzadowy.pl/poli-
tyka-i-spoleczenstwo/miasta-skazane-na-wytrzezwialki,20911.html [dostęp: 10.11.2017]; Ł. Prus, 
Pijany do szpitala. Koniec izby zatrzymań przy policji, „Gazeta Wyborcza – Radom” z 16 grudnia 
2015 roku, wersja elektroniczna, http://radom.wyborcza.pl/radom/1,143526,19362305,pijany-do-
-szpitala-koniec-izby-zatrzyman-przy-policji.html [dostęp: 10.11.2017], Izba wytrzeźwień w Rado-
miu już nie działa. Pijanych znowu wożą na oddział ratunkowy, http://www.echodnia.eu/radom-
skie/wiadomosci/radom/art/9255350,izba-wytrzezwien-w-radomiu-juz-nie-dziala-pijanych-zno
wu-woza-na-oddzial-ratunkowy,id,t.html [dostęp: 10.11.2017].
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ustawodawcze powinny być poprzedzone stosownymi konsultacjami społecz-

nymi, w których głos powinni zabrać wszyscy zainteresowani, tj. policjanci, 

lekarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele izb 

wytrzeźwień i placówek odwykowych. W dyskursie publicznym dotyczącym 

prawnych regulacji w zakresie izb wytrzeźwień podkreśla się: 

1)  niejasność przepisów dotyczących przyczyn doprowadzenia osoby 

nietrzeźwej do izby, 

2) niedoprecyzowanie zagadnienia, kiedy osoba zagraża sobie samej po 

spożyciu alkoholu,

 3) niedookreślenie, jakie zachowania należy uznać za powodujące zgor-

szenie w miejscu publicznym, 

4) zamienne stosowanie przez ustawodawcę terminów »stan nietrzeźwy« 

i »stan nietrzeźwości«, 

5) niekonstytucyjne stosowanie przymusu bezpośredniego i pobieranie 

opłat w izbach wytrzeźwień, 

6) nie zawsze prawidłowe zbieranie i przetwarzanie informacji na temat 

osób trafiających do izby wytrzeźwień, 

7) łamanie praw człowieka (w tym prawa do prywatności i intymności), 

8) nadużywanie środka przymusu w postaci pasów ochronnych, 

9) niewłaściwe traktowanie nietrzeźwych przez policjantów i straż miej-

ską przy dowożeniu do izby”63. 

W ostatnich latach organizowane są liczne konferencje, podczas których 

praktycy i teoretycy zastanawiają się nad potrzebą istnienia izb wytrzeźwień. 

Jedną z nich była konferencja pt. „Izby wytrzeźwień a prawa człowieka”. Zo-

stała ona zorganizowana w  czerwcu 2012 roku przez Komisję Praw Czło-

wieka przy Naczelnej Izbie Adwokackiej oraz Wydział Prawa Wyższej Szko-

ły Psychologii Społecznej. W podsumowaniu obrad uczestnicy konferencji 

uznali, że pomimo występowania wielu nieprawidłowości w funkcjonowa-

niu izb wytrzeźwień – wynikających zarówno z nieprecyzyjnych przepisów, 

jak i praktyki ich działania – izby są potrzebne. Zwracali jednak uwagę na to, 

że istnieje konieczność zadbania o godność osób w nich przebywających64.

63  A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska, Odpowiedzialność administracji publicznej… [dostęp: 
11.11.2017].
64  Ibidem.
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Otwarte więc pozostaje pytanie o sens istnienia izb wytrzeźwień, które 

mają tylu zwolenników, ilu przeciwników. Najprostszym rozwiązaniem by-

łoby powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, którego nadużycie skut-

kuje pobytem w  takim miejscu. Wszyscy jednak doskonale zdajemy sobie 

sprawę z  tego, że pozostaje to w  sferze pobożnych życzeń. Najnowsze ba-

dania dowodzą, że dramatycznie obniża się wiek młodych ludzi sięgających 

po alkohol, chociaż zauważyć należy, że regularnie spada liczba nieletnich, 

którzy trafiają do izb wytrzeźwień. Najprawdopodobniej jest to jednak wy-

nikiem coraz mniejszej liczby działających izb wytrzeźwień. Niestety, nadal 

faktem pozostaje, że Polacy nadużywają alkoholu.

Tak więc nie sens istnienia izb wytrzeźwień jest tu najważniejszy, ale 

sposób, w jaki traktuje się tam człowieka, który nawet pijany, nie przestaje 

nim być.
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Stowarzyszenie Badań nad Źródłami
i Funkcjami Prawa

„FONTES”
Oddział w Sosnowcu

Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział 
w Sosnowcu uprzejmie zaprasza na seminarium naukowe, na temat:

Bezpieczeństwo i higiena służby w służbach mundurowych 

na przykładzie ustawy o Policji

Seminarium odbędzie się dnia 5 października 2019 r. (sobota) w sali 005 
Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, przy ul. Kilińskiego 43. Początek 
seminarium o godz. 11.30. 
Referat wprowadzający do dyskusji wygłosi prof. nadzw. dr hab. Marian 
Andrzej Liwo, wieloletni członek Stowarzyszenia Badań nad Źródłami 
i Funkcjami Prawa. 



 



Drodzy Czytelnicy, Sympatycy Forum Myśli Instytucjonalnej,

ponownie korzystamy z  okazji przekazania garści informacji na temat 

działalności naszego stowarzyszenia będącego przecież partnerem instytu-

cjonalnym FONTES. 

W pierwszej kolejności chcemy poinformować o organizowanej przez Fo-

rum konferencji międzynarodowej, która odbędzie się w dniach 20-21 lutego 

2020 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jej tematem prze-

wodnim będą wyzwania współczesnego świata, co ujęliśmy zbiorczo w tytule 

„Institutions and Survival. Social Order for 21st Century”. Przygotowujemy 

się do tego od jakiegoś już czasu, by zorganizować wydarzenie, które odbije 

się – mamy nadzieję – szerokim echem w krajowych kręgach akademickich. 

W każdym razie zapowiada się na pewno bardzo ciekawie! Zaproszenie do 

współorganizacji wydarzenia przyjęła sieć badawcza WINIR (World Inter-

disciplinary Network for Institutional Research), której lider – prof. Geof-

frey Hodgson (Loghborough University in London) – uświetni spotkanie 

poprzez wygłoszenie wystąpienia wiodącego. Drugim keynote speakerem 

będzie prof. Laszlo Csaba (Corvinus University in Budapest), uznany ba-

dacz stosunków międzynarodowych i procesów politycznych współczesne-

go świata. Ponadto w poszczególnych panelach głos zabiorą znamienitości 

polskiego świata nauki, w tym m.in. prof. Jerzy Wilkin, prof. Andrzej Szahaj 

i prof. Wojciech Czakon. Zapowiada się więc prawdziwa uczta intelektual-

na, na którą serdecznie zapraszamy Czytelników FONS i  członków FON-

TES. Zaproszenie na konferencję i  szczegóły organizacyjne można znaleźć 

na stronie Forum www.forummi.pl. Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy 

do końca listopada br. 

Chcemy też poinformować o wydarzeniu, które miało miejsce w Krako-

wie w październiku 2018 roku, a mianowicie o trzecim seminarium Forum. 

Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać dwóch niezwykle interesują-

cych wystąpień, które stały się później przyczynkiem do długiej i owocnej 

dyskusji. Jako pierwszy wygłosił swój referat prof. Thomas Apolte z  Uni-

wersytetu w Münsterze w Niemczech zatytułowany „Checks, Balances, and 

the Stability of Democracy. An Economic Analysis”. Przedstawił w nim eko-

nomiczne uzasadnienie trójpodziału władzy w  systemie demokratycznym, 
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umiejętnie łącząc wytyczne analizy ekonomicznej z problematyką systemów 

politycznych. Drugi referat pt. „Economic Perspectives on Law. The Case of 

Constitutions” wygłosiła dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniawska z Uniwer-

sytetu Warszawskiego. Przedstawiła w nim dorobek współczesnej ekonomii 

konstytucyjnej oraz wyzwania stojące przed tym nurtem badawczym. Ze 

względu na duże zainteresowanie słuchaczy tematem seminarium zakończy-

ło się późno, ale chyba każdy wyszedł z niego z poczuciem satysfakcji. Na-

stępne – czwarte – seminarium Forum odbędzie się w Białymstoku w paź-

dzierniku br., ale o tym będziemy informować później. 

Z instytucjonalnym pozdrowieniem,

 Sławomir Czech

 Forum Myśli Instytucjonalnej






