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IDEA ZESZYTU NAUKOWEGO 
 

24 lutego 2022 r. to dzień, w którym zmienił się obraz współczesnego świata. W nocnym 
orędziu do narodu Władimir Putin ogłosił początek „wojskowej operacji specjalnej”, która 
według niego miała na celu obronę ludności Donbasu przed „ludobójstwem” oraz 
„demilitaryzację i denazyfikację Ukrainy”. Podstawą do wszczęcia agresji na Ukrainę miały 
być prośby samozwańczych „republik” separatystycznych o udzielenie pomocy i obronę 
ludności. Około godziny 8 czasu polskiego, wojska armii rosyjskiej przekroczyły granice od 
strony północnej i wkroczyły na Ukrainę. Preteksty do tej inwazji to kłamstwa i manipulacje 
przygotowywane przez rosyjską propagandę od dłuższego czasu. 

Agresja Rosji wywołała szereg bardzo negatywnych skutków m.in. gospodarczych 
i społecznych. Trwający konflikt odciska swoje piętno nie tylko w Ukrainie, lecz także na 
pozostałych krajach na całym świecie.  

Zeszyt Naukowy, który oddajemy w ręce Czytelników składa się z dziesięciu artykułów. 
Publikacja prezentuje  aktualne i ważne problemy związane z konfliktem zbrojnym.  
Mam nadzieję, że lektura niniejszych artykułów stanie się podstawą do ciekawej i burzliwej 
dyskusji, która w przypadku prac naukowych powinna mieć miejsce. 
 

Redaktor tematyczny zeszytu 

Artur Kuchciński 

 

 

Cały zespół autorski oraz społeczność akademicka Staropolskiej Akademii Nauk 

Stosowanych w Kielcach pragnie wyrazić swoją solidarność z narodem 

ukraińskim oraz zdecydowanie potępić agresję Rosji na wolną,  

niepodległą i suwerenną Ukrainę. 
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Eliza Sułkiewicz 
 
 

ANALIZA UDZIELONEGO WSPARCIA  
PRZEZ POLSKĘ UKRAINIE  

I JEJ OBYWATELOM W 150. DNIU  
AGRESJI ZBROJNEJ ROSJI 

 
 

WSTĘP 
Nad ranem 24 lutego 2022 r. wojska rosyjskie przekroczyły granicę z Ukrainą, rozpoczęły się 
ataki rakietowe na ukraińskie obiekty strategiczne, przede wszystkim lotniska i bazy 
wojskowe. Ludność (głównie kobiety i dzieci) rozpoczęła masową migrację do krajów 
ościennych: Polski, Słowacji, Węgier czy Rumunii.  

Nagły napływ ludności na terytorium Polski spowodował skokową dynamikę niemalże 
wszystkich wskaźników ekonomicznych kraju – począwszy od oczywistych danych 
demograficznych, poprzez poziom konsumpcji, popyt i podaż dóbr i usług, a skończywszy na 
kluczowych w skali gospodarki – poziomie PKB oraz stopie inflacji.  

Migracja do Polski blisko 5 mln osób w ciągu 5 miesięcy spowodowała niespotykany  
w ostatnich dziesięcioleciach skok popytu na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych,  
a w mniejszym stopniu również na rynku finansowym. Jednym z pierwszych sektorów,  
w jakim społeczeństwo odczuło gwałtowny wzrost cen, był rynek nieruchomości, na którym 
już po dwóch miesiącach od wybuchu wojny notowano dwucyfrowy wzrost procentowy cen 
mieszkań1. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 r. w porównaniu  
z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 15,5%, gdzie wartość tego samego wskaźnika  
w styczniu 2022 r, wyniosła 9,4%2. 

                                                      
1  https://sonarhome.pl/blog/artykuly/wojna-i-rynek-mieszkan-zmiany-cen-i-stawek-najmu [dostęp 15.07.2022]. 
2  https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-

konsumpcyjnych-pot-inflacja-/miesieczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-od-1982-
roku/ [dostęp 15.07.2022]. 
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MIGRACJA MIESZKAŃCÓW UKRAINY OD WYBUCHU WOJNY 
Dane Organizacji Narodów Zjednoczonych wskazują, że na dzień 14 lipca 2022 r. na terenie 
Europy przebywa ponad 5,8 mln indywidualnych uchodźców z Ukrainy3. Od początku wojny  
z Ukrainy wyjechało blisko 9,2 mln osób, w tym ponad 1,6 mln do Federacji Rosyjskiej – 
przypuszczalnie zdecydowana większość z nich to Rosjanie. 

Zgodnie z komunikatem Straży Granicznej z dnia 17 lipca 2022 r., od początku agresji 
Rosji na Ukrainę granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 4,85 mln uchodźców. W tym 
samym okresie odprawiono z Polski na Ukrainę 2,9 mln osób, co daje przyrost ludności Polski 
o blisko dwa mln4. Należy także uwzględnić, że obywatele Ukrainy przekraczają granicę  
z Polską również od strony pozostałych państw ościennych – przede wszystkim Czech  
i Słowacji, a także opuszczają terytorium Polski kierując się do innych krajów, zwłaszcza 
Niemiec. Trudności w oszacowaniu pozostających na terenie Polski uchodźców z Ukrainy 
powoduje głównie brak ewidencji przepływu osób wewnątrz Unii Europejskiej, a także 
zjawisko nielegalnego przekraczania granicy ukraińsko-polskiej przez osoby do tego 
nieuprawnione, w tym przez mężczyzn – Ukraińców w wieku poborowym. Zgodnie  
z informacjami przekazanymi przez rzecznika Komendanta Głównego SG, w okresie od  
24 lutego do 7 czerwca 2022 r. do Polski z Ukrainy wjechało 432 tys. obywateli Ukrainy – 
mężczyzn w wieku 18–60 lat5. Brak jest dostępnych szacunków dotyczących wartości 
analogicznego wskaźnika w przypadku granicy Ukrainy z pozostałymi sąsiadami. 

Na dzień 13 lipca 2022 r. nadano ponad 1,22 mln numerów PESEL obywatelom Ukrainy 
i członkom ich rodzin6. Zdecydowanie najwięcej rejestracji miało miejsce w województwie 
mazowieckim (21%), następnie w województwach: dolnośląskim (11%), śląskim  
i małopolskim (po 10%) i wielkopolskim (9%), a najmniej w podlaskim (2%). 

Jak wynika z Raportu o uchodźcach z Ukrainy w największych polskich miastach, 
opracowanego przez Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich im. Pawła 
Adamowicza, w marcu 2022 r. polskie miasta i otaczające je gminy gościły prawie 70% 
spośród wszystkich obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny  
i którzy mieszkali tu wcześniej – ponad 2 mln 200 tys. osób7. Efektem tej migracji jest 
skokowy wzrost populacji największych polskich miast. W wyniku porównania danych 
Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 grudnia.2021 r. oraz danych uzyskanych  

                                                      
3  Sytuacja Uchodźców na Ukrainie. Portal Danych Operacyjnych UHNCR, www.data.uhncr.org, [dostęp 

14.07.2022]. 
4  Komunikat Straży Granicznej z dnia 14 lipca 2022 r., www.twitter.com, @Straz_Graniczna, [dostęp 

14.07.2022]. 
5  https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36486841-wbrew-zakazowi-z-ukrainy-do-polski-wjechalo-432-tys-

mezczyzn-objetych-mobilizacja, [dostęp 18.07.2022]. 
6  https://data.unhcr.org/en/dataviz/226?sv=54&geo=10781, [dostęp 18.07.2022]. 
7  Miejska gościnność: wielki wzrost, wyzwania i szanse. Raport o uchodźcach z Ukrainy w największych 

polskich miastach, Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, 2022, s. 12. 
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w badaniu przeprowadzonym przez Centrum Analiz i Badań UMP w marcu 2022 r. 
oszacowano procentowy wzrost liczby mieszkańców dwunastu największych miast w Polsce.  

 

 

Wykres 1. Procentowy wzrost liczby mieszkańców 12 największych miast Polski  
w I kwartale 2022 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Miejska gościnność: wielki wzrost, wyzwania i szanse. Raport o uchodźcach  
z Ukrainy w największych polskich miastach, Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, 

2022, s. 18-40. 

CHARAKTERYSTYKA POMOCY FINANSOWEJ I MATERIALNEJ  
DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY 
Pomoc udzieloną przez Polskę na rzecz Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym można 
podzielić na kilka obszarów: pomoc militarną (przede wszystkim broń, sprzęt taktyczny  
i wyposażenie) na rzecz armii ukraińskiej, a także pomoc medyczną, materialną i logistyczną 
skierowaną zarówno do osób przebywających na Ukrainie, jak i bezpośrednio na rzecz 
uchodźców. Oszacowanie wartości pomocy jest bardzo trudne ze względu na liczne  
i zróżnicowane jej źródła, tak instytucjonalne, jak i prywatne.  

Z danych udostępnionych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów RP wiadomym jest, 
że pod koniec czerwca 2022 r. wartość pomocy militarnej przekazanej na Ukrainę wyniosła 
ponad 1,8 mld euro (tj. około 8,7 mld zł), co czyni Polskę największym donatorem armii 
ukraińskiej w całej Europie oraz drugim na świecie, po Stanach Zjednoczonych8. 

                                                      
8  https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/8479577,dworczyk-pomoc-ukraina-polska.html [dostęp 

14.07.2022]. 
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Jeżeli chodzi o pomoc o charakterze humanitarnym, od samego wybuchu wojny jest ona 
świadczona zarówno przez instytucje państwowe, jak też przedsiębiorstwa, organizacje 
pozarządowe i osoby prywatne.  

NARZĘDZIA POMOCOWE WDRAŻANE PRZEZ INSTYTUCJE 
PAŃSTWOWE W POLSCE 
Przez analizowane 150 dni wojny administracja publiczna wdrożyła liczne programy 
pomocowe na rzecz uchodźców o charakterze finansowym i materialnym. Poniżej 
zaprezentowano najistotniejsze narzędzia wsparcia, koordynowane zarówno na poziomie 
rządowym, jak i samorządowym.  

Uchwalona przez Sejm specjalna ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa9 przewiduje m.in. 
dopłaty do mieszkań dla Ukraińców oraz możliwości ubiegania się przez nich o podobne 
zasiłki i świadczenia, jakie przysługują polskim obywatelom. Poniżej zaprezentowano 
poszczególne rodzaje wsparcia wynikające z ustawy: 
− program 500 plus, zgodnie z którym na każde dziecko w rodzinie do ukończenia przez 

nie 18 lat, jeśli zamieszkuje wspólnie z rodzicem oraz pozostaje na jego utrzymaniu, 
przysługuje miesięcznie 500 zł, 

− zasiłek rodzinny na dziecko w wysokości od 95 do 135 zł miesięcznie w zależności  
od wieku dziecka, 

− zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 2.119 zł miesięcznie oraz specjalny zasiłek 
opiekuńczy wynoszący 620 zł miesięcznie dla członka rodziny osoby wymagającej 
opieki ze względu na niepełnosprawność, który w celu zapewnienia takiej opieki 
musiał zrezygnować z pracy zawodowej, 

− jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (czyli tzw. becikowe)  
w wysokości 1.000 zł, 

− świadczenie rodzicielskie w kwocie 1.000 zł miesięcznie wypłacane po urodzeniu 
dziecka jednemu z rodziców przez okres maksymalnie do 71 tygodni, 

− Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla Ukraińców w łącznej kwocie 12.000 zł na drugie  
i kolejne dzieci, które są w wieku od 12 do 35 miesięcy, 

− Świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł wypłacane corocznie na każde dziecko 
uczęszczające do szkoły aż do ukończenia przez nie 20 lat.  
Część świadczeń przewidzianych ustawą uzależniona jest od uzyskiwanego dochodu na 

członka rodziny – zasiłek rodzinny, świadczenia pielęgnacyjne oraz jednorazowa zapomoga  
z tytułu urodzenia się dziecka. 

Oprócz powyższych form wsparcia, Ukraińcy uprawnieni są do korzystania  
z dofinansowania żłobkowego (400 zł miesięcznie) oraz obejmuje ich pełen zakres dostępnej 
pomocy społecznej, przy czym wobec tej grupy narodowościowej nie są stosowane procedury 

                                                      
9  Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa, Dz.U. 2022 poz. 583. 
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dotychczasowego wywiadu środowiskowego, jak ma to miejsce w przypadku obywateli 
Polski. Dodatkowymi rozwiązaniami są jednorazowe świadczenia pieniężne dla Ukraińców 
chroniących się w Polsce przed działaniami wojennymi (każdej osobie przysługuje kwota  
300 zł) oraz dopłaty do mieszkań (od 16 marca każdy obywatel Polski, który przyjął pod swój 
dach oraz zapewnił utrzymanie uchodźcy z Ukrainy, może wnioskować o zwrot poniesionych 
z tego tytułu kosztów w wysokości 40 zł za dzień za każdą osobę – max. przez 120 dni). 
Należy przy tym podkreślić, że obywatelom Ukrainy, którzy mieszkali legalnie w Polsce przed 
wybuchem wojny, również należały się dofinansowania do mieszkań w wysokości 200 zł 
miesięcznie10. 

Poza powyższymi, ogólnokrajowymi narzędziami wsparcia osób migrujących z Ukrainy, 
na terenie Polski podejmowane były liczne inicjatywy samorządowe, takie jak zbiórki dóbr 
konsumpcyjnych, zapewnienie miejsc noclegowych czy wsparcie medyczne, prawne  
i psychologiczne. Przykładowo włodarze Lublina wdrożyli pakiet działań solidarnościowych  
i pomocowych na rzecz uciekających przed wojną, w ramach którego zapewniono m.in.: 
− 10 interwencyjnych punktów noclegowych z około 1100 miejscami, w których 

udzielono ponad 142 tys. noclegów oraz wydano ponad 204 tys. posiłków, 
− zwolnienie rodziców lub opiekunów dzieci ukraińskich z opłat w publicznych 

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych 
formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, 

− zwolnienie obywateli Ukrainy będących wychowankami burs szkolnych prowadzo-
nych przez Miasto Lublin z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie11’ 
Poddając charakterystyce zakres wsparcia finansowego z budżetu państwa i samorządów, 

należy również wspomnieć o środkach pozabudżetowych, przekazywanych uchodźcom 
systemowo przez instytucje międzynarodowe. Takim przykładem jest przede wszystkim 
Agencja ONZ do spraw Uchodźców (UNHCR). Pierwszy ośrodek Agencji został otwarty  
w Warszawie w dniu 21 marca 2022 r., a jego celem – tak jak kolejnych otwieranych  
w różnych miastach Polski, m.in. w Lublinie, Rzeszowie czy Krakowie – była rejestracja 
uchodźców z Ukrainy i kwalifikacja ich do programu pomocy finansowej. Każdej 
zakwalifikowanej osobie przyznawano wsparcie w wysokości 710 zł miesięcznie przez  
co najmniej trzy miesiące, z dodatkowymi 610 zł na każdego członka gospodarstwa 
domowego, do maksymalnej kwoty 2.540 zł na gospodarstwo domowe na miesiąc12. 

POMOC POZAPAŃSTWOWA NA RZECZ OBYWATELI UKRAINY 
Oprócz wsparcia wdrażanego przez aparat państwowy na rzecz Ukrainy i jej obywateli, 
różnorodna w swojej formie pomoc płynęła również ze strony rynku, jak i społeczeństwa. 

                                                      
10  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, Dz. U. 2001 nr 71 poz. 734. 
11  https://lublin.eu/lublin/aktualnosci/miasto-lublin-pomaga-obywatelom-ukrainy,9392,66,1.html, [dostęp 

15.07.2022]. 
12  https://www.unhcr.org/pl/13759-pomoc-finansowa-unhcr.html, [dostęp 15.07.2022]. 
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Bezpłatny transport uchodźców znad granicy polsko-ukraińskiej w głąb naszego kraju, zbiórki 
artykułów pierwszej potrzeby, organizacja noclegów (w tym remonty pomieszczeń w tzw. 
czynie społecznym), świadczenie nieodpłatnych usług medycznych (psychologicznych, 
dentystycznych, pediatrycznych itp.,) oraz wolontariat na niespotykaną od lat skalę,  
to najważniejsze spośród wielu form pomocy udzielonej przez społeczeństwo polskie na rzecz 
uchodźców. Nie ma możliwości oszacowania wartości tej pomocy, brak również 
scentralizowanego systemu ewidencji i koordynacji jej udzielania od początku wojny.  
Nie należy też zapominać o kosztach alternatywnych, często niewidocznych dla postronnego 
obserwatora. Takim przykładem jest chociażby utracony dochód branży hotelarskiej, która  
w odpowiedzi na apele wojewodów przyjęła do swoich obiektów uchodźców, otrzymując  
z budżetu państwa refundację kosztów mieszczącą się zwykle w przedziale 40-70 zł za 
osobodobę wraz z pełnym wyżywieniem, co jest kwotą nieadekwatnie niską w porównaniu do 
cen rynkowych obiektów dwugwiazdkowych i wyżej. Z badań ankietowych przeprowa-
dzonych przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego wynika, że w kwietniu 2022 r. blisko 
połowa badanych obiektów gościła 6,4 tys. uchodźców z Ukrainy13. Polski Holding Hotelowy, 
posiadający w swojej grupie kapitałowej 54 obiekty świadczące usługi hotelarskie, przez 
pierwsze trzy miesiące wojny udostępnił Ukraińcom ponad 100 tys. noclegów14. Utracony 
dochód wynikający z ograniczonej działalności komercyjnej obiektów hotelowych to pierwszy 
bezpośredni efekt wsparcia uchodźców. Rynek działa jak system naczyń połączonych, wśród 
których można chociażby wyróżnić branżę szkoleniową czy turystyczną. Dla nabywców z obu 
branż odczuwalnym efektem analizowanego wsparcia była mocno ograniczona dostępność 
miejsc noclegowych lub jej zupełny brak w wielu obiektach, co z kolei miało wpływ na 
mniejszy ruch turystyczny (spadek przychodów dla innych podmiotów typu punkty 
restauracyjne, sklepy z pamiątkami, komunikacja publiczna i prywatna itp.) oraz hamowało 
organizację wydarzeń typu szkolenia dla firm, konferencje branżowe i inne wymagające 
zakwaterowania ich uczestników (spadek przychodów dla przedsiębiorców organizujących 
szkolenia oraz ich podwykonawców – trenerów, zaplecza logistycznego, obsługi cateringowej 
itp.). Straty, o których mowa powyżej, są trudne do oszacowania w wartościach pieniężnych 
również ze względu na potencjalnie wyższe stawki świadczonych komercyjnie usług przez 
obiekty hotelowe. Ograniczona podaż miejsc w obiektach wobec przeważającego ją popytu  
ze strony nabywców w sposób naturalny mogła spowodować wzrost cen za zakwaterowanie  
i wyżywienie. Jest to naturalny mechanizm ekonomiczny i w związku z tym np. turyści stawali 
przed dylematem poniesienia wyższych niż dotychczas kosztów lub rezygnacji z wyjazdu  
z noclegiem, względnie ograniczenia liczby noclegów.   

                                                      
13  https://www.money.pl/gospodarka/to-beda-pierwsze-popandemiczne-wakacje-co-dalej-z-uchodzcami-

mieszkajacymi-w-hotelach-6770928166714336a.html, [dostęp 19.07.2022]. 
14  op.cit. 
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Organizacje pozarządowe tworzące w Polsce tzw. trzeci sektor, działające co do zasady 
non-profit i niezwiązane instytucjonalnie z administracją publiczną, wykazały dużą 
aktywizację w zakresie organizacji pomocy na rzecz Ukrainy i uchodźców. Wymienić tutaj 
należy przede wszystkim takich przedstawicieli NGO, jak Centrum Pomocy 
Międzynarodowej, Polski Czerwony Krzyż, Polska Akcja Humanitarna, Polska Misja 
Medyczna czy Caritas Polska. Brak jest systemu zbiorczej analizy inicjatyw realizowanych 
przez trzeci sektor w związku z wojną rosyjsko-ukraińską, niemniej o skali tych inicjatyw 
świadczy chociażby wykaz prowadzony przez Portal Organizacji Pozarządowych ngo.pl, 
obejmujący zbiórki prowadzone przez ponad 70 podmiotów non-profit w ramach akcji Pomoc 
Ukrainie15.  

Wartości pomocy są zróżnicowane przede wszystkim ze względu na wielkość i skalę 
działania udzielających jej podmiotów. Przykładowo Fundacja Siepomaga udostępniała na 
dzień 14 lipca 2022 r. ponad 100 zbiórek na rzecz Ukrainy i jej obywateli16. Wśród tych  
o największej wartości wymienić należy m.in.: 
− Ogólnopolską zbiórkę NA POMOC UKRAINIE, prowadzoną od 23 lutego 2022 r. 

przez Fundację Siepomaga, w ramach której zebrano ponad 53 mln zł od blisko  
500 tys. osób; 

− SOS Ukraina, założoną 1 lutego 2022 r. przez Polską Akcję Humanitarną w obliczu 
spodziewanej eskalacji konfliktu zbrojnego w obwodach donieckim i ługańskim,  
w ramach której zebrano prawie 31,5 mln zł od ok. 884 tys. darczyńców;  

− SOS dla dzieci Ukrainy, prowadzoną przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce  
w Polsce; od 25 lutego 2022 r. pozyskano kwotę ponad 4,7 mln zł; 

− Pomoc dla Ukrainy, zorganizowaną przez polskich przedsiębiorców (Pracodawcy RP, 
Corporate Connections, BNI Polska, Polska Rada Biznesu, Konfederacja Lewiatan, 
Związek Pracodawców Business Centre Club oraz Polsko-Ukraińska Izba 
Gospodarcza); od 2 marca 2022 r. zebrano ponad 2 mln zł na pomoc obywatelom 
ukraińskim uciekającym przed wojną; 

− Ewakuacja dzieci z domów dziecka i pieczy zastępczej z Ukrainy, założoną  
28 lutego 2022 r. przez Fundację Happy Kids, wspartą przez blisko 6,5 tys. osób na 
łączną kwotę mln zł; 
Pomoc dla Dzieci z Domu Dziecka w Mariupolu, założoną 5 kwietnia 2022 r. przez 

Fundację „Gdy liczy się czas”, w ramach której zebrano ponad 120 tys. zł. 
Jeżeli chodzi o pomoc rzeczową w postaci żywności, artykułów higienicznych i chemii 

gospodarczej, odzieży itp., inicjatywy w tym zakresie podejmowane były od samego początku 
wojny zarówno w sposób usystematyzowany przez instytucje, jak i spontanicznie przez osoby 
prywatne, które pomagały w ramach grup wolontariackich typu Widzialna Ręka, jak też 
indywidualnie. Próbę skoordynowania pomocy humanitarnej kierowanej do osób 

                                                      
15  https://publicystyka.ngo.pl/badzmy-solidarni-z-ukraina, [dostęp 14.07.2022]. 
16  https://www.siepomaga.pl/ukraina, [dostęp 14 lipca 2022]. 
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przebywających na terytorium Ukrainy, a także do obywateli Ukrainy, którzy są już na 
terytorium Polski, podjęła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządową Agencją 
Rezerw Strategicznych oraz właściwymi wojewodami. Utworzono w tym celu rządowy portal 
pomagamukrainie.gov.pl, zapraszając do współpracy organizacje pozarządowe – fundacje, 
stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego,  
przedsiębiorstwa, oraz osoby prywatne. Na dzień 14 lipca 2022 r. w wykazie prowadzonym na 
przedmiotowym portalu widniało ponad 70 punktów zbiórek rzeczowych, z czego prawie 
wszystkie to akcje organizowane przez podmioty NGO17.  

WPŁYW POMOCY OBYWATELOM UKRAINY NA SYTUACJĘ 
SPOŁECZNĄ I GOSPODARCZĄ POLSKI  
Skokowy wzrost liczby populacji w danym regionie ma swoje oczywiste konsekwencje we 
wszystkich obszarach funkcjonowania tego regionu, czy to w usługach publicznych (chociażby 
drożność transportu miejskiego, zaopatrzenia w media, gospodarki odpadami, ale również 
zapewnienia bezpieczeństwa przez policję, dostępu do opieki medycznej i szkolnictwa), czy na 
rynku dóbr i usług konsumpcyjnych (kwestie zaopatrzenia w żywność i odzież, dobra trwałego 
użytku, jak mieszkania, sprzęt RTV/AGD czy samochody, jak również zapewnienia miejsc 
noclegowych).  

Nagłe zwiększenie grona obywateli/konsumentów o ponad 50%, jak to zanotowano  
w I kwartale 2022 r. w Rzeszowie, czy o 1/3, tak jak to miało miejsce w Gdańsku  
czy Katowicach18, stanowi nie tylko duże wyzwanie dla włodarzy tych miast, lecz także dla 
wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku – przedsiębiorstw i osób fizycznych. 

Autorzy Raportu o uchodźcach z Ukrainy w największych polskich miastach już  
w kwietniu 2022 r. wskazywali na potencjalne zagrożenia wynikające z nagłego wzrostu 
populacji Polski spowodowanego falą migrantów z Ukrainy, mogące skutkować napięciami 
społecznymi na tle narodowościowym19. Wśród najistotniejszych ryzyk napięć wskazano 
przede wszystkim: 
− poczucie niesprawiedliwości wśród Polaków związane ze skalą otrzymanej przez 

Ukraińców pomocy socjalnej i finansowej, 
− rywalizację na rynku pracy skutkującą trudnościami w znalezieniu zatrudnienia lub 

niższymi stawkami wynagrodzeń, 
− dynamiczny wzrost cen mieszkań na wynajem,  
− niepewność związaną z utrzymaniem dotychczasowego poziomu jakości i dostępności 

usług opiekuńczych i edukacyjnych. 

                                                      
17  https://www.pomagamukrainie.gov.pl/chce-pomoc/prywatnie/zbiorki-rzeczowe, [dostęp 14.07.2022]. 
18  Wykres 1. 
19  Miejska gościnność: wielki wzrost, wyzwania i szanse. Raport o uchodźcach z Ukrainy w największych 

polskich miastach , op.cit., s. 13. 
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Powyższe ryzyka w dużej mierze zmaterializowały się, o czym świadczą chociażby 
nasilające się negatywne zjawiska na rynku pracy. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu 
Statystycznego, na koniec lutego 2022 r. bezrobocie w Polsce wynosiło 5,5%, a liczba 
bezrobotnych przekraczała 920 tys.20 Już dwa miesiące po wybuchu wojny Stowarzyszenie 
STOP Nieuczciwym Pracodawcom informowało publicznie o coraz częstszych przypadkach 
niezgodnych z prawem praktyk polegających przede wszystkim na obniżaniu przez 
przedsiębiorców stawki wynagrodzenia za pracę poniżej dozwolonego minimalnego progu  
w 2022 r., tj. poniżej 3.010 zł brutto w przypadku umowy o pracę lub poniżej 19,70 zł brutto  
za godzinę w przypadku umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług21. Skargi, które 
wpływają do Stowarzyszenia, dotyczą w dużej mierze branż: gastronomicznej i hotelarskiej, 
cieszących się szczególnym zainteresowaniem Ukraińców. Polacy otrzymują ze strony swoich 
pracodawców informacje o obniżeniu dotychczasowego wynagrodzenia, lub alternatywnego 
rozwiązania w postaci utraty pracy, ponieważ na ich miejsce czekają chętni do zatrudnienia 
obywatele Ukrainy. Zdaniem przedstawicieli Stowarzyszenia zjawisko powierzania cięższej 
pracy za niższe wynagrodzenie nasila się i bardzo prawdopodobne są reperkusje społeczne, 
gdy społeczeństwo będzie winić pracowników z Ukrainy za obniżenie poziomu wynagrodzeń 
czy konkurencyjności Polaków na rynku pracy22. 

Pod koniec czerwca 2022 r. rząd podjął decyzję o kontynuacji wsparcia finansowego 
powyżej 120 dni dla rodzin goszczących pod swoim dachem uchodźców z Ukrainy jedynie  
w szczególnych przypadkach: pomocy osobom, które mają orzeczenie o niepełnosprawności 
lub stopniu niepełnosprawności, seniorom, kobietom w ciąży, osobom wychowującym dzieci 
do 12. miesiąca życia oraz tym, którzy samotnie sprawują opiekę nad co najmniej trojgiem 
dzieci23. Pozostałe osoby, w szczególności osoby w wieku produkcyjnym zdolne podjąć pracę, 
nie będą już objęte systemem przedmiotowej pomocy. Rezygnacja rządu polskiego z dalszego 
wsparcia spotkała się z akceptacją większości Polaków, którzy wzięli udział w badaniu 
przeprowadzonym przez Fundację Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na 
zlecenie Rzeczpospolitej24. Podobne nastroje wynikają z badań realizowanych przez 
Uniwersytet Warszawski w czerwcu 2022 r. – zdecydowana mniejszość Polaków uważa,  
że uchodźcy z Ukrainy powinni mieć dostęp do różnorodnych form pomocy społecznej  
w takim samym zakresie jak obywatele polscy – jedynie 28% badanych jest za równym 

                                                      
20  Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu lutego 2022 r., Główny Urząd Statystyczny, 

https://stat.gov.pl/-obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani- 
i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-lutego-2022-r-,2,115.html, dostęp: 18.07.2022 r. 

21  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r., Dz.U. 2021 poz. 1690. 

22  https://stopnieuczciwympracodawcom.pl/media-o-nas/, dostęp: 18.07.2022 r. 
23  https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/5521901,uchodzcy-wsparcie-brak-przedluzenia.html, [dostęp 

19.07.2022]. 
24  https://www.rp.pl/cudzoziemcy/art36563971-przedluzenie-wyplat-40-zl-za-goscine-uchodzcow-ale-pod-

pewnymi-warunkami, [dostęp 15.07.2022]. 
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dostępem do świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych, np. 500 plus, zaś niewiele więcej, bo 
31% respondentów opowiada się za równym dostępem do pomocy społecznej25.  
W oczekiwania Polaków wpisuje się także sam rząd, który od 1 lipca nie chce już finansować 
noclegu i wyżywienia dla ukraińskiego uchodźcy. Rząd chce, by Ukraińcy usamodzielniali się26. 

Należy podkreślić, iż na przestrzeni kolejnych miesięcy wojny rosyjsko-ukraińskiej 
notowane jest wyraźne zmniejszenie skali pomocy Polski na rzecz Ukrainy i jej migrantów ze 
strony osób fizycznych. Spadek zaangażowania osób prywatnych w różne formy pomocy 
Ukraińcom widoczny jest bardzo wyraźnie chociażby przy okazji kolejnych zbiórek 
prowadzonych w miejscach publicznych, podczas imprez charytatywnych czy też akcji 
organizowanych przez podmioty sektora NGO. Za przykład mogą posłużyć inicjatywy 
Fundacji Wiosna – cykliczna Szlachetna Paczka oraz debiutująca w II połowie 2022 r. 
Solidarna Paczka. Szlachetna Paczka jest marką rozpowszechnioną w społeczeństwie od 21 lat, 
w ramach której darczyńcy (instytucje, osoby prywatne) przygotowują paczki z dobrami 
przede wszystkim materialnymi dla osób będących – nie ze swojej winy – w trudnej sytuacji 
finansowej. Jednym z podstawowych ogniw tej akcji są wolontariusze, którzy weryfikują  
i kwalifikują zgłoszone rodziny oraz współpracują z darczyńcami w zakresie przygotowania 
paczek, które następnie dostarczają obdarowanym podczas tzw. weekendu cudów. Analogiczny 
system organizacji został przyjęty w Solidarnej Paczce, która – oprócz uruchomionej 
dedykowanej kampanii marketingowej – korzystała w dużej mierze z dotychczas 
wypracowanej w społeczeństwie świadomości marek Fundacja Wiosna oraz Szlachetna 
Paczka. Na podstawie danych liczbowych ex-post zauważyć należy przede wszystkim dużo 
mniejsze zaangażowanie poszczególnych grup w akcję Solidarna Paczka. O ile w ostatniej 
edycji Szlachetnej Paczki uczestniczyło blisko 13 tys. wolontariuszy, o tyle w Solidarnej 
Paczce było ich mniej niż 1 tys. Przełożyło się to z pewnością na możliwą do osiągnięcia skalę 
pomocy – Szlachetna Paczka objęła nią bowiem ponad 17 tys. rodzin (45 tys. osób), zaś 
Solidarna Paczka jedynie 1119 rodzin (poniżej 3800 osób). Również hojność darczyńców nie 
była tak duża jak w Szlachetnej Paczce, gdzie w ostatniej edycji średnia wartość pomocy dla 
rodziny przekroczyła 4 tys. zł. W Solidarnej Paczce wskaźnik ten wyniósł poniżej 3200 zł27. 

PODSUMOWANIE 
Zgodnie z prawami ekonomii rządzącymi wolnym rynkiem, zwiększony popyt skutkuje 
zwiększeniem podaży oraz zwiększeniem cen produktów i usług. Od 24 lutego 2022 r., czyli 
od agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę, kraj ten opuściło ponad 9,1 mln osób, przy czym 
szacuje się, że w 150. dniu od wybuchu wojny w Polsce przebywa ponad 3 mln uchodźców. 

                                                      
25  Społeczna percepcja uchodźców z Ukrainy, migrantów oraz działań podejmowanych przez rząd Mateusza 

Morawieckiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2022, s. 33-34. 
26  https://londynek.net/wiadomosci/article?jdnews_id=86951, [dostęp 15.07.2022]. 
27  https://media.szlachetnapaczka.pl, [dostęp 15.07.2022]. 
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Przy dotychczasowej liczebności populacji w Polsce, wynoszącej niewiele ponad 38 mln osób, 
Ukraińcy stanowią w lipcu 2022 r. prawie 10% ludności naszego kraju. 

Brak jest sumarycznych danych dotyczących wartości pomocy udzielonej uchodźcom  
z Ukrainy przez stronę polską (zarówno pomoc instytucjonalną, jak i osoby fizyczne), niemniej 
ponad trzy mln osób posiadają doskonale zauważalną przez krajowy rynek konsumpcyjny siłę 
nabywczą – zwłaszcza w zakresie dóbr żywnościowych i chemii gospodarczej, środków 
higieny osobistej, nieruchomości (głównie mieszkań na wynajem), oświaty i opieki medycznej. 
Towary i usługi konsumowane przez Ukraińców na terenie Polski to dodatkowa, nie 
występująca przed wybuchem wojny, wartość popytu na rynku. 

150 dni wojny to również zmieniające się nastroje społeczne wśród Polaków, bazujące  
w coraz większym stopniu o własne doświadczenia i obserwacje uchodźców z Ukrainy, którzy 
nie są grupą homogeniczną ani pod względem statusu majątkowego i wykształcenia, ani 
oczekiwań wobec standardów bytowych. Jednym z problemów jest niechęć migrantów  
do kwaterowania ich na terenach wiejskich, czego przykładem są cytowane w niniejszym 
artykule dane Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich, a także coraz liczniejsze 
relacje dziennikarskie pokazujące roszczeniowe postawy uchodźców, przykładowo 
relokowanych z hoteli do obiektów gminnych na terenach wiejskich28.  

W 150. dniu wojny rosyjsko-ukraińskiej wojska najeźdźcy okupują Krym oraz ziemie  
w południowo-wschodnim pasie Ukrainy, począwszy od Odessy, przez Mariupol aż po 
Charków. Rosjanie regularnie prowadzą ostrzały przygranicznych miejscowości w obwodach 
czernihowskim, sumskim i charkowskim. 80% powierzchni Ukrainy jest wolne od działań 
wojennych i tam właśnie obserwowany jest powrót mieszkańców oraz stopniowe przywracanie 
funkcjonowania sprzed 24 lutego 2022 r. Niezależnie od tego, ile jeszcze potrwa wojna i jakich 
ofiar nie pochłonie, świat – a szczególnie Europa – przez długie lata będą odczuwać skutki 
agresji rosyjskiej na Ukrainę, zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i społecznym. 
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ANALIZA UDZIELONEGO WSPARCIA  
PRZEZ POLSKĘ UKRAINIE I JEJ OBYWATELOM  

W 150. DNIU AGRESJI ZBROJNEJ ROSJI 
 

Streszczenie 
Od 24 lutego 2022 r., czyli od agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę, kraj ten opuściło ponad  
9,1 mln osób, przy czym szacuje się, że w 150. dniu od wybuchu wojny w Polsce przebywa ponad 3 mln 
uchodźców. Przy dotychczasowej liczebności populacji w Polsce, wynoszącej niewiele ponad 38 mln 
osób, Ukraińcy stanowią w lipcu 2022 r. prawie 10% ludności naszego kraju. Celem artykułu była 
analiza różnorodnych form pomocy udzielonej przez stronę polską (administrację publiczną, podmioty 
komercyjne oraz trzeciego sektora czy też osoby prywatne) Ukrainie i jej mieszkańcom, przede 
wszystkim uchodźcom, którzy znaleźli się na terytorium Polski po wybuchu wojny. Podjęto również 
próbę oszacowania skutków tej pomocy – zarówno w wymiarze gospodarczym, jak też społecznym, oraz 
ryzyka wystąpienia niekorzystnych zjawisk w obu wymiarach, takich jak chociażby zwiększenie 
bezrobocia na rynku pracy czy konflikty narodowościowe. 
 
Słowa kluczowe: pomoc Ukrainie, inflacja, polityka społeczna, wojna rosyjsko-ukraińska, skutki 
ekonomiczne wojny, skutki społeczne wojny. 
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BEZPIECZEŃSTWO POLSKI  
W ASPEKCIE PROBLEMÓW ENERGETYCZNYCH  

WYWOŁANYCH AGRESJĄ ROSJI NA UKRAINĘ 
 
 

WSTĘP 
Zjawiska ujawnione po agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. jednoznacznie wskazały na 
ścisły związek problemów energetycznych z wydarzeniami geopolitycznymi i bezpieczeń-
stwem państwa. Pierwszym symptomem strategicznej roli surowców energetycznych były 
niedobory paliw, które pojawiły się w Polsce już w dniu agresji Rosji na Ukrainę. Wynikały 
one z efektu społecznej paniki, równocześnie wskazując na słabą wydolność systemu 
logistycznego paliw w Polsce. Kierując się zasadami predykcji można przewidzieć skutki 
niedoborów paliw spowodowanych paniką zagregowane z ewentualnymi potrzebami służb 
mundurowych, które mogły wyniknąć w przypadku zaatakowania Polski przez Rosję. 
Trwająca wojna Rosyjsko-Ukraińska z każdym następnym dniem przynosi pogłębianie się 
kryzysu energetycznego i jasno wskazuje na militarne znaczenie surowców energetycznych.  

Bezpieczeństwo paliwowe państwa jest to stan umożliwiający bieżące pokrycie 
zapotrzebowania odbiorców na ropę naftową, produkty naftowe i gaz ziemny, w określonej 
wielkości i czasie, w stopniu umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie gospodarki. Polski 
rynek paliw płynnych swym zasięgiem obejmuje dwa segmenty, a mianowicie rynek hurtowy, 
na którym to rynku ewentualni pośrednicy w obrocie paliwami zaopatrują się u polskich 
producentów jak również rynek detaliczny, z kolei gdzie produkty paliwowe dystrybuowane są 
przez funkcjonujące stacje paliw do klientów indywidualnych29. 

Polski rynek paliw na dzień dzisiejszy jest wart około 100 mld zł. Ze względu na fakt,  
iż daniny na rzecz państwa oscylują około 50% wartości obrotów, roczne dochody państwa 

                                                      
29  K. Leszkiewicz-Kędzior, Asymetryczne dostosowania cenowe na rynku paliw, Wyd. UŁ, Łódź 2014, s. 45. 
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z obrotu paliwami, tak akcyza, VAT, czy też opłata paliwowa, kształtują się tutaj na poziomie 
około 50 mld zł.  

Uważa się, że paliwa zaliczone są do grupy tzw. towarów wrażliwych, biorąc pod  uwagę 
ich strategiczne znaczenie oraz wysokość danin na rzecz państwa zawartych w ich cenie30. 
Energia stanowi jedną z podstawowych sił jaką się wykorzenia ubóstwo, ulepszając tym 
samym ludzki dobrobyt wraz z podnoszeniem standardów życia. Kontratypem jest sytuacja 
niedoborów czynników energetycznych, generująca ubóstwo i problemy społeczne.  

Warto nadmienić, iż wszelkie potrzeby energetyczne mogą w pewnym sensie wywierać  
bezpośredni wpływ na ogólny rozwój wraz z jednoczesnym wzrostem gospodarczym kraju. 
Biorąc to pod uwagę można dojść do wniosku, iż istnienie konkurencyjnego, a tym samym 
niezawodnego oraz dodatkowo trwałego sektora energetycznego jest tutaj niezwykle istotne  
by móc tym samym zapewnić ciągłą zdolność państwa w kontekście utrzymywania swego 
funkcjonowania bez dodatkowo pojawiających się tutaj ewentualnych dość  poważnych 
zaburzeń.  

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE PAŃSTWA  
Polska posiada jedne z największych zasobów paliw stałych w Europie, a tym samym jest 
głównym eksporterem węgla kamiennego. Same produkcje energii elektrycznej opierają się  
w 92% na węglu kamiennym oraz brunatnym. Ponadto krajowe zasoby węgla tak kamiennego 
jak i brunatnego skutkują tym, iż Polska jest jednym z najbardziej niezależnych energetycznie 
członków Unii Europejskiej, z jednoczesnym importem, który stanowi tutaj jedynie 20% 
zużycia krajowego.  
 Dodatkowo Polska, tak samo jak cała Unia Europejska jest ściśle uzależniona od importu 
ropy naftowej, bowiem krajowe zasoby zaspokajają jedynie 3,55% ogólnego zużycia.  
Przy czym energochłonność została tutaj zredukowana o ponad 40% od 1995 r., jednocześnie 
pozostając powyżej średniej europejskiej. Podejmując się pewnego porównania tak polskiego 
jak i unijnego rynku paliwowo-energetycznego można tutaj zauważyć różnice w udziale 
poszczególnych paliw, bowiem sektor energetyczny UE jest bardziej zrównoważony  
i zdywersyfikowany. W naszym kraju natomiast brak jest energii atomowej, zaś węgiel 
kamienny ma kilkukrotnie większy udział aniżeli w UE. Natomiast udział ropy naftowej i gazu 
ziemnego w zużyciu energii jest prawie dwukrotnie niższy31.  

Częste zmiany cen paliw stymulowane sytuacją geopolityczną, zwłaszcza wzrost cen 
gazu i ropy naftowej wraz kończącymi się zasobami źródeł nieodnawialnych, jak również 
przerwy w dostawie paliw przyczyniły się do pojawienia się pewnego niepokoju oraz ogólnym 

                                                      
30  httpwww_min-pan_krakow_plwydawnictwape122214-kowalik-i-inni (5).pdf [dostęp 27.01.2021]. 
31  ibidem [dostęp 27.01.2021]. 
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wzrostem zainteresowania sektorem energetycznym, który to zmierza do zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego32. 

Problematykę bezpieczeństwa energetycznego Polski normuje ustawa z dnia 16 lutego 
2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach 
postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na 
rynku naftowym wraz z obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy 
naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach 
zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. 

Wykres 1 ukazuje orientacyjną strukturę rynków paliw wg danych Polskiej Organizacji 
Przemysłu i Handlu Naftowego (Popihn).  

 

 

Wykres 1. Orientacyjna struktura rynków paliw 
Źródło: POPIHN. 

 

Według danych POPIHN udział koncernów krajowych w strukturze rynku stacji paliw  
w Polsce wyniósł około 29%, zaś koncernów zagranicznych 20%. Jeśli chodzi o operatorów 
niezależnych udział wyniósł 13%, zaś pozostałych operatorów niezależnych 35,3%, natomiast 
sieci handlowych typu hipermarkety – 3%.  Wynika z tego, iż największa liczbę stanowią tutaj 
pozostali operatorzy niezależni.  

W Polsce popyt na paliwa płynne w znacznym stopniu wynika z ogólnego 
zapotrzebowania, które jest zgłaszane przez właścicieli pojazdów mechanicznych. Mimo,  
iż liczba samochodów jaka przypadaj na 1000 mieszkańców jest w Polsce porównywalna do 
średniej europejskiej, to zużycie paliw na tę samą liczbę mieszkańców jest wyraźnie niższe niż 

                                                      
32  W. Potocki, Mechanizmy kształtujące cenę ropy naftowej w teorii i rzeczywistości, „Gospodarka 

Narodowa”, nr 10/2009 (218), s. 9. 
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europejska średnia. Przy czym nie ma tutaj strukturalnego znaczenia jeśli chodzi o charakteru 
polskiego rynku paliw płynnych oraz samych procesów cenotwórczych. Bowiem tymi 
czynnikami, które mają największy wpływ na wysokość zapotrzebowania na paliwa w Polsce 
są tempo wzrostu gospodarczego wraz poziomem cen paliw.  

Wysokie ceny paliw wraz z osłabieniem tempa wzrostu gospodarczego wpływają istotnie 
na spadek popytu. Ponadto, jeśli chodzi o olej napędowy, istotne znaczenie może mieć wzrost 
nielegalnego importu paliw, który wynika ze stosunkowo dużych różnic w cenach paliw  
w innych krajach. W Polsce największy popyt zgłaszany jest na olej napędowy, który jest 
zużywany przez kołowy transport drogowy i to zarówno towarowy, jak i pasażerski, a także 
przez rolnictwo i prywatnych właścicieli samochodów33. 

Konsumpcja gazu płynnego oraz benzyn silnikowych jest znacznie niższa niż ON, 
bowiem to właśnie te paliwa są wykorzystywane głównie przez osoby prywatne. Zauważalne 
jest również, iż od wielu lat krajowa podaż paliw płynnych nie jest w żaden sposób 
dopasowana do popytu, bowiem jest znacznie mniejsza niż popyt i nie jest w żadnym stopniu 
dostosowana do jego struktury. Powoduje to pewnego rodzaju konieczność importu paliw, 
gdyż niedobór wynosi, co uzależnione jest od rodzaju paliwa, od około 10% w przypadku 
benzyny oraz ON do prawie 90% krajowego zużycia w przypadku LPG. Jeśli chodzi o benzyn 
głównymi kierunkami legalnego importu są tutaj Niemcy i Słowacja, zaś niedobór oleju 
napędowego jest zazwyczaj uzupełniany w największym stopniu dostawami z takich państwa 
jak Niemiec, Białoruś, Litwa i Słowacja. Warto też odnieść się w tym miejscu do odnotowanej 
w ostatnich latach poprawy dostosowania krajowej podaży ON do popytu, z którego wynika  
iż z realizacji inwestycji, iż struktura rynku paliw w Polsce jest odmienna w różnych jego 
segmentach. Przy czym największa koncentracja ma miejsce już na etapie produkcji, zaś 
znacznie mniejsza w handlu hurtowym. Natomiast największe rozproszenie rynku odnotowuje 
się w obrocie detalicznym34. 

GŁÓWNE PROBLEMY SEKTORA PALIWOWEGO WYWOŁANE 
AGRESJĄ ROSJI NA UKRAINĘ  
Do dnia 24 lutego 2022 r. w Polsce na paliwa płynne przerabiana była głównie ropa typu Urals, 
która była importowana z Rosji, a której ceny były zazwyczaj indeksowane biorąc pod uwagę 
przede wszystkim bieżące ceny ropy Brent notowanej na giełdach surowców. Istotne jest to,  
że dyskonto, z jakim sprzedawana jest dana ropa odnosząca się do światowych benchmarków 
nazywana jest dyferencjałem. Przy czym najważniejszym dla wszystkich funkcjonujących 
europejskich importerów rosyjskiej ropy jest dyferencjał Ural-Brent, który uzależniony jest od 

                                                      
33  N. Adilov, H. Samavati, Pump prices and Oil Prices: A Tale of Two Directions, “Atlantic Economic 

Journal”, 2009, vol. 37, no. 1, s. 51-52. 
34  POPiHN, Przemysł i handel naftowy 2020, Raport roczny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu 

Naftowego, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, Warszawa 2020, s. 50. 
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poziomu konkurencji ewentualnych importerów na rynku rosyjskiej ropy jak również od samej 
jej jakości. Poziom konkurencji jaki miał miejsce wśród importerów, jak również kształtowana 
w ten sposób wielkość popytu w pewnym sensie przenosiła się na siłę przetargową Rosji  
w negocjacjach cenowych, która niewątpliwie miały tutaj bezpośredni wpływ na wartość 
dyferencjału. Przy czym najistotniejszym tutaj czynnikiem, który odpowiada ze determinację 
wielkości dyferencjału Ural-Brent jest pojawiająca się różnica w jakości ropy Urals w stosunku 
do ropy oferowanej przez Brent35. Ten problem należy postrzegać jako główne ognisko 
zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego Polski.  

W cenie ropy, która jest dostarczana do odbiorcy wliczone jest dodatkowo cło 
eksportowe wraz z kosztem jej transportu, który jest ściśle uzależniony od formy, w jakiej się 
on odbywa. Warte zauważenia jest to, że transport ropy tankowcem do portu w warunkach 
polskich jest znacznie droższy od transportu rurociągiem bezpośrednio do rafinerii. W związku 
z tym zmiana stawek, które są związane z tranzytem bądź też formy transportu, odbija się tutaj 
na ostatecznej cenie importowanej ropy, bowiem to stawki cła zmieniają się najczęściej. 

Ponadto ewentualne ceny ropy w największym stopniu mogą tutaj stanowić o kosztach 
produkcji paliw płynnych, co jest konsekwencją tego, że część surowca jest zużywana  
w rafinerii na ewentualne zaspokojenie jej potrzeb energetycznych. Współczynnik zużycia 
ropy naftowej odnośnie potrzeb własnych zazwyczaj waha się od kilku, w nowoczesnych 
rafineriach, po kilkudziesięciu procent w rafineriach charakteryzujących się przestarzałą 
technologią. Można posunąć się do stwierdzenia, iż praktycznie w każdym zakładzie,  
gdzie produkuje się paliwa płynne z ropy naftowej wykorzystywany jest gaz ziemny, a jego 
ceny są indeksowane w oparciu o dziewięciomiesięczną średnią cen ropy naftowej. 

Do kosztów logistycznych paliw zalicza się wszelkie koszty ich transportu jak również 
koszty magazynowania. Koszty te wynikają z konieczności podejmowania wszelkich działań, 
które mają zapewnić ciągłość czy też stałość sprzedaży paliw. W przypadku kosztów 
transportu paliw z rafinerii do baz paliwowych to są one uzależnione od tego w jakiej się ów 
transport odbywa. Warto przytoczyć tutaj rafinerię gdańską, której dostawy produktów do 
centrum a także na południe kraju realizuje się drogą kolejową, zaś rafineria płocka 
wykorzystuje rurociągi, które są produktowe przez PERN, do których z kolei jest podłączona. 
Jeśli chodzi o koszty magazynowania to są one zmienne i uzależnione od poziomu konkurencji 
w tym segmencie rynku36. 

Całość wszystkich kosztów  związanych z produkcją oraz kosztami logistycznymi daje 
tutaj całkowity koszt, który jednocześnie z marżą, a także podatkiem akcyzowym oraz opłatą 
paliwową stanowią ogólną hurtową ceną paliw, jakie są oferowane przez producentów. 
Powinny być one kalkulowane w oparciu o wszystkie koszty produkcji paliw, z tym, że polscy 

                                                      
35  Gigawat Energia – Polski rynek paliw: nieistotna relacja popytu i podaży... [dostęp 30.01.2021]. 
36  Ibidem, [dostęp 30.01.2021]. 

http://www.gigawat.net.pl/archiwum/index.php/article/articleprint/1388/-1/94/index.html


Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach 

 

26 

producenci ustalają ceny na podstawie ogólnego parytetu importowanego, co z kolei 
wprowadza zmiany kosztów, które to nie wpływają na zmiany cen, jedynie decydują  
o wielkości wszystkich zysków, które są osiągane przez hurtowników37. 

Parytet, który jest importowy składa się głównie z ceny referencyjnej paliwa, czyli cenę 
paliwa, które jest notowane na europejskiej giełdzie ARA, a tym samym akcyzy wraz  
z pozostałymi kosztami, na które składają się przede wszystkim koszty transportu, które 
natomiast są zdeterminowane cenami paliw oraz samą odległością. Jeśli chodzi o koszty 
przeładunku, a także ubezpieczenia wraz z  kosztami portowymi, to stanowią one niewielki 
udział w kosztach całkowitych, w związku z tym nie mają tutaj żadnego istotnego wpływu na 
ogólną cenę parytetową. Z kolei stawka podatku akcyzowego jest tutaj taka sama dla 
wszystkich importerów jak i krajowych producentów, dlatego też nie jest ona czynnikiem 
odpowiedzialnym za kształtowanie się wysokości parytetu importowego. 

Polscy producenci jeśli chodzi o ceny parytetowe odpowiedzialni są za ustalenia poziomu 
marży hurtowej, która ma tutaj istotny wpływ na cenę hurtową paliwa. Dlatego też w sytuacji, 
gdy cena ta spada w wyniku obniżenia marży przez producentów, zaś cena parytetowa nie 
ulegnie zmianie, wówczas marża która jest uzyskiwana przez importerów zmniejsza się, 
bowiem jest ona różnicą jaka zachodzi pomiędzy ceną hurtową paliwa, a parytetem 
importowym. W konsekwencji tego import staje się znacznie mniej opłacalny, co skutkuje jego 
spadkiem, co z kolei daje sygnał polskim producentom, by podjąć krok w kierunku 
podniesienia marży hurtowej. To właśnie w taki sposób rodzimi producenci decydują się 
kontrolować podaż importowanych produktów rafineryjnych38. 

Przytoczone powyżej rozważania wskazują na silny związek kosztów importu, kosztów 
logistycznych i kosztów dystrybucyjnych na ceny paliw. W aspekcie bezpieczeństwa 
energetycznego aspekty kosztowo – cenowe mają drugorzędne znaczenie. Niemniej jednak są 
silnym czynnikiem destabilizującym czynniki makroekonomiczne kraju. Wielu badaczy 
uważa, że wojna  energetyczna w której uczestniczy Polska odpowiada za 70% presji 
inflacyjnej.  

Politykę cenową w Polsce może zmienić również wzrost konkurencji w branży 
petrochemicznej. Bowiem, w sytuacji gdyby rafinerie na terenie Polski, miałyby nadwyżkę 
wówczas mocy produkcyjnych zmieniłyby politykę ustalania cen wraz z dotychczas 
stosowanym naśladownictwem oraz kalkulowaniem ceny w oparciu o wszystkie parytety 
importowane, na wojnę cenową. 

Marża rafineryjna stanowi pewnego rodzaju różnicą jaka zachodzi pomiędzy średnią 
ważoną wszystkich cen wytwarzanych produktów, a średnią ważoną odnoszącą się do cen 
kupowanych surowców. Tworzy się ona od podstawowego strumienia przepływów 

                                                      
37  T. Dąbrowski, J. Flankowska, Co z tą marżą?, „Paliwa Płynne”, nr 2, 2012. 
38  Gigawat Energia - Polski rynek paliw: nieistotna relacja popytu i podaży... [dostęp 30.01.2021]. 
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pieniężnych każdej rafinerii, co z kolei podlega ciągłym wahaniom, które wynikają  
ze zmienności cen. To właśnie stale rosnąca marża rafineryjna pobudza ogólny import paliw, 
bowiem zwiększa się jego rentowność. Z tym, że przy wysokiej marży importerzy zazwyczaj 
starają poświęcać jej część, by tym samym zwiększyć udział w rynku, na co z kolei reagują już 
krajowi producenci poprzez dostosowywanie swojej marży hurtowej. Marża rafineryjna 
zazwyczaj jest uzależniona od stopnia złożoności rafinerii. Zatem, im bardziej zawansowana 
jest technicznie dana rafineria tym większa jest marża, co podyktowane jest wytwarzaniem się 
więcej produktów o znacznie wyższej opłacalności natomiast niewiele tych mało rentownych. 

Na paliwa płynne nałożono szereg podatków takich jak: akcyza, opłata paliwowa wraz  
z podatkiem VAT, których ogólna suma stanowi znaczną część ceny paliw. Przy czym 
najważniejszymi obciążeniami fiskalnymi są tutaj akcyza  wraz z podatkiem VAT, natomiast 
oplata paliwowa ma tutaj znikome znaczenie. To właśnie upoważnione władze państwowe  
są zobligowane do ustalania stawki podatkowej, jednocześnie oddziałując w ten sposób na 
ogólny rynek paliw. Warto nadmienić, iż jest to jedna z form interwencjonizmu państwa, która 
to może być tutaj wykorzystywana przede wszystkim do regulacji poziomu inflacji. 
Podyktowane jest to tym, iż ceny paliw przekładają się tutaj na ceny towarów i to właśnie na 
ich podstawie wyznaczany jest w dalszej kolej poziom inflacji39. 

Jeśli chodzi o podatek akcyzowy to jest on podatkiem pośrednim, który nakładany jest na 
paliwa płynne. Charakteryzują się jednofazowym poborem, tzn. akcyza uiszczana jest tutaj 
jednokrotnie za sprawa hurtowników, a dopiero później traktowana jako koszt, który jest 
doliczany do ceny sprzedaży, finalnie ponoszonego przez wszystkich ostatecznych nabywców 
produktu. Przy czym to Unia Europejska określiła ile stanowić mogą minimalne stawki 
podatku akcyzowego. Do przestrzegania tego faktu są zobligowane wszystkie kraje 
członkowskie. Głównym celem nakładania akcyzy na paliwa jest przede wszystkim 
ograniczenie ich konsumpcji biorąc oczywiście tutaj względy dotyczące  wyczerpywania się 
rezerw surowca do ich ogólnej produkcji z jednoczesnym pokryciem wszelkich kosztów 
społecznych jakie wynikają bezpośrednio z używania pojazdów. Podatek akcyzowy 
przyczynia się do osłabienia w znacznym stopniu wpływu innych czynników, które to 
determinują ceny paliw40. 

Natomiast podatek od towarów i usług VAT stanowi ten podatek, uważany za pośredni, 
który jest naliczany od ceny hurtowej paliwa powiększonej o marżę stacji benzynowej, czyli 
detalisty. Przy czym zmiana tych dwóch czynników przyczynia się do kształtowania wartości 
odnośnie odprowadzanego podatku VAT, co z kolei potęguje wszelkie zmiany wartości 
detalicznych cen paliw. 

                                                      
39  A.B. Czyżewski, K. Łagowski, Mechanizmy kształtujące ceny ropy naftowej i paliw, Seminarium naukowe 

NBP, Warszawa 2010. 
40  T. Dąbrowski, J. Flankowska, Co z tą marżą?, „Paliwa Płynne”, Nr 2, 2012. 
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Warte zauważenia jest to, iż opłata paliwowa w naszym kraju, która odprowadzana jest 
od paliw wykorzystywanych do napędu pojazdów zasila Krajowy Fundusz Drogowy. Kwota ta 
następnie jest przeznaczana na budowę dróg oraz autostrad. Jeśli chodzi o stawkę opłaty 
paliwowej to ulega ona corocznej zmianie w stopniu jaki odpowiada wskaźnikowi wzrostu cen 
towarów oraz usług konsumpcyjnych, czyli inflacji41. 

Za pomocą nakładania podatków z jednoczesnym uchwalaniem ustaw i aktów prawnych, 
państwo jest w stanie w znacznym stopniu wpływa na generowanie cen paliw. Obecnie, 
patrząc na wzrost zapotrzebowania na energię jak również na systematyczne wyczerpywanie 
się surowców energetycznych, wszelkie działania państwa, które mają na celu pewnego 
rodzaju promocję ekologii i energooszczędności są tutaj znacznie bardziej widoczne  
w szczególnie w Unii Europejskiej. Warto zatem nadmienić, iż tego typu inicjatywa może 
prowadzić do ewentualnego obniżenia popytu na paliwa42. 

Na kształtowanie się cen paliw w Polsce mają również wpływ kursy dwóch walut,  
a mianowicie tak euro jak i dolara. Podyktowane jest to tym, iż notowania ropy oraz paliw na 
światowych giełdach towarowych są właśnie kwotowane w dolarach. Dlatego też, ewentualny 
koszt zakupu ropy naftowej przez polskie rafinerie wraz z cenami parytetowych, są tutaj 
zdeterminowane wzajemną relacją złotówki do dolara. Cło eksportowe wraz z dyferencjałem 
oraz kosztami transportu to również jest to kalkulowane w oparciu o walutę amerykańską. 
Wpływa to przede wszystkim na złotówkowe przepływy pieniężne wszystkich 
przedsiębiorstw, które działają w branży paliwowo-naftowej w Polsce. Odnośnie polskiego 
rynku paliw wszelkie zmiany odnoszące się do wartości euro względem złotówki mają tutaj 
pewne znaczenie, które wynika z minimalnych stawek akcyzy jakie są ustalone przez Unię 
Europejską a tym samym wyrażonych w euro. Biorąc pod uwagę polskie stawki akcyzowe to 
są one podawane w złotówkach, zaś rząd określając wysokość podatków akcyzowych na 
paliwa, które są bliskie wartościom dopuszczalnym, musi jednocześnie brać pod uwagę 
ewentualne zmiany kursu euro jednocześnie pod względem złotego jak i w przypadku 
konieczności, aby ewentualnie dokonać niezbędnych korekt. Jest to niezwykle istotne, bowiem 
niedostosowanie się do prawa unijnego naraża Polskę na kary finansowe. 

W przypadku ceny detalicznej paliwa, które jest oferowane na stacjach benzynowych 
składa się one głownie z ceny hurtowej, jak również z narzuconej marży detalicznej oraz 
podatku VAT. Interwencjonizm państwowy spowodował redukcję danin celem zmniejszenia 
presji inflacyjnej. Niestety sytuacja na rynku ropy naftowej i bardzo słabe notowania złotego 
niweczą sporą część potencjalnych korzyści.  

                                                      
41  A.B. Czyżewski, K. Łagowski, Mechanizmy kształtujące ceny ropy naftowej i paliw, Seminarium naukowe 

NBP, Warszawa 2010. 
42  M. Gradzewicz, J. Hagemejer, Marże monopolistyczne i przychody skali w gospodarce polskiej, 

Ekonomista, 4/2007. 
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Cena ma niewątpliwie wpływ na koszty transportu, które z kolei przekładają się na wzrost 
cen towarów konsumpcyjnych a w konsekwencji na wzrost inflacji. Przy ustalaniu wysokości 
marż na paliwa detaliści są zmuszeni do wzięcia pod uwagę wielu czynników, a mianowicie 
stopnia lokalnej konkurencji, bowiem zmienia się w zależności od poziomu marży detalicznej. 
W sytuacji, gdy jest ona stosunkowo wysoka, wówczas wzrasta również ilość nowych stacji 
benzynowych w danym regionie, bo sprzedaż paliw jest niezwykle opłacalna. Stacje zazwyczaj 
zaczynają ze sobą konkurować za pomocą cen, co z kolei prowadzi do obniżenia marż do tego 
stopnia, że w ten sposób dla części detalistów działalność ta staje się już nieopłacalna. Ponadto 
udział w sprzedaży na danym rynku jest dość istotny. Sieci detaliczne, mające znaczny udział 
w rynku mogą jednocześnie pozwolić sobie na stosowanie już większych marż. W związku  
z tym udział ten ulega zmianie wraz ze zmiana liczby stacji na rynku lokalnym.  
Bo w momencie, gdy liczba ta wzrasta, wówczas lokalny popyt rozkłada się na więcej stacji, 
wówczas zyskuje tylko ten, kto ostatni wchodzi na dany rynek43. 

W aspekcie bezpieczeństwa energetycznego ważny jest fakt, iż Polska usytuowana jest  
w strefie klimatu umiarkowanego, gdzie lato jest ciepłe i pogodne, zaś zima chłodna i czasem 
sroga. W konsekwencji takiego stanu rzeczy wzrasta zużycie paliw. Paliwa, które są stosowane  
w ogrzewnictwie są zużywane zwłaszcza w okresie zimy, dlatego popyt na nie znacznie 
wzrasta. Niedobory paliw, panika, „wojna energetyczna” zaburzają jeszcze bardziej ten 
delikatny i niestabilny stan równowagi. To właśnie wtedy też detaliści reagują poprzez 
podniesienie swojej marży. Z kolei paliwa, które są stosowane do zasilania silników 
spalinowych są zazwyczaj zużywane intensywniej w okresie letnim, a w szczególności  
w przerwie wakacyjnej, co spowodowane jest nasileniem się prac rolnych oraz budowlanych  
z jednoczesnym wzmożeniem wszelkich wyjazdów wypoczynkowych. 

Natomiast pojawiający się spadek popytu krajowego na paliwa ma w tym momencie 
dwojakie skutki. Po pierwsze, popyt krajowy jest jednym z tych składników ogólnego popytu, 
który ma niewątpliwie zasadniczy wpływ na ogólne ceny paliw, które są notowane  
na światowych giełdach towarowych. Oznacza to, że znaczna zmiana dotycząca popytu  
w jednym z krajów świata może oddziaływać na ceny paliw w innym. Zatem, w sytuacji,  
gdy dochodzi do zmiany popytu na paliwa ropopochodne, wówczas po pewnym czasie może 
się to odbić w popycie na ropę naftową. Natomiast w sytuacji bezwładności podaży, może 
znaleźć to swoje odzwierciedlenie w cenach tego surowca. W przypadku drugiego skutku, 
zmiany popytu krajowego są tutaj reakcją producentów krajowych, na objawiające się 
zmianami polityki cenowej. Bowiem wszyscy polscy producenci zobowiązani są do 
podnoszenia marży hurtowej, zawsze wtedy gdy popyt krajowy na paliwa zaczyna wzrastać  
w celu pobudzenia importu, który to zaspokoją brak paliwa na rynku44. 

                                                      
43 Gigawat Energia – Polski rynek paliw: nieistotna relacja popytu i podaży... [dostęp 30.01.2021]. 
44  W. Potocki, Mechanizmy kształtujące cenę ropy naftowej w teorii i rzeczywistości, „Gospodarka 

Narodowa”, 2009 nr 10 (218), s. 1–2. 
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PODSUMOWANIE 
Ostatnie 75 lat pokoju w Polsce spowodowało, że tylko nieliczni stratedzy byli zdolni do 
analizy zagrożenia energetycznego jako realnego zagrożenia bezpieczeństwa Polski. Przez 
wiele lat problemy dywersyfikacji łańcuchów dostaw paliw były trywializowane  
i lekceważone. Wydarzenia po 24 lutego 2022 r. pokazały jak słaby jest system energetyczny 
Europy. Wdrożone działania, zwłaszcza funkcjonowanie Gazoportu oraz zaawansowane prace 
nad uruchomieniem Baltic Pipe są działaniami prawidłowymi. Warto jednak zauważyć,  
że w obecnej sytuacji rejon Bałtyku stanowi dla Polski najbardziej newralgiczny i strategiczny 
obszar. Zagrożenia dla Polski, zagrożenia energetyczne są najsilniej zogniskowane w rejonie 
Bałtyku. Należy o tym pamiętać w aspekcie bezpieczeństwa Polski, gdyż ewentualne działania 
wojenne w obrębie Bałtyku mogą spowodować paraliż energetyczny naszego kraju  
i skutecznie zmniejszyć jego zdolności obronne. Pomimo dywersyfikacji źródeł dostawy  
i środków transportu na transport morski i rurociągowy, brak jest dywersyfikacji lokalizacyjnej 
dostaw. Stąd niezbędna jest wzmożona ochrona militarna wybrzeża dla zapewnienia 
skutecznej obronności całej Polski.  
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BEZPIECZEŃSTWO POLSKI  
W ASPEKCIE PROBLEMÓW ENERGETYCZNYCH  

WYWOŁANYCH AGRESJĄ ROSJI NA UKRAINĘ 
 
 

Streszczenie 
W artykule dokonano analizy czynników wpływających na bezpieczeństwo energetyczne Polski. 
Wskazano na typowe problemy rynku czynników energetycznych. Przeanalizowano aspekty 
bezpieczeństwa energetycznego Polski w sytuacji agresji Rosji na Ukrainę. Dokonano krytycznej analizy 
podejmowanych działań w aspekcie poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski.  
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ZNACZENIE INFORMACJI ORAZ PROCESU KOMUNIKACJI 
ZE SPOŁECZEŃSTWEM W ASPEKCIE WYSTĘPUJĄCYCH 

SYTUACJI KRYZYSOWYCH 
 
 

WSTĘP 
Czy ogólnie można powiedzieć, że w obecnym czasie jest dobrze, spokojnie i bezpiecznie? 
Społeczność lokalna, firma, szkoła, uczelnia, szpital, centrum handlowe, instytucja publiczna 
itp. funkcjonują i działają swoim zwyczajnym rytmem. Mieszkańcy, klienci, pracownicy 
zachowują się jak co dzień, nie dzieje się nic specjalnego, jednak widać pewne oznaki 
zagrożenia. Czy to pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, czy też konflikt zbrojny na Ukrainie 
powoduje codzienne zasypywanie nas ogromem potwierdzonych lub też niepotwierdzonych 
informacji o powstałych zagrożeniach, w wyniku których zazwyczaj najwięcej traci człowiek. 
Ten na dzień dzisiejszy „spokój” jest bardzo pozorny i niejednokrotnie potwierdza ciągły brak 
stałego przewidywania bieżącej sytuacji przez człowieka.  

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie znaczenia informacji, jak również procesu 
komunikacji ze społeczeństwem w przypadkach zaistnienia różnych sytuacji kryzysowych.  
Ze względu na bardzo obszerny zakres, a także wielowymiarowość tego obszaru tematycznego 
w znaczeniu ciągłego rozwoju oraz postępu cywilizacyjnego i uwarunkowań wynikających  
ze współczesnej problematyki rozwijających się ujemnych skutków zjawiska globalizacji 
gospodarki światowej, wybrano do przedstawienia tylko ważniejsze elementy i aspekty form  
i sposobów komunikacji kryzysowej, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji  
z mediami. 

Prawidłowo zorganizowane i wykorzystywane poczynania dotyczące sposobów 
komunikacji mogą w zasadniczy sposób wpływać na wyniki polityki i podejmowanych działań 
mających na celu ograniczanie skutków różnych zagrożeń generowanych przez zaistniałe 
sytuacje kryzysowe. W artykule zostanie wykazane, że komunikacja działająca na rzecz 
bezpieczeństwa odgrywa bardzo ważną rolę dla rozwoju i zachowania stabilizacji obywateli. 
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Jest to również próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego powstaje tyle negatywnych zjawisk  
i strat, przed którymi przecież człowiek może się zabezpieczyć i może je również ograniczać? 

ZNACZENIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W BUDOWANIU RELACJI 
ZE SPOŁECZEŃSTWEM 
Prawie każde działanie związane z informowaniem współczesnego społeczeństwa oparte jest 
na słowie mówionym lub pisanym. Człowiek codziennie bombardowany jest przez tysiące 
różnych przekazów medialnych. Jednak założyć należy, iż uwaga ludzka jest ograniczona, 
natomiast społeczne znaczenia człowieka jako potencjalnego decydenta w różnych obszarach  
i dziedzinach naszego życia ciągle rośnie. Dlatego też do wywołania zainteresowania 
informacją różnych grup społecznych zaliczyć można następujące zadania: 

• przyciąganie uwagi zbiorowości, 
• wywołanie zainteresowania co do przesłania danej treści lub przekazu, 
• wywołanie chęci do skorzystania z przesłanego przekazu, 
• kierowanie działaniem człowieka zgodnie z otrzymanym przekazem. 
Kluczem do zrozumienia tego procesu jest słowo „komunikacja”. Najbardziej typowe 

określenia komunikowania to: transmisja, przekazywanie informacji o bardzo szerokim 
znaczeniu tego terminu, proces dzięki któremu rozumiemy innych i sami staramy się być 
zrozumiani, słowa za pomocą, których ludzie oddziałują na siebie, łączenie części naszego 
otoczenia, interakcja za pomocą symboli, wymiana znaczeń, spostrzeżeń między ludźmi 
mającymi swoje poglądy oraz pragnienia i postawy. Komunikowanie stanowi element procesu 
społecznego jest środkiem, przez który są wyrażane normy grupowe, sprawowana jest kontrola 
społeczna, przydzielane są różne role, osiągana jest koordynacja wysiłków, przekazywane są 
polecenia, przekazy, ujawniane są oczekiwania oraz przenoszony jest proces społeczny45. 

Komunikacja jest najsilniejszym elementem oddziaływania na otoczenie. Odpowiednie 
wykorzystanie procesu komunikacji oraz dobra jego organizacja może spełniać swoje funkcje, 
osiągać wyznaczone cele i zamierzenia polegające na właściwym przekazaniu informacji. 

PRZEDMIOT KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W CZASIE ZAGROŻENIA 
Przedmiotem komunikacji jest założony element konsolidacji społecznej na rzecz uchronienia 
się przed zagrożeniem. Jest to również idea budowania aktywnej społeczności lokalnej, która 
rozumie dane zagrożenie, jego niekorzystne oddziaływanie na człowieka jak również 
środowisko i potrafi się mu przeciwstawiać w sposób planowy, zorganizowany i niejedno-
krotnie przemyślany w różnych aspektach tzw. „czarnych scenariuszach”.W tym momencie 
nasuwa się pytanie – Czy takie działania w ogóle są potrzebne? Odpowiadając, należy 
powiedzieć, że bezwzględnie tak. Należy zaznaczyć, że przez najbliższe lata prowadzone będą 

                                                      
45  Według Tomasza Gobana-Klasa  (1997), Public Relations czyli promocja reputacji. 
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dyskusje, opracowywane będą plany oraz podejmowane będą działania, które odnosić 
będziemy do najgroźniejszej katastrofy jaką była w naszym kraju powódź w 1997 r. Będziemy 
analizować straty, jakie ona spowodowała, będziemy zadawać sobie pytania o wady 
istniejącego wówczas systemu przeciwpowodziowego oraz o to, co mogłoby pomóc uniknąć 
tak wielkich nieszczęść w przyszłości. Ale przede wszystkim będziemy się powoływać na 
doświadczenia, bo uświadomiły nam one bardzo wyraźnie że istniejący system ochrony był 
nieskuteczny46. Nie tylko dlatego, że było za mało zbiorników retencyjnych, wałów 
przeciwpowodziowych i urządzeń hydrotechnicznych, lecz głównie dlatego, że system był 
nastawiony na reagowanie na katastrofę, a nie na szeroko rozumianą i pojmowaną prewencję. 

SYSTEM PRZEKAZYWANIA INFORMACJI ORAZ JEGO ROLA  
DLA MINIMALIZACJI SKUTKÓW ZAGROŻEŃ 
Konstytucyjny obowiązek państwa dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom 
obejmuje, także ich ochronę przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, wynikającymi z klęsk 
żywiołowych oraz negatywnych skutków postępu cywilizacyjnego. Postęp cywilizacyjny oraz 
rozwój gospodarczy kraju powodują, że liczba tego rodzaju zagrożeń systematycznie wzrasta. 
Doświadczenia wykazują, że najskuteczniejszym i często jedynym sposobem ochrony przed 
zagrożeniami jest szeroko rozumiana prowadzona w tym zakresie profilaktyka. W działaniach 
profilaktycznych wiodące miejsce i znaczenie należy przypisać procesom: 

• informowania i alarmowania ludności o grożących niebezpieczeństwach, 
• szkolenia w zakresie przeciwdziałania tego rodzaju zagrożeniom. 
Zazwyczaj w przypadkach zaistnienia różnego rodzaju zagrożeń, krótki czas pozostający 

w dyspozycji służb ratowniczych na realizację działań powoduje, że warunkiem podstawowym 
staje się proces przekazania informacji. Informowanie to polega na przekazywaniu informacji  
o zagrożeniu, sposobach zapobiegania zagrożeniom, sposobach zachowania się, postępowania 
na wypadek powstania zagrożenia oraz w czasie po jego ustaniu. W ramach tych działań 
przekazuje się informacje o możliwościach uzyskania pomocy przy usuwaniu skutków 
zaistniałego zagrożenia. Natomiast proces alarmowania polega na zwyczajowym 
rozpowszechnianiu ustalonych sygnałów i komunikatów o bezpośrednim zagrożeniu  
i niebezpieczeństwie.   

Do informowania i alarmowania ludności wykorzystuje się: 
• radiowe, wizyjne i drukowane środki masowego przekazu (krajowe, regionalne, 

lokalne), 
• systemy alarmowe miast i gmin, 
• urządzenia nagłaśniające na pojazdach jednostek policji, straży pożarnej, straży 

miejskich oraz służb komunalnych, 
• ogłoszenia, zawiadomienia oraz obwieszczenia na tablicach informacyjnych. 
                                                      

46  Zdążyć przed powodzią, Przewodnik metodyczny, IMiGW, Kraków 2005, s. 9. 
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Należy stwierdzić, że środki masowego przekazu są najszybszym i najbardziej 
skutecznym sposobem informowania ludności o wszelkich rodzajach zagrożeń.  

ZNACZENIE INFORMACJI W CZASIE SYTUACJI KRYZYSOWEJ 
Sposób wykorzystania regionalnych i lokalnych rozgłośni radiowych oraz ośrodków 
telewizyjnych ustalany jest na poszczególnych szczeblach kierowania systemem zarządzania 
kryzysowego, stosownie do możliwości technicznych (zasięgów). Sposoby informowania, 
rodzaje komunikatów, ostrzeżeń oraz sygnałów alarmowych są indywidualnie określane na 
każdym poziomie zarządzania kryzysowego w ramach zawartych stosownych umów  
i porozumień z przedstawicielami poszczególnych środków masowego przekazu. Obecnie 
radio i telewizja to najpoważniejsze media informacyjne. Stąd istnieje bezwzględna potrzeba 
aby je w pełni wykorzystać do informowania i ostrzegania ludności w sytuacjach zagrożeń. 
Każdy obywatel oczekuje od środków masowego przekazu wiarygodnej i pełnej informacji  
o tym co się wokół niego dzieje lub o tym, co mu grozi. Dlatego bardzo ważnym elementem  
w zakresie informowania ludności jest konieczność, aby przed wyemitowaniem informacji 
była ona opracowana w formie i treści przez kompetentnych ludzi, celem wykluczenia 
nieścisłości, przekłamań lub wywołania paniki wśród ludności. Niezbędne jest, aby wraz z 
komunikatem ostrzegawczym emitowana była informacja, jak należy zachować się w danej 
sytuacji. 

Wprowadzenie zintegrowanego systemu przekazywania informacji na wszystkich 
szczeblach zapewnia m.in.: 

• uzyskanie informacji o zbliżającym się lub zaistniałym na danym terenie, 
obszarze zdarzeniu niebezpiecznym, 

• określenie rodzaju, miejsca i skutków zaistniałego zdarzenia, które może zakłócić 
normalny tok życia społeczności lokalnej, 

• śledzenie występowania zdarzeń niepożądanych w środowisku lokalnym, 
• stworzenie systemu monitorowania, ostrzegania i pomocy, który polega na 

szeregu powiązań organizacyjno - prawnych i technicznych pomiędzy 
zainteresowanymi uczestnikami, którego wynikiem jest integracja w zakresie 
bezpieczeństwa, 

• opracowanie mapy zagrożeń uwzględniającej infrastrukturę terenu i uwarunko-
wania społeczne, 

• funkcjonowanie systemu powiadamiania służb komunalnych, ściśle 
współpracujących, ze służbami ratowniczymi i policyjnymi, 

• opracowanie systemu przyjmowania sygnałów o zjawiskach i tendencjach 
osłabiających bezpieczeństwo publiczne, a także o pojawianiu się potrzeb  
i inicjatyw dla osób wymagających wsparcia, 
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• prowadzenie profesjonalnych działań przez wyspecjalizowane do tego służby 
posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje takie jak: Policja, Straż 
Pożarna, Straż Miejska, agencje detektywistyczne, biura ochrony itp. 

W tym obszarze bardzo dużą rolę odgrywają dziennikarze, którzy są ważnymi 
pośrednikami w przekazie informacji dla społeczeństwa bezpośrednio i pośrednio dotkniętego 
sytuacją kryzysową, ale również pragnącego zaspokoić własną ciekawość. Ponadto 
komunikacja z nimi wymaga zrozumienia: specyfiki ich pracy, potrzeb informacyjnych oraz 
właściwej organizacji działalności informacyjno-prasowej. Współpraca z dziennikarzami może 
odbywać się w miejscach odpowiednio wybranych i przygotowanych. W sytuacji normalnej 
taka współpraca odbywa się w studio, lub innym do dostosowanym do tego miejscu. Z kolei  
w sytuacji kryzysowej, takie miejsca są organizowane na terenie ich wystąpienia.  
W czasie kryzysu przedstawiciele środków masowego przekazu dążą do samodzielnego 
zebrania informacji o sytuacji w miejscu jej występowania, dlatego struktury przeciwdziałające 
kryzysowi organizują w tych miejscach zespoły, których zadaniem jest dostarczenie 
niezbędnych informacji dziennikarzom47. W tym celu zespoły informacyjno-prasowe tworzą 
miejsca stałych spotkań z dziennikarzami, przejmują funkcję aktualnych, sprawdzonych, 
terminowych i autoryzowanych źródeł informacji, rozpoznają potrzeby informacyjne  
i zaspokajają te potrzeby na miejscu zdarzenia. Przekazywane informacje powinny wyrażać 
spokój i opanowanie zaś wszelkie wypowiedzi powinny być skoncentrowane na zrozumieniu  
i trosce o społeczeństwo oraz na działaniach zmierzających do przywrócenia stanu sprzed 
okresu wystąpienia kryzysu, jak również na działaniach naprawczych, a także na informacjach 
gdzie można uzyskać niezbędną  pomoc. 

ROLA SZKOLENIA I EDUKACJI SPOŁECZEŃSTWA W SYSTEMIE 
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
Zapewnienie bezpieczeństwa jest problemem nas wszystkich i w jakiejś mierze wszyscy 
musimy uczestniczyć w organizacji działań zapobiegawczych jak i ratunkowych. Działania 
zapobiegawcze podejmowane być muszą w sytuacji gdy zagrożenia nie występują i możliwe 
jest dokonywanie wyborów oraz realizacja działań przy minimalnym ryzyku. Jeżeli jednak 
dochodzi do stanu zagrożenia, gdy sytuacja jest kryzysowa i od podjętych decyzji zależy nie 
tylko wynik podejmowanych kroków, ale życie i zdrowie wielu obywateli, decyzje i działania 
muszą charakteryzować się największą możliwą skutecznością przy uwzględnieniu zarówno 
skali zagrożenia, wielkości ryzyka oraz dysponowanych środków i możliwości sił. Taką 
skuteczność zapewnia prowadzony proces szkolenia i edukacji społeczeństwa i osób 
działających w systemie zarządzania kryzysowego. 

                                                      
47  D. Wróblewski, Komunikacja kryzysowa – wybrane aspekty komunikacji z massmediami, CNBOP 

Józefów, Wykład autorski. 
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W chwili zaistnienia zdarzenia niebezpiecznego (kryzysu) ujawniają się wszystkie 
związki systemu ochrony ludności ze strukturą administracyjną poszczególnych szczebli 
zarządzania bezpieczeństwem państwa. Dlatego też uważam, że w obecnej chwili priorytetem 
przy budowie organizacji systemu zarządzania kryzysowego jest nadrzędność takiego celu jak 
bezwzględna konieczność prowadzenia szkolenia i edukowania społeczeństwa aby zapewnić 
pełne przygotowanie do ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami zdarzeń 
niebezpiecznych, zakłócających normalny tryb życia. 

Szkolenie ma nauczyć analizy, decydowania dobierania identyfikowania, komunikowania 
się, oceniania, odróżniania, określania, organizowania, pomagania, posługiwania się, 
przekonywania, rozwiązywania, uczestniczenia, ustalania, weryfikowania, wnioskowania, 
wprowadzania, współpracy, wyznaczania, zapobiegania, zmniejszania wszystkich możliwych 
ujemnych skutków, jakie mogą zaistnieć w czasie zagrożenia. Ze względu na fakt, że jako 
społeczeństwo jesteśmy narażeni na cały konglomerat przenikających się wzajemnie 
niebezpieczeństw, musimy również znać sposoby ochrony przed tymi niebezpieczeństwami. 
W tym miejscu należy zaznaczyć, że nie wystarczy mieć odpowiednio zorganizowane  
i przygotowane służby, ale równie ważne jest przygotowanie społeczeństwa do obrony przed 
zagrożeniami. Przygotowanie to realizuje się poprzez proces ciągłego szkolenia. Szkolenie to 
ma kształtować wrażliwą na zagrożenia osobowość człowieka oraz umiejętności ratowania  
i samoorganizowania się, czyli właściwego reagowania w przypadku zaistnienia krytycznego 
zdarzenia (kryzysu). 

W tym miejscu nie należy nikogo przekonywać, jak ważną sprawą jest przygotowanie 
społeczeństwa do podejmowania różnego rodzaju działań zapobiegawczych popartych 
fachową wiedzą z obszaru powszechnej edukacji dla bezpieczeństwa. Nieocenionym efektem 
jest również budowanie świadomości wśród osób poszkodowanych, że nie zostały 
pozostawione same z sytuacją, która przekracza ich możliwości radzenia sobie.  

Na zakończenie należy wyrazić nadzieję, że w naszym kraju posiadanie umiejętności 
ratowania oraz zabezpieczania siebie i innych ludzi w stanach bezpośredniego zagrożenia życia 
i zdrowia będzie traktowane na równi z umiejętnością pisania, czytania, liczenia czy też 
obsługi komputera i korzystania z rozwoju informatyki oraz Internetu. Takiemu wymogowi  
w tym zakresie można nadać charakter rygoru bezwzględnego i kategorycznego. 

ZAKOŃCZENIE 
W artykule poruszono problematykę znaczenia i zapotrzebowania na informację w zaistniałych 
sytuacjach kryzysowych. Wykazano również, że nie należy zwlekać z przekazem informacji 
kierowanych do kluczowych uczestników danego zdarzenia. Dzięki temu pokazano, że wiemy 
o danej sytuacji z pewnym wyprzedzeniem i potrafimy na nią właściwie reagować oraz 
jesteśmy w stanie kreować tak ostatnio bardzo potrzebne źródło sprawdzonych i wiarygodnych 
informacji. Podkreślono rezultaty podejmowanych działań edukacyjnych skoncentrowanych na 
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zrozumieniu i trosce o społeczeństwo, których wynikiem jest budowanie odpowiedniego 
poziomu świadomości społecznej jak również właściwego zaufania do przekazu informacji. 

Jednocześnie w tym obszarze wymagają szczególnego podkreślenia następujące słowa,  
że dobra i profesjonalnie przekazana informacja o zagrożeniach oraz prowadzone w różnych 
formach wszelkie działania edukacyjne w systemie zarządzania kryzysowego dają gwarancję 
osiągnięcia zamierzonych celów oraz rezultatów edukacyjnych jak również wymiernych 
efektów społecznych i ekonomicznych. 
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ZNACZENIE INFORMACJI ORAZ PROCESU KOMUNIKACJI  
ZE SPOŁECZEŃSTWEM W ASPEKCIE WYSTĘPUJĄCYCH  

SYTUACJI KRYZYSOWYCH 
 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono i podjęto problem komunikacji i przekazywania społeczeństwu informacji 
dotyczących różnego rodzaj zagrożeń oraz sposobów ochrony i zapobiegania tym zagrożeniom. 
Uświadomiono również w aspekcie rozwoju i postępu cywilizacyjnego nieuchronność występowania 
różnych zjawisk kryzysowych i nie tylko.  Podkreślono, także bardzo duże znaczenie podejmowanych 
zawczasu działań prewencyjnych zmierzających z jednej strony do obniżenia prawdopodobieństwa ich 
wystąpienia, z drugiej zaś, gdyby jednak miały miejsce do zminimalizowania ich skutków oraz 
powstałych strat. 
 
Słowa kluczowe: komunikacja, sytuacja kryzysowa, zarządzanie kryzysowe. 
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WYZWANIA ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH  
W BUDOWANIU WARTOŚCI SPOŁECZNYCH  

W OBLICZU ZJAWISK KRYZYSÓW EGZOGENICZNYCH 
 

WPROWADZENIE  
W obliczu nakładających się kryzysów niezbędna staje się wyobraźnia gospodarcza i społeczna 
nakierowana na przyszłość każdej organizacji w celu budowania wieloaspektowej współpracy 
jako korekty neoliberalnego paradygmatu konkurencji „wszystkich ze wszystkimi”. Świat 
gospodarczy jest coraz bardziej złożony i nie można ulegać fałszywej rzeczywistości. Trzeba 
mieć w każdej organizacji kapitał rozwiązań oparty na wewnętrznej sterowalności 

Potencjał kapitału ludzkiego jest siłą napędową rozwoju organizacji, a model 
funkcjonowania społeczeństwa nakreśla wyzwania w kontekście zmian uwzgledniających 
wartości ekonomiczne i społeczne.  

W aktualnych warunkach każda organizacja zobligowana jest do wdrażania zmian 
rozwojowych, a ich kierunki i tempo zależą od uwarunkowań endo i egzogenicznych 
przedsiębiorstwa. W procesie tym należy zidentyfikować ograniczenia możliwości zmian oraz 
wskazać potencjalne korzyści jakie można osiągnąć. Konieczny staje się sprawny monitoring  
i system parametrów diagnozujący efektywność zmian. Biznesowa strategia rozwoju powinna 
również określić co różni przedsiębiorstwo od innych, jakie ma wyróżniki i domeny co stanowi 
jego przewagę, jak również to, co jest w stanie realizować lepiej niż inni uczestnicy rynku. 
Tempo życia gospodarczego powoduje, że sposób funkcjonowania organizacji powinien 
ewoluować tak, aby odpowiadać na wyzwania i oczekiwania odbiorców. Nie ma gotowych  
i sprawdzonych rozwiązań, są tylko mądrzy ludzie, który z uporem szukają ich tam, gdzie inni 
ich nie znaleźli48.  

Celem opracowania jest wskazanie na rolę wiedzy, pluralizmu wartości XXI w.  
i społecznej odpowiedzialności wobec współczesnych wyzwań jakie podejmują organizacje, 

                                                      
48  J. Kosturiak, Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość, red. Kassay S. wyd. VEDA, 2020 s. 11. 
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które muszą odpowiadać na podstawowe zagadnienie – czego potrzebują ludzie zwłaszcza  
w obliczu tak licznych kryzysów i zagrożeń takich jak inflacja, zerwane relacje w czasie 
pandemii, czy agresja Rosji na Ukrainę. Funkcjonowanie każdej organizacji niesie potrzebę 
systematycznego rozwiązywania problemów, barier, czy ograniczeń. Nie ma na świecie takiej 
organizacji, która osiągnęłaby stan ekonomicznej i organizacyjnej doskonałości, dlatego proces 
ciągłego budowania staje się koniecznością i obowiązkiem współczesnego zarządzania49.  

Wyznaczanie kierunków gospodarowania powinno umożliwiać racjonalną korektę 
działań w obliczu kryzysów. W każdej organizacji należy rozmawiać o problemach  
i ograniczeniach oraz wskazywać na potrzeby regulacyjne na poziomie makroekonomicznym. 
Niezbędny jest solidaryzm oraz kompleksowa ocena zdarzeń a odpowiednie rozwiązania  
mogą zapewnić silne instytucje.  

Poważne państwo musi dbać o organizacje gospodarcze w obliczu trudności z którymi się 
zderzają, a interes dobra wspólnego powinien mieć długofalowy charakter. Konieczne jest 
także zdefiniowanie problemów i alertów obywatelskich , które trzeba rozwiązać. Niezbędne 
jest również budowanie odporności na dezinformację i ataki na wartości. 

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Zarządzanie organizacją i relacje między interesariuszami są ważne z punku widzenia działań 
biznesowych i stanowią punkt wyjścia strategii biznesowej. Konieczne jest jednak pełnienie 
przez organizację funkcji społecznych i ustalenie wewnętrznych reguł zachowania w stosunku 
do otoczenia w tym urzędów państwowych regionalnych i lokalnych, klientów i ich rodzin, 
pracowników i ich rodzin, inwestorów, partnerów handlowych i społeczności lokalnych50. 

Wiedza to informacja osadzona we właściwym kontekście, która umożliwia efektywne  
i skuteczne działanie przedsiębiorstwu i jego pracownikom. Trudno jest rozróżnić wiedzę od 
informacji, gdyż dla jednych informacja pozostaje informacją, zaś dla innych przekształca się 
w wiedzę51. Mądrość to umiejętność i zdolność ludzi i organizacji do pozyskiwania, 
nabywania, tworzenia wiedzy i uczenia się jej dzięki umiejętnej transformacji danych  
i informacji miedzy ludźmi i organizacjami52.  

Kapitał intelektualny „to aktywa takie jak wiedza, zbiorowe kompetencje, renoma firmy, 
wartość marki, patenty, których nie da się zmierzyć tradycyjnymi metodami księgowymi,  
ale mimo to przynoszą korzyści organizacji”53. 

                                                      
49  M. Smoleń, Procesy zmian rozwojowych w gospodarce regionu Podkarpacia. Difin Warszawa 2009. 
50  S. Kassay, Zarządzanie – strategia przedsiębiorstwa, wyd. VEDA, Kraków, 2020, s. 58. 
51  J.J. Brdulak, Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy. 

SGH W-wa, 2005. 
52  W.M. Grudzewski, I.K. Hajduk , Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Difin, Warszawa, 2004. 
53  A. Tiwana, Przewodnik po zarządzaniu wiedzą, E-biznes i zastosowania CRM. Agencja Wydawnicza 

Placet, W-wa, 2003. 
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Wiedzę można podzielić na następujące kategorie:54 
− wiedzieć „co” – ten rodzaj wiedzy określa się mianem operacyjnej, gdyż odnosi się do 

wiedzy faktów, bliskoznaczna informacja, którą można przesłać w postaci danych lub 
bitów. Łatwo jest ją ująć w słowa i liczby i udostępnić w sieci komputerowej, przesłać 
mailem, lub w inny sposób, 

− wiedzieć „dlaczego” – odnosi się do praw zachodzących w naturze, ludzkim umyśle  
i społeczeństwie. Dostęp do tego rodzaju wiedzy przyspiesza postęp techniczny  
i obniża ilość błędów przy eksperymentowaniu,  

− wiedzieć „jak” – dotyczy wiedzy operacyjnej tj. umiejętności wykonywania konkret-
nych działań i czynności. Do wiedzy należy odwoływać się przy rozwiązywaniu 
problemów i konkretnych decyzji. Dotyczy w szczególności kompetencji pracowni-
ków, metod rekrutacji personelu czy tworzenia nowego produktu. Znacznie trudniej 
przełożyć ją na język znaków. Dzięki różnym interakcjom i realizowaniu wspólnych 
projektów w obrębie kilku organizacji jest łatwo tworzona i wymienialna np. 
wieloletni pracownik recepcji o obsłudze gości „wie wszystko”, ale próby opisania tej 
wiedzy mogą sprawić mu wiele trudności,  

− wiedzieć „kto” – ta kategoria wiedzy obrazuje, kto konkretnie jest specjalistą w danej 
dziedzinie.  
Kluczowego znaczenia nabiera dobre rozeznanie, kto jest kim, i jaką wiedzą dysponuje 

oraz jakie zdolności posiada ta osoba, do jej przekazywania innym podmiotom zarówno 
wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji. Według K. Perechudy „zarządzanie wiedzą jest 
procesem ciągłych realizacji funkcji zarządzania, skoncentrowanym na zasobach 
wiedzopochodnych (wewnętrznych i zewnętrznych, istniejących i nieistniejących, znanych  
i ukrytych) oraz zadaniach i instrumentach organizowania i komunikowania”55. Autor ten 
podaje również drugą definicję, która precyzuje zarządzanie wiedzą jako „zarządzanie  
w warunkach gospodarki opartej na wiedzy”. 

Korzyści wynikające z zarządzania wiedzą dotyczą trzech poziomów56: organizacji, 
pracowników oraz rynku. Na poziomie organizacji potencjalne korzyści z zarządzania wiedzą 
sprowadzają się do dwóch płaszczyzn: wewnątrzorganizacyjnej i zewnątrz organizacyjnej.  
Korzyści wynikające z zarządzania wiedzą w płaszczyźnie wewnątrzorganizacyjnej zaliczamy:  
− wzrost efektywności zarządzania – unikalna kultura organizacyjna umożliwiająca 

łatwy dostęp wiedzy do aktywów wiedzy, budowanie nowej strategii uwzgledniającej 
swobodny przepływ wiedzy, zwiększone znaczenie badań w kształtowaniu przyszłości 
przedsiębiorstwa, wymiana i kodyfikacja najlepszych doświadczeń, pozytywna zmiana 
w relacjach z klientami i partnerami rynkowymi, szybkie dotarcie do ekspertów, 
rozwój technologii informacyjnych przedsiębiorstwa,  

                                                      
54  E. Skrzypek, Wpływ zarządzania wiedza na wartość firmy. [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa  

w warunkach globalizacji, praca zbiorowa pod ed. E. Skrzypek, Kraków 2003, UMCS, Lublin 2003. 
55  K. Perechuda, red. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa, 2005. 
56  A. Błaszczuk, J.J. Brdulak, M. Guzik, A. Pawluczuk, Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach. 

SGH W-wa, 2004. 
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− rozwój pracowników – dzielenie się wiedzą wśród pracowników, systemy motywacji 
pracowników (wzrost innowacyjności i kreatywności), systemy rozwoju pracowników 
(wzrost wielu kluczowych kompetencji), coaching, mentoring, team working (wyższa 
efektywność pracy),  

− usprawnienia w zakresie komunikacji wewnętrznej – wewnętrzne procedury 
określające zasady pozyskiwania, przetwarzania, wdrażania wiedzy (informacji), 
wprowadzenie technologii informatycznych, pozainformatyczne systemy obiegu 
informacji i dzielenie się wiedzą,  

− redukcja kosztów zarządzania – oszczędność czasu, kodyfikacja wiedzy, szybkie 
dotarcie do aktywów wiedzy i ekspertów. 

PLURALIZM WARTOŚCI ETYCZNYCH W PROCESIE 
GOSPODAROWANIA  
System gospodarczy oparty na prawach własności, konkurencyjności, zachowaniach 
uczestników organizacji oraz użyteczności produktów i usług powoduje, że w biznesie jak  
i w każdej gospodarce są zwycięzcy i przegrani. Siła organizacji gospodarczych determinuje 
funkcjonalność całej gospodarki, a proces ten należy rozumieć nie tylko jako zjawisko 
budowania czegoś nowego, ale także jako umiejętność odkrywania czegoś, co wcześniej było 
nieznane, nierozpoznane i nie funkcjonowało w organizacji.  

W dobie rewolucji cyfrowej potrzeba udoskonalania nie ma końca, a każda zmiana jest 
szansą na nowe źródła i sposoby działania oraz poprawę sprawności funkcjonowania 
organizacji. Podkreślić jednak należy, że zmiana może również przyczynić się  
do uruchomienia błędów, które trudno skorygować w przyszłości. Życie gospodarcze ukazuje 
liczne przykłady błędów dających się poprawić, ale i takich, których skutki są nieodwracalne.  

Obecnie szeroko dyskutowany obszar to pluralizm wartości i próba szukania odpowiedzi 
kto i co wywiera i jaki wpływ na menedżerów. W nurcie wolności starożytnej każdy może 
zabrać głos przeciwko komukolwiek. To rodzaj wolności gdzie nie można zakazać nikomu 
wglądu w życie innych natomiast wolność nowożytna określana mianem negatywnej  
to sytuacja w której każdy może robić to co uzna za stosowne. Rzeczywistość gospodarcza jest 
wieloaspektowa dlatego nie brakuje menedżerów którzy nie akceptują zbyt uporządkowanych 
relacji, a oczekują na niespodziewane sytuacje czy wyjątki. Od przyczyny do skutku w wielu 
procesach obserwuje się pewne zależności jednak ludzie postępu i geniuszu tworzą odstępstwa 
w funkcjonowaniu organizacji gospodarczych57. 

Relacje miedzy uczestnikami organizacji można budować na zasadzie wolności, a nie 
przymusu. W procesie transformacji gospodarki pojawiły się doktryny i rozwiązania 
promujące model społeczeństwa liberalnego. Jednak potrzeby jest nowy model solidaryzmu 
społecznego, nie liberalizm gdzie czerpią silni i korporacje, tylko model gospodarki dla 

                                                      
57  M. Smoleń, Priorities in building an innovative model of modern and open economy, wyd. LAP 

LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING, Niemcy, 2018. 
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społeczeństwa. Ścieżka rozwoju powinna się zmieniać, a problemu, które się wówczas 
pojawiają są silnie zróżnicowane. Trzeba tworzyć warunki do rozwoju, a to często wywołuje 
konflikty i różnice ocen np. w sferze otwartości organizacji pojawia się dylemat gdzie są 
granice kultury tożsamości itd.  

W relacjach gospodarczych konieczne jest wzajemne zrozumienie i otwartość na poglądy, 
pomysły i propozycje innych. Zbudowanie takiej relacji tworzy wartości i harmonię  
w organizacji w której można sformułować cel jej działalności, odpowiedzieć na pytanie 
dlaczego się podejmuje to przedsięwzięcie i jakiego świata oczekują uczestnicy organizacji.  

Wyzbycie się naiwnego progresywizmu, myślenia utopionego i wszelkich iluzji,  
a konieczne jest budowanie w procesie decyzyjnym wolności w aspekcie społecznej 
odpowiedzialności58.  

ORGANIZACJE GOSPODARCZE W OBLICZU WYZWAŃ NA KRYZYSY 
OTOCZENIA   
W budowaniu wartości nowoczesnych organizacji istotne znaczenie ma właściwe 
formułowanie kierunkowych celów do osiągnięcia. Żyjemy w świecie chaosu informacyjnego. 
W czasie czwartej rewolucji przemysłowej dysponuje się środkami technicznymi, które 
pozwalają gromadzić, digitalizować i przetwarzać liczne dane niezbędne w procesie 
poznawczym, jednak urządzenia te nie zastąpią roli człowieka w procesie gospodarowania  
w postaci wartości niematerialnych i prawnych.  

W konstrukcji celów gospodarczych ma miejsce często błędna koncentracja „na efekcie” 
przyjmując założenie, że cel uświęca środki. Teza ta wymaga korekty w kierunku oceny 
„przebiegu procesu”, a nie samego efektu. Skuteczność działań może być ograniczona 
negatywnym myśleniem i podejmowaniem absolutnych założeń, które często są weryfikowane 
przez czynniki obiektywne i stają się niemożliwe do osiągnięcia. Ograniczeniem może być 
również zbyt silna korelacja między realizacją celu, a uwarunkowaniami zewnętrznymi.  

Zdaniem R. Bransona twórcy Virgin Group klienci nie są najważniejsi, a najważniejsi są 
pracownicy, jeśli zadbasz o swoich pracowników oni zatroszczą się o klientów. Tę strategię 
orientacji na pracowników poprzez koncepcję zarządzania polegającą na ich docenianiu  
z powodzeniem realizują liczne organizacje, co buduje prestiż i wizerunek diamentu 
gospodarczego wzorca organizacji do naśladowania i wdrożeń rozwiązań, aby sprostać 
wyzwaniom. 

W każdej organizacji należy również sformułować pytanie „Dlaczego?”. W strategii 
biznesowej, zgodnie z „ideą złotego kręgu”, należy przyjąć i odpowiedzieć na jeszcze dwa 
dodatkowe pytania: „Jak?” – czyli w jaki sposób firma realizuje zadania, oraz „Co?” – czym 
się zajmuje, co wytwarza. Z odpowiedziami na te dwa pytania w większości firm nie ma 

                                                      
58  B. Polanowska-Sygulska, Rozmowy z Oksfordzkimi filozofami. Księgarnia Akademicka, Kraków 2011. 
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problemu, natomiast trudności występują z odpowiedzią na pytanie „Dlaczego?” – 
przedsiębiorcy mają problem ze zdefiniowaniem, dlaczego to robią, co robią, czyli  
z określeniem sensu swojej działalności. Taka odpowiedź określa misję firmy i sens jej 
prowadzenia. Można również zyskać liczną grupę stałych klientów, czy wręcz fanów, 
poprawiać motywację pracowników, a także odpowiedź na pytanie „Dlaczego?” pozwala 
zbudować siłę, wartość znaku firmowego. 

Aktualnie firmy powinny również korzystać w szerszym zakresie z rozwiązań Big Data, 
aby zaoferować produkt we właściwym miejscu i czasie. Korzystanie z Big Data pozwala na 
budowanie współpracy pomiędzy producentem czy odbiorcą w celu zaoferowania produktu, 
którego klient oczekuje. Należy w tym procesie uwzględnić nie tylko dostępność produktu, 
efektywność jego wytworzenia, ale również zadowolenie odbiorcy. Odfiltrowanie niezbędnych 
danych otwiera pełnię, a często nowe możliwości sprawcze.  

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ASPEKCIE REALIZACJI 
ZADAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH   
Współczesne koncepcje ekonomiczne stanowiące fundament działalności i rozwoju organizacji 
to: ekonomia złożoności, ekonomia współdzielenia, ekonomia strukturalna, integracja 
procesów, interoperacyjność, ekonomia dobra wspólnego oraz ekonomia behawioralna. 
Uwzględniając metodologię wymienionych koncepcji w powiązaniu z realną oceną  
i dynamizmem procesów poznawczych należy prowadzić proces ciągłej restrukturyzacji 
rozwojowej, generujący wartość organizacji w logiczną całość. Każdy detal czy element 
można poprawić – to ciągłe doskonalenie. Mogą tu jednak wystąpić nieprawidłowości, 
polegające na tym, że jak jest za dużo komercji, to za mało profesjonalizmu, jak za dużo 
menedżeryzmu, to za mało przywództwa, a jak za dużo kontroli, to za mało odpowiedzialności.  

W każdej organizacji gospodarczej konieczne jest poza potrzebą chronicznej 
restrukturyzacji wychylenie w przyszłość w kierunku budowania bezpieczeństwa 
ekonomicznego w kilku płaszczyznach. To szczególnie istotne wyzwanie przejawia się  
w obszarze bezpieczeństwa finansowego, informacyjnego, technologicznego, energetycznego, 
żywnościowego, ludnościowego oraz ekologicznego. To wyzwanie kosztowne i ambitne,  
ale niezbędne w każdej organizacji.  

Należy stwierdzić, że realizm organizacyjny i ekonomiczny, podejście sytuacyjne  
i refleksywność zarządcza nie może pomijać nakreślonego zarysu wyzwań dla współczesnych 
organizacji, które budują na wartościach.  

Budowanie modelu biznesowego opartego na wartościach w złożonym i dynamicznym 
otoczeniu sprawia, że współczesne procesy decyzyjne uwzględniające rozwój inkluzywny 
zarówno w zakresie operacyjnym, taktycznym, jak i strategicznym wymagają wdrożenia 
systemu eksperckiego. Pluralizm opcji decyzyjnych, który polega na wspólnym, zespołowym 
rozwiązywaniu trudnych zadań (metoda SCRUM) daje efekty, których nawet najbardziej 
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doświadczony menedżer, nie jest w stanie „objąć”, ze względu na złożoność uwarunkowań. 
Podstawowym wyzwaniem każdej organizacji jest trafna diagnoza retrospektywna potencjału  
i nakreślenie szans powodzenia podjętego i prowadzonego przedsięwzięcia w przyszłości. 
Taka ocena pozwala na uruchomienie ewentualnych rezerw potencjału, którymi się dysponuje.  

W historii gospodarczej nastąpiło zdecydowane przewartościowanie wytwórczych 
czynników produkcji. Nawiązując do XV-wiecznego dzieła M. Katona „O gospodarstwie 
wiejskim” podkreślić należy, że trzy główne nurty tam wskazane są cały czas aktualne, a nawet 
nabierają szczególnego znaczenia. Należą do nich: zabezpieczenie żywnościowe, 
zagwarantowanie bezpieczeństwa oraz uwzględnienie norm i wartości etycznych w procesie 
gospodarowania. Zmieniły się jednak relacje czynników wytwórczych. O ile wcześniej 
priorytetową dominantą była ziemia jako środek produkcji, później postęp naukowo-
technologiczny, a czynnik osobowy był dopełnieniem organizacji. Jednak od kilkunastu lat to 
kapitał ludzki stał się wiodącym czynnikiem determinującym ekonomiczną i organizacyjną 
wartość każdej organizacji, a trwałe zasoby rzeczowe czy finansowe, stanowią niezbędny,  
ale jednak tylko uzupełniający wymiar.  

Proces transformacji gospodarki po 1990 r. spowodował, że coraz większego znaczenie  
w procesach gospodarczych odgrywają czynniki egzogeniczne, na które z pozycji organizacji 
nie ma się większego wpływu. Istotny wpływ ma proces budowania wartości organizacji  
w obszarze ładu endogenicznego oraz w procesie strategicznego „dopasowania” do otoczenia. 
Kto zrobi to sprawnie i trafnie, uzyskuje nadzwyczajne korzyści budując przewagę 
konkurencyjną. Podłożem każdej decyzji gospodarczej powinna być refleksja sytuacyjna, a nie 
szablonowe podejście, które zawodzi.  

Kolejnym wyzwaniem w bieżącym funkcjonowaniu organizacji jest określenie granicy 
oddziaływania decyzyjnego na co ma się wpływ, a co pozostaje poza możliwościami 
oddziaływania (czynniki obiektywne). Ponadto, w biznesie nie można koncentrować się 
wyłącznie na zysku (choć to najczęściej funkcja celu), ale równolegle na ryzyku. Niepewność 
gospodarowania staje się wyzwaniem w sytuacji, gdy zawodzą dotychczasowe sposoby,  
a wątpliwą przydatność mają nawet niektóre modele naukowe, gdyż przypisywanie nauce roli 
wyroczni, może być również zawodne. Zachodzi więc potrzeba bieżącej identyfikacji 
charakteru ryzyka oraz jego buforowania „trzeba mieć apetyt na ryzyko”.  

Podkreślić należy, że postęp, czy radykalne zmiany w funkcjonowaniu organizacji,  
nie pochodzą wyłącznie z dotychczasowego stanu wiedzy, lecz z potrzeby zmiany, czy wręcz 
ignorancji dotychczasowych rozwiązań.  

Diagnoza merytoryczna budowana jest na podstawie dotychczasowego stanu, a postęp  
i restrukturyzacja polega na zmianie tego stanu i wiedzy w procesie wyprzedzania  
lub organizacyjnego wychylenia. Kult osoby sukcesu to nie tylko szacunek za osiągnięcia,  
ale i oczekiwania kolejnych zmian i łamania stereotypów, które na coraz wyższym pułapie są 
coraz trudniejsze.  
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W dobie licznych egoizmów i zmierzchu autorytetów zachodzi potrzeba wdrożenia 
zdywersyfikowanej perspektywy polegającej na możliwie maksymalnym uruchomieniu  
potencjału stanowiącego strukturę organizacji – nie różnicując ze względu na płeć, wiek, czy 
sposób postrzegania procesów gospodarczych. W takiej strukturze wartością jest 
zróżnicowanie, polegające na wskazaniu tego, czego nie widzą inni lub rozpoznać 
nierozpoznane. Taki sposób zmienia perspektywę prospekcji i ułatwia konstruktorom 
rozwiązań na przyszłość wyzwolenie pełni możliwości sprawczych w kierunku otrzymania 
złożonego efektu. Realna ocena powiązania z dynamiką procesów poznawczych determinuje 
wydajność pracy, na którą wpływ wywierają czynniki otoczenia, w tym koncepcje 
gospodarcze i ideologiczne, takie jak koniunkturalny liberalizm, który się zużył, arogancki 
humanizm, czy naiwny progresywizm myślenia utopijnego. Dlatego niezbędne jest 
uruchamianie procesów myślowych z wykorzystaniem wiedzy, kompetencji, logicznego 
myślenia i nastawienia na przetrwanie.  

Współczesne koncepcje ekonomiczne uwzględniające wymiary zrównoważonego 
rozwoju (społecznego, gospodarczego i ekologicznego) powinny budować również na takich 
filarach jak odpowiedzialność, solidarność i sprawiedliwość. Nie ma aktualnie możliwości 
zbudowania ekonomicznej wartości organizacji bez uwzględnienia etycznego wymiaru 
gospodarowania, który uwględnia granice wolności i odpowiedzialności biznesu, konflikty 
wartości, naruszenia etyczne kominukacji biznesowej, charakter uczciwej konkurencji, kryteria 
budowania kodeksu etycznego, etyka nagradzania i karania, elementy społecznej 
odpowiedzialności biznesu, etyczny wymiar przywództwa i budowania zaufania w procesie 
działalności gospodarczej. Dyscyplina organizacji to taki sposób prowadzenia procesu, gdzie 
ma miejsce równolegle dyscyplina i swoboda.  

Określenie misji oraz zaangażowanie się w sprawy działania i kreowania kultury 
organizacji to jedne z najważniejszych zadań organów samorządu publicznego.  

Do istotnych elementów procesu rozwoju samorządu lokalnego zalicza się: marketing  
i promocję lokalną, plan rozwoju lokalnego, spożytkowanie przestrzeni związanej z rozwojem 
lokalnym. Zasadniczą rolę ma działalność samorządu gminnego, dotyczącą dotowania rozwoju 
społeczno-gospodarczego, ponoszenia kosztów społecznych udzielanych bezpłatnie lub za 
częściową opłatą, gwarancja bezpieczeństwa oraz utrzymanie mechanizmu samorządowego59.  

Środki strukturalne poza realizacja celu gospodarczego powinny być również aplikowane 
na zwiększenie efektywności polityki społecznej, pojmowanej jako aktywność państwowych, 
samorządowych oraz organizacji pozarządowych dążących do modelowania stosunków 
społecznych bazujących, a sprawiedliwości i równości oraz przygotowania warunków 
sprzyjających zaspakajaniu potrzeb społecznych na jak najwyższym poziomie60. 

                                                      
59  M. Kowalczyk, Podstawy analizy ekonomiczno-finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, Difin, 

Warszawa 2017. 
60  A. Kurzynowski, Polityka społeczna, SGH, Warszawa 2003. 
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Obecnie kluczem do sukcesu koncentracja wysiłków i troski na pozyskiwanie  
i utrzymanie w przedsiębiorstwie ludzi o unikatowych kompetencjach, perfekcyjnych  
w działaniu, dążących do mistrzostwa zawodowego. Ludzie o otwartym umyśle zapewniają 
wzrost efektywności głównie poprzez innowacyjność. Dzięki posiadanym zdolnościom 
przekształcania istniejących zasobów wiedzy w wiedzę nową implementowaną w postaci 
technologii, wynalazków, produktów, metod i procedur61. 

Choć kapitał intelektualny jest akcentowany mocniej w przemysłach technologicznych to 
żadna branża nie uniknęła jego wpływu. Wszelkie nowe możliwości oraz zagrożenia dla 
branży hotelarskiej pojawiają się z aktywów opartych na wiedzy. Główną siłą napędową 
każdej organizacji jest wiedza i kapitał intelektualny62. 

DOSKONALENIE WARTOŚCI ORGANIZACJI W ASPEKCIE ZAUFANIA  
Zachowanie w pracy zmierzające do budowania zaufania można rozważać w wymiarze: 

• osobistej zdolności do zaufania,  
• kontraktowym, czyli ufność w czyjeś kompetencje i charakter, 
• komunikacyjnym, to zaufanie budowane przez otwartą komunikację,  
• kompetencyjnym, to zaufanie zarówno do swoich jak również umiejętności 

innych osób63.  
Wysoki poziom zaufania w organizacji sprawia, że dokonywanie zmian jest łatwiejsze  

ze względu na pozytywne i aktywne postawy pracowników. Zaufanie decyduje o odporności 
organizacji na zmiany otoczenia, organizacja może liczyć na współdziałanie i wyrozumiałość 
ze strony partnerów gospodarczych, ułatwia decentralizację działań, stymuluje prawidłową 
komunikację kreując atmosferę współpracy, jest warunkiem skutecznego zarządzania wiedzą  
i powstawania innowacji i umożliwia organizacji budowanie konkurencyjności. Atmosfera 
zaufania stymuluje procesy uczenia się, poprzez generowanie więzi społecznych.  

Dzięki współpracy opartej na zaufaniu możliwe jest pobudzanie kreatywności 
pracowników, zaufanie jest punktem wyjścia do implementacji metod i technik zarządzania, 
pracownicy są skłonni bardziej angażować się w realizację swoich zadań, jeśli nawiązali 
pozytywne relacje ze swoim przełożonym, zwiększa się także wówczas satysfakcja z pracy  
i obniża poziom stresu zawodowego.  

Budowanie zaufania w procesie pracy odbywa się poprzez:  
• stworzenie możliwości partycypacji w podejmowaniu decyzji,  
• jasną, zrozumiałą, dającą wsparcie pracownikom wizję organizacji,  
• system wynagradzania, sprawiedliwy i oparty na przejrzystych kryteriach,  
• środowisko pracy przyjazne i wolne od przejawów dyskryminacji,  
                                                      

61  M. Morawski, Zarządzanie wiedzą w perspektywie personalnej, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsię-
biorstwie, red. K. Perechuda, PWN, Warszawa, 2005. 

62  R. Zaborowska, Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie. Ars boni et aequi, Poznań, 2009. 
63  K. Kmiotek, Prowadzenie innowacyjnych przedsiębiorstw – materiały szkoleniowe. RARR, Rzeszów 2012. 
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• transparentne i zrozumiałe decyzje z zakresu rozwoju sukcesji systemu 
awansowania.  

Zaufanie pojawia się w warunkach akceptacji zachowań drugiej strony  
i zależności od tych zachowań, rozwija się w warunkach dobrowolności, niewymuszonej 
współpracy oraz istnieje w warunkach niepewności. Zaufanie jest więc z natury pojęciem 
pozytywnym, sugeruje narażenie na presję ze strony współpracownika, opisując pewien 
stopień przewidywalności. 

Zaufanie, jako kategoria z zakresu nauk o zarządzaniu ma ugruntowaną pozycję, jednak 
złożoność zagadnienia zaufania powoduje różnorakie jego interpretacje. Zaufanie w 
psychologii pracy może być również opisywane w postaci tak zwanego modelu 
pięciowymiarowego64: 

• wymiar osobowościowy – zaufanie bazuje na systemie norm i wartości 
wyznawanych przez podmioty danej relacji, 

• wymiar kalkulacyjny – zaufanie bazuje na fundamencie porównywania 
przewidywanych kosztów i korzyści z nawiązania danej relacji, 

• instytucjonalny – zaufanie bazuje na przejrzystości i stabilności otoczenia,  
w którym zachodzi dana relacja, 

• percepcyjny – zaufanie bazuje na wzajemnym postrzeganiu się, 
• kumulacyjny – zaufanie opiera się na wzajemnej wiedzy65. 
Szlachetne współdziałanie w biznesie nie wyklucza stosowania tradycyjnych wartości 

społecznej odpowiedzialności w nowoczesnej gospodarce.  

PODSUMOWANIE 
Podstawą funkcjonowania każdej organizacji zarówno publicznej jak i komercyjnej jest 
znajomość procesów jako fundamentów rozwoju budowania na wartościach. Kreatywna wizja 
rozwoju organizacji jako współczesne wyzwanie powinna również wyprzedająco budować 
bufory na zmianę koniunktury w uwzględnieniem kultury organizacji.  

Realizacja restrukturyzacji w kierunku budowania nowoczesnych i innowacyjnych 
organizacji nie może pomijać elementów kultury organizacji i jej artefaktów powiązanych  
ze społeczną odpowiedzialnością. Lekceważenie społecznych norm zaburza rytm 
funkcjonowania organizacji i generuje konflikty i problemy. Złożoność wyzwań 
współczesności sprawia, że lekarstwem na problemy społeczne staje się kultura dialogu  
i akceptacji z poszanowaniem różnic, unikając obojętności która niszczy relacje.  

Rosnąca podmiotowość organizacji w aspekcie etycznym jeżeli podlega systematycznej 
rewizji zachowań jest wartością dodaną w odniesieniu d rozwiązywania konfliktów wartości, 

                                                      
64  M. BratnickI, P. Kordel, Budowanie zaufania w organizacji wirtualnej. [w:] Komputerowo Zintegrowane 

Zarządzanie, WNT, Warszawa 2000. 
65  M. Smoleń, M. Grzebyk, P. Filip, Ergonomia i bezpieczeństwo pracy. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 

2014. 
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przestrzegania umów, nagradzania i karania oraz opracowywania i stosowania kodeksu 
etycznego unikając podtekstów godnościowych.   

Menedżerstwo to odpowiedź na potrzeby konsumentów, a te się zmieniają. Społeczno-
etyczna odpowiedzialność powinna korygować synergię zmian.  

Postęp ma miejsce wtedy, gdy odważni uczestnicy organizacji nie boją się okazji by 
wykorzystywać jak najlepsze rozwiązania w organizacji jednak gospodarka w warunkach 
zmiany wymaga odpowiedzi na podstawowe pytanie jak organizować procesy gospodarcze, 
aby nie gubić społecznej odpowiedzialności biznesu i budować wysoką jakość relacji między 
ludźmi. W centrum zainteresowania zawsze ma być człowiek, a nie zarobek czy komercja. 
Indywidualizm i egoizm zakłóca relacje, a inkluzywna praca świadczy o tożsamości  
i sprawiedliwości społecznej ludzkiej pracy.  
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Streszczenie 

W opracowaniu przedstawiono uwarunkowania funkcjonowania organizacji w aktualnych warunkach 
ekonomicznych. Zwrócono uwagę na niektóre koncepcje ekonomiczne a także rolę i znaczenie wiedzy  
w aspekcie społecznej odpowiedzialności i budowania zaufania. Wyeksponowano także ideę pluralizmu 
wartości etycznych w procesie gospodarowania. 
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OCHRONA SOCJALNA LUDNOŚCI UKRAINY 
W OBLICZU ROSYJSKIEJ AGRESJI 

 

WSTĘP 
24 lutego 2022 r.siły zbrojne Federacji Rosyjskiej dokonały zbrojnej agresji na terytorium 
Ukrainy. Ukraińskie punkty dowodzenia, składy broni i lotniska zostały poddane ostrzałowi 
rakietowemu, a z terytorium Rosji i Białorusi nastąpił atak wojsk lądowych. W wyniku wojny 
z Ukrainy musiało uciec ponad 5 mln ludzi, a ponad 7 mln uciekło do innych regionów 
Ukrainy.  

OCHRONA SOCJALNA LUDNOŚCI UKRAINY 
24 lutego 2022 r. zaczęły się eksplozje na terenie całej Ukrainy. Wszyscy Ukraińcy zrozumieli 
– rozpoczęła się wojna na pełną skalę, rozpoczęta przez Rosję przeciwko Ukrainie. Dekretami 
Prezydenta Ukrainy z dnia 24 lutego 2022 r. nr 64/2022 i nr 69/2022 na Ukrainie 
wprowadzono stan wojenny, tymczasowo ograniczono niektóre konstytucyjne prawa 
obywateli Ukrainy, ogłoszono ogólną mobilizację. W kraju zaczęła się panika wśród ludności, 
szczególnie w tych miastach, gdzie wybuchy pocisków i rakiet niszczyły infrastrukturę 
cywilną. Najtrudniejsza sytuacja obserwowana była w Charkowie, Czernihowie, Sumach, 
Mariupolu, Kijowie, Buczy, Irpeniu i okolicach stolicy. 

Rosja przegrała w tej wojnie nie tylko strategicznie, ale także taktycznie. Z postawionych 
celów, potwierdzonych przez wziętych do niewoli rosyjskich oficerów i zgodnie z przejętymi 
mapami (1 – otoczenie i zajęcie Kijowa, 2 – otoczenie i zajęcie Charkowa, 3 – otoczenie  
i zajęcie Odessy, 4 – otoczenie na lewym wybrzeżu Dniepru i rozgromienie wschodniej grupy 
Sił Zbrojnych Ukrainy (WSU), 5 – przełamanie korytarza lądowego między Krymem a DNR 
przez Mariupol), Rosja nie osiągnęła żadnego. 

Do przeprowadzenia głównej części inwazji wojskowej Sztab Generalny Rosji poświęcił 
od 3 do 5 dni, z późniejszym przejściem do etapu policyjnego (Rosgwardia, OMON, SOBR). 
Środki na to zostały odpowiednio przydzielone. 
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31 marca 2022 r. doszło do strategicznej porażki Putina, przełomowego momentu na  
36 dzień wojny. Główne siły rosyjskie pod Kijowem zostały całkowicie zniszczone, ich resztki 
początkowo przeszły do obrony i ostatecznie całkowicie opuściły terytorium obwodów 
Kijowskiego, Czernigowskiego i Sumskiego. Atak na Odessę również zawiódł całkowicie, 
próba otoczenia wojsk ukraińskich w pobliżu Mikołajewa również zawiodła, rozgromione 
resztki rosyjskich wojsk wycofały się w kierunku Chersona, i już są dowody wideo masowego 
wycofania rosyjskich wojsk z Chersona. Na wszystkich kierunkach w armii okupantów 
stwierdzono poważne problemy z dostawami i logistyką. 

I bardzo ważne, że właśnie w tym dniu kraje NATO podjęły decyzję o dostarczeniu 
Ukrainie ciężkiej broni – nowoczesnych wysokiej precyzji systemów artyleryjskich, systemów 
obrony przeciwlotniczej i rakiet przeciwlotniczych. 31 marca 2022 r. państwa NATO, 
a w szczególności minister obrony Wielkiej Brytanii, oświadczyły, że NATO zacznie 
dostarczać Ukrainie ciężką broń.  

Przed Ukraińcami jeszcze wiele bólu i ofiar, a przed nami jeszcze dużo więcej pracy niż 
teraz. Ale wróg został odrzucony z północnych regionów Ukrainy, a więc zagrożenie otoczenia 
stolicy Ukrainy zostało usunięte przez Siły Zbrojne Ukrainy. Obecnie głównym zadaniem jest 
wyzwolenie wschodnich i południowych obwodów Ukrainy od okupantów – obwodów 
Harkowskiego, Donieckiego, Ługańskiego, Zaporyskiego i Chernihowskiego. 

Ukraińcy w pierwszych godzinach wojny zaczęli podejmować decyzje dotyczące 
przeniesienia swoich rodzin i krewnych do bezpiecznych miejsc. Co piąty mieszkaniec 
Ukrainy opuścił swój dom z powodu inwazji Rosji, prawie połowa Ukraińców musiało rozstać 
się ze swoimi rodzinami. Ponad 4 mln Ukraińców to ci, którzy wyjechali za granicę w celu 
tymczasowego pobytu. Jednym z pierwszych krajów, które zaczęły przyjmować Ukraińców  
i organizowały pomoc i ochronę socjalną uchodźców, była Polska. Już w pierwszy dzień 
wojny, kiedy ludzie zaczęli przekraczać granice, strona polska zorganizowała punkty wsparcia 
i pomocy osobom przesiedlonym z Ukrainy. 

W obrębie Ukrainy wewnętrznie przesiedliło się około 3,5 mln osób. Wiele osób 
przesiedlonych przeniosło się do obwodów Lwowskiego, Zakarpańskiego i Wołyńskiego.  
Na dzień 9 kwietnia 2022 r. w obwodzie Wołyńskim przyjęto 54 010 przymusowo 
ewakuowanych osób (dane Centrum Koordynacyjnego Wołyń). Przesiedleńców na Wołyniu 
przyjmują we wszystkich rejonach i miastach. Najwięcej w rejonie  Łuckim i Łucku jest  
15 652 osób wewnętrznie przesiedlonych, w rejonie Kowelskim i mieście Kowel 14 784 
osoby, w rejonie Włodzimierskim, a także w miastach Włodzimierz i Nowowołyńsk przyjęto 
15 079 osób przesiedlonych, w rejonie Kamień Koszyrskiego 3 659 osób. Na Wołyniu wydano 
już ponad 15 tys. dowodów wewnętrznie przesiedlonych osób. 

Od momentu rozpoczęcia inwazji rosyjskich wojsk i przeniesienia ludzi do bezpiecznych 
miejsc, państwo, ludzie i wolontariusze zjednoczyli wspólne wysiłki, aby pomóc tym ludziom, 
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którzy opuścili swoje domy, gdzie odbywają się aktywne działania wojskowe rosyjskich 
okupantów. 

Tak więc na poziomie państwowym podjęto szereg decyzji ustawodawczych dotyczących 
wsparcia osób wewnętrznie przesiedlonych. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  
20 marca 2022 r. nr 332 wprowadzono zmiany w Regulaminie udzielania pomocy na pobyt 
osobom wewnętrznie przesiedlonym i określono, aby co miesiąc udzielać pomocy na okres 
stanu wojennego i jednego miesiąca po jego zakończeniu na każdą wewnętrznie przesiedloną 
osobę, informacje o której włączono do Jednolitej bazy danych osób wewnętrznie 
przesiedlonych, w następujących rozmiarach: dla osób niepełnosprawnych i dzieci 3 000 
hrywien, dla innych osób 2 000 hrywien66. Również uchwałą Gabinetu Ministrów Ukrainy  
z dnia 19 marca 2022 r. nr 333 zatwierdzono Procedurę rekompensaty wydatków za 
tymczasowe umieszczenie wewnętrznie przesiedlonych osób, które przeniosły się w okresie 
stanu wojennego i nie otrzymują miesięcznej pomocy adresowej wewnętrznie przesiedlonym 
osobom do pokrycia kosztów pobytu, w tym do zapłaty usług mieszkaniowych i komunalnych. 
Biorąc pod uwagę fakt, że bardzo wielu obywateli, którzy mieszkają w zachodnich obwodach 
Ukrainy, umieściło w swoim mieszkaniu osoby przesiedlone, to oni z kolei mają możliwość 
uzyskania rekompensaty za usługi komunalne67. 

Ministerstwo Polityki Społecznej Ukrainy wspólnie z UNICEF wprowadziło program 
pomocy pieniężnej dla rodzin z dziećmi, które ucierpiały w wyniku wojny i potrzebują 
wsparcia finansowego68. Na tę pomoc mogą liczyć rodziny, które mają trzy lub więcej 
małoletnich dzieci, z których co najmniej jedno dziecko nie ukończyło dwóch lat, a także 
rodziny z dwojgiem lub więcej dzieci, w których jedno dziecko ma niepełnosprawność. 
Wypłata wynosi 2 220 UAH dla każdego członka rodziny, ale nie więcej niż dla pięciu osób. 
Wypłata będzie przez trzy miesiące. 

Łuck jest jednym z pierwszych miast, które natychmiast zaczęło przyjmować i pomagać 
osobom przesiedlonym. Na bazie zarządzania usługami społecznymi dla rodziny w Łucku, 
dzieci i młodzieży utworzono Centrum Wzajemnej Pomocy osobom wewnętrznie 
przesiedlonym w zakresie udzielania pomocy charytatywnej rodzinom z dziećmi. Tutaj 
rodziny z dziećmi mogą uzyskać odzież dla dzieci i dorosłych, żywność dla dzieci, pieluchy, 

                                                      
66  Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, Постанова 

Кабінету Міністрів України (КМУ) від 20 березня 2022 р., № 332. 
67  Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо 

переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної 
допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на 
оплату житлово-комунальних послуг, Постанова Кабінету Міністрів України (КМУ) від 19 березня 
2022 р., № 333. 

68  Мінсоцполітики спільно з ЮНІСЕФ впроваджують програму грошової допомоги вразливим 
родинам із дітьми, https://www.kmu.gov.ua/news/minsocpolitiki-spilno-z-yunisef-vprovadzhuyut-
programu-groshovoyi-dopomogi-vrazlivim-rodinam-iz-ditmi 
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środki higieny, łóżeczka dla dzieci, wózki, pościel, produkty spożywcze. Centrum oferuje 
również pomoc psychologiczną kobietom i dzieciom. 

W Łucku dla osób wewnętrznie przesiedlonych zorganizowano bezpłatne posiłki według 
systemu taryfowego na bazie jadalni szkolnych: w Gimnazjum nr 4 im. Modesta Lewickiego  
w Łucku, szkołe nr 26 i liceum technologicznym nr 24. Dla jego realizacji decyzją Komitetu 
Wykonawczego Rady Miejskiej Łucka z dnia 23 marca 2022 r. nr 157-1 zatwierdzono 
Rozporządzenie o bezpłatnym zapewnieniu żywieniem osobom zmuszonym do przesiedlenia. 
Bezpłatne posiłki zapewniają również miejscowi przedsiębiorcy, kościoły i Centrum 
Terytorialnej Obsługi Społecznej. 

Należy zauważyć bardzo wysoką aktywność wolontariatu Ukraińców w zachodnich 
miastach Ukrainy, którzy współpracują z wolontariuszami z różnych krajów Europy, którzy 
udzielają pomocy charytatywnej Ukraińcom, w tym w zakresie wspierania osób 
przesiedlonych. Tak więc w Łucku od pierwszych dni wojny utworzono i aktywnie działa 
Centralny Punkt Pomocy, do którego trafia cała pomoc od mieszkańców społeczności, 
wolontariuszy, organizacji charytatywnych i krajów Europy. Odpowiednio, cała pomoc jest 
rozprowadzana zgodnie z prośbami poszkodowanych miejscowości Ukrainy, do których 
realizowane są wysyłki pomocy. Ciągle wysyłane są ładunki do tych miast, w których istnieje 
katastrofa humanitarna, a mianowicie do gmin Kijowskiej, Żytomierza, Czernihowskiej, 
Sumskiej, Donieckiej, Mikołajewskiej, do miast Charków, Buczy, Irpinia i innych. 

Stale przyjeżdżają ładunki z Polski, Niemiec, Litwy, Łotwy, Włoch, Szwajcarii, 
Portugalii, Danii, za co Ukraińcy serdecznie dziękują tym krajom. 

12 marca 2022 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy obywatelom 
Ukrainy, którzy przybyli do Polski z powodu rosyjskiej agresji zbrojnej69. Obywatele Ukrainy, 
którzy opuścili ojczyznę z powodu rosyjskiej agresji, będą mogli legalnie przebywać w Polsce 
przez 18 miesięcy. Dotyczy to osób, które przyjechały do Polski bezpośrednio z Ukrainy  
i oświadczyły o zamiarze pozostania na terytorium Polski. 

Ukraińcy zarejestrowani w Polsce jako uchodźcy będą mogli otrzymywać pomoc  
od władz województw i organów samorządu lokalnego. Może to być, w szczególności, 
udzielenie mieszkania lub pełnego pensjonatu. Każda osoba prawna lub osoba fizyczna, która 
prowadzi gospodarstwo domowe i zapewni mieszkanie i żywność obywatelom Ukrainy, którzy 
uciekają przed wojną, może otrzymać pomoc w ciągu maksymalnie 60 dni. 

Obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, również będą mieli prawo do pracy  
w Polsce. Umożliwi to dostęp do zasiłku socjalnego lub dotacji w celu obniżenia 
wynagrodzenia rodzicielskiego za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu lub z opieką dzienną. 

                                                      
69  Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  

z dnia 12 marca 2022 r., https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2069_u.htm. 
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Ukraińcy mogą również ubiegać się o jednorazową pomoc pieniężną w wysokości 300 zł 
na osobę. Dotyczy to w szczególności wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny 
osobistej i płatności za mieszkanie. Każdy obywatel Ukrainy, który legalnie mieszka w Polsce, 
będzie miał gwarantowany dostęp do państwowego systemu opieki zdrowotnej na tych samych 
warunkach, co obywatele Polski. Będą również podejmowane decyzje, które zapewnią prawo 
do edukacji i wychowania tych Ukraińców, na których rozprzestrzenia się działanie tej ustawy. 

PODSUMOWANIE 
Nowa, surowa rzeczywistość pełnowymiarowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie nie mogła się 
nie odbić na ukraińskim społeczeństwie. Od początku inwazji zauważalna jest konsolidacja 
społeczeństwa ukraińskiego - do obrony terytorialnej wstąpiło ok. 100 tys. osób, czołowi 
politycy potępili inwazję i poparli prezydencki wniosek o członkostwo w UE, wzmocniło się 
wsparcie dla armii (w tym finansowe). Liczne kraje (w tym Stany Zjednoczone, Wielka 
Brytania i kraje UE) zapowiedziały kolejne sankcje wobec Federacji Rosyjskiej. 

Ukraina nigdy w historii nie wykazała takiej jedności, jak teraz. Ukraińcy wierzą  
w zwycięstwo! 
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OCHRONA SOCJALNA LUDNOŚCI UKRAINY 
W OBLICZU ROSYJSKIEJ AGRESJI 

 
 

Streszczenie 
W artykule podkreślono cechy ochrony socjalnej ludności Ukrainy w warunkach 
pełnowymiarowej agresji Rosji. Określone cechy ochrony socjalnej ludności w warunkach 
stanu wojennego, opisane składniki pomocy społecznej dla osób wewnętrznie przesiedlonych. 
Przeprowadzono analizę ochrony socjalnej osób wewnętrznie przesiedlonych na terytorium 
gminy Łucka. Dokonano oceny stanu ochrony socjalnej Ukraińców, którzy zmuszeni 
przeprowadzili się do Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Słowa kluczowe: ochrona społeczna ludności, wewnętrznie przesiedleńcy, pomoc Ukraińcom 
w Polsce. 
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ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ PALIW 
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

 

WSTĘP 
Zarządzanie logistyczne w warunkach stabilnych gospodarczo, politycznie i ekonomiczne 
sprowadza się w istocie do działań planistycznych i organizacyjnych podporządkowanych 
ściśle kryteriom ekonomicznym. Zaopatrzenie ma być realizowane we właściwym czasie do 
właściwych miejsc, we właściwych ilościach i po optymalnie najniższych kosztach. Wszelka 
niestabilność warunków sprawia, że zarządzanie logistyką staje się coraz trudniejsze. Apogeum 
wyzwań logistycznych stanowi logistyka w sytuacjach kryzysowych. Pojęcie sytuacji 
kryzysowych obejmuje zarówno kryzysy wojskowe, polityczne i ekonomiczne jak również 
indukowane wymienionymi kryzysami skrajne niedobory dóbr, zwłaszcza paliw. Przykładem 
takiego kryzysu są następstwa napaści Rosji na Ukrainę i kryzys surowców energetycznych  
w Polsce i Europie.  Warto również zauważać strategiczny aspekt zaopatrzenia w paliwa 
płynne. Surowce energetyczne stanowią istotny element strategiczny w przypadkach 
konfliktów. Niedobory paliw potrafią skutecznie sparaliżować nawet najlepiej uzbrojone 
jednostki wojskowe. 

Rynek paliw płynnych uznawany jest powszechnie za jeden ze strategicznych sektorów 
każdej gospodarki narodowej. Jest to podyktowane właściwościami oraz szerokim 
zastosowaniem ropy oraz produktów paliwowych, które z kolei są wykorzystywane tak  
w transporcie do napędu silników spalinowych jak i źródła energii w systemie grzewczym, jak 
również jako komponenty różnych sektorów. Znaczenie sektora paliwowego może również 
wynikać z faktu, iż paliwa nie posiadają w zasadzie swoich substytutów. Przetwórstwem 
odnośnie ropy naftowej, czyli ogólnym procesem technologicznym, w konsekwencji czego 
otrzymuje się produkty naftowe, zajmuje się przemysł rafineryjny, gdzie kluczowym etapem 
tego typu procesu jest prowadzona przez rafinerie destylacja frakcyjna, czyli rektyfikacja, która 
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polega na wyodrębnieniu różnych składowych surowca. W konsekwencji tego powstają 
różnego rodzaju paliwa płynne wraz z innymi produktami ropopochodnymi70.  

Warto dodać, iż w gospodarce polskiej, zazwyczaj występuje wysokie zużycie ropy 
naftowej wraz z powstałymi na jej bazie produktami gotowymi. Konsekwencją takiego stanu 
rzeczy jest zaspokojenie popytu na ropę naftową, która z kolei wymusza import surowca,  
co niewątpliwie uzależnia gospodarkę krajową od koniunktury na globalnym rynku naftowym. 
W szczególności niezwykle istotne są rynkowe ceny surowca, zaś ich zmiany mają tutaj 
bezpośredni wpływ na ogólną kondycję gospodarki importera71.  

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE POPYT NA PALIWA PŁYNNE 
Ogólnie popyt na paliwa jest determinowany kilkoma czynnikami. Jednym z tych czynników 
są ceny paliw w kraju. Bowiem, w sytuacji kiedy ceny paliw wzrastają, wówczas 
dotychczasowi konsumenci, by ograniczyć ewentualne rosnące wydatki na zakup paliw, 
podejmują decyzję odnośnie oszczędzania poprzez ograniczenie ich zużycia. Konsekwencją 
takiego stanu rzeczy jest spadek popytu na paliwa, który to może również zmienić się poprzez 
interwencję samego państwa za sprawą uchwalenia ustaw bądź też aktów prawnych czy też 
subsydiowanie wszystkich promowanych przez rząd technologii. Przy czym najistotniejszym 
czynnikiem odnośnie zmiany popytu na paliwa jest na pewno same tempo rozwoju 
gospodarczego kraju. Podyktowane jest to niewątpliwie tym, iż  w sytuacji gdy jest ono 
wysokie, wówczas zużycie paliw systematycznie wzrasta. Na owe tempo ma wpływ głównie 
wysokość stóp procentowych, których determinantem jest tutaj inflacja. Zaś jej wzrost jest tutaj 
niekorzystny z wielu względów, głównie ze względu na bank centralny, który podejmuje 
działania mające na celu jej obniżenie. Najczęściej tego typu sytuacje dokonują się poprzez 
podniesienie stóp procentowych, czego skutkiem jest obniżenie tempa wzrostu gospodarczego. 
Jednocześnie prowadzi to do wzrostu oszczędności oraz ograniczenia konsumpcji, a w tym 
właśnie konsumpcji paliw72. 

Poprzez dokonywanie zakupu nowych dóbr komplementarnych, które zużywają paliwa 
dochodzi do wzrost popytu na podstawowe produkty rafineryjne. Zalicza się do nich 
urządzenia, które wyposażone są w silniki spalinowe, które to odpowiadają za zużycie paliwa 
ropopochodnego do ich napędu a także kotły grzewcze, które z kolei są zasilane produktami 
przemysłu rafineryjnego. To właśnie niskie ceny paliw najczęściej zachęcają do zakupu takich 
dóbr. 

                                                      
70  J. Surygała, Vademecum rafinera. Ropa naftowa: właściwości, przetwarzanie, produkty, WNT, Warszawa 

2006, s. 13. 
71  Ibidem, s. 14. 
72  W. Potocki, Mechanizmy kształtujące cenę ropy naftowej w teorii i rzeczywistości, „Gospodarka 

Narodowa”, 2009 nr 10 (218), s. 11. 
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W branży naftowo-paliwowej substytucji najczęściej podlegają wszelkie surowce do 
produkcji paliw jak i same paliwa. Natomiast jednym z głównych surowców w przemyśle 
rafineryjnym jest ropa naftowa, którą posiada zamiennik w postaci węgla, czy też gazu 
ziemnego oraz biomasy. Z tym, że wymaga to pewnego rodzaju zmiany technologii na tę 
znacznie droższą, dlatego też głównym czynnikiem, który decyduje o wyborze takiego 
rozwiązania jest tutaj znaczna różnica we wszystkich cenach zamienników, która jest na tyle 
duża, iż ewentualne koszty stają się niższe od kosztów, które są generowane  
w konwencjonalnym rozwiązaniu. Generalnie pod pojęciem subsydiów energetycznych 
rozumie się „działania rządu w sektorze energii, których celem jest obniżanie kosztów 
produkcji energii, a z drugiej strony podwyższanie poziomu przychodów ze sprzedaży 
przedsiębiorstw w związku ze sprzedażą paliw”73. Podkreśla się, że wiele państw odchodzi  
od subwencjonowania paliw ciekłych, z następujących powodów: 

• powoduje to zwiększone obciążanie podatników,  
• zwiększenie poziomu konsumpcji paliw nie znajduje ekonomicznego 

uzasadnienia,  
• chęć ograniczenia wzrostu poziomi gazów cieplarnianych oraz innych 

zanieczyszczeń powietrza.   
Sam wzrost cen paliw skutkuje wzrostem popytu na substytuty paliw, co z kolei 

doprowadza do spadku podaży na paliwa dotychczas użytkowanych wraz z podniesieniem cen 
substytutów74. 

Zasadnicze problemy z logistyką paliw pojawiają się w sytuacjach kryzysowych. 
Nałożenie na siebie niedoborów ilościowych z problemami transportowymi  i logistycznymi 
oraz często działaniami o charakterze militarnym powodują istotne ograniczenie dostępności 
paliw. W przypadku Polski dodatkowym problemem jest brak znaczących alternatywnych 
źródeł energii, co skutkuje niebezpiecznym uzależnieniem kraju od paliw węglowodorowych  
i ma wpływ na ogólne pojmowanie obronności kraju.  

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PODAŻ NA PALIWA PŁYNNEGO 
W ustabilizowanej sytuacji geopolitycznej i ekonomicznej ropa naftowa charakteryzuje się 
wysokim poziomem elastyczności podaży. Oznacza to w praktyce, że zmiany czynników, 
które wpływają na cenę surowca w istotny sposób wpływają na wielkość sprzedaży. Wzrost 
podaży ropy naftowej na rynkach światowych jest efektem długookresowych, strukturalnych 
czynników, które wpływają na poziom cen czynników energetycznych. Czynniki, które 
globalnie wpływają na wielkość podaży paliw płynnych to przede wszystkim: 

                                                      
73  M. Kaliski, M. Białek, Z. Jedynak, Wpływ subsydiowania cen paliw na światowy rybek ropy naftowej, 

AGH, Deilling Oil Gas, nr 29/2012, s. 165. 
74  R. Kaufmann, B. Ullman, Oil Prices, Speculation, and Fundamentals: Interpreting Causal Relations 

Among Spot and Futures Prices, “Energy Economics”, 2009 vol. 31, no. 4, s. 550–551. 



Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach 

 

62 

• sytuacja geopolityczna, ekonomiczna i militarna w regionie,  
• poziom oraz tempo światowego rozwoju gospodarczego,  
• dynamiczny rozwój państw azjatyckich,  
• długookresowe trendy kształtowania się kursów walutowych dolara i euro,  
• wzrost kosztów wydobycia ropy naftowej na platformach wiertniczych,  
• wzrost liczby ludności na świecie,  
• strategia realizowana przez państwa OPEC75. 
W krótkim okresie czasu podaż ropy naftowej jest nieelastyczna, co wynika z opóźnień 

między inwestycjami a produkcją, a także ze spadku stopy zwrotu z inwestycje w wydobycie 
ropy naftowej76. 

Można powiedzieć, iż podaż gazu ziemnego rośnie stabilnie za sprawą wysokiego 
wzrostowi wydobycia gazu łupkowego na całym świecie. Co więcej, szacuje się, iż tempo 
wzrostu wynosi około 5,6% rocznie. Przy czym udział gazu łupkowego w całkowitej produkcji 
gazu ziemnego wzrośnie z około 15% na dzień dzisiejszy do niemal 25% w roku 203577. 

Ogólnoświatowa podaż odnosząca się do paliw płynnych z dotychczasowych analiz 
zwiększy się do roku 2035 o 19 milionów baryłek każdego dnia. Za większość tego typu 
wzrostu odpowiadać będzie prawdopodobnie podaż krajów spoza OPEC, zaś głównie za 
dostawy gazu łupkowego ze Stanów Zjednoczonych  Z tym, że kraje OPEC prawdopodobnie 
będą podejmowały dodatkowe działania, by tym samym utrzymać procentowy udział w rynku, 
który oscyluje w granicach 40%. 

Prognozuje się, iż w ciągu najbliższych 20 lat tempo wzrostu emisji dwutlenku węgla 
może spaść o połowę. Z tym, że samo tempo wzrostu emisji CO2 w tym okresie może 
zmniejszyć się o ponad połowę w porównaniu do tempa jakie było obserwowane w ciągu 
ostatnich dwóch dekad. Poziom emisji prawdopodobnie będzie rósł o 0,9% rocznie, przy czym 
dotychczas rósł o 2,1% rocznie. Taki silny spadek tempa wzrostu emisji podyktowany jest 
praktycznie w równym stopniu przez dwa czynniki, a mianowicie znacznie szybszy wzrost 
efektywności energetycznej jak również ograniczanie emisji  w całym procesie wytwarzania 
energii elektrycznej78. 

Dość duża zmienność historyczna odnośnie cen ropy wraz z ich nieprzewidywalnością 
stała się tutaj niewątpliwie pewnego rodzaju stymulatorem wielu badań, których głównym 
celem było zgłębienie mechanizmów, które kształtują ceny ropy naftowej. Biorąc pod uwagę 
fakt, iż w powszechnej opinii odpowiedzialność za podwyższoną zmienność wraz ze wzrostem 
cen ropy naftowej spoczywa głównie na aktywności całego rynku finansowego, wiele 
dotychczasowych badań poświęcanych było weryfikacji tej tezy. Mimo, iż do tej pory nie 

                                                      
75  T. Więcław, Determinanty rozwoju światowego rynku ropy naftowej, Praca doktorska, Poznań 2009, s. 21 
76  Obserwator Finansowy: ekonomia, debata, Polska, świat. 
77  Raport BP: „Perspektywy dla rynku energetycznego”: Zwrot w stronę technologii niskoemisyjnych – PIPP 
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udało się tego potwierdzić, ani też ewentualnie wykluczyć jeśli chodzi o dominację rynków 
papierowych nad rynkami fizycznymi ropy wraz z produktami naftowych, nie mniej jednak 
stan wiedzy na temat mechanizmów, które to odpowiadają za kształtowanie się ceny ropy 
naftowej oraz paliw uległ istotnej poprawie. Co więcej, stopień współzależności oraz 
komplikacji fizycznych rynków ropy naftowej wraz z jej produktami jest tak wysoki, iż sam 
jest w stanie odpowiadać za wysoką zmienność cen ropy naftowej z jednoczesnym 
ograniczaniem możliwość przewidywania zmian cen. Innym ale równie ważnym wnioskiem 
jest to, iż jednym z motywów spekulacji zarówno na rynkach fizycznych jak i na rynkach 
papierowych jest dostosowanie się tutaj do wszelkich oczekiwanych zmian odnoszące się do 
czynników fundamentalnych, które to są bardzo trudne do przewidzenia. Dodatkowo sama tez 
obiektywna niepewność, która dotyczy przyszłego popytu jest już przyczyną dość istotnych 
wahań cen ropy naftowej. Przy czym reakcja rynków finansowych oraz fizycznych na 
ewentualne oczekiwane zmiany popytu nie musi tutaj nie następować na podstawie podobnego 
zbioru informacji. Bowiem rynki finansowe w znacznie większym stopniu, niż rynki fizyczne 
są w stanie reagować na zmiany sentymentu, bowiem prowadzą one do dostosowań w ramach 
całego portfela instrumentów finansowych, w którym to ewentualnie ropa wraz paliwami są 
tylko jednym z aktywów. Ponadto wśród fizycznych fundamentów całego rynku paliw można 
by wskazać wiele z tych, które same prowadziłyby do dość wysokiej podatności na ewentualne 
zmiany z jednocześnie niską przewidywalnością cen paliwa, nawet wówczas gdy brakuje 
aktywności ze strony rynków finansowych79. 

Należy również podkreślić, że mniej więcej od lat osiemdziesiątych XX wieku spada 
udział ropy naftowej w bilansie energetycznym wielu państw, na rzecz szerszego 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii80.   

MECHANIZM KSZTAŁTOWANIA CEN PALIW A REGULACYJNA 
ROLA PAŃSTWA 
Ceny paliw na rynku kształtowane są przez takie czynniki jak:   

• ceny notowane na giełdach światowych,  
• wysokość kursów walutowych.  
Dodatkowy czynnik ryzyka to umiejętność wykorzystywania instrumentów pochodnych, 

przede wszystkim kontraktów terminowych81.  
Państwo odgrywa niewątpliwie dość istotną rolę zarówno w organizowaniu jak 

i funkcjonowaniu systemu gospodarki rynkowej. Przy czym ta rola sprowadza się zazwyczaj 

                                                      
79  W. Potocki, Mechanizmy kształtujące cenę ropy naftowej w teorii i rzeczywistości, „Gospodarka 

Narodowa”, nr 10/2009 (218), s. 32. 
80  M. Menes, Światowy rynek ropy naftowej u progu drugiej dekady XXI wieku, Zagadnienia ogólne 

i przeglądowe, Przegląd Komunikacyjny, nr 9/2013, s. 6. 
81  J. Łacny, M. Osińska, Rynkowe i instytucjonalne uwarunkowania cen paliw i ich wpływ na rozwój transportu 
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Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach 

 

64 

do kompromisu do jakiego powinno dochodzić pomiędzy zapewnieniem jak najlepszych 
warunków do funkcjonowania rynku, co wręcz implikuje konieczność pewnego rodzaju 
minimalizacji zakresu ingerencji w konkretne działanie różnych mechanizmów rynkowych,  
a tą koniecznością, która odnosi się do korygowania negatywnych skutków oddziaływania 
mechanizmu rynkowego, które jest związane np. z nadmiernym bezrobociem, bądź też 
nadmierną rozpiętością dochodów itp. Innym, chodź również istotnym zagadnieniem jest 
konieczność dotycząca zapewnienia przez państwo wykonywania pewnych usług publicznych 
z jednoczesnym związaniem z tym koniecznością zapewnienia na ten cel pewnych środków 
finansowych.  

Gospodarowanie zazwyczaj odbywa się w pewnych warunkach tak materialnych, jak  
i społecznych oraz instytucjonalnych na politycznych kończąc. Przy czym całokształt tego typu 
warunków wraz z mechanizmami działania tworzy ogólnie gospodarkę, dla której nie ma 
bardziej fundamentalnej kwestii niż właśnie rola, jaką odgrywa w niej państwo. Sama 
problematyka państwa odnośnie gospodarki rynkowej jest tutaj wielowątkowa, zaś 
równocześnie bardzo kontrowersyjna. Jednym z dość istotnych zaliczanych do kwestii 
ekonomicznych aspektów działalności państwa są głównie te, które są ściśle związane  
z bezpieczeństwem narodowym, głównie z wielkością wszystkich środków finansowych, które 
są przeznaczone przez państwo na jego zapewnienie82. 

Państwo jest tą formą organizacji społeczeństwa globalnego, które jest ściśle związane tak 
terytorialnie jak i hierarchicznie z jednoczesnym pełnieniem wyznaczonych przez stopień 
rozwoju społecznego funkcje. Obecnie państwo określa się jako centralne oraz lokalne 
instytucje wraz z urzędami publicznymi, których ogólna działalność jest związana  
z funkcjonowaniem danego systemu społeczno-gospodarczego. Nie bez powodu uważa się,  
iż państwo powinno odgrywać istotną rolę w zorganizowanym społeczeństwie, które to dla 
prawidłowego funkcjonowania potrzebuje rządu. Istotne jest zatem to jaki zakres roli posiada 
państwo w gospodarce energetycznej kraju. Jeśli chodzi o stosunek państwa do gospodarki to 
jest on kształtowany przez różne przyczyny, mając różny zasięg oraz różną formę. Dodatkowo 
sprawia tez, że jego charakterystyka może być tutaj dokonywana z różnych punktów widzenia. 
Natomiast bierność państwa jeśli chodzi o określone sfery stosunków gospodarczych jest 
zarówno dowodem braku interesu państwa do ingerowania w sprawy gospodarcze, jak  
i jednocześnie świadomą przyjętą postawą. Problem pojawia się tutaj w momencie znalezienia 
optymalnego poziomu interwencji państwa w gospodarce rynkowej, który jest usytuowany 
pomiędzy dwiema skrajnościami, a mianowicie gospodarką centralnie planowaną, w której to 
wszystkie istotne podejmowane decyzje gospodarcze należały do państwa, a tzw. 
leseferyzmem, który ogranicza rolę państwa do kilku podstawowych funkcji83. 
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Podczas analizy historii gospodarczej świata można dość do wniosku, iż żaden inny 
system gospodarczy nie zapewnił do tej pory tak spektakularnego rozwoju gospodarczego  
z jednoczesnym wzrostem dobrobytu, jaki stał się poniekąd udziałem społeczeństw, które 
opierają swoje życie gospodarcze na dość stabilnych podstawach systemu rynkowego. Jedną  
z głównych zalet systemu rynkowego, która jest oparta na prywatnej własności oraz wolności 
gospodarczej a zarazem konkurencji, jest jego efektywność.  

Istotne jest tutaj określenie podstawowych zadań jakie przeznaczone są dla państwa 
funkcjonującego w środowisku gospodarki rynkowej, które polegać winny na84:  
1. Tworzeniu tak makro- jak i mikroekonomicznych warunków, które odpowiadają za 

zwiększoną efektywność gospodarki.  
2. Zapewnieniu infrastruktury instytucjonalnej, która sprzyja długofalowej efektywności 

inwestycji. 
3. Wyrównywaniu dostępu do wszystkich podstawowych dóbr zgodnie z przyjętymi 

kryteriami sprawiedliwości społecznej, bowiem Państwo jest tutaj szczególnym 
podmiotem systemu ekonomicznego w tym sensie, iż ogólne motywy działalności 
państwa znacznie się różnią od motywów działalności przedsiębiorstw oraz 
gospodarstw domowych. 
Jeśli chodzi o system rynkowy, tutaj specyfika roli państwa polega głównie na 

zapewnieniu jak najlepszych warunków do funkcjonowania rynku, co niewątpliwie implikuje 
konieczność minimalizacji całego zakresu ingerencji odnośnie działań mechanizmów 
rynkowych, jak również to, że państwo powinno korygować wszystkie pojawiające się 
negatywne skutki funkcjonowania mechanizmu rynkowego, które są związane np. nadmierną 
rozpiętością dochodów. W związku z tym Państwo tworzy pewnego rodzaju warunki 
funkcjonowania gospodarki rynkowej m.in. przez ustalenie zasad dotyczących85:  
1.  prowadzenia działalności gospodarczej,  
2.  funkcjonowania systemu ogólnych cen, 
3.  emitowania pieniądza wraz z innymi papierami wartościowymi,   
4.  obrotu gospodarczego,  
5.  nierynkowej alokacji wszelkich zasobów w gospodarce,  
6.  budowy programów społecznych poprzez ubezpieczenia, czy ochronę zdrowia. 

Aby spełniać wszelkie funkcje zarówno publiczne jak i socjalne, państwo zmuszone jest 
do dysponowania określonymi dochodami, których to poprzez przejmowanie  
i rozdysponowanie w istotnym stopniu jest w stanie korygować proporcje podziału dochodów 
jak i alokacji zasobów, jakie to ukształtowałyby się bez jego ingerencji. W związku z tym 
realizacja wszelkich zadań państwa wymaga niewątpliwie zgromadzenia odpowiednich 
środków pieniężnych by tym samym sfinansować ich wykonania przez Państwo, które nie 
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prowadzi działalności produkcyjnej, które jest źródłem dochodów, zatem zmuszone jest do 
sięgania do dochodów innych podmiotów, jednocześnie ograniczając się tutaj do możliwości 
zaspokajania indywidualnych potrzeb konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych.  

Warte uwagi jest również to, że całemu procesowi gromadzenia się środków publicznych 
towarzyszą dodatkowo wszelkie procesy ich rozdysponowania z jednoczesnym 
przyporządkowaniem wykonywaniu konkretnych zadań publicznych, które zostały przyjęte do 
realizacji w danym roku budżetowym przez wszelkie podmioty sektora finansów publicznych. 
Przeznaczenie środków publicznych odnośnie określonych celów dodatkowo w ustalonej 
wysokości może tutaj znajdować swoje odzwierciedlenie w wydatkach jakie zostały określone 
w ustawie budżetowej bądź też w planie finansowym jednostki sektora finansów 
publicznych86.  

Przy czym warto również zaznaczyć, iż mechanizm rynkowy nie stanowi tutaj idealnego 
sposobu zaspokajania potrzeb prywatnych. Bowiem ewentualny konsument chętnie płaci  
za dane dobro, wówczas gdy za zakup osiąga indywidualne korzyści. Zaś w przypadku, gdy 
korzyści z zakupu płyną dla wielu obywateli, czy całego społeczeństwa, wówczas konsument 
nie jest zainteresowany przeznaczaniem swoich dochodów na ten zakup. W konsekwencji tego 
mechanizm rynkowy nie zaspokaja potrzeb zbiorowych i w takich szczególnych sytuacjach 
mechanizm tego typu może zawodzić bądź też jest nieefektywny87. 

Uwarunkowania kształtowania się cen surowców energetycznych mają z jednej strony 
charakter ekonomiczny, z drugiej strony również geopolityczny i strategiczny. Na  wysokość 
cen paliw płynnych w dużym stopniu wpływa światowa podaż ropy naftowej88.  

Biorąc pod uwagę czynniki geopolityczne i ekonomiczne można wskazać na 3 ich 
kategorie: 

• Wzajemne powiązania na rynku surowców, co powoduje, że cena jednego z nich 
wpływa na ceny innych. Wynika to z geologicznego występowania złóż ze sobą 
(na przykład ropa naftowa oraz gaz ziemny), indeksowaniem ceny jednego 
surowca w stosunku do drugiego, a także wymienialnością z uwagi na rodzaj 
surowca – na przykład można wykorzystywać więcej gazu zamiast węgla. 

• Wpływ wartości kursów walutowych – kurs walutowy wpływa na poziom kosztów 
zakupu surowców z importu, a w efekcie wpływa na cenę na rynku krajowym. 

• Czynniki geopolityczne, takie jak konflikty zbrojne, kryzysy gospodarcze  
w regionach o dużym znaczeniu dla wydobycia surowców.  

Wojna Rosyjsko-Ukraińska bardzo poważnie naruszyła kruchą równowagę energetyczną 
Europy. Potrzeba solidarności z Narodem Ukraińskim spowodowała, że ekonomiczny 

                                                      
86  T. Dąbrowski, J. Flankowska, Co z tą marżą?, „Paliwa Płynne”, nr 2, 2012 
87  Gigawat Energia – Polski rynek paliw: nieistotna relacja popytu i podaży... [dostęp 30.01.2021] 
88  S. Gędek, A. Kucharska, M. Ruszal, Geopolityczne oraz makroekonomiczne uwarunkowania wzrostu cen 

paliw, Napędy i Sterowanie 2018, s. 102.  
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i polityczny pragmatyzm w logistyce paliw został zastąpiony przez militarne zarządzanie 
logistyką paliw w sytuacji kryzysowej.   

Począwszy od drugiej połowy XIX w. ropa naftowa znalazła niezwykle szerokie 
zastosowanie w przemyśle i w całej gospodarce jako surowiec energetyczny, surowiec do 
produkcji paliw do silników spalinowych (oleje napędowe, benzyny, smary), a także szerokiej 
gamy produktów przemysłu chemicznego i farmaceutycznego.  

 

Tabela 1. Udział paliw w światowej produkcji energii (w %) 

 1998 2000 2010 2020 

Ropa 44,6 41,8 40.3 39,2 

Gaz 22,2 22,4 24,1 26,6 

Węgiel 26,2 26,1 26,3 25,8 
 

Źródło: dane Międzynarodowej Agencji Energetyki. 
 

W ciągu ostatniego półwiecza wydobycie ropy naftowej na świecie wzrosło ponad 
siedmiokrotnie, a światowa gospodarka uzależniła się od niej jako surowca i paliwa. 

ALTERNATYWA DLA PALIW Z ROSJI W CZASIE WOJNY ROSYJSKO-
UKRAIŃSKIEJ  
Wydarzenia kryzysu wojennego i zerwanie łańcuchów dostaw paliw z Rosji spowodowały 
nieuzasadnioną psychozę kryzysu energetycznego. Jest to zjawisko zdumiewające, 
uwzględniając wolumen dostaw OPEC oraz możliwości wydobywcze w zakresie paliw 
węglowodorowych na świecie.  

Od początku lat siedemdziesiątych obserwuje się ożywienie powiązań gospodarczych 
między krajami OPEC i pozostałymi krajami rozwijającymi się. Kraje OPEC dążą do 
umocnienia swojej pozycji gospodarczej nie tylko w krajach wysoko uprzemysłowionych,  
ale przede wszystkim w ramach Trzeciego świata stanowiącego chłonny rynek zbytu zarówno 
ropy naftowej (będącej podstawowym towarem eksportowym naftowych krajów rozwijających 
się), jak i innych wyrobów, zwłaszcza przemysłowych, których OEEC jest również ważnym 
eksporterem89. 

Trzecia część importu krajów OPEC pochodzi z krajów rozwijających się, dlatego są one 
zainteresowane rozwojem ekonomicznej kooperacji wewnątrzregionalnej, wzmacniającej 
potencjał gospodarczy całego regionu. Występujące nadal rozbieżności w sytuacji 

                                                      
89  E. Lechowicz, Współpraca gospodarcza krajów OPEC z innymi krajami rozwijającymi się, Centrum 

Informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, Warszawa 2007.  
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ekonomicznej poszczególnych krajów rozwijających się powodują, że nie wszystkie mogą być 
równorzędnymi partnerami handlowymi OPEC, a wręcz wymagają pomocy finansowej. Kraje 
OPEC udzielają jej pod różnymi postaciami krajom najbiedniejszym. Są to kredyty zwrotne  
i bezzwrotne oraz inwestycje bezpośrednie na terenie krajów zacofanych gospodarczo. 
W statucie OPEC określono, iż „każdy kraj będący znaczącym eksporterem ropy naftowej  
w stanie surowcowym może zostać pełnoprawnym członkiem Organizacji, jeżeli otrzyma 
akceptację trzech czwartych państw Członkowskich wliczając w to jednomyślną akceptację 
państw założycielskich”. Państwa założycielskie to Iran, Irak, Kuwejt, Wenezuela oraz Arabia 
Saudyjska.    

W kolejnych latach dołączyły również: Libia w 1962 r, Katar (1961),  Indonezja (1962),  
Abu Dabi (1967, od 1971 r. wraz z sześcioma sąsiednimi państwami jako Zjednoczone 
Emiraty Arabskie), Algieria (1969), Nigeria (1971), Ekwador (1973 do 1992 i ponownie od 
2007), Gabon (1975 do 1996) i Angola (2007). 

 

 

Rysunek 1. Kraje OPEC 
Źródło: http://coin.wne.uw.edu.pl/msobolewski/IO/PDF/Case13_opis.pdf 

 

Poniżej przedstawiono charakterystykę państw – członków OPEC. 

ARABIA SAUDYJSKA 
Kontyngent produkcji ustalony dla tego kraju przez OPEC wynosi 7,63 mbd (1,02 mln ton 
dziennie). Faktyczna produkcja wynosi 9,20 mbd (1,23 mln ton dziennie). Arabia Saudyjska to 
obecnie największy producent (9,5 mbd, tj. 1,27 mln ton dziennie) oraz eksporter (8 mbd, tj. 
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1,07 mln ton dziennie) ropy naftowej. Posiada jedną czwartą światowych rezerw tego 
surowca90. 

Przewaga Arabii Saudyjskiej nad innymi producentami polega na tym, że jako jedyny 
kraj ma dodatkowe zdolności produkcyjne (około 2 mln baryłek, tj. 270 tys. ton dziennie),  
co pozwala zaspokoić światowy popyt podczas różnych kryzysów, Według Center for Global 
Energy Studies, zrównoważenie budżetu krajowego Arabii wymaga utrzymania ceny na ropy 
na poziomie 30 dolarów za baryłkę. Mimo iż Arabia Saudyjska posiada ponad 80 
produkujących szybów naftowych, to ponad polowa jej produkcji pochodzi z 8 największych, 
w tym z Ghawar – największego konwencjonalnego szybu naftowego na świecie z rezerwami 
sięgającymi 70 mld baryłek (9,3 mld ton) i z Safaniya – największego szybu położonego pod 
powierzchnią morza, posiadającego rezerwy ponad 19 mld baryłek (2,5 mld ton)91. 

ALGIERIA 
Kontyngent wynosi 0,75 mbd (100 tys. ton dziennie), produkcja natomiast – 1,2 mbd (160 tys. 
ton dziennie). Kraj ten zawsze zabiegał o utrzymywanie wysokiej ceny surowca przy 
jednoczesnym dążeniu do ograniczania wydobycia. Obecnie Algieria produkuje ropę 
wykorzystując maksimum swoich możliwości i uzyskuje przy tym produkcję około 1,2 mln 
baryłek dziennie. Jest to, (zdaniem specjalistów) jedyna droga utrzymania inwestycji 
zagranicznych w tym sektorze. Kraj ten stara się również zdywersyfikować swoich odbiorców, 
sprzedając surowiec aż do Azji.  

Około 90% ropy naftowej eksportuje również do Europy, do Włoch, które są jej 
głównym odbiorcą, a także do Niemiec i Francji. Przychód z eksportu ropy naftowej i gazu 
ziemnego, który stanowi ponad 95% całego eksportu tego kraju, to kwota 22,7 mld dolarów  
w 2004 r., co stanowi 35% wzrostu w stosunku do roku 2003. Zakłada się, iż produkcja 
surowca w Algierii będzie z roku na rok wzrastać, ze względu na rozpoczęcie eksploatacji 
nowych pokładów (m.in. pokłady w Salah i w Amenas)92. 

 

INDONEZJA 
Kontyngent wynosi 1,21 mbd (160 tys. ton) dziennie, natomiast produkcja – 0,95 mln baryłek 
dziennie (130 tys. ton). Problemy z realizacją kontyngentu OPEC w ostatnich kilku latach 
spowodowały spadek znaczenia oraz wpływów tego kraju w kartelu.  Spadek produkcji 
spowodowany jest naturalnym procesem starzenia się starych już szybów naftowych i brakiem 
nowych inwestycji związanych z poszukiwaniem nowych pokładów. Ponadto wzrastający 

                                                      
90  T.T. Kaczmarek, Czy ropa rządzi światem,  Wyd. Branta, Bydgoszcz - Warszawa 2006, s. 81-88. 
91  Ibidem. 
92  Ibidem. 
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wewnętrzny popyt na ropę naftową spowodował, iż Indonezja jest w stanie eksportować tylko 
300 tys. baryłek (40 tys. ton) dziennie, a więc mniej niż dzienna konsumpcja Portugalii93. 

IRAN 
Kontyngent: 3,45 mbd (460 tys. ton), produkcja – 2,6 mln baryłek (350 tys. ton) dziennie. Kraj 
ten jest piątym światowym producentem i eksporterem ropy naftowej (odpowiednio 3,5 mbd – 
tj. ok. 470 tys. ton i 2,6 mbd czyli 350 tys. ton dziennie). Znajduje się w posiadaniu 10% 
światowych rezerw. Eksport stanowi 80% eksportu krajowego oraz 50% budżetu państwa. 
Wysokie ceny surowca w ostatnich latach znacznie poprawiły sytuację ekonomiczną tego 
kraju. W 2004 r. zysk netto z  eksportu ropy wyniósł 32,2 mld dolarów94  

Iran był przyczyną drugiego kryzysu energetycznego na świecie w 1979 r., kiedy to 
wojna z Irakiem spowodowała wzrost cen surowca do 40 dolarów za baryłkę. Iran popiera 
politykę wysokiej ceny surowca, chcąc w ten sposób rozwiązać liczne problemy finansowe 
kraju. Jest to jednak również „ostrożny gracz”95 często proszący o dodatkowe spotkania, aby 
mieć możliwość ograniczenia produkcji, gdy ceny spadają. 

IRAK 
Od sierpnia 1999 r. Irak nie posiada limitów OPEC, natomiast produkcja surowca wynosi 1,99 
mbd (250 tys. ton dziennie). Produkcja ropy naftowej w tym kraju nie podlega wewnętrznym 
ograniczeniom ze strony OPEC, ponieważ Irak podlegał restrykcjom międzynarodowym.  
Ma w związku z tym zezwolenie na potrzebną produkcję. Po niemal 20 latach wojen  
i kolejnych embarg, iracki przemysł naftowy jest jednak prawie zniszczony. Częściowe 
otwarcie ropociągu łączącego Turcję z Zatoką Perską pomogło podnieść eksport do 1,8 mbd 
(240 tys. ton dziennie).  

Irak jest drugim co do wielkości krajem na świecie, jeżeli chodzi o rezerwy ropy 
naftowej, wynoszą one 212 mld baryłek (28 mln ton). Największym pokładem surowca jest 
Kirkurk w regionie kurdyjskim. Ostatnia wojna spowodowała liczne zniszczenia w sektorze 
ropy naftowej. Wiele z irackich pokładów nie podlega jak dotąd eksploatacji. Zakłada się, iż są 
one w stanie produkować nawet 3 mbd (400 tysięcy ton dziennie), co pozwoliłoby przyciągnąć 
niezbędne dla tego kraju inwestycje zagraniczne96. 

Trudna w ostatnich latach iracka sytuacja wewnętrzna odbiła się również na przychodach 
z produkcji surowca. Zniszczenia wojenne spowodowały, iż obecnie produkuje surowiec 

                                                      
93  Ibidem. 
94  Ibidem. 
95  T. Łoś-Nowak, Organizacje w stosunkach międzynarodowych, Wyd. UW, Wrocław 2007, s. 157. 
96  Ibidem. 
 



Gospodarka i Finanse. Zeszyt 11.    Agresja Rosji na Ukrainę. Skutki gospodarcze i społeczne 

 

71 

zaledwie 1500 irackich szybów naftowych. (dla porównania – w Teksasie wydobywa się ropę 
ze 150 tys. szybów). 

KUWEJT 
Kontyngent wynosi 1,88 mbd (250 tys. ton dziennie), natomiast produkcja – 2,35 mbd  
(300 tys. ton dziennie). Mimo obecnej stabilizacji wysokich cen surowca, Kuwejt wymusza na 
pozostałych członkach OPEC ograniczanie produkcji, dążąc do dalszego podnoszenia ceny 
surowca. Kraj ten posiada rezerwę na poziomie 96,5 mld baryłek (12,9 mln ton). Eksportuje 
1,7 mbd (230 tys. ton dziennie). Neutralna strefa saudyjsko-kuwejcka posiada dodatkowe  
5 miliardów baryłek (670 tys. ton), z czego połowa należy do Kuwejtu. 

Iracka inwazja na Kuwejt w 1990 r. wywołała ponad dwuletnią stagnację w dziedzinie 
krajowego przemysłu oraz spowodowała katastrofę ekologiczną (wojska Saddama Husajna 
podpaliły ponad 700 szybów naftowych). Pociągnęło to za sobą koszty napraw sięgające  
20 mld dolarów. Większość złóż tego kraju jest ulokowana w regionie Burgan, gdzie znajduje 
się drugi co do wielkości, po saudyjskim Ghawar, pokład ropy naftowej na świecie. Dzięki 
napływającym tam inwestycjom zagranicznym, Kuwejt zakłada wzrost swoich zdolności 
produkcyjnych do około 3,1 mbd (prawie 400 tys. ton dziennie). 

LIBIA 
Kontyngent wynosi 1,26 mbd (170 tys. ton dziennie), natomiast wydobycie – 1,58 mbd (200 
tys. ton dziennie). Około 75% całego budżetu kraju stanowią przychody z eksportu surowca. 
Przyjęło się uważać Libię za kraj wspierający kierunek ograniczania produkcji, a zarazem 
zawyżania cen ropy naftowej. Wysokie ceny utrzymujące się przez cały 2005 rok 
spowodowały jednak, że ucichły nieco krytyczne uwagi pod adresem tego kraju. 

Zmiana kursu na bardziej pojednawczy wobec OPEC zbiegła się ze zmianami kursu 
politycznego reżimu Muammara al-Kadafiego. Po wielu latach izolacji, w kwietniu 2004 r., 
Organizacja Narodów Zjednoczonych zniosła sankcje nałożone na ten kraj po tym, jak Tripolis 
zgodził się zaakceptować swoją odpowiedzialność za dokonanie zamachu bombowego na 
pasażerów lotu Pan Am 103 nad Lockerbie w Szkocji, w 1988 r. (zginęło wówczas 270 osób). 

Z rezerwami 36 mld baryłek (4,8 mld ton) ropy naftowej, surowiec tego kraju należy do 
jednych z najlepszych jakościowo. W 2004 r. Libia sprzedała swą pierwszą koncesję na 
sprzedaż ropy naftowej firmie amerykańskiej i prowadzi rozmowy na temat przyszłych 
inwestycji w sektor wydobywczy tego kraju. 

NIGERIA 
Kontyngent wynosi 1,94 mbd (260 tys. ton dziennie), produkcja – 2,41 mbd (320 tys. ton 
dziennie). Nigeria jest członkiem OPEC, który mimo konsensusu z kartelem, boryka się  
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z wieloma problemami etnicznymi, rozgrywającymi się szczególnie w bogatej w pokłady ropy 
naftowej delcie rzeki Niger. Liczne strajki i bojkoty często doprowadzają do przerywania 
produkcji surowca, której odbiorcami są w większości Stany Zjednoczone i państwa Europy 
Zachodniej. Z produkcją około 2 mln baryłek dziennie, Nigeria jest największym producentem 
ropy naftowej w Afryce. Eksport ropy naftowej generuje 95% eksportu tego kraju i stanowi 
zarazem 80% całego krajowego budżetu. Ogromne zyski z produkcji ropy naftowej nie 
przekładają się jednak na wzrost bardzo niskiego poziomu życia 137 mln ludności Nigerii. 
Według Banku Światowego, z 80% przychodów z surowców naturalnych tego kraju korzysta 
zaledwie 1% społeczeństwa97. 

KATAR 
Kontyngent – 0,726 mbd, produkcja – 0,79 mbd (100 tys. ton dziennie). Katar, który jest 
najmniejszym producentem ropy naftowej w kartelu OPEC, wydobywa niecałe 800 tys. 
baryłek dziennie. Surowiec ten jest kierowany głównie na rynki azjatyckie, z których 
największym jego odbiorcą jest Japonia. Katar z trudem wykonuje kontyngent ustalany przez 
kartel OPEC, bo produkcja tego kraju nie jest znacząca. Katar nie ponosi z tego tytułu żadnych 
konsekwencji, ale również nie ma zbyt dużego wpływu na cenę ropy. W ostatnich latach, rząd 
prowadzi politykę otwarcia na inwestycje zagraniczne. Obecnie już ponad 1/3 produkcji jest  
w rękach zagranicznych korporacji.  

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE (ZEA) 
Kontyngent – 2,05 mbd (270 tys. ton dziennie), produkcja – 2,43 mbd (320 tys. ton dziennie). 
Abu Dhabi jako jedyny z siedmiu zjednoczonych emiratów jest członkiem OPEC. Sześć 
pozostałych produkuje ropę naftową, lecz nie podlega kontyngentom kartelu. ZEA wspierają 
dominację w kartelu Arabii Saudyjskiej i są zwolennikiem niskich cen, upatrując w tym 
sposobu na uniknięcie kryzysów w gospodarce światowej. ZEA posiadają 97,8 mld baryłek 
(13 mld ton) surowca, co stanowi niemal 10% światowych rezerw ropy naftowej. Większość  
z nich jest w posiadaniu emiratu Abu Dhabi. 

ZEA jest szóstym co do wielkości producentem ropy naftowej na świecie. Głównym 
odbiorcą surowca są kraje azjatyckie oraz USA Jest to jeden z tych krajów OPEC, dla których 
dochody z eksportu ropy nie stanowią głównej pozycji budżetu. Turystyka, nowe technologie 
oraz system bankowy mają w tym kraju istotny wpływ na wewnętrzną sytuację gospodarczą. 

WENEZUELA 
Kontyngent wynosi 2,70 mbd (360 tys. ton dziennie), produkcja – 2,21 mbd (295 tys. ton 
dziennie). Odkąd Hugo Chaves przejął władzę w 1999 r., Wenezuela zaprzestała polityki 

                                                      
97  Ibidem. 
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nadprodukcji i zaczęła realizować kontyngent OPEC wspierając politykę wysokich cen 
surowca. W ostatnich miesiącach roku 2005, Wenezuela na czele z Rafaelem Ramirezem, 
ministrem ropy naftowej, napierała na utrzymanie wysokich cen surowca, twierdząc głośno,  
iż „epoka taniej ropy się skończyła”. 

Nagrodą ze strony Arabii Saudyjskiej za prowadzenie poprawnej polityki 
kontyngentowej była nominacja dwóch wenezuelskich kandydatów, Ali Rod-rigueza i Alvaro 
Silvy, na Sekretarzy Generalnych OPEC. 

Wenezuela posiada największe rezerwy ropy naftowej poza krajami Bliskiego Wschodu  
i jest dziewiątym co do wielkości producentem tego surowca. Bliskość z USA uczyniła ten kraj 
strategicznym dostawcą ropy naftowej na rynek amerykański. Tankowce opuszczające 
Wenezuelę  potrzebują zaledwie dwóch tygodni, aby dotrzeć do portów w Zatoce 
Meksykańskiej, podczas gdy tankowce z Arabii Saudyjskiej płyną tam niemal miesiąc98. 

Trwające w kraju liczne strajki w 2002 i 2003 r. spowodowały znaczący spadek produkcji 
ropy naftowej. W styczniu 2003 r. produkcja spadła do 697 tys. baryłek (93 tys. ton) ropy 
naftowej, tj. o 80% mniej w stosunku do tego, co wyprodukowano w listopadzie 2002 r. 
Obecnie sytuacja znacznie się poprawia.  

Cena ropy naftowej stała się w ciągu minionych trzydziestu lat głównym narzędziem 
polityki międzynarodowej. Stało się tak, ponieważ ropa naftowa obecnie jest na rynkach 
światowych towarem, którego obroty osiągają największe rozmiary. Przy wyborze rynku zbytu 
tego surowca obowiązuje proste założenie: „pierwszy najbliższy rynek”, a to ze względu na 
transport, którego koszty bardzo często decydują o ostatecznej cenie towaru. 

Dlatego też kraje starają się importować ropę naftową z jak najbliżej położonych pól 
naftowych. Wzrastające zapotrzebowanie na surowiec powoduje, iż głównym celem krajów 
importujących ten surowiec jest przede wszystkim zaspokojenie popytu. Taka jest sytuacja  
w Stanach Zjednoczonych, których rząd kładzie główny nacisk na dywersyfikację dostawców 
ropy naftowej. Nadal ponad połowa importowanej ropy naftowej pochodzi z rynku 
meksykańskiego. Czas transportu ropy z sąsiadującego kraju nie przekracza kilku dni, co 
pozwala dość szybko zaspokajać potrzeby chłonnego rynku amerykańskiego i unikać nagłej 
potrzeby dodatkowych dostaw w krótkim okresie. Warto tutaj jednak dodać, iż Meksyk –  
w obawie o własne bezpieczeństwo ekonomiczne - wprowadził limity na sprzedaż swojej ropy. 
Dla dostaw do USA limit nie może przekraczać 50% łącznego wolumenu eksportowanego 
surowca. 

Poza tym jakość surowca ma niebagatelny wpływ na kierunek handlu „czarnym złotem”. 
W wielu krajach działają ustawy o ochronie środowiska naturalnego, nakładające ograniczenia 
emisji substancji zanieczyszczających, co zmusza kraje importujące ropę naftową do 
rezygnacji z pewnych rodzajów tego surowca. Chodzi tutaj o zbyt dużą zawartość siarki  

                                                      
98  Ibidem. 
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w ropie. Oczyszczenie ropy naftowej z siarki często przewyższa koszty transportu nawet  
z dalekich zakątków świata. Jako „słodką” określa się ropę, w której występuje mniej niż 0,5% 
siarki. Odmiany zawierające wysokie jej stężenie, nazywa się „kwaśnymi”99. 

Ze względu na globalny charakter handlu ropą naftową, obecnie ukształtowały się trzy 
główne centra, w których każdego dnia dokonuje się największych transakcji kupna-sprzedaży 
ropy naftowej na świecie. Są to giełdy w Londynie, Nowym Jorku i Singapurze. Na każdej  
z nich handluje się odmiennym rodzajem ropy naftowej, a ceny tam osiągane są jednocześnie 
cenami globalnymi dla ropy naftowej. Ceny na stacjach benzynowych całej Europy zależą 
przede wszystkim od notowań ropy z Morza Północnego, zwanej Brent, a sprzedawanej na 
Międzynarodowej Giełdzie Ropy Naftowej w Londynie.  

W ciągu ostatnich lat wydobycie ropy naftowej na świecie wzrosło ponad siedmiokrotnie, 
a światowa gospodarka uzależniła się od niej jako surowca i paliwa. Większość ziem Półwyspu 
Arabskiego została przebadana w poszukiwaniu złóż ropy naftowej. Eksperci twierdzą, 
iż nawet z minimalnym poziomem przyszłych odkryć, Arabia Saudyjska posiada obecnie  
80 znanych pokładów ropy naftowej i 21 pokładów gazu, które nie są jeszcze eksploatowane. 
Wskazuje się także, iż pięć pokładów ropy naftowej daje od 1950 r. do dzisiaj ponad 90% 
łącznej produkcji tego surowca. Największy z pokładów, Ghawar, według Saudi Aramco, 
zawiera 70 miliardów (czyli 9,3 mld ton) baryłek ropy naftowej. Ostatnia broszura opisująca 
Ghawar mówi, iż posiada on jedną ósmą rezerw ropy naftowej na ziemi, co w praktyce 
oznacza, iż zawiera on 125 mld baryłek (16,7 mld ton). Niemal wszystkie ze 101 pokładów 
ropy naftowej i gazu ziemnego są rozlokowane we wschodniej części Królestwa. Większość  
z nich to pokłady lądowe. Jedynie 13 to pokłady znajdujące się na dnie Zatoki Perskiej100. 

Współcześnie kraje OPEC starają się udostępniać minimum informacji na temat 
faktycznej sytuacji w rozpoznanych złożach ropy naftowej. Dotyczy to właściwie wszystkich 
producentów, a w szczególności tych największych. 

Ponieważ ropa naftowa występuje w ponad 1500 różnych gatunkach, istnieje potrzeba 
dokonania określonej standaryzacji tego produktu. Wybrano kilka rodzajów surowca, których 
ceny stanowią  jednocześnie punkt odniesienia dla pozostałych odmian ropy. 

W przeciwieństwie do Europy, w Stanach Zjednoczonych wzorzec stanowi  ropa West 
Texas Intermediate (WTI), a inne odmiany surowca są wyceniane w porównaniu do niej.  
Na nowojorskiej giełdzie towarowej New York Mercantile Exchange notowana jest przede 
wszystkim lekka, „słodka” ropa. 

Sprawa związane z  rodzajami i cenami ropy stają się jeszcze bardziej skomplikowana, 
ponieważ kraje Organizacji Eksporterów Ropy Naftowej OPEC mają własny koszyk cenowy,  
stanowiący  punkt odniesienia dla ceny tego surowca. Jest to zbiór cen siedmiu, zawsze tych 

                                                      
99  T.T. Kaczmarek, Czy ropa rządzi światem,  Wyd. Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2006, s. 77. 
100  Ibidem, s. 81-88. 
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samych, odmian ropy. Sześć z nich wydobywanych jest na terenie państw OPEC, siódma -
Isthmus - pochodzi z Meksyku. Kontrolując wielkość produkcji, kartel był w stanie utrzymać 
cenę koszyka w przedziale 22-28 dolarów za baryłkę przez długi czas. Odnosi się to jednak do 
przeszłości. Koszyk OPEC sprzedawany jest zawsze o kilka dolarów taniej w stosunku do 
amerykańskiego gatunku lekkiej ropy, którą handluje się na NYMEX w Nowym Jorku. 
W praktyce, różnice w cenie pomiędzy ropą Brent, WTI oraz koszykiem OPEC są do siebie 
zbliżone i ściśle nawzajem ze sobą powiązane101. 

Ceny ropy naftowej w ostatnim czasie biły rekordy na poziomie powyżej 75 dolarów za 
baryłkę. Spowodowało to duży niepokój o dalszy rozwój światowej gospodarki, a tym samym 
pozwoliło zauważyć jak silne jest uzależnienie świata od tego surowca. Analitycy na całym 
świecie próbują przewidzieć, do jakiego poziomu w najbliższym czasie może dojść cena ropy 
naftowej. Niestety, większość prognoz nie jest zbyt optymistyczna. Od stycznia do listopada 
2005 r. ropa naftowa podrożała o 65%. Główną przyczyną jest rosnący w zastraszającym 
tempie popyt. Kompanie naftowe nie nadążały z jego zaspokajaniem, a ceny na światowych 
rynkach systematycznie rosły.  

Oprócz szybkiego wzrostu zapotrzebowania ze strony takich krajów jak USA czy Chiny 
w 2005 r. zanotowano również zakłócenia podaży ropy na rynkach światowych. Były to 
huragany, takie jak Katrina (sierpień 2005) czy liczne burze tropikalne, które co kilka tygodni 
zakłócały produkcję w Zatoce Meksykańskiej. W Iraku partyzanci stale niszczyli infrastrukturę 
(ropociągi, instalacje). Iran prowadził program nuklearny, co groziło nałożeniem na niego 
sankcji ONZ. Rząd Rosji i jego polityka nakładania coraz wyższych podatków na eksport ropy, 
powodowała znaczny spadek dynamiki produkcji w kolejnych latach. W takiej sytuacji 
podkreślano że należy się liczyć z dalszymi komplikacjami na rynku ropy naftowej.  

PODSUMOWANIE 
Napaść Rosji na Ukrainę  spowodowała wyraźną panikę na rynkach paliw. Kryzys wojenny na 
szczęście dotychczas nie przerodził się w kryzys energetyczny. Oczywiście wystąpił 
drastyczny wzrost cen paliw węglowodorowych, wskaźniki ekonomiczne uległy pogorszenie 
ale nie doszło do paraliżu energetycznego Europy. Współczesny świat z technicznego punktu 
widzenia jest bezpieczny energetycznie i możliwe jest pełne zabezpieczenie zapotrzebowania 
energetycznego. Odmienną sprawą jest „militarne” znaczenie paliw. Sytuacja geopolityczna 
sprawia, że istnieje szereg uwarunkowań powodujących nieuzasadnione ograniczenia  
w dostawach paliw oraz nieuzasadniony wzrost cen surowców energetycznych.  

Wszystko to powoduje, że zarządzanie logistyką paliw w sytuacjach kryzysowych jest 
konglomeratem międzynarodowych negocjacji politycznych, wspólnych strategii ponad-
państwowych oraz wymaga wizji i projekcji nieograniczonej wyłącznie wskaźnikami 

                                                      
101  Ibidem, s. 89. 
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ekonomicznymi. Konflikty na świecie są napędzane ropą naftową w znaczeniu przenośnym  
i dosłownym. Stąd niezbędne jest wypracowanie globalnych mechanizmów zarządzania 
logistyką paliw, tak aby w przyszłości paliwa nie były „zapalnikiem” konfliktów.   
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Streszczenie 

W artkule Dokonano analizy problemów logistyki paliw wywołanych agresją Rosji na Ukrainę. 
Przenalizowano możliwości zarządzania logistyką paliw w sytuacji kryzysowej. Wskazano 
alternatywnych dostawców pali dla Europy. Przeprowadzono analizę i dyskusję czynników i aspektów 
zaopatrzenia w paliwa z innych kierunków. Wykazano, że przerwanie łańcuchów dostaw paliw z Rosji 
nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego Polski wymaga natomiast wdrożenia specjalnych 
procedur zarządzania logistyką w sytuacjach kryzysowych.  
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WPŁYW ROSYJSKIEJ INWAZJI NA UKRAINĘ  
NA MIĘDZYNARODOWE RYNKI ŻYWNOŚCIOWE 

 
 

WSTĘP 
Gospodarki Ukrainy i Rosji należą do słabiej rozwiniętych w stosunku do zachodniej części 
Europy, a także państw Europy środkowo-wschodniej i wschodniej, które w roku 2004  
i później do Unii Europejskiej wstąpiły (PKB pc PPP, 2020 [tys. USD]: Polska – 32.355, Rosja 
– 26.456, Ukraina – 12.376;102 PKB pc, 2020 [tys. USD]: Polska – 15.721, Rosja – 10.127, 
Ukraina – 3.727)103. Dodatkowo Ukraina stosunkowo słabo, a nawet można zaryzykować 
twierdzenie, że najsłabiej spośród wszystkich republik postsowieckich poradziła sobie  
z procesem przebudowy gospodarki z modelu sowieckiego na kapitalistyczny (przypis).  

Oba kraje gnębi korupcja – Rosja i Ukraina są outsiderami rankingów europejskich  
i pozostają daleko za średnią światową (Ukraina – miejsce 144 na świecie, Rosja – miejsce 153 
na świecie na 192 sklasyfikowane państwa)104. W obu krajach szkielet gospodarki zbudowany 
został na władztwie oligarchów, którzy eksploatują zasoby naturalne tych krajów nie wnosząc 
jednak elementów B+R do krwiobiegu gospodarczego.  

Stan gospodarki rosyjskiej pozostaje tradycyjnie w największym stopniu zależny  
od światowych cen ropy naftowej i gazu ziemnego. Pozostałe zasoby mineralne są ważne, ale 
nie mają znaczenia decydującego dla Rosji. Produkty rolne w zakresie podstawowym, 
nieprzetworzonym, są uzupełnieniem kopalnictwa i przemysłu wydobywczego. 

W przypadku Ukrainy kopalnictwo jest również bardzo znaczącym obszarem gospodarki, 
szczególnie rudy żelaza. Ale równocześnie ze względu na ogromne zasoby gleb czarnoziemów 

                                                      
102  The Global Economy, https://www.theglobaleconomy.com/rankings/GDP_per_capita_PPP/, [dostęp 
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104  Ibidem, https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_corruption/, [dostęp 20.04.2022]. 
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pierwszorzędnego znaczenia, szczególnie w ostatnich latach, nabiera rolnictwo. W okresie 
ostatnich czterech lat produkcja rolna wzrosła o 40%. Przewaga komparatywna dla ukraińskich 
zbóż wynosi aż 27,4, chociaż jak się zagłębimy to okazuje się, że w wąskiej specjalizacji  
te wyniki są znacznie lepsze – dla kukurydzy 45,9, dla jęczmienia – 41,1, dla pszenicy  
i mieszanki pszenicy z żytem – 27,7105. 

UDZIAŁ UKRAINY I ROSJI W EKSPORCIE PRODUKTÓW ROLNYCH 

Zboża podstawowe 

Na rynku eksporterów zbóż największą rolę odgrywają Stany Zjednoczone (15,7% 
według danych za rok 2020)106, a następnie Rosja (8,95%) i Ukraina (8,14%). W dalszej 
kolejności są Argentyna (7,33%), Indie (6,93%), Kanada (6,71%), Francja (6,23%) i Brazylia 
(5,14%). Uczestniczące w wojnie Rosja i Ukraina stanowią łącznie ponad 17% światowego 
eksportu.  

W 2020 r. Rosja i Ukraina odpowiadały za:  
− 25,6% światowego eksportu pszenicy (Rosja 17,6%, Ukraina 8%),  
− 23,9% światowego eksportu jęczmienia (Rosja 12,1%, Ukraina 11,8%)  
− 14% światowego eksportu kukurydzy (Ukraina 13,2%, Rosja 1,1%)107. 

Produkcja ukraińskich zbóż odbywała się w zdecydowanej większości na terenach 
objętych działaniami wojennymi. Ze względu na udział Ukrainy w produkcji zbóż warto 
zauważyć, że wartość sprzedaży wynosiła (w miliardach dolarów): 
− pszenica (4,61) – sprzedawana głównie do Afryki (41%), z tego ponad połowa do 

Egiptu (63,9%), do Azji (55%), z tego ponad połowa do Indonezji (21,4%), Pakistanu 
(19,6%) i Bangladeszu (11,6%), 

− kukurydza (4,89) – sprzedawana głównie do Europy (33%), z tego ponad połowa do 
Holandii i Hiszpanii, do Azji (49%), z tego ponad połowa do Chin (57,3%) i do Afryki 
(18%), z tego ponad połowa do Egiptu (58,9%)108. 
Konsekwencją załamania sprzedaży ukraińskiej pszenicy niedobory żywności, 

szczególnie w Afryce i w Azji. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych 
ostrzega przed ‘huraganem głodu’ (hurricane of hunger), który może być konsekwencją 
załamania ukraińskich i rosyjskich dostaw109.  

                                                      
105  Ukraine: trade reorientation from Russia to the EU, https://www.bruegel.org/2020/07/ukraine-trade-

reorientation-from-russia-to-the-eu/, [dostęp 20.04.2022]. 
106  Observatory of Economic Complexity, https://oec.world/en/profile/hs92/cereals, [dostęp 20.04.2022. 
107  The Conversation, Academic rigour, journalistic flair, Battered but not broken: how global trade is 

responding to Russia’s invasion of Ukraine, https://theconversation.com/battered-but-not-broken-how-
global-trade-is-responding-to-russias-invasion-of-ukraine-179001 [dostęp 20.04.2022]. 

108  Observatory of Economic Complexity, https://oec.world/en/profile/country/ukr, [dostęp 20.04.2022]. 
109  Ukraine War Exacerbates Famine in the Global South, https://reliefweb.int/report/world/ukraine-war-

exacerbates-famine-global-south [dostęp 20.04.2022]. 
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Natomiast wstrzymanie dostaw kukurydzy, szczególnie do Chin może skutkować 
znacznymi wzrostami cen żywności na świecie. W Europie w znacznym stopniu od 
ukraińskich dostaw uzależnione są Holandia i Hiszpania. Hiszpania już obecnie zgłasza 
ponadnormatywne bankructwa przedsiębiorstw z sektora rolnego110.  

Z kolei eksport rosyjskiej pszenicy (10,1 mld dolarów) trafia głównie do Afryki (54%),  
w tym przede wszystkim większość do Egiptu (60%) oraz Azji (42%)111. Egipt importuje 
pszenicę głównie z Rosji (62,1%) oraz z Ukrainy (23,5%). Łącznie oba te kraje zaspakajają 
85,6% egipskiego importu pszenicy112. Należy się liczyć z poważnymi konsekwencjami braku 
dostaw pszenicy do Egiptu. 

Nawozy sztuczne  

Rosja jest największym na świecie eksporterem nawozów sztucznych (12,1% 
eksportowego rynku o wartości 7,6 mld dolarów)113. Największymi odbiorcami rosyjskich 
nawozów są kraje Europy (32%), Azji (25%) I Ameryki Południowej (24%). Warto w tym 
kontekście zwrócić szczególną uwagę na kraje Ameryki Południowej, a przede wszystkim 
Brazylii. Brazylia otrzymuje ponad ¾ (76,9%) rosyjskich nawozów kierowanych do Ameryki 
Południowej, a eksport z Rosji stanowi niemal 1/5 brazylijskiego importu (18,3%)114.  

Ale jednocześnie Brazylia jest największym na świecie eksporterem soi (44,7%)115. 
Niemal ¾ eksportu brazylijskiej soi trafia do Chin (73,1%). Nietrudno przewidzieć, że brak 
dostaw brazylijskiej soi do Chin wynikający z braku dostaw rosyjskich nawozów do Brazylii 
może skutkować znacznymi wzrostami cen żywności. Dodatkowo warto zauważyć,  
że Brazylia zaopatruje w soję w Europie w największym stopniu Holandię i Hiszpanię  
(w sumie ponad 60%). Po raz kolejny oba te europejskie kraje odczują trudności na rynku 
rolnym  
w zakresie zaopatrzenia w produkty podstawowe.  

W tym kontekście warto zauważyć, że ponad 1/3 ukraińskiego zapotrzebowania na 
nawozy zaspakaja Białoruś116.  Brak dostaw nawozów z Białorusi może dodatkowo wpłynąć 
na zapaść ukraińskich dostaw rolnych. 

Rosja jest także drugim po Arabii Saudyjskiej eksporterem amoniaku (15,8%)117. 
Amoniak w największym stopniu służy do produkcji nawozów sztucznych, a w mniejszym 

                                                      
110  Business Insider, Hiszpańscy rolnicy bankrutują. Wszystko przez wojnę w Ukrainie,  

https://businessinsider.com.pl/wia-domosci/hiszpanscy-rolnicy-bankrutuja-wszystko-przez-wojne- 
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112  Ibidem, https://oec.world/en/profile/country/egy [dostęp 20.04.2022]. 
113  Observatory of Economic Complexity, https://oec.world/en/profile/hs92/fertilizers [dostęp 20.04.2022]. 
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stopniu do produkcji materiałów wybuchowych, cyjanowodoru i tkanin syntetycznych. 
Importerem rosyjskiego amoniaku są przede wszystkim kraje europejskie (67,9%). 
Największymi odbiorcami rosyjskiego amoniaku w Europie są Ukraina (22,2%) oraz Estonia 
(19,6%). I znowu te ścieżki z rosyjskich dostaw ważnych na rynku rolnym kończą się na 
Ukrainie i w Estonii.   

Rosja jest także jednym ze znaczących eksporterów gazu ziemnego skroplonego 
(6,82%)118 oraz gazu ziemnego w stanie gazowym (17%)119. Ten rosyjski gaz skroplony trafia 
do Europy w 39%, a gaz w stanie gazowym w 89%. Stopień uzależnienia państw europejskich 
od rosyjskich dostaw gazu jest znaczny, m.in.120: 
− Północna Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia – 100%,  
− Finlandia – 94%, Łotwa – 93%, 
− Bułgaria – 77%,  
− Niemcy – 49%, Włochy – 46%, Polska – 40%,  
− Francja – 24%. 

Ceny gazu mają decydujący wpływ na koszty wytwarzania nawozów azotowych 
niezbędnych w rolnictwie. Ceny gazu ziemnego od stycznia 2022 r. wzrosły o ok. 90%121,  
a to z kolei przełożyło się na wzrost cen nawozów azotowych w Polsce o 130%122. 
Konsekwencją tak gwałtownego wzrostu cen nawozów mogą być proporcjonalne wzrosty cen 
żywności.   

Oleje z nasion 

Oleje roślinne przede wszystkim wykorzystywane są jako tłuszcze jadalne,  
a w mniejszym stopniu jako składniki kosmetyków oraz środki lecznicze. Bywają także 
wykorzystywane jako surowce do produkcji materiałów lakierniczych, malarskich  
i impregnacyjnych.  

Największymi eksporterami olejów z nasion są Ukraina – 39,2% udziału w światowym 
eksporcie oraz Rosja – 18,2% udziału w światowym eksporcie123. Łącznie oba kraje 
odpowiadają na niemal 60% (59,4%) światowego eksportu. Olej ukraiński (wartość 
eksportowa tego oleju 5,32 mld dolarów) trafia do Azji (61,2%), z tego prawie 3/4 do Indii  
i Chin (łącznie 73,2%). Natomiast do Europy dostarczane jest 32% tych ukraińskich olejów,  
z tego najwięcej do Holandii (31,3%), Hiszpanii (20,4%) i Włoch (17%). Brak tych dostaw 
ukraińskiego oleju może na rynkach rolnych tych państw skutkować zmniejszoną produkcją 

                                                      
118  Ibidem,, https://oec.world/en/profile/hs92/natural-gas-liquefied [dostęp 20.04.2022]. 
119  Ibidem, https://oec.world/en/profile/hs92/natural-gas-in-gaseous-state [dostęp 20.04.2022]. 
120  Statista, https://www.statista.com/chart/26768/dependence-on-russian-gas-by-european-country/ [dostęp 

20.04.2022]. 
121  Trading Economics, https://tradingeconomics.com/commodity/natural-gas [dostęp 20.04.2022]. 
122  Business Insider, Nowe ceny nawozów zmroziły rolników. Takie podwyżki wprowadzili polscy 

producenci, https://businessinsider.com.pl/biznes/nowe-ceny-nawozow-zmrozily-rolnikow-takie-podwyz-
ki-wprowadzili-polscy-producenci/t3y66cx [dostęp 20.04.2022].  

123  Observatory of Economic Complexity, https://oec.world/en/profile/hs92/seed-oils [dostęp 20.04.2022]. 
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żywności. Dostawy oleju rosyjskiego trafiają w zdecydowanej większości na rynek azjatycki 
(85%), głównie do Chin.  

 

RELACJE STRON WALCZĄCYCH Z CHINAMI 
Warto zauważyć, że największym odbiorcą ukraińskiego eksportu poza UE były Chiny 
(13,8%)124, Chiny były także największym odbiorcą rosyjskiego eksportu (14,9%), także po 
Unii Europejskiej125. Analizując strukturę tego ukraińskiego eksportu do Chin widzimy,  
że ok. 90% obejmują surowce i żywność126. Bardzo zbliżona jest struktura rosyjskiego 
eksportu do Chin127. Należy domniemać, że zaopatrzenie Chin w produkty rolne i służące do 
produkcji żywności może być znacząco mniejsze niż w latach ubiegłych. A to z kolei może się 
przełożyć na znaczący wzrost cen żywności na rynku światowym.  

SANKCJE GOSPODARCZE NAŁOŻONE NA ROSJĘ I DZIAŁANIA 
TOWARZYSZĄCE 
Od rosyjskiej inwazji na Krym w roku 2014 UE i USA nakładają na Rosję sankcje 
gospodarcze128. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. nastąpiło dalsze nakładanie 
sankcji. Uważa się je za najbardziej dotkliwe w czasach nowożytnych. Do państw, które 
nałożyły sankcje na Rosję należą Stany Zjednoczony, Kanada, Japonia, Australia, Nowa 
Zelandia i państwa Unii Europejskiej. Skuteczność sankcji oceniano początkowo ok. 5%129.  
W największym stopniu miały one wynikać z ograniczeń nałożonych na rosyjskie surowce 
energetyczne, w tym szczególnie na gaz (2,9%) oraz ropę naftową (1,2%). Z czasem, wraz  
z poszerzaniem sankcji, pojawiały się przewidywania o możliwym ograniczeniu gospodarki 
rosyjskiej dochodzącym nawet do 20%130. Trudno oszacować wpływ nałożonych na Rosję 
sankcji na sytuację na międzynarodowych rynkach produktów rolnych, ale z całą pewnością 
nałożone sankcje mogą tylko pogłębić trudną obecnie sytuację. 

PODSUMOWANIE 
Inwazja Rosji na Ukrainę trwa już od prawie dwóch miesięcy. Z każdym dniem zniszczenia są 
coraz większe i coraz kosztowniejsza będzie odbudowa zniszczeń. W szczególności na 

                                                      
124  Ibidem, https://oec.world/en/profile/country/ukr [dostęp 20.04.2022]. 
125  Ibidem, https://oec.world/en/profile/country/rus [dostęp 20.04.2022]. 
126  Ibidem,, https://oec.world/en/profile/country/ukr [dostęp 20.04.2022]. 
127  Ibidem,, https://oec.world/en/profile/country/rus [dostęp 20.04.2022]. 
128  European Commision, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-

solidarity-ukraine/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine_en [dostęp 20.04.2022]. 
129  Statista, https://www.statista.com/chart/26927/estimated-change-in-russias-gdp-due-to-western-sanctions-

per-sector/  [dostęp 20.04.2022]. 
130  CEPR, The price of war: Macroeconomic effects of the 2022 sanctions on Russia, 

https://voxeu.org/article/macroeconomic-effects-2022-sanctions-russia [dostęp 20.04.2022]. 
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Ukrainie, na terenach prowadzenia działań wojennych wykluczona jest produkcja rolna.  
Jest wielce prawdopodobne, że Ukraina stanie się wkrótce importerem produktów rolnych.  

Sytuacja na rynkach światowych produktów rolnych w najbliższych latach będzie trudna, 
należy się liczyć ze zmniejszoną podażą i wysokim wzrostem cen. Im szybciej wojna zostanie 
zakończona i strony usiądą do rozmów, szczególnie na tematy gospodarcze, tym mniej 
dotkliwe będą skutki gospodarcze na rynku produktów żywnościowych.  
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WPŁYW ROSYJSKIEJ INWAZJI NA UKRAINĘ  
NA MIĘDZYNARODOWE RYNKI ŻYWNOŚCIOWE 

 

Streszczenie 
W artykule omówiono wpływ niedawnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę na sytuację na 
międzynarodowych rynkach żywności. Oba kraje uczestniczące w tej wojnie są znaczącymi 
eksporterami produktów rolnych. Przewiduje się znaczny niedobór żywności i wzrost cen światowych. 
 
Słowa kluczowe: eksport, zboża, kukurydza, pszenica, oleje roślinne, soja, sankcje. 
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ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI PRACY PRZEDSIĘBIORCOM  
O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU GOSPODARCZO-

OBRONNYM W CZASIE PODWYŻSZANIA  
GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA  

ORAZ KONIECZNOŚCI WPROWADZENIA  
STANÓW NADZWYCZAJNYCH DZIĘKI REKLAMOWANIU 

OD PEŁNIENIA CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 
 

 

WSTĘP  
Zadania przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym ukierunkowane są 
przede wszystkim na przedsięwzięcia z zakresu mobilizacji gospodarki, militaryzacji, 
planowania operacyjnego, szkolenia obronnego oraz obowiązków państwa – gospodarza131. 
W czasie pokoju wszystkie posiadane przez powyższych przedsiębiorców siły i środki (w tym 
kadra osobowa) skupione są na realizacji bieżących zadań i zobowiązań. Jednakże, z chwilą 
wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz wprowadzeniu jednego ze stanów 
nadzwyczajnych sytuacja może diametralnie ulec zmianie, gdyż znaczna część pracowników 
(w szczególności mężczyzn132) posiada przydziały mobilizacyjne do Sił Zbrojnych i może 
pójść w kamasze.  

Aby uniknąć przedstawionej powyżej sytuacji przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu 
gospodarczo-obronnym powinni rozważyć możliwość reklamowania od obowiązku pełnienia 

                                                      
131  Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizacji zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez 

przedsiębiorców (Dz.U. z 2001 r., Nr 122, poz. 1320) art. 2.   
132  Obowiązkowi służby wojskowej, w zakresie określonym w niniejszej ustawie, podlegają obywatele polscy, 

począwszy od dnia, w którym kończą osiemnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym 
kończą pięćdziesiąt pięć lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski - sześćdziesiąt trzy lata 
życia Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1459), art. 58.  
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czynnej służby wojskowej podległych pracowników oraz wystąpienie do jednostek samorządu 
terytorialnego, na których terenie prowadzą swoją działalność z wnioskiem  
o nałożenie świadczeń rzeczowych na niezbędne do realizacji powierzonych zadań maszyny  
i urządzenia. Dodatkowym elementem zabezpieczenia własnych zasobów ludzkich  
i sprzętowych podczas wprowadzenia stanów nadzwyczajnych jest utworzenie Zakładowych 
Formacji Obrony Cywilnej, które realizować będą zadania ochrony ludności, ochrony 
zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, a jednocześnie umożliwią pozostawienie 
do dyspozycji spółki zatrudnionych pracowników i posiadanego wyposażenia. 

REKLAMOWANIE OD PEŁNIENIA CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ   
Należy podkreślić fakt, iż instytucja reklamowania jest bardzo słabo znana w środowisku 
cywilnym co często doprowadza do licznych nieporozumień szczególnie w relacjach 
przedsiębiorcy – Terenowe Organy Administracji Wojskowej.  

Wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa państwa czy też konieczność wprowadzenia 
stanów nadzwyczajnych będzie niosło za sobą konieczność użycia zasobów rezerw osobowych 
i sprzętowych przez siły zbrojne oraz gospodarkę narodową.  

W tej sytuacji istotne znaczenie będzie miało terminowe uzupełnienie potrzeb 
mobilizacyjnych sił zbrojnych wyszkolonymi rezerwami osobowymi, sprzętowymi,  
jak również zapewnienie sprawnego funkcjonowania niezbędnych dziedzin gospodarki 
narodowej oraz administracji państwowej i samorządowej.  

Aby znaleźć właściwe rozwiązanie w kwestii zabezpieczenia zasobów ludzkich dla 
organów państwowych i samorządowych oraz przedsiębiorców realizujących zadania na rzecz 
obronności należy rozważyć potrzebę zwolnienia z obowiązku pełnienia czynnej służby 
wojskowej w razie mobilizacji i w czasie wojny niezbędnej liczby pracowników, fachowców 
w swojej dziedzinie.  

Byliby to specjaliści, których nieobecność spowodowana powołaniem do wojska, 
mogłaby w znaczący sposób zakłócić funkcjonowanie instytucji, przedsiębiorstw, które mają 
newralgiczne znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności kraju133. 

Na dzień dzisiejszy tematykę reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby 
wojskowej w razie mobilizacji i w czasie wojny przedstawia Ustawa o powszechnym 
obowiązku obrony (art. 116 i 117) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 
reklamowania od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji  
i w czasie wojny. Zgodnie z powyższymi przepisami przewiduje się reklamowanie  
w dwóch trybach: z urzędu i na wniosek134. Reklamowanie z urzędu dotyczy osób 

                                                      
133  R. Szandrocho, Wybrane problemy gotowości obronnej państwa, WSOWL, Wrocław 2013, s. 359 
134  Z. Ściborek, Podsystem niemilitarny w przygotowaniach obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, Adam 

Marszałek, Toruń 2017, s. 299 
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piastujących m.in. stanowiska135: posła, senatora lub radnego, urzędnicze w  jednostkach 
samorządowych oraz kierownicze w przedsiębiorstwach realizujących zadania na rzecz 
obronności i bezpieczeństwa państwa. W ramach tego reklamowania sporządza się 
zawiadomienie w dwóch egzemplarzach zgodnie z obowiązującym wzorem (załącznik 1) 
do wojskowego komendanta uzupełnień w ciągu trzydziestu dni od dnia powstania 
okoliczności uzasadniających reklamowanie. W zawiadomieniu ujęte są dane osób które 
będą podlegać reklamowaniu136.  

Natomiast reklamowanie na wniosek dotyczy żołnierzy rezerwy, którzy zatrudnieni są 
m.in. w urzędach państwowych i samorządowych, zakładach pracy objętych programem 
mobilizacji gospodarki, publicznych zakładach opieki zdrowotnej, przedsiębiorstwach 
realizujących zadania na rzecz obronności państwa137.  

Podstawą reklamowania na wniosek jest wypełniony i udokumentowany wniosek 
kierowników urzędów państwowych i samorządowych oraz przedsiębiorców (załącznik 2).  

W ramach reklamowania na wniosek sporządza się tak jak w reklamowaniu z urzędu 
imienny wykaz osób (w dwóch egzemplarzach), który następnie przesyła się do wojskowego 
komendanta uzupełnień w ciągu trzydziestu dni od dnia powstania okoliczności 
uzasadniających reklamowanie.  

Wojskowy komendant uzupełnień może w stosunku do osób umieszczonych we 
wniosku podjąć decyzję o reklamowaniu i zwrócić jeden egzemplarz wniosku lub  
w przypadku zaistnienia potrzeb uzupełnienia Sił Zbrojnych RP stanem osobowym, gdy  
w ewidencji wojskowej nie występują osoby, które mogłyby zastąpić reklamowanego od 
służby żołnierza rezerwy, może on odmówić reklamowania i przesłać stosowną decyzję 
administracyjną.  

Od powyższej decyzji  jaką jest odmowa reklamowania lub uchylenie reklamowania 
służy wnioskodawcy odwołanie do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego. W przypadku 
ustania przyczyn reklamowania, wygasa ono z mocy prawa.  

W przypadku wygaśnięcia lub utraty mandatu posła, senatora czy też radnego, 
rozwiązania umowy o pracę, odwołania ze stanowiska, powołania do zawodowej służby 
wojskowej, skreślenia z ewidencji wojskowej, zmiany miejsca pobytu stałego lub czasowego 
oraz na wniosek pracodawcy należy reklamowanie od pełnienia czynnej służby uchylić 
(Załącznik nr 3).  

Schemat reklamowania od pełnienia czynnej służby wojskowej przedstawia rysunek 1.          
 

                                                      
135  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania  od pełnienia czynnej 

służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004 r., Nr 210, poz. 2136  
z późn. zm.) - załącznik Nr 1 do rozporządzenia. 

136  Są to następujące dane: imię, nazwisko oraz imię ojca, pesel, stopień wojskowy, adres pobytu stałego lub 
czasowego (ponad 3 miesiące), zajmowane stanowisko, kwalifikacje lub pełniona funkcje.         

137  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie reklamowania  … op. cit, § 6.1. 
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Rysunek 1. Reklamowanie od pełnienia czynnej służby wojskowej – podstawowe wiadomości 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie 
reklamowania  od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny  

(Dz. U. z 2004 r., Nr 210, poz. 2136 z późn. zm.). 
 

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Zakładowe Formacje Obrony Cywilnej  

Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP Obrona Cywilna (OC) ma na 
celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, 
ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, współdziałanie w zwalczaniu 
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klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków138. Podstawowymi 
jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań OC są Formacje 
Obrony Cywilnej (FOC). FOC tworzą, w drodze rozporządzenia ministrowie, a w drodze 
zarządzenia – wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast), 
uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich 
przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. FOC w drodze zarządzenia mogą 
tworzyć także pracodawcy zatrudniający więcej niż 50 pracowników. Rozróżniamy dwa 
rodzaje FOC tj. formacje ochrony ogólnej oraz formacje do wykonywania zadań specjalnych. 
Formacje ochrony ogólnej są przeznaczone do prowadzenia akcji ratunkowych w obiektach  
i rejonach, w których znajduje się poszkodowana ludność lub załoga zakładu pracy, natomiast 
formacje do wykonywania zadań specjalnych przeznaczone są do wsparcia akcji ratunkowej 
prowadzonej przez formacje ratownictwa ogólnego. Formacje te mogą również wykonywać 
zadania ratownicze samodzielnie. W zależności od szczebla, na którym są tworzone, FOC 
występują, jako formacje zakładowe oraz formacje terenowe. 

Zakładową formację ochrony ogólnej wykorzystuje się do prowadzenia akcji ratunkowej 
na terenie zakładu pracy, w którym została utworzona. Terenowa formacja ochrony ogólnej 
jest przeznaczona do prowadzenia akcji ratunkowej na obszarze właściwej terenowo jednostki 
administracyjnej. Zakładowa lub terenowa formacja ochrony ogólnej może być skierowana – 
w razie konieczności - do akcji ratunkowych poza teren swojego działania. Decyzję w sprawie 
skierowania może podjąć właściwy terenowo szef obrony cywilnej lub pracodawca – 
kierownik zakładu pracy tworzący formacje. 

Każda formacja obrony cywilnej (ochrony ogólnej i do zadań specjalnych) może być 
użyta do zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwania ich skutków. 
Decyzję o udziale formacji obrony cywilnej w zwalczaniu powyższych zagrożeń podejmuje 
właściwy terenowo szef obrony cywilnej na wniosek organu prowadzącego akcję ratunkową.  

W czasie pokoju FOC nie są w pełni rozwinięte. Gotowość do działania będą osiągały 
sukcesywnie, z chwilą ogłoszenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa. W czasie 
pokoju formacje mają obowiązek na bieżąco uzupełniać sprzęt podstawowy i specjalistyczny, 
zgodnie z przeznaczeniem formacji i tabelami należności sprzętu oraz przeprowadzać 
szkolenia stanu osobowego formacji. 

W okresie pokoju Obrona Cywilna współuczestniczy w ochronie ludności, jak również  
środowiska naturalnego przed nagłymi i rozległymi zagrożeniami powstałymi w wyniku 
działania sił przyrody lub awarii obiektów technicznych, szczególnie przed tymi, które 
powodują: skażenia toksycznymi środkami przemysłowymi, skażenia promieniotwórcze oraz 

                                                      
138  Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 

z 2018 r., poz. 1459), art. 137. 
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katastrofalne pożary, zatopienia, huragany itp., organizuje system wczesnego ostrzegania  
i przygotowuje ludność do powszechnej samoobrony. 

W razie wybuchu konfliktu zbrojnego Obrona Cywilna ma na celu ochronę ludności, 
zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury oraz ratowania 
poszkodowanych i udzielanie im pomocy.  

Osoby, określone w ustawie i podlegające obowiązkowi służby w OC, przeznacza do 
służby w obronie cywilnej komendant formacji obrony cywilnej a wyraża na nią zgodę 
wojskowy komendant uzupełnień uwzględniając cel powołania do służby w obronie cywilnej 
oraz zadania, jakie mają tam wykonywać. Na stanowisko komendanta formacji powołuje 
pracodawca albo kierownik jst., po zasięgnięciu, w uzasadnionych przypadkach, opinii lekarza. 

Przeznaczenie do służby w Obronie Cywilnej następuje w drodze nadania przydziału 
organizacyjno mobilizacyjnego do służby w określonej formacji obrony cywilnej, co jest 
równoznaczne z reklamowaniem od pełnienia czynnej służby wojskowej. 

Świadczenia rzeczowe na rzecz obrony  

Definicja zawarta w Słowniku terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego AON, 
przedstawia nam świadczenia rzeczowe, jako rodzaj świadczeń na rzecz obrony  
i bezpieczeństwa polegający na czasowym  udostępnieniu lub oddaniu do użytkowania 
jednostkom wojskowym, organom administracji publicznej oraz podmiotom gospodarczym  
i innym jednostkom organizacyjnym rzeczy ruchomych i nieruchomych139. Należy jednak 
zaznaczyć, iż istnieją wykluczenia dotyczące obejmowania świadczeniami rzeczowymi 
niektórych obszarów – pełny ich wykaz stanowi  art. 208, pkt 4, Ustawy o powszechnym 
obowiązku obrony RP. Oprócz przytoczonej ustawy problematykę świadczeń rzeczowych na 
rzecz obrony, według aktualnie obowiązującego stanu prawnego, regulują następujące akty 
wykonawcze: 
− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń 

rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872  
z późn. zm.); 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń 
osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie 
wojny (Dz.U. z 2004 r. Nr 203, poz. 2081 z późn. zm.). 
W odniesieniu do polskiej armii, jak również przedsiębiorców powyższe świadczenia 

polegają na przekazaniu przez wytypowane instytucje oraz osoby prywatne posiadanych 
nieruchomości lub rzeczy ruchomych do użytkowania jednostkom i instytucjom wojskowym 
oraz jednostkom organizacyjnym realizującym zadania na rzecz obronności140, ponadto 
jednostkom organizacyjnym stanowiącym bazy formowania specjalnie tworzonych jednostek 

                                                      
139  Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego AON, wydanie szóste, Warszawa 2008, s. 146. 
140  R. Szandrocho, Wybrane problemy gotowości obronnej państwa, WSOWL, Wrocław 2013, s. 368. 
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zmilitaryzowanych, jednostkom organizacyjnym obrony cywilnej oraz jednostkom 
organizacyjnym realizującym zadania na potrzeby  zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji 
ich skutków141.   

 

 

Rysunek 2. Świadczenia rzeczowe na rzecz obrony – charakterystyka 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r.  w sprawie świadczeń 

rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r., Nr 181) oraz Rozporządzeni Rady Ministrów  
z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2018 r. 

 na rzecz obrony państwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2118). 
 

                                                      
141  Jednostkami organizacyjnymi wykonywującymi zadania na potrzeby obrony państwa są jednostki 

organizacyjne Policji, ABW, CBA, SG, BO, SOP, PSP, SW, jednostki organizacyjne podległe  
i nadzorowane przez MON, nie wchodzące w skład SZ RP, a także terenowe organy administracji 
rządowej, instytucje państwowe, samorządowe oraz przedsiębiorcy i inne. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 
roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1459), art. 208, 
ust. 2a.  
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Umacnianie obronności RP, w tym nakładanie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony 
należy również do organów samorządu terytorialnego142 – odgrywają one bowiem istotną rolę 
w procesie przygotowań obronnych realizowanych przez poszczególne komponenty 
podsystemu ochronno-obronnego państwa. 

Właściwy wójt lub burmistrz (prezydent miasta), po otrzymaniu wniosku w sprawie 
nałożenia obowiązku świadczeń osobistych od właściwej jednostki organizacyjnej, rozpoczyna 
postępowanie administracyjne. O nałożenie w/w świadczeń na rzecz obrony w czasie pokoju 
lub w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, do wójta lub burmistrza lub prezydenta 
miasta mogą wystąpić wyznaczone jednostki143. 

Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. O wszczęciu 
postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby 
będące stronami w sprawie144. Uczestnicy postępowania mają prawo do czynnego udziału  
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji posiadają możliwość wniesienia 
uwag i wniosków oraz zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami. Ponadto,  
w każdym stadium postępowania umożliwia się stronie przeglądanie akt sprawy oraz 
sporządzenie z nich notatek i opisów. Strony postępowania administracyjnego wszelkie 
wyjaśnienia w sprawie lub inne wnioski, które uniemożliwiłyby nałożenie świadczenia  
w formie decyzji administracyjnej, składają pisemnie lub osobiście do organu prowadzącego 
sprawę w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zawiadomienia o wszczęciu i zakończeniu 
postępowania. Po upływie siedmiu dni wójt, burmistrz lub prezydent miasta wystawia decyzję 
administracyjną i przekazuje ją zainteresowanym stronom. Jeżeli strony wówczas nie wniosą 
odwołania, po upływie wyżej wymienionych terminów, decyzja staje się prawomocna.  
Od powyższej decyzji przysługuje posiadaczowi nieruchomości lub rzeczy ruchomej oraz 
wnioskodawcy odwołanie do wojewody, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
Wspomniana decyzja może być zmieniona przez wojewodę również z urzędu, jeżeli została 
wydana z naruszeniem przepisów prawa145.  

Jeżeli zajdzie konieczność wykorzystania nieruchomości lub rzeczy ruchomej, określonej 
w uprawomocnionej decyzji administracyjnej organ lub kierownik jednostki organizacyjnej 

                                                      
142  Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1459), art. 2. 
143  Jednostki, które mogą wystąpić z wnioskiem o nałożenie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony to: 

wojskowy komendant uzupełnień – za jednostki Sił Zbrojnych RP, kierownik jednostki organizacyjnej 
stanowiącej bazę formowania specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej, kierownik jednostki 
organizacyjnej wykonującej zadania na potrzeby obronne państwa, jeżeli jednostka ta jest przewidziana do 
militaryzacji, właściwy organ obrony cywilnej, dowódca jednostki wojskowej ale jednak tylko w czasie 
mobilizacji i w czasie wojny. 

144  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257  
z późn. zm.) art. 61.  

145  Filip Z. (2018).  Rola społeczeństwa polskiego w zapewnieniu prawidłowego rozwinięcia mobilizacyjnego 
sił zbrojnych RP. In J. Sokołowska-Woźniak, & O. Kendiukhov (Eds.), Scientific Research Priorities–
2018: theoretical and practical value (pp. 51-65). Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis 
University, s. 58. 



Gospodarka i Finanse. Zeszyt 11.    Agresja Rosji na Ukrainę. Skutki gospodarcze i społeczne 

 

95 

wzywa właściciela do wykonania świadczenia, po jego wykonaniu wydaje na wniosek 
świadczeniodawcy stosowne zaświadczenie o jego zrealizowaniu oraz wypłaca ryczałt 
pieniężny z tytułu wykorzystania świadczenia. Wysokości powyższego ryczałtu za używanie 
świadczeń rzeczowych podlegają corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem wzrostu 
cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego.  

PODSUMOWANIE  
Mając na względzie umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie 
ludności i mienia narodowego na wypadek wojny lub innego zagrożenia o charakterze 
terrorystycznym lub kryzysowym oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego 
obowiązku obrony należy do wszystkich organów władzy i  administracji rządowej oraz 
innych organów i instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, 
przedsiębiorców, innych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, a także do 
każdego obywatela. Ten zapis Ustawy o powszechnym obowiązku obrony obliguje 
przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym do konieczności 
zachowania ciągłości pracy w podległych zakładach pracy podczas wprowadzenia na terenie 
RP stanów nadzwyczajnych. Aby prawidłowo wykonać powierzone zadania należy zapewnić  
i zabezpieczyć odpowiednią liczbę wykwalifikowanych pracowników oraz specjalistyczny 
sprzęt. Do tego celu można wykorzystać reklamowanie pracowników od pełnienia czynnej 
służby wojskowej czy też utworzyć Zakładowe Formacje Obrony Cywilnej przy współpracy  
z jednostką samorządu terytorialnego na której terenie prowadzona jest działalność 
przedsiębiorstwa. Natomiast w przypadku świadczeń rzeczowych na rzecz obrony 
przedsiębiorstwa i zakłady pracy mogą występować w roli świadczeniodawcy w szczególności 
na rzecz sił zbrojnych, jak również świadczeniobiorcy w sytuacji gdy posiadane siły i środki 
będą niewystarczające do zapewnienia prawidłowego realizowania powierzonych zadań 
obronnych. 
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Załącznik 1 
WZÓR 

       Nazwa organu zawiadamiającego 
                                    (pieczęć organu) 
WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ 
 
…........................................................................ 
                                     (miejscowość) 
…........................................................................ 
                                           (adres) 

 
 

Zawiadomienie o reklamowaniu z urzędu 
Na podstawie art. 116 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej zawiadamiam, iż niżej wymienione osoby podlegają 
reklamowaniu z urzędu: 

 

Lp. 

Imię (imiona), 
nazwisko1  

oraz 
 imię ojca 

Nr PESEL Stopień 
wojskowy 

Adres pobytu stałego 
lub pobytu 
czasowego 

trwającego ponad 
trzy miesiące 

Zajmowane 
stanowisko lub 

kwalifikacje  
albo pełniona 

funkcja2 

Adnotacje 
WKU3 

Podpis osoby 
reklamowanej4 UWAGI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
         
         

 
 
 

.............................................................. 
                                                                                                                                                                        (podpis z podaniem imienia i nazwiska 

     oraz stanowiska służbowego) 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  W przypadku zmiany nazwiska należy podać również nazwisko rodowe. 
2  W przypadku funkcjonariuszy, o których mowa w pkt 14 Szczegółowego wykazu stanowisk, których 

zajmowanie powoduje reklamowanie z urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie 
ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, można wpisać tylko „funkcjonariusz”. 

3  Adnotacje WKU o dokonanym reklamowaniu. 
4  Czytelny podpis osoby, potwierdzający fakt uzyskania informacji o reklamowaniu. 
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Załącznik 2 
WZÓR 

       Nazwa organu zawiadamiającego 
                                    (pieczęć organu) 
WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ 
 
…........................................................................ 
                                     (miejscowość) 
…........................................................................ 
                                           (adres) 

 
 

Wniosek w sprawie reklamowania 
Na podstawie art. 116 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o reklamowanie: 

 

Lp. 
Imię (imiona), 

nazwisko1  
oraz imię ojca 

Nr PESEL Stopień 
wojskowy 

Adres pobytu stałego  
lub pobytu czasowego 

trwającego  
ponad trzy miesiące 

Zajmowane 
stanowisko 

 lub pełniona 
funkcja 

Adnotacje 
WKU2 

Podpis osoby 
reklamowanej3 Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
         
         

 
 
 

.............................................................. 
                                                                                                                                                                        (podpis z podaniem imienia i nazwiska 

     oraz stanowiska służbowego) 

 

UZASADNIENIE4 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  W przypadku zmiany nazwiska należy podać również nazwisko rodowe. 
2  Adnotacje WKU o dokonanym reklamowaniu. 
3  Czytelny podpis osoby, potwierdzający fakt uzyskania informacji o reklamowaniu. 
4  W uzasadnieniu należy podać przesłanki i okoliczności przemawiające za potrzebą reklamowania 

poszczególnych osób wyszczególnionych we wniosku. 
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Załącznik 3 
WZÓR 

       Nazwa organu zawiadamiającego 
                                    (pieczęć organu) 
WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ 
 
…........................................................................ 
                                     (miejscowość) 
…........................................................................ 
                                           (adres) 

 
 

Zawiadomienie o ustaniu przyczyn reklamowania 
Na podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie 
reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia 
mobilizacji i w czasie wojny zawiadamiam, że w stosunku do niżej wymienionych osób ustały 
przyczyny reklamowania, o których mowa w art. 116, ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej: 

 

Lp. 
Imię (imiona),  

nazwisko1  
oraz imię ojca 

Nr PESEL Stopień  
wojskowy 

Adres pobytu stałego  
lub pobytu czasowego  

trwającego ponad  
trzy miesiące 

Podstawa ustania  
przyczyn  

reklamowania 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

       
       
       

 
 
 

.............................................................. 
                                                                                                                                                                        (podpis z podaniem imienia i nazwiska 

     oraz stanowiska służbowego) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  W przypadku zmiany nazwiska należy podać również nazwisko rodowe. 
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Zbigniew Filip 
Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach 

 
 

ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI PRACY PRZEDSIĘBIORCOM  
O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU GOSPODARCZO-OBRONNYM  

W CZASIE PODWYŻSZANIA GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA  
ORAZ KONIECZNOŚCI WPROWADZENIA STANÓW 

NADZWYCZAJNYCH DZIĘKI REKLAMOWANIU OD PEŁNIENIA 
CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 

 

 
Streszczenie 

Głównym zadaniem przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym jest zapewnienie 
nieprzerwanych dostaw swoich produktów. W czasie pokoju wszystkie posiadane przez nie siły i środki 
(w tym kadra osobowa) skupione są na powyższym zadaniu. Jednakże, podczas wystąpienia zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa oraz wprowadzeniu jednego ze stanów nadzwyczajnych sytuacja może 
diametralnie ulec zmianie, gdyż zdecydowana część pracowników (w szczególności mężczyzn) posiada 
przydziały mobilizacyjne do Sił Zbrojnych i może pójść w kamasze. Równocześnie część posiadanego 
przez przedsiębiorstwa sprzętu i wyposażenia, na który został nałożony obowiązek świadczeń 
rzeczowych na rzecz obrony może zostać przekazana dla Sił Zbrojnych. 
Aby uniknąć przedstawionych powyżej sytuacji kierownictwo przedsiębiorstwa powinno rozważyć 
możliwość reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej podległych pracowników 
oraz wystąpienie do jednostki samorządu terytorialnego, na której terenie prowadzi swoją działalność  
z wnioskiem o nałożenie świadczeń rzeczowych na niezbędne urządzenia. Dodatkowym elementem 
zabezpieczenia własnych zasobów ludzkich i sprzętowych do realizacji powierzonych zadań podczas 
wprowadzenia stanów nadzwyczajnych jest utworzenie Zakładowych Formacji Obrony Cywilnej, które 
realizować będą zadania ochrony ludności, ochrony zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, 
a jednocześnie umożliwią pozostawienie do dyspozycji przedsiębiorstwa zatrudnionych pracowników  
i posiadanego wyposażenia. 
 
Słowa klucze: reklamowanie od pełnienia czynnej służby wojskowej, przydziały mobilizacyjne, obrona 
cywilna, świadczenia rzeczowe na rzecz obrony.  
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Piotr Fijałkowski 
 
 

WOJNA A KURSY WALUT.  
OBSERWACJA KURSÓW WALUT PRZED  

I PO WYBUCHU WOJNY ROSYJSKO-UKRAIŃSKIEJ 
 
 

WSTĘP 
Wybuch wojny rosyjsko-ukraińskiej był zaskakujący mimo poprzedzających go zdarzeń, które 
ewidentnie świadczyły o realności takiej możliwości. Jednak wielu polityków, dziennikarzy  
i innych obserwatorów światowych wydarzeń, w tym również tych, którzy zawodowo nie 
zajmują się polityką, postrzegały działania militarne Rosji poprzedzające wybuch wojny jako 
swoisty straszak, który nie przyniesie tak ponurych konsekwencji.  

Kursy walut często dyskontują wydarzenia przyszłe146. W tym przypadku w związku  
ze złudzeniami, że wojny jednak nie będzie, wyraźna reakcja kursów walut była równoczesna  
z wybuchem wojny. 

W artykule analizowane są kursy walut względem euro. Wybór waluty odniesienia jest 
naturalny, jeśli analizujemy zagadnienie z europejskiego punktu widzenia.  

KURSY WALUT PRZED I PO WYBUCHU WOJNY 
Patrząc na wykres kursu polskiego złotego względem euro według Europejskiego Banku 
Centralnego (EBC lub ECB od European Central Bank) w okresie od stycznia do kwietnia 
2022 r. (Wykres 1) bez trudu dość dokładnie zlokalizujemy datę wydarzenia, które 
spowodowało gwałtowny spadek kursu.  

 

                                                      
146  Markiewicz M., Pietrzak E. (red.),  Finanse, bankowość i rynki finansowe , Wydawnictwo Uniwersytetu 

Gdańskiego, Gdańsk 2007. 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Bankowo%C5%9B%C4%87
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Wykres 1. Kurs PLN/EUR wg ECB w okresie 01-04.2022 
Źródło: opracowanie własne na postawie 

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.pl.html  
[dostęp 25.07.2022]. 

 

Podobnie można byłoby znaleźć ślad wydarzenia, jakim był wybuch wojny, na 
wykresach kursów innych walut notowanych przez ECB. Wyjątkiem jest kurs lewa 
bułgarskiego, który pozostał stały, co nie jest niczym dziwnym, gdyż waluta bułgarska 
funkcjonująca w ramach tak zwanej izby walutowej147 ma kurs sztywno związany z euro148. 

Tabela 1 podaje kursy walut notowanych przez ECB w dniach 22.02.2022 oraz 
08.03.2022 oraz procentowe zmiany kursów dla tych wybranych dat. Wybór tych dat jest dość 
arbitralny – podyktowany został analizą wykresów kursów walut i tym samym 
doświadczalnym znalezieniem okresu gwałtownych wahań kursów, które można interpretować 
jako wywołane wybuchem wojny. Tabela 2 podaje to samo dla rynkowych kursów hrywny 
ukraińskiej i rubla rosyjskiego nienotowanych przez ECB. 

                                                      
147  Antas Ł., System izby walutowej, korzyści i zagrożenia dla krajów rozwijających się, Narodowy Bank 

Polski, Materiały i Studia, Warszawa 2001, Zeszyt nr 133. 
148  https://www.bankier.pl/waluty/kursy-walut/nbp/BGN [dostęp 25.07.2022]. 
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Choćby pobieżna analiza tabeli 1 pokazuje, że generalnie kursy walut krajów bliskich 
wojny spadły, dalekich – wzrosły. Potwierdza to dość oczywistą zasadę, że „im dalej od 
miejsca konfliktu, tym bezpieczniej, także w inwestycjach”149. Pomijając zupełnie wyjątkową 
sytuację waluty agresora, największe spadki zanotował forint węgierski, złoty polski i korona 
czeska. Zaskakujący jest wzrost kursu hrywny ukraińskiej w analizowanym okresie.   
 

Tabela 1. Kursy walut według ECB przed i po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej 
Waluta Kurs 22.02.2022 08.03.2022 Zmiana (%) 

Dolar amerykański USD/EUR 0,8817 0,9187   4,20 
Jen japoński JPY/EUR 0,00766 0,007935   3,59 

Lew bułgarski BGN/EUR 0,5113 0,5113   0 
Korona czeska CZK/EUR 0,04082 0,03900 -4,46 
Korona duńska DKK/EUR 0,134423 0,134335 -0,07 
Funt brytyjski GBP/EUR 1,1950 1,2021   0,59 

Forint węgierski HUF/EUR 0,00281 0,002537 -9,72 
Złoty polski PLN/EUR 0,2200 0,2037 -7,41 

Lej rumuński RON/EUR 0,2022 0,2020 -0,10 
Korona szwedzka SEK/EUR 0,09434 0,09191 -2,58 
Frank szwajcarski CHF/EUR 0,9595 0,9890   3,07 
Korona islandzka ISK/EUR 0,007082 0,006854 -3,22 
Korona norweska NOK/EUR 0,09899 0,10210   3,14 
Kuna chorwacka HRK/EUR 0,1327 0,1321 -0,45 

Lira turecka TRY/EUR 0,06371 0,06322 -0,77 
Dolar australijski AUD/EUR 0,6354 0,6680   5,13 
Real brazylijski BRL/EUR 0,1734 0,1807   4,21 

Dolar kanadyjski CAD/EUR 0,6925 0,7154   3,31 
Juan CNY/EUR 0,1393 0,1453   4,31 

Dolar Honkongu HKD/EUR 0,1130 0,1174   3,89 
Rupia indonezyjska IDR/EUR 0,00006137 0,00006394   4,19 

Szekel izraelski ILS/EUR 0,2733 0,2776   1,57 
Rupia indyjska INR/EUR 0,0118 0,01192   1,02 

Won południowokoreański KRW/EUR 0,000739 0,000744   0,65 
Peso meksykańskie MXN/EUR 0,04342 0,04294 -1,11 
Ringgit malezyjski MYR/EUR 0,2107 0,2195   4,18 

Dolar nowozelandzki NZD/EUR 0,5935 0,6266   5,58 
Peso filipińskie PHP/EUR 0,01718 0,01757   2,27 

Dolar singapurski SGD/EUR 0,6550 0,6731   2,76 
Baht tajski THB/EUR 0,02721 0,02766   1,65 

Rand południowoafrykański ZAR/EUR 0,05822 0,05986   2,82 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie 
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.pl.html  

[dostęp 25.07.2022]. 

 
 

                                                      
149  Chudzyńska-Stępień N., Zamieszanie na rynku walut. Złoty wśród największych przegranych wybuchu 

wojny, Forbes, https://www.forbes.pl/inwestowanie/kursy-walut-wojna-na-ukrainie-bardzo-uderzyla- 
w-kurs-zlotego-wobec-euro-i-dolara/mj1fpbk [dostęp 25.07.2022]. 
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Tabela 2. Rynkowe kursy hrywny ukraińskiej i rubla rosyjskiego według investing.com przed 
i po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej 

Waluta Kurs 22.02.2022 08.03.2022 Zmiana (%) 
Hrywna ukraińska UAH/EUR 0,03039 0,03053 0,46 

Rubel rosyjski RUB/EUR 0,01119 0,00840 -24,93 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.investing.com/ [dostęp 25.07.2022]. 

KORELACJA WYBRANYCH KURSÓW WALUT W POCZĄTKACH 
WOJNY 
Jeśli dla walut krajów bliskich działań wojennych czynnik wojny był najważniejszym  
z czynników kształtujących ich kurs, to kursy tych walut  powinny wysoko korelować ze sobą  
w okresie tuż po wybuchu wojny. Rzeczywiście – fakt ten miał miejsce. Tabela 3 zawiera 
kursy polskiego złotego, korony czeskiej, forinta węgierskiego w okresie 22.02.2022 – 
08.03.2022 i dla porównania korony islandzkiej, której kurs też spadł po wybuchu wojny.   
W tabeli 4 przedstawione są współczynniki korelacji kursów wymienionych walut w podanym 
okresie – wysokie dla par spośród PLN/EUR, CZK/EUR i HUF/EUR i nieco niższe dla par 
ISK/EUR z PLN/EUR, CZK/EUR czy HUF/EUR.   
 

Tabela 3. Kursy PLN/EUR, CZK/EUR, HUF/EUR, ISK/EUR w okresie 22.02.– 08.03.2022 
Data PLN/EUR CZK/EUR HUF/EUR ISK/EUR 

22.02.2022 0,2200 0,04082 0,002810 0,007062 
23.02.2022 0,2199 0,04086 0,002799 0,007082 
24.02.2022 0,2148 0,03986 0,002713 0,007042 
25.02.2022 0,2157 0,04055 0,002738 0,007102 
28.02.2022 0,2135 0,04000 0,002705 0,007052 
01.03.2022 0,2086 0,03927 0,002634 0,007042 
02.03.2022 0,2082 0,03866 0,002616 0,006993 
03.03.2022 0,2097 0,03901 0,002641 0,006974 
04.03.2022 0,2061 0,03885 0,002587 0,006935 
07.03.2022 0,2019 0,03909 0,002543 0,006859 
08.03.2022 0,2037 0,03900 0,002575 0,006854 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie 

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.pl.html  
[dostęp 25.07.2022]. 

 
Tabela 4. Korelacja kursów PLN/EUR, CZK/EUR, HUF/EUR, ISK/EUR w okresie 22.02.2022 
– 08.03.2022 

 PLN/EUR CZK/EUR HUF/EUR ISK/EUR 
PLN/EUR 1 0,903 0,995 0,888 
CZK/EUR 0,903 1 0,931 0,747 
HUF/EUR 0,995 0,931 1 0,864 
ISK/EUR 0,888 0,747 0,864 1 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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POWRÓT KURSÓW DO STANU SPRZED WOJNY 
Szok wojny, przynajmniej w odniesieniu do kursów walut, minął dość szybko, bo już pod 
koniec marca 2022 kursy walut „uspokoiły się”150. Nie znaczy to oczywiście, że kursy 
walutowe wróciły dokładnie do stanu sprzed wojny. Trwały okazał się wzrost kursu dolara 
amerykańskiego względem euro. Kurs złotego nie powrócił do notowań sprzed wojny, ale to 
akurat może być spowodowane wysoką inflacją w Polsce.  

PODSUMOWANIE 
Wybuch wojny rosyjsko-ukraińskiej okazał się bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na 
kursy walut. Generalnie zyskały waluty krajów dalekich od wojny, a straciły waluty krajów 
bliskich wojny. Niestety waluta polska straciła względem euro i jeszcze mocniej względem 
dolara amerykańskiego. Nie jest to oczywiście korzystne dla Polski, choćby ze względu na 
skutki w postaci bardzo wysokich cen paliw i co za tym idzie wzrostu inflacji, która jeszcze 
przed wojną była bardzo wysoka.  

Polska nie zmieni oczywiście swojego położenia geograficznego. Natomiast, zdaniem 
autora, zasadne jest w obecnej sytuacji wielokrotnie stawiane pytanie o wejście Polski do strefy 
euro. 
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1. Antas Ł., System izby walutowej, korzyści i zagrożenia dla krajów rozwijających się, Narodowy Bank 
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150  Słomski D., Pora wyciagać pieniądze spod materaca. Rynki finansowe zachowują się, jakby wojny już nie 

było, https://www.money.pl/ gielda/pora-wyciagac-pieniadze-spod-materaca-rynki-finansowe-zachowuja-
sie-jakby-wojny-juz-nie-bylo-6752804815440416a.html [dostęp 25.07.2022]. 
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Piotr Fijałkowski 

Podhalańska Państwowa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu 
 

WOJNA A KURSY WALUT.  
OBSERWACJA KURSÓW WALUT PRZED  

I PO WYBUCHU WOJNY ROSYJSKO-UKRAIŃSKIEJ 
 
 

Streszczenie 
Artykuł analizuje kursy walut względem euro w okresie 22.02.2022 do 08.03.2022 obejmującym 
wybuch wojny rosyjsko-ukraińskiej (24.02.2022). Analiza potwierdza znaną i intuicyjnie dość 
oczywistą zasadę, że inwestorzy wolą regiony bardziej bezpieczne od mniej bezpiecznych oraz daje 
możliwość spekulacji, które regiony są oceniane jako niebezpieczne w kontekście wojny rosyjsko-
ukraińskiej. Nie jest zaskoczeniem, że Polska ewidentnie jest postrzegana jako region niezbyt 
bezpieczny. 
 
Słowa kluczowe: wojna rosyjsko-ukraińska, kursy walut. 
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Monika Kurzeja 
 
 

ROSYJSKA INWAZJA NA UKRAINĘ  
A SYTUACJA GOSPODARCZA UE 

 

WSTĘP 
Ostatnie kilka miesięcy to niemal całkowita dominacja tematu agresji Rosji wobec Ukrainy  
w polskiej i europejskiej przestrzeni publicznej. Jednak najważniejsze stają się także kwestie 
gospodarcze. Członkowie wspólnoty europejskiej wyrażają solidarność z Ukrainą i podkreślają 
rolę społeczeństwa obywatelskiego w niesieniu pomocy ukraińskim obywatelom i uchodźcom. 
Godne podkreślenia jest niebywała solidarność, jaką organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i władze okazują osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Agresja 
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wywołała destabilizację bezpieczeństwa, kryzys ekonomiczny 
i gospodarczy Ukrainy, zostały pogwałcone normy prawa międzynarodowego, a działania 
zbrojne odbywają się z naruszeniem prawa humanitarnego.  
 Zgodnie z danymi Banku Światowego gospodarka Ukrainy ponosi ogromne straty 
materialne, w maju 2022 r. oszacowane na 10,5 mld dolarów151. Z kolei Europa stoi przed 
wyzwaniem związanym z polityką migracyjną, rosnącymi cenami energii, perturbacji na rynku 
żywnościowym, rosnącym poziomem inflacji. Współcześnie podstawowym cel UE jest 
budowa strategicznej i technologicznej autonomii Europy.  

Wobec powyższego sformułowano cel główny pracy, którym stało się rozpoznanie 
sytuacji gospodarczej Unii Europejskiej po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.  

Z celem głównym powiązane są następujące cele szczegółowe: 
− scharakteryzowanie przyczyn i etapów rosyjskiej agresji na Ukrainę,  
− zaprezentowanie reakcji Unii Europejskiej na rosyjską agresję na Ukrainę, 
− określenie konsekwencji gospodarczych rosyjskiej agresji na Ukrainę, w tym na 

funkcjonowanie rynku energetyki, żywności i finansowy. 
                                                      

151  Money.pl: https://www.money.pl/gospodarka/przedluzajaca-sie-wojna-dewastuje-gospodarke-ukrainy-
agencja-bije-na-alarm-6794136458140512a.html [dostęp 03.08.2022]. 
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Praca ma charakter teoretyczno-praktyczny, oparta jest na przeglądzie literatury oraz 
analizie danych wtórnych prezentowanych przez krajowe i zagraniczne instytucje statystyczne.  

Pierwsza część pracy prezentuje teoretyczne podstawy, przedstawiające zarys historyczny 
konfliktu pomiędzy Rosją i Ukrainą, a w dalszym ciągu agresji Rosji na Ukrainę.  

Analiza obejmuje okres od 2013 r. do obecnej sytuacji – wojny w Ukrainie.  
W drugiej części pracy na podstawie danych Rady Europejskiej, dokonano 

systematyzacji reakcji Unii Europejskiej i charakterystyki wprowadzanych sankcji  
w związku z działaniami Federacji Rosyjskiej w Ukrainie w okresie od 2014 r. do obecnie 
toczącej się agresji zbrojnej.  

Trzecia część rozdziału prezentuje znaczenie konfliktu pomiędzy Rosją, a Ukrainą dla 
pozycji strategicznej Unii Europejskiej, w tym sytuacji na rynku energetycznym, 
żywnościowym, a także pozostałych konsekwencji gospodarczych.  

ZARYS HISTORYCZNY KONFLIKTU  
Analizując konflikt Rosyjsko-Ukraiński powinniśmy cofnąć się do IX w., kiedy tworzyło się 
pierwsze państwo wschodnich Słowian. Głównym ośrodkiem stał się Kijów, w związku  
z czym pojęcie Rusi Kijowskiej jest już pierwszym spornym pojęciem w rosyjsko-ukraińskich 
relacjach, ponieważ zarówno Rosja, jak i Ukraina, a także Białoruś mają wspólny korzeń 
właśnie w Kijowie152. 

Od 1991 r. niepodległa Ukraina stała się krajem wielonarodowościowym. Etniczni 
Ukraińcy stanowią 70% obywateli, według szacunków Rosjanie stanowią 20% obywateli153. 
Na terenie Ukrainy żyją również Węgrzy, Rumunii, Polacy i do niedawna Tatarzy Krymscy, 
którzy dziś po aneksji Krymy w większości znaleźli się na terenie pod władzą Federacji 
Rosyjskiej. Od momentu upadku ZSRR w świadomości Rosjan, Ukraina jest terenem 
dziedzictwa Rusi Kijowskiej, z której historią się identyfikują154.  

Początek wybuchu konfliktu między Rosją a Ukrainą związany jest z odmową podpisania 
układu stowarzyszeniowego Ukrainy z Unią Europejską przez prezydenta Wiktora 
Janukowycza, który obejmował urząd w 2013 r. Decyzja ta doprowadziła do protestów 
obywateli przeciwko działaniom władzy155.  

                                                      
152  Muzeum Historii Polski: https://muzhp.pl/pl/c/2636/historia-konfliktu-rosyjsko-ukrainskiego [dostęp 

15.08.2022]. 
153  M. Żakowska, Ukraina po 1991 roku – model państwa narodowego i jego uwarunkowania, [w:]  

P. Adamczewski (red.), Konflikty na obszarze byłego ZSRR, Wydawnictwo ESUS, Poznań 2009, s. 110. 
154  M. Jakimowicz, Konflikt rosyjsko-ukraiński w świadomości społeczności pochodzenia polskiego obwodu 

Tarnopolskiego, Sprawy Narodowościowe Seria nowa / nationalities affairs New series, 44/2014, Polska 
Akademia Nauki, Warszawa 2015, s. 140. 

155  V. Jurćak, Bezpieczeństwo Unii Europejskiej w kontekście konfliktu na Ukrainie, Ante Portas – Studia nad 
Bezpieczeństwem, 2016 nr 1(6), Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Otwocku Świętokrzyskim, 
Otwock 2016, s. 14. 
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Symbolem zmian i zbliżenia Ukrainy do Europy stał się Euromajdan, gdy po raz drugi 
obywatele Ukrainy zaprotestowali przeciwko Wiktorowi Janukowyczowi156.  

Próba stłumienia protestów przez prezydenta Ukrainy i prorosyjską Partię Regionów  
w okresie 18-20 lutego 2014 r. kosztowała życie i zdrowie kilkuset protestujących osób i stała 
się punktem zwrotnym w historii Ukrainy. Wiktor Janukowycz pod naciskiem opinii 
publicznej i fali wzburzenia w kraju zdecydował się przywrócić konstytucję z 2004 r.157  
i przeprowadzić wcześniejsze wybory. 22 lutego 2014 r. ukraiński parlament usunął  
go z urzędu. Jednak obalenie prezydenta Janukowycza, a także wyswobodzenie Ukrainy spod 
rosyjskiej strefy wpływów wywołało niepokój władz na Kremlu. W związku z panującymi  
w Ukrainie zamieszkami oraz prorosyjską sympatią obywateli wschodniej części Ukrainy, 
Rosja podjęła działania destabilizacji tego państwa, w celu uniemożliwienia pełnej integracji 
europejskiej kraju158.  

Pod wpływem Rosji na wschodzie Ukrainy doszło do rebelii prorosyjskich separatystów, 
która w konsekwencji doprowadziła do otwartego konfliktu między władzami Ukrainy  
i powstałymi na wschodzie separatystycznymi republikami, wspieranymi przez władze Rosji. 
Powyższe działania na arenie międzynarodowej miały stwarzać wrażenie wojny domowej  
w Ukrainie oraz odwrócić uwagę władz ukraińskich od dalszych działań Rosji.    

Kolejnym atakiem ze strony Rosji okazała się zbrojna aneksja półwyspu Krymskiego  
w marcu 2014 r. Nielegalne przyłączenie przez Federację Rosyjską terytorium Ukrainy 
(Autonomicznej Republiki Krymu oraz miasta wydzielonego Sewastopol położonych na 
Półwyspie Krymskim). Z ekonomicznego punktu widzenia utrata Krymu dla gospodarki 
ukraińskiej ma ograniczone konsekwencje makroekonomiczne (jego udział w wypracowaniu 
PKB kraju wyniósł 3,6% w 2013 r.), jednak poważnie dotyka wybrane sektory gospodarki. 
Kosztowna jest utrata miejscowych aktywów sektora energetycznego i wydobywczego, w tym 
przede wszystkim przedsiębiorstwa Czornomornaftohaz159.  

Utrata Krymu wiąże się również z utratą wyłącznej strefy ekonomicznej Ukrainy na 
morzach Azowskim i Czarnym. Praktycznie przekreśla to możliwość realizacji przez Ukrainę 
projektów eksploatacji złóż węglowodorów z szelfu czarnomorskiego, planowanych wspólnie 
z zachodnimi koncernami160. 

                                                      
156  Powodem pierwszego protestu zwanego pomarańczową rewolucją były sfałszowane wybory. 
157  Ograniczającej uprawnienia szefa państwa na rzecz parlamentu. 
158  F. Bryjka, Rosyjska wojna zastępcza w Donbasie, Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem, nr1(6), 

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Otwocku Świętokrzyskim, Otwock 2016, s. 203.  
159  To jedna z trzech spółek wydobywczych państwowego koncernu NAK Naftohaz Ukrajiny, przy czym 

najszybciej zwiększająca w ostatnich latach produkcję gazu (w 2013 r. zwiększyła ona wydobycie do 1,65 
mld m3, które w krótkiej perspektywie w pełni zaspokoić może szacowane na 1,7–2 mld m3 
zapotrzebowanie półwyspu na błękitne paliwo). Ośrodek Studiów Wschodnich: https://www.osw.waw.pl/-
pl/publikacje/analizy/2014-03-19/konsekwencje-aneksji-krymu, [dostęp 04.08.2022]. 

160  Pod koniec 2013 r. władze w Kijowie zawarły umowę na wydobycie gazu na szelfie w Cieśninie 
Kerczeńskiej z firmami ENI i EdF. Jednak 19 marca 2014 r. z negocjacji w sprawie planowanego 
podpisania umowy o rozdziale produkcji w ramach projektu eksploatacji węglowodorów wycofał się 
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Jednak żadne działania Rosji nie pozostały bez odpowiedzi społeczności 
międzynarodowej, która uznała za niezgodne z prawem międzynarodowym i podjęła 
zdecydowane środki wobec niej, w celu zmuszenia prezydenta Władimira Putina do 
zakończenia działań i przywrócenia pełnej suwerenności terytorialnej Ukrainy.  

18 marca 2014 r. na skutek nielegalnie przeprowadzonego referendum, bezprawnie 
ogłoszono Krym częścią Federacji Rosyjskiej. Jak możemy obserwować obecnie był to 
początek zaplanowanych przez rosyjskie władze działań zbrojnych, podważających 
integralność terytorialną Ukrainy.  

24 lutego 2022 r. społeczeństwo europejski ogarnął niepokój, gdy Rosja podjęła decyzję  
o kontynuowaniu swoich bezprawnych działań wobec Ukrainy i posunęła się jeszcze dalej, 
dokonując brutalnej i niesprowokowanej napaści na całość terytorium niezależnego  
i suwerennego państwa ukraińskiego. Rosja zaczęła gromadzić swoje wojska wzdłuż granicy  
z Ukrainą na przełomie października i listopada 2021 r.  

W lutym 2022 r. Rosja wraz z siłami zbrojnymi Białorusi przeprowadziła ćwiczenia 
wojskowe, po których wojska rosyjskie nie wróciły już do Rosji161.  

17 lutego 2022 r. w rejonie frontu z separatystycznymi republikami, Ługańską  
i Doniecką, zaczęły nasilać się ostrzały. Za panującą tam sytuację Rosja oskarżała Ukraińców. 
Następnie oskarżyła Ukraińców – o „ludobójstwo”, a pod adresem Zachodu wysunęła 
oskarżenia – o „zachęcanie Kijowa do agresji militarnej”.  

Kolejne działania podjęteze strony Federacji Rosyjskiej było uznanie 21 lutego 2022 r. 
niepodległość republik Donieckiej i Ługańskiej, które następnie 23 lutego 2022 r. zwróciły się 
o pomoc w odparciu „agresji”162. Rysunek nr 1 przedstawia mapę ataków ze strony Rosji 
toczące się na terytorium Ukrainy na dzień 3 marca 2020 r.  

24 lutego 2022 r. wojska zgromadzone wzdłuż granic Ukrainy ruszyły do natarcia. 
Rosjanie wkroczyli na tereny Ukrainy od północy, w tym także z terytorium Białorusi – jak  
i z południa, z Krymu. Najcięższe starcia toczyły i toczą się o Charków oraz o stolicę Ukrainy 
– Kijów. Armia Federacji Rosyjskiej niszczy infrastrukturę miast i gęsto zaludnione obszary,  
w celu zastraszenia ludności cywilnej Ukrainy i zmuszenia wojsk i dowódców kraju do 
negocjacji na ich warunkach. 

 
 

 

                                                                                                                                                   
brytyjski koncern Shell – partner Ukrainy w tym projekcie. Zob. Ośrodek Studiów Wschodnich: https://-
www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-03-19/konsekwencje-aneksji-krymu, [dostęp 04.08.2022]. 

161  Polski Instytut Studiów Międzynarodowych: https://www.pism.pl/publikacje/przed-atakiem-rosyjsko-
bialoruskie-cwiczenia-sojusznicze-zdecydowanie [dostęp 04.08.2022]. 

162  Polski Instytut Studiów Międzynarodowych: https://www.pism.pl/publikacje/rosyjska-dezinformacja-na-
temat-ataku-na-ukraine [dostęp 28.08.2022]. 
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Rysunek 1. Mapa toczących się ataków Rosji na Ukrainę na dzień 3 marca 2022 r. 
Źródło: Ośrodek Studiów Wschodnich https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-03-03/ 

wojna-rosji-przeciw-ukrainie-stan-po-tygodniu [dostęp 13.08.2022]. 

REAKCJA UE WOBEC AGRESJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINĘ 
Obserwując sytuację na Ukrainie w 2013 r., społeczeństwo europejskie nie spodziewało się 
wybuchu otwartego konfliktu. Większość polityków europejskich przewidywało zmiany  
w polityce wewnętrznej i zewnętrznej, które dopełnią proces integracji europejskiej i zapewnią 
stabilizację kraju, czyniąc z Ukrainy prawdziwy demokratyczny kraj, gotowy do stania się 
członkiem Unii Europejskiej. Niestety sytuacja rozwinęła się w zupełnie przeciwnym 
kierunku, wywołując konflikt, który niszczy gospodarkę Ukrainy163. 

Wspólnota Europejska potępiła i nie uznała bezprawnej aneksji Półwyspu Krymskiego, 
traktując ją jako poważne naruszenie prawa międzynarodowego. Unia Europejska pozostaje 
niezachwiana w swoim zaangażowaniu na rzecz suwerenności i integralności terytorialnej 
Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. 

Pierwszy pakiet sankcji zachodu nałożył na Rosję po aneksji Krymu i hybrydowej 
interwencji w Donbasie. Były to sankcje sektorowe, a ich celem było osłabienie przede 

                                                      
163  K. Kadula, Agresja Rosji na Ukrainę̨, a Europa. Nastawienie, reakcja, działanie państw europejskich oraz 

organizacji je zrzeszających [w:] Problemy integracji europejskiej i demokracji w świadomości ukraińskiej 
i polskiej młodzieży, Niżyń 2021, s. 180  
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wszystkim sektora bankowego i energetycznego, a dokładniej firmy, które wspierały Rosję 
w destabilizacji sytuacji na Ukrainie.  

W okresie tym podjęto decyzję o zawieszeniu dotacji Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy dla projektów realizowanych na terenie 
Rosji164. Obowiązujące wciąż sankcje obejmują m.in. importu do UE produktów 
pochodzących z nielegalnie anektowanego Krymu lub Sewastopola, zakaz korzystania  
z inwestycji infrastrukturalnych lub finansowych oraz usług turystycznych z nielegalnie 
anektowanego Krymu lub Sewastopola, ograniczenie eksportu niektórych towarów  
i technologii z sektora transportu, telekomunikacji, energetyki i eksploracji surowców 
mineralnych dla przedsiębiorstw krymskich. Dodatkowo UE nałożyła sankcje na ponad 180 
osób i blisko 50 rosyjskich firm, które polegały na zamrożeniu ich aktywów i zablokowaniu 
możliwości korzystania z europejskich środków finansowych. Powyższe sankcje 
uniemożliwiły im wjazd i przejazd przez terytorium UE165.  

W odpowiedzi Kreml wprowadził embargo na produkty spożywcze z UE, USA, Kanady, 
Australii i Norwegii. Działania Rosji odczuł również polski sektor spożywczy i rolnicy. W ten 
sposób Moskwa, odrzuciła propozycję Zachodu i Ukrainy porozumienia dyplomatyczną 
ścieżkę rozwiązania konfliktu.  

W odpowiedzi na bezprecedensowy i niczym niesprowokowany atak wojskowy na 
Ukrainę, UE przyjęła szereg sankcji, których celem jest osłabienie zdolność Kremla do 
finansowania wojny i obniżyć koszty gospodarczo-polityczne odpowiedzialnych za inwazję. 
Tabela 1 przedstawia kalendarium sankcji wprowadzonych przez Unię Europejską w związku 
z bezprawną inwazją Rosji na Ukrainę.  

Tabela 1. Sankcje UE wobec Federacji Rosyjskiej po agresji na Ukrainę rozpoczętej w lutym 
2022 r. 

Data Rodzaj sankcji 
23.02.2022 Rada Europejska wprowadza pierwszy pakiet sankcji wobec Rosji166. 

24.02.2022 Rada Europejska wprowadza kolejne uzgodnienia w ramach pierwszego pakietu 
sankcji167. 

25.02.2022 Rada Europejska wprowadza drugi pakiet sankcji168. 
28.02.2022 Rada Europejska wprowadza trzeci pakiet sankcji169. 

                                                      
164  Rada Europejska Rada Unii Europejskiej: https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/sanctions/-

restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/ [dostęp 15.08.2022]. 
165  20 czerwca 2022 r. Rada UE podjęła decyzję o przedłużeniu na kolejny rok sankcji nałożonych na Rosję  

za aneksję Krymu i miasta Sewastopol.  
166  Wobec 351 członków rosyjskiej Dumy Państwowej i 27 osób; ogranicza stosunki gospodarcze  

z niekontrolowanymi przez rząd obszarami obwodów Donieckiego i Ługańskiego; 
ogranicza dostęp Rosji do unijnych rynków i usług kapitałowych i finansowych. 

167  Sankcjami obejmuje sektor finansowy, energii i transportu; produkty podwójnego zastosowania; kontrolę  
i finansowanie eksportu; politykę wizową; wprowadza sankcje wobec konkretnym obywateli rosyjskich; 
opracowuje nowe kryteria nakładania sankcji. 

168  Zamraża aktywa prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina i ministra spraw zagranicznych 
Federacji Rosyjskiej Siergieja Ławrowa. Ponadto nakłada środki ograniczające na członków Rady 
Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i na pozostałych członków rosyjskiej Dumy Państwowej. 
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02.03.2022 Rada Europejska zatwierdza zawieszenie działalności nadawczej w UE agencji Sputnik 
i stacji Russia Today i wyklucza siedem rosyjskich banków z systemu SWIFT. 

03.03.2022 Rada Europejska przedłuża sankcję wobec osób, które sprzeniewierzyły ukraińskie 
środki publiczne. 

09.03.2022 Rada Europejska nakłada sankcje na kolejnych 160 osób, uzgadnia nowe środki170 
wymierzone w Białoruś i Rosję. 

10.03.2022 Rada Europejska przedłuża o 6 miesięcy sankcje za naruszenie integralności 
terytorialnej171. 

08.04.2022 Rada Europejska wprowadza piąty pakiet sankcji172. 
13.04.2022 Rada Europejska wprowadza wyjątki w sankcjach ułatwiające działania humanitarne. 
21.04.2022 Rada Europejska nakłada sankcje na kolejnych dwóch biznesmenów173.  
03.06.2022 Rada Europejska wprowadza szósty pakiet sankcji174 (uzgodniony 30.05.2022). 

20.06.2022 Rada Europejska przedłuża sankcje175 o kolejny rok w związku z bezprawną aneksją 
Krymu i Sewastopolu do 23 czerwca 2023 r.  

21.07.2022 Nowy pakiet sankcji w reakcji na inwazję Rosji na Ukrainę176. 

26.07.2022 Rada Europejska przedłuża o 6 miesięcy sankcje gospodarcza wobec Rosji do  
31 stycznia 2023 r.177  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Rada Europejska Rada Unii Europejskiej:  

https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/ [dostęp 15.08.2022]. 

                                                                                                                                                   
169  Wprowadza zakaz transakcji z rosyjskim Bankiem Centralnym; przekazuje wsparcie o wartości 500 mln 

EUR finansujące sprzęt ukraińskim siłom zbrojnym; zakaz przelotów przez przestrzeń powietrzną UE  
i dostępu do unijnych lotnisk dla rosyjskich przewoźników; kolejne sankcje wobec 26 dodatkowych osób  
i jednego podmiotu. 

170  Ogranicza świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych (SWIFT) na rzecz trzech 
białoruskich banków; uniemożliwienie transakcji z Bankiem Centralnym Białorusi; uniemożliwia dopuszczania 
do obrotu giełdowego akcji białoruskich podmiotów państwowych w unijnych systemach obrotu i świadczeń 
związanych z nimi usług; ogranicza przepływy finansowe z Białorusi do UE; uniemożliwia dostarczania na 
Białoruś banknotów denominowanych w euro. Ponadto wprowadza dalsze sankcje związane z wywozu do Rosji 
towarów i technologii żeglugi morskiej i technologii łączności radiowej. 

171  Sankcje przewidują zakaz wjazdu, zamrożenie aktywów oraz zakaz udostępniania funduszy i innych 
zasobów gospodarczych osobom i podmiotom z listy sankcyjnej, tj. 862 osoby i 53 podmioty. 

172  Zakaz importu z Rosji węgla i stałych paliw kopalnych, innych towarów (drewno, cement, owoce morza  
i alkohol); zakaz dostępu do portów UE dla wszystkim rosyjskich statków; zakaz wjazdu na teren UE 
rosyjskich i białoruskich przedsiębiorstw transportu drogowego; zakaz eksportu do Rosji paliwa do 
silników odrzutowych oraz innych towarów; depozytów w portfelach do przechowywania kryptoaktywów. 

173   Serhij Witalijowicz Kurczenko i Jewgienja Wiktorowicz Prigożyn. 
174  Zakaz importu ropy naftowej i rafinowanych produktów ropopochodnych z Rosji, z nielicznymi 

wyjątkami; wykluczenie 3 kolejnych rosyjskich banków i jednego białoruskiego banku z systemu SWIFT; 
zawieszenie działalności w UE trzech kolejnych rosyjskich nadawców państwowych. Nałożono sankcje 
na kolejne 65 osób i 18 podmiotów, w tym osób odpowiedzialnych za okrucieństwa popełnione w Buczy  
i Mariupolu. 

175  Zakaz importu do UE produktów pochodzących z zaanektowanego Krymu lub z Sewastopola; inwestycji 
infrastrukturalnych lub finansowych na zajętych terenach oraz usług turystycznych; eksportu niektórych 
towarów i technologii do firm na Krymie lub do wykorzystania na bezprawnie zaanektowanym Krymie  
w sektorach transportu, telekomunikacji i energetyki; poszukiwania i eksploatacji ropy naftowej, gazu 
ziemnego i surowców mineralnych. 

176  Wprowadzono zakaz zakupu, importu lub przekazywania złota pochodzącego z Rosji; wzmocniono 
kontrolę eksportu towarów podwójnego zastosowania; rozszerzono zakazu dostępu do portów na śluzy; 
doprecyzowano obowiązujące środki (m.in. w dziedzinie zamówień publicznych, lotnictwa i wymiaru 
sprawiedliwości); nałożono sankcje na kolejne 54 osoby i 10 podmiotów. Nowe środki, podobnie jak 
wcześniejsze sankcje, nie dotyczą eksportu żywności, zbóż ani nawozów z Rosji.  

177  Ograniczeniami objęto sektor finansowy, energetyczny, technologiczny, towary podwójnego zastosowania, 
przemysł, transport i dobra luksusowe.  
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Skala wprowadzonych sankcji zapewne nie doprowadzi do załamania rosyjskiego modelu 
gospodarczego, ponieważ Kreml od wielu lat przygotowywał się na podjęte działania, kosztem 
społeczeństwa rosyjskiego. Zgromadzone rezerwy rządowe w Funduszu Dobrobytu 
Narodowego szacowane są obecnie na ponad 180 mld dolarów, tj. blisko 12% PKB, a rezerwy 
walutowo-złotowe Centralnego Banku Rosyjskiego na ponad 639 mld dolarów. Dodatkowo 
rząd Federacji Rosyjskiej konsekwentnie ograniczał inwestowanie w dolara amerykańskiego, 
preferując euro, złoto czy juana. Równocześnie znacznie obniżono poziom zadłużenia 
zagranicznego, dług zagraniczny wynosi ok. 67 mld dolarów, tj. 4% PKB, z kolei zagraniczny 
dług korporacyjny, w tym sektora finansowego, ok. 420 mld dolarów (o jedną trzecią mniej niż 
w 2013 r.). Bez wątpienia głównym zabezpieczeniem dla Kremla są wysokie ceny surowców 
energetycznych, które zapewniają znaczną nadwyżkę budżetową. Jednak wprowadzane 
sankcje zwiększą koszty prowadzenia agresywnej polityki zagranicznej przez Kreml178.  

EKONOMICZNE KONSEKWENCJE WOJNY W UKRAINIE  
Jednym z najistotniejszych czynników wpływających na wzrost cen w Europie jest trwająca 
wojna w Ukrainie. Rosyjska inwazja mocno zdestabilizowała światowe rynki, w wyniku której 
gwałtownie wzrosły światowe ceny najważniejszych towarów, w tym przede wszystkim ceny 
surowców energetycznych i rolnych. Ceny ropy naftowej przekroczyły już 100 USD za 
baryłkę179. Należy podkreślić, że od połowy 2020 r. rosną ceny surowców. Początkowo wzrost 
cen wynikał z silnego globalnego ożywienia gospodarczego, wskutek poluzowania wcześniej 
wprowadzonych obostrzeń pandemicznych180.  
 Ponadto wzrost cen surowców rolnych był konsekwencją występowanie niekorzystnych 
warunków pogodowych, niedoboru siły roboczej, utrzymującej się po pandemii i w związku  
z zerwanymi łańcuchami dostaw. Konsekwencje toczącej się wojny zależą od rodzaju 
wdrażanych sankcji oraz przyszłych decyzji. Warto zauważyć, iż Rosja jest obecnie pod 
względem ekonomicznym na mocniejszej pozycji niż znajdowała się w 2014 r.  

Wykres 1 ilustruje ceny ropy naftowej w USD za baryłkę notowane w okresie od stycznia 
2020 r. do sierpnia 2022 r. Zgodnie z danymi International Energy Agency w kwietniu 2020 r. 
ponad 4 mld ludzi (połowa populacji świata) pozostawało zamkniętych w domach181.  
W tym okresie nastąpił drastyczny spadek cen ropy naftowej wynikający z braku odpowiednich 
reakcji producentów w pierwszych miesiącach pandemii, a wręcz zwiększeniu wydobycia. 
Innym czynnikiem wpływającym na wzrost cen ropy naftowej w tym okresie była wojna cenowa 
pomiędzy Arabią Saudyjską i Rosją, która w konsekwencji doprowadziła do nadpodaży.   

                                                      
178  Centrum Informacji o rynku energii: https://www.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/konsek-

wencje-sankcji-zachodu-wobec-rosji. [dostęp 18.08.2022]. 
179  Bankier.pl: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ropa-w-USA-juz-ponizej-100-USD-za-barylke-Spadki-cen-

nabieraja-rozpedu- 8298301.html [dostęp 20.08.2022]. 
180  Polski Instytut Ekonomiczny, Tygodnik Gospodarczy PIE 21/2021, 2021, s. 8 
181  Por. IEA Oil Market Report – May 2020, International Energy Agency, 14.05.2020, www.iea.org.  
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Wykres 1. Cena ropy naftowej za 1 baryłkę w dolarach w okresie 01.2020-08.2022 
Źródło: Bankier.pl: https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=ROPA [dostęp 20.08.2022]. 
 

Od początku 2021 r. notowania ropy naftowej poszły w górę o niemal 50%.  
W celu zaspokojenia rosnącego popytu na surowiec, podpisano umowy o zwiększeniu 
produkcji o 400 tys. baryłek dziennie od sierpnia 2021 r. na fali wyprzedaży ryzykownych 
aktywów, która doprowadziła do silnych spadków na rynkach akcji, ceny ropy spadły o ok. 7% 
i po raz pierwszy od ponad miesiąca cena baryłki obydwu gatunków, Brent i WTI, spadła 
poniżej 70 USD182.  

Pod koniec 2022 r. w wyniku rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę sytuacja na rynkach 
surowców energetycznych uległa jeszcze silniejszemu zdynamizowaniu.  

Cena ropy naftowej pod koniec lutego 2022 r. wzrosła do 98,16 USD za baryłkę, 
natomiast pod koniec marca 2022 r. o 105,47 USD za baryłkę. Według analityków Goldman 
Sachs wyprodukowana nadwyżka ropy niebawem się skończy z powodu ożywienia 
gospodarczego w Chinach oraz przez spodziewane ograniczenie produkcji ze strony Rosji  
o pół miliona baryłek dziennie po tym, jak Unia Europejska zapowiedziała wprowadzenie 
embarga na rosyjski surowiec.  

Kolejnym ważnym źródłem energii jest gaz ziemny, który stanowi podstawowy surowiec 
wykorzystywany w procesach produkcyjnych wielu firm i fabryk.  

Błękitne paliwo stanowi około 1/5 energii w UE, wytworzone z niego ciepło, 
wykorzystywane jest w elektrowniach do produkcji elektrycznej.  

Służy m.in. do produkcji nawozów, gazów spożywczych, wykorzystywany jest w hutach. 
Wykres 2 ilustruje ceny gazu ziemnego w mln btu w dolarach w okresie od stycznie 2020 r.  
do sierpnia 2022 r.  

 
 

                                                      
182  Centrum Informacji o rynku energii: https://www.cire.pl/artykuly/materialy-problemowe/187448-na-rynku-

ropy-wciaz-za-malo-surowca,-choc-opec-zwiekszyl-wydobycie [dostęp 20.08.2022]. 
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Wykres 2. Cena gazu ziemnego w dolarach za mln btu w okresie 01.2020-08.2022 
Źródło: Bankier.pl: https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=GAZ-ZIEMNY [dostęp 20.08.2022]. 

 

W 2020 r. drastyczne ograniczenia i zawieszenia produkcji przez wiele zakładów 
związane z zamknięciem gospodarki z powodu rozprzestrzeniania się pandemii wywołało 
spadek zapotrzebowania na gaz ziemny i jego ceny. 

Z kolei od 2021 r. rośnie zapotrzebowanie na gaz, a cena surowca zaczęła gwałtownie 
rosnąć. Sytuacja była wynikiem wprowadzonych form pomocy przez europejskie rządy,  
co pobudziło gospodarki. Dodatkowo zima 2020/2021 była bardziej mroźna niż w ubiegłych 
latach, podobnie jak wiosenne miesiące były chłodniejsze. W styczniu 2021 r. w Polsce 
odnotowane zostało rekordowe dobowe zużycie gazu ziemnego – ok. 88 mln m3. 
To spowodowało, że większe zapotrzebowanie na gaz ziemny w Europie utrzymało się dłużej 
niż zwykle. A to pociągnęło za sobą wzrost cen na europejskich giełdach. Według danych 
publikowanych przez stowarzyszenie europejskich operatorów infrastruktury gazowej na 
platformie AGSI+ 15 grudnia 2021 r. były one zapełnione na poziomie 61%. To o ponad  
17 p.p. mniej niż 10-letnia średnia dla tego okresu. Tak niski wskaźnik zazwyczaj nie był 
osiągany przed połową stycznia183. 

Inwazja Rosji na Ukrainę i związane z nią sankcje przełożyły się również na wzrost cen 
gazu ziemnego. 7 marca 2022 r. ceny gazu ziemnego na giełdzie TTF podniosły się o 75%  
w ciągu doby i osiągnęły do południa niespotykaną wcześniej cenę 345 euro/MWh 
(odpowiednik ok. 3675 dolarów za 1 tys. m3). Po godzinie spadły jednak do 255 euro184.  

Do kolejnych konsekwencji wojny w Ukrainie należą zakłócenia w przepływie zbóż 
i nasion oleistych, stanowiące podstawowe produkty dla miliardów ludzi i zwierząt na całym 
świecie, co powoduje gwałtowny wzrost ich cen. Z raportu ekonomicznego OECD wynika,  

                                                      
183  Centrum Informacji o rynku energii: https://www.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/rok-2021-

na-rynku-gazu---rekordowe-ceny-gazprom-nord-stream-2 [dostęp 21.08.2022]. 
184  Ośrodek Studiów Wschodnich: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2022-03-11/rynek-

i-polityka-gazowa-ue-a-wojna-na-ukrainie [dostęp 04.08.2022 r.] 
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że Rosja i Ukraina odpowiadają łącznie za około 30% światowego eksportu pszenicy, 
15% eksportu kukurydzy i rzepaku, a także 20% eksportu nawozów mineralnych185.  
Z kolei Ukraina jest 4 największym zewnętrznym importerem żywności do Unii Europejskiej.  
Do krajów UE trafia między innymi połowa produkowanej tam kukurydzy oraz 1/4 zbóż  
i olejów. Rosja także eksportuje dużo produktów spożywczych.  

Zaangażowanie tych dwóch krajów w konflikt zbrojny prowadzi więc do zaburzeń 
łańcucha dostaw w Europie i na świecie.  

Obecnie istotne jest utrzymanie bezpieczeństwa żywnościowego, któremu zagraża nie 
tylko tocząca się wojna we wschodniej części Europy, ale także kryzys covidowy oraz wzrost 
cen energii, paszy czy nawozów186.  

 

 

Wykres 3. Notowania cen pszenicy, kukurydzy i rzepaku w cenach zamknięcia w MATIF  
w EUR/t w okresie 01.2020-08.2022 

Źródło: opracowania własne na podstawie Agrolok: https://www.agrolok.pl/notowania/notowania-cen-pszenicy.htm [dostęp 
20.08.2022]; Agrolok: https://www.agrolok.pl/notowania/notowania-cen-kukurydzy.htm [dostęp 20.08.2022]; Agrolok: 

https://www.agrolok.pl/notowania/notowania-cen-rzepaku.html [dostęp 20.08.2022]. 
 

Pomimo posiadanych przez Ukrainę zapasów zbóż, kraj ten nie jest w stanie ich 
wyeksportować w związku z utrudnionym dostępem do portów zlokalizowanych na wybrzeżu 
Morza Czarnego – m.in. w Odessie, Mariupolu czy Mikołajowie. Natomiast transport 

                                                      
185  Forsal.pl: https://forsal.pl/gospodarka/artykuly/8458533,ceny-surowcow-wojna-ukraina.html [dostęp 

06.08.2022]. 
186  Tygodnik Poradnik Rolniczy: https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/pieniadze-i-prawo/rolnicy-probuja-

chronic-ue-przed-skutkami-wojny-domagaja-sie-pilnego-wycofania-zielonego-ladu/ [dostęp 04.08.2022]. 



Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach 

 

118 

w postaci taboru kolejowego czy też transportu drogowego jest zdecydowanie droższy 
i charakteryzuje się istotnie mniejszą przepustowością. Dodatkowo jest utrudniony ze względu 
na uszkodzenia infrastruktury transportowej w wyniku toczącej się wojny na terytorium 
Ukrainy. W konsekwencji Ukraina eksportuje obecnie zaledwie 500 tys. ton zbóż miesięcznie, 
w porównaniu z 5 mln ton eksportowanymi sprzed rosyjskiej inwazji, co według ukraińskiego 
ministerstwa rolnictwa stanowi stratę w wysokości 1,5 mld USD/miesięcznie187. 

Na wykresie 3 przedstawiono notowania cen surowców rolnych – pszenicy, kukurydzy  
i rzepaku w cenach zamknięcia w MATIF w EUR za tonę w okresie od stycznia 2020 r.  
do sierpnia 2020 r. Wojna w Ukrainie zachwiała światowy rynek żywnościowy wywołując 
gwałtowny wzrost ceny nawozów mineralnych. Najważniejszym kosztem przy produkcji 
nawozów są rosnące ceny gazu ziemnego. Kolejnym istotnym kanałem jest silna zależność 
pomiędzy rosnącymi cenami ropy naftowej a cenami surowców rolnych, która przekłada się na 
wzrost kosztów produkcji, transportu i dystrybucji surowców rolnych. Jednocześnie warto 
również zaznaczyć, że wysokie ceny ropy naftowej oraz utrzymujące się ryzyko geopolityczne 
w rejonie Morza Czarnego zwiększają koszty ubezpieczenia ładunków i transportu morskiego 
(w wyniku rosyjskiej agresji zmniejszeniu uległa także wielkość floty transportowej, gdyż 
wielu producentów ogranicza stosunki handlowe z rosyjskimi firmami), co również 
negatywnie przekłada się na ceny surowców rolnych188. 

 

 

Wykres 4. Inflacja w UE i strefie euro w okresie 2010–2022 
Źródło: Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00118/default/line?lang=en; https://tvn24.pl/biznes/z-

kraju/inflacja-w-ue-polska-na-tle-wspolnoty-5814140 [dostęp 20.08.2022]. *wysokość inflacji w 06.2022 

                                                      
187  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: https://www.umcs.pl/pl/wszystkie-aktualnosci-

,23641,konsekwencje-gospodarcze-wojny-komentarz-ekspercki,113635.chtm [dostęp 04.08.2022]. 
188  Obserwator finansowy: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodar-

cze/czy-wojna-w-ukrainie-doprowadzi-do-globalnego-kryzysu-zywnosciowego/ [dostęp 05.08.2022]. 
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Najwyższą inflację w UE odnotowano w maju w krajach bałtyckich. Najwyższy poziom 
inflacji utrzymuje się w Estonii, gdzie przekroczył psychologiczną granicę 20%. To właśnie 
ten kraj od kilku miesięcy jest unijnym liderem wzrostu cen. Na drugim miejscu znalazła się 
Litwa, gdzie w czerwcu 2022 r. ceny wzrosły w ujęciu rocznym o 20,5%, natomiast w Łotwie 
19,2%. Czwarte miejsce zajęły Czechy, gdzie w czerwcu 2022 r. ceny wzrosły o 16,6%  
w porównaniu z rokiem poprzednim. Piątą pozycję zajęła Bułgaria z inflacją na poziomie 
14,8%. Według Eurostatu inflacja w Polsce wyniosła w czerwcu 14,4%. Dane na wykresie 5 
przedstawiają poziom inflacji w 27 państwach UE i strefie euro w czerwcu 2020 r.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wykres 5. Inflacja HICP w UE w czerwcu 2022 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat [dostęp 21.08.2022]. 

 

Za Polską znalazła się Rumunia (13%), Słowacja (12,6%), Węgry (12,6%) oraz 
Chorwacja (12,1%). Zaprezentowane dane wskazują jednoznacznie, że podwyższona inflacja 
dotyczy głównie biedniejszych krajów wschodniej Europy. Dzieje się tak, ponieważ ceny gazu, 
prądu czy żywności stanowią w biedniejszych krajach większą część koszyka inflacyjnego.  
Na żywność Polacy wydawali w 2019 r. blisko 17% swoich dochodów. Jest jednak wiele 
państw, gdzie ten odsetek jest większy. Są to takie kraje jak: Rumunia, Litwa, Łotwa i Estonia, 
Bułgaria, Chorwacja czy Węgry. W Rumunii te wydatki przekraczały 25%189. 

Niekorzystną sytuację gospodarczą w Unii Europejskiej dowodzi także niski kurs euro  
w stosunku do kursu dolara. Kurs euro historycznie słabnie wobec dolara 
amerykańskiego. Dolar tymczasem umocnił się po serii decyzji podjętych przez FED. Bank 
centralny Ameryki podniósł kilkakrotnie stopy procentowe, starając się opanować inflację 
i zacieśnić politykę monetarną. Ponadto wzrost kursu dolara oznacza, że na rynku pojawiła się 

                                                      
189  Obserwator finansowy: https://obserwatorgospodarczy.pl/2022/06/17/inflacja-w-ue-jak-na-tle-innych-

panstw-wypada-polska/ [dostęp 05.08.2022]. 
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awersja do ryzyka i inwestorzy unikają ryzykowanych aktywów i walut190. Stosunek euro 
względem dolara amerykańskiego w okresie od stycznia 2020 r. do sierpnia 2022 r. 
przedstawia wykres 6. 
 

 

Wykres 6. Kurs euro w stosunku do dolara w okresie 01.2020-08.2022 
Źródło: Bankier.pl:  https://www.bankier.pl/waluty/kursy-walut/forex/EURUSD [dostęp 21.08.2022]. 

 

W maju 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła wiosenne prognozy gospodarcze dla  
27 krajów Unii, które zdominowało dalsze pogorszenie perspektyw wzrostu i inflacji w dużej 
mierze wskutek kryzysu cenowego na rynku energii wywołanego napaścią Rosji na 
Ukrainę191. 

Najdotkliwszym ciosem dla gospodarki UE są ceny surowców energetycznych.  
Mimo znacznego wzrostu cen surowców obserwowanego podczas pandemii, to obecnie 

do ich wzrostu i rosnącej zmienności przyczynia się dodatkowo niepewność co do łańcucha 
dostaw. Wpływa to na ceny żywności oraz innych podstawowych towarów i usług,  
a jednocześnie obniża siłę nabywczą gospodarstw domowych.  

Zakłócenia w logistyce i łańcuchach dostaw spowodowane wojną, a także rosnące koszty 
nakładów w przypadku szerokiej gamy surowców, pogłębiają zakłócenia w handlu światowym 
wynikające ze stosowanych nadal w niektórych częściach Chin drastycznych obostrzeń 
przeciwko COVID-19, hamujących produkcję. 

                                                      
190  Money.pl https://www.money.pl/pieniadze/kurs-euro-do-dolara-jest-najnizszy-w-historii-680423162133-

1712a.html [dostęp 04.08.2022]. 
191  Germany’s international broadcaste Deutsche Welle (DW). https://www.dw.com/pl/wojna-ceny-energii- 

i-inflacja-uderzają-w-gospodarkę-ue/a-61815313 [dostęp 04.08.2022]. 
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PODSUMOWANIE 
Brutalna agresja Rosji na Ukrainę zmienia rzeczywistość gospodarczą Unii Europejskiej.  
Bezpośrednie skutki trwającej na terenie Ukrainy wojny wywołały spowolnienie gospodarcze 
Wspólnoty, co więcej konieczność nowego podejścia do polityki energetycznej i relacji 
handlowych z Rosją. Zadaniem państw demokratycznych jest zdecydowana reakcja na 
trwającą wojnę, jak działania podejmowane przez Unię Europejską. Po raz pierwszy w historii 
Unia Europejska sfinansowała zakup broni o wartości 1,5 mld euro, dodatkowo kieruje 
wsparcie finansowe i humanitarne dla okupowanej Ukrainy. Ponadto w porozumieniu  
ze Stanami Zjednoczonymi wprowadza szeroki pakiet sankcji.  

W tym miejscu należy również zwrócić uwagę na gospodarcze konsekwencje wojny,  
w tym kryzys energetyki, rosnące ceny żywności, inflację, rosnące koszty prowadzenia 
działalności i ogromna niepewność otoczenia biznesowego. Te negatywne konsekwencje 
wpływają na spowolnienie wzrostu gospodarczego. Zwiększają się obawy rynkowe 
o bezpieczeństwo żywnościowe świata. Już teraz alternatywni dostawcy oferują wyższe ceny 
sprzedawanych zbóż, które transportowane są dłuższymi trasami, przez co ich transport 
wydłuża się w czasie. Co więcej, sprzedawane surowce mogą cechować się inną jakością 
wynikającą m.in. z zastosowania większej ilości nawozów i środków ochrony roślin. 
Jednocześnie niektóre państwa wprowadzają protekcjonizm, ograniczając handel,  
aby przeciwdziałać wyższym cenom żywności lub też zabezpieczając swoje późniejsze 
spożycie. Organizacja Narodów Zjednoczonych ostrzega, że ceny żywności mogą dalej rosnąć 
i przyczynić się do wzrostu głodu wśród milionów osób na całym świecie. Co istotne, 
prognozowany kryzys żywnościowy poprzez destabilizację sytuacji geopolitycznej 
w biedniejszych regionach świata, w tym w północnej Afryce i krajach Bliskiego Wschodu, 
może doprowadzić do ponownego kryzysu migracyjnego w Europie. 
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Monika Kurzeja 

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach 
 

ROSYJSKA INWAZJA NA UKRAINĘ  
A SYTUACJA GOSPODARCZA UE 

 
Streszczenie 

W lutym 2014 r. Federacja Rosyjska rozpoczęła zbrojną agresją na Ukrainę, początkowo o charakterze 
wojny hybrydowej, której elementy stanowiły interwencję militarną na Krymie,  a w konsekwencji jego 
bezprawną aneksję192, wojnę w Donbasie193 oraz incydent w Cieśninie Kerczeńskiej194. Na przełomie 
października i listopada 2021 r. Federacja Rosyjska rozpoczęła gromadzenie swojego wojska wzdłuż 
granicy z Ukrainą, które 24 lutego 2022 r. ruszyły do natarcia. Przedłużająca się od lutego 2022 r. wojna 
dewastuje gospodarkę Ukrainy. Według danych agencji Fitch195 w 2022 r. z powodu wojny gospodarka 
Ukrainy skurczy się o 33%. Według prognoz w następnym roku gospodarkę Ukrainy może czekać 
płytkie ożywienie na poziomie 4%. Jednak dalsza sytuacja gospodarcza Ukrainy jest uzależniona od 
długości i intensywności wojny, ponieważ odbudowa kraju będzie mogła nastąpić dopiero po ustaniu 
działań wojennych. Należy podkreślić, że ze względu na brak tolerancji Unii Europejskiej wobec działań 
Federacji Rosyjskiej, ekonomiczne skutki inwazji na Ukrainę są również odczuwalne dla jej sytuacji 
strategicznej. Rosyjska napaść na Ukrainę zmienia nie tylko stosunki międzynarodowe w Europie, ale też 
ma ogromne znaczenie dla świtowej gospodarki.  Celem artykułu jest analiza konsekwencji 
ekonomicznych wojny w Ukrainie na sytuację gospodarczą Unii Europejskiej. Artykuł nie koncentruje 
się na całej arenie międzynarodowej, lecz tylko na Europie, w której granicach dzieje się ten konflikt. 
Opis reakcji Europy będzie zorientowany na działaniach oraz reakcji organizacji międzynarodowej, która 
skupia większą część krajów kontynentu europejskiego. 
 
Słowa kluczowe: Ukraina, rosyjska agresja, sankcje, inflacja, surowce mineralne i rolne 

                                                      
192  Aneksja Krymu przez Federację Rosyjską została uznana przez następujące kraje: Afganistan, Korea 

Północną, Kubę, Nikaraguę, Syrię i Wenezuelę. Zob. W. Górecki, Półwysep, czyli wyspa Krym w trzecim 
roku po aneksji, OSW, Warszawa 2015, s. 7.  

193  Wojna rozpoczęta w marcu 2014 r., kiedy po rewolucji Euromajdanu i obaleniu rządów prezydenta 
Wiktora Janukowycza na przełomie 2013 r. i 2014 r. na terenie Ukrainie zaczęły się prorosyjskie zamieszki 
i demonstracje. Mieszkańcy niektórych ukraińskich terenów zadeklarowali wówczas chęć odłączenia się od 
Ukrainy, w celu dołączenia do Federacji Rosyjskiej. Tak było w przypadku Republiki Krymskiej, która 16 
marca 2014 r. przeprowadziła – nieuznane przez ONZ – referendum niepodległościowe, a dwa dni później 
zadeklarowała chęć przyłączenia do Federacji Rosyjskiej. P. Neumann-Karpiński, Wojna w Donbasie – 
przyczynek do rozważań nad niedopowiedzeniami teorii wojny sprawiedliwej, Nowa polityka wschodnia  
nr 2 (29), Szczecin 2021, s. 113. 

194  25.11.2018 r. w okolicach południowego wejścia do Cieśniny Kerczeńskiej, która łączy Morze Czarne  
z Morzem Azowskim, należącym do ukraińskiej marynarki wojennej okręty: Berdiańsk, Nikopol oraz Jany 
Kapu zostały zaatakowane podczas rejsu z Odessy do Mariupola przez okręty rosyjskiej straży 
przybrzeżnej. Rosyjska jednostka Don dokonała m.in. dwukrotnego staranowania holownika Jany Kapu,  
a pozostałe rosyjskie okręty otworzyły ogień do jednostek ukraińskich. J. Wojas, Incydent w Cieśninie 
Kerczeńskiej w świetle prawa międzynarodowego publicznego, Sprawy Międzynarodowe, 72(2), Instytut 
Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2021 s. 107.  

195  Amerykańska agencja ratingowa, z siedzibą w Nowym Jorku i Londynie, a także posiadająca ponad 50 biur 
na całym świecie. Agencja publikuje ratingi, w których ocenia ponad 5700 instytucji finansowych, ponad 
200 przedsiębiorstw oraz 100 państw.  
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