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Streszczenia / Summary 

PRAWO – THE LAW

Anna DOBACZEWSKA
Dr hab., prof. Uniwersytet Gdański, Poland
e-mail: a.dobaczewska@prawo.ug.edu.pl; 

ADMINISTRACYJNOPRAWNA KONTROLA POSTANOWIEŃ 
WZORCÓW UMÓW KONSUMENCKICH

(Streszczenie)
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie na zalety i wady, a następnie dokonanie global-
nej oceny nowo obowiązującego rozwiązania prawnego, polegającego na powierzeniu Prezeso-
wi UOKiK kompetencji do badania zgodności postanowień wzorców umów zawieranych przez 
przedsiębiorców z konsumentami pod względem ich zgodności z dobrymi obyczajami, narusza-
nia interesów konsumenta, a tym samym dokonania oceny skuteczności takich klauzul. Ogólna 
ocena przyjętych rozwiązań, mimo pewnych niedoskonałości, jest pozytywna. Uprzednia wielo-
letnia praktyka jednoznacznie wykazała ułomność dotychczasowych postępowań sądowych. Te, 
jako przewlekłe, o niskiej skuteczności dobrowolnego respektowania, nie chroniły wystarczająco 
ani interesów indywidualnych ani tym bardziej interesu publicznego upatrywanego w uczciwej 
konkurencji i ochronie interesów i praw konsumentów. 
Słowa kluczowe: wzorce umowne; klauzule abuzywne; interes konsumentów

ADMINISTRATIVE CONTROL OF UNFAIR TERMS IN CONTRACTS SIGNED WITH CONSUMERS

(Summary)
Due to the directive 93/13/EC all member states should construct an effective system to protect 
consumers from unfair contractual terms. As the so far juridical system in Poland has occurred 
ineffective, the latest legal modification of the Polish system have introduced an administrative way 
of controlling the conditions. It heads towards better consumer protection. The new legal solution 
has all needed instruments to become such an effective support, however it is not without any fault.  
Keywords: contractual; abusive clauses; consumer protection
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Michał HEJBUDZKI
Dr, Katedra Prawa Cywilnego II i Gospodarczego  
WPiA UWM w Olsztynie, Poland

PUBLICZNOPRAWNE RESTRYKCJE DZIAŁALNOŚCI KOMORNIKÓW  
W GOSPODARCE RYNKOWEJ  

W ŚWIETLE WYBRANYCH WARTOŚCI KONSTYTUCYJNYCH

(Streszczenie)
Inspiracją dla rozważań zawartych w artykule stały się publicznoprawne restrykcje działalności 
komorników wprowadzone ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach 
sądowych i egzekucji. Ich wyrazem są normy zawarte w art. 8 ust. 8 ustawy o komornikach są-
dowych i egzekucji, stosownie do których komornik wybrany przez wierzyciela odmawia jednak 
wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych 
czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli: 1) w zakresie prowadzonych 
przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy; 2) wpływ wszystkich spraw w danym 
roku przekroczył 5000, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku po-
przednim nie przekroczyła 35%; 3) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10 000. 

Celem opracowania stało się zbadanie zgodności przyjętych rozwiązań legislacyjnych z war-
tościami konstytucyjnymi wyrażanymi w art. 2 oraz art. 20 i art. 45 ust. 1 Konstytucji. Wiodącym 
podejściem badawczym w dyscyplinie prawo jest logiczno-lingwistyczna wykładnia komunikatu 
o stanie reguł sformalizowanych. Skoro zatem podstawowym materiałem weryfikacyjnym przed-
stawionego zagadnienia uczyniono regulacje prawne, to okoliczność ta w naturalny sposób deter-
minowała oparcie badań na metodzie formalno-dogmatycznej jako najefektywniejszej w procesie 
egzegezy norm prawnych. 

Przeprowadzona analiza wskazanych rozwiązań prawnych pozwoliła na ich krytyczną ocenę 
zarówno z perspektywy zgodności z normami Konstytucji, jak też z uwagi na ochronę praw ko-
morników i wierzycieli. 
Słowa kluczowe: postępowanie egzekucyjne; zasada swobody działalności gospodarczej; 
gospodarka wolnorynkowa

PUBLIC LAW RESTRICTIONS ON THE ACTIVITIES OF BAILIFFS IN MARKET ECONOMY  
IN LIGHT OF CERTAIN CONSTITUTIONAL VALUES

(Summary)
The considerations included in the article were inspired by public law restrictions on the activities 
of bailiffs introduced by the Act of 9 April 2015 amending the Act on Bailiffs and Enforcement. 
They are embodied by the standards in Article 8 paragraph 8 of the Act on Bailiffs and Enforce-
ment, according to which the bailiff selected by the creditor refuses a request for enforcement or 
preservation of a claim or to take other action which is within the scope of his or her statutory 
tasks if: 1) there is a backlog of more than six months in the enforcement proceedings being 
conducted by him or her; 2) the number of all received cases in a given year exceeded 5,000, and 
the effectiveness of the enforcement proceedings in the previous year did not exceed 35%; 3) the 
number of all received cases in a given year exceeded 10,000. 
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The aim of the article was to examine the compatibility of the adopted legislative solutions 
with the constitutional values expressed in Article 2 and 20 and Article 45 paragraph 1 of the Con-
stitution. The leading research approach in the discipline of law is linguo-logical interpretation of 
a status of formalized rules. So if the legal regulations became the basic material for verification 
of the presented issue, this circumstance naturally determined the use of formal-dogmatic method 
for the research as the most efficient one in the process of exegesis of legal norms. 

The conducted analysis of indicated legal solutions allowed their critical evaluation from the 
perspective of compatibility with the norms of the Constitution, as well as in regard to the protec-
tion of the rights of bailiffs and creditors. 
Keywords: enforcement proceedings; the principle of freedom of business activity; free market 
economy
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Maria KRÓLIKOWSKA-OLCZAK
Prof. dr hab., Uniwersytet Łódzki; Poland
e-mail: mkrolikowska@wpia.uni.lodz.pl

IMPORT RÓWNOLEGŁY PRODUKTÓW LECZNICZYCH  
A ZASADA SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TOWARÓW

(Streszczenie)
Import równoległy produktów leczniczych jest formą obrotu towarami pomiędzy państwami 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Określenie tej formy obrotu jako równoległego importu, 
wynika z faktu, że odbywa się on równolegle do kanałów dystrybucyjnych producentów, a jedno-
cześnie dotyczy tych samych produktów leczniczych zarejestrowanych w państwie docelowym. 
Istotą importu równoległego jest wykorzystanie zróżnicowania cenowego tego samego produktu 
w różnych państwach członkowskich. Regulacje dotyczące tej formy obrotu mają na celu wywa-
żenie sprzecznych interesów producentów, dystrybutorów, hurtowników, państw członkowskich 
i pacjentów, aby zapewnić bezpieczeństwo, stabilność i pewność obrotu produktami leczniczymi. 

Import równoległy z jednej strony prowadzi do ujednolicenia cen leków pomiędzy państwami 
członkowskimi, przyczynia się do rozwoju europejskiego rynku wewnętrznego, co jest zgodne 
z założeniami Traktatu, z drugiej strony, istnienie importu równoległego nierzadko jest zjawiskiem 
niepożądanym, przyczyniającym się do braków produktów leczniczych na rynkach lokalnych 
czy obniżaniu zysków producentów, co wpływa na zmniejszenie ich innowacyjności w sektorze 
farmaceutycznym. 
Słowa kluczowe: import równoległy; produkt leczniczy; prawo farmaceutyczne; przedsiębiorstwo 
farmaceutyczne; swobodny przepływ towarów

PARALLEL IMPORTATION OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS  
AND FREE MOVEMENTS OF GOODS

(Summary)
European Union represents a huge market for pharmaceutical products. There is substantial paral-
lel trade in pharmaceutical product within the EU market. This trade exists because of the price 
differences for pharmaceuticals between national market. Some of drugs are extremely expensive 
in some places, to the point of being unaffordable and, thus unavailable to some people. In other 
places within the market for various reasons the prices are lower. There are many reasons for these 
price differences.
Keywords: parallel importation; parallel trade; pharmaceutical regulation; free movement of goods; 
pharmaceutical products; pharmaceutical undertaking
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Michał KRZYKOWSKI
Adiunkt, Katedra Prawa Cywilnego II i Prawa Gospodarczego, 
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Poland
e-mail: michal.krzykowski@uwm.edu.pl 

TOWAROWA GIEŁDA ENERGII JAKO INSTRUMENT REALIZACJI  
OBOWIĄZKÓW PUBLICZNOPRAWNYCH

(Streszczenie)
Postępująca globalizacja niesie za sobą istotną zmianę form obrotu we wszystkich dziedzinach 
gospodarki. Proces ten objął także sektor energetyczny. Liberalizacja rynku energetycznego za-
inicjowana jeszcze w latach 90. XX w. dokonała sui generis przewartościowania w postrzeganiu 
energii elektrycznej. Przestała ona być bowiem postrzegana wyłącznie jako dobro strategiczne, 
ale również jako towar będący przedmiotem transakcji handlowych. Pierwotnie umowy te mia-
ły charakter niejawny, dwustronny i długoterminowy. Skutkowało to zatem licznymi barierami 
w dostępie do rynku zwłaszcza dla nowych pomiotów. Szansą na przełamanie swoistej izolacji 
było utworzenie wirtualnej platformy obrotu energią, która ze swojej istoty umożliwiałaby wy-
kreowanie konkurencji dzięki transparentności cen. 

Celem artykułu jest analiza i ocena krajowych rozwiązań prawnych w zakresie publiczno-
prawnych obowiązków wynikających z ustawy Prawo energetyczne, z uwzględnieniem roli pry-
watnoprawnych podmiotów.
Słowa kluczowe: Towarowa Giełda Energii; obowiązek publicznoprawny; obrót energią

POLISH POWER EXHANGE AS AN INSTRUMENT OF PUBLIC OBLIGATIONS

(Summary)
Globalization entails a significant change in forms of marketing in all areas of the economy. 
This process also included the energy sector. The liberalization of the energy market initiated 
in the 90th of the twentieth century modified the approach to electric energy. It was because 
energy started to be perceived not only as a strategy good but also as a subject of trade. It must 
be underlined that originally electricity supply agreements were two-sided and long-term. This 
resulted numerous barriers to the market access, especially for new entities. A chance to break this 
isolation was the creation of a virtual platform for energy trading, which would make it possible 
to create competition through price transparency.

The aim of the article aims to analyze and evaluate legal solutions in the field of public law 
obligations under the Energy Law Act, including the role of private legal entities.
Keywords: Power Exchange; public obligation; energy trading
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Mariola LEMONNIER 
Dr hab., prof. WPiAUWM Olsztyn
dr hdr prawa francuskiego visiting profesor Faculté 
de Droit Université Toulouse1-Capitole; Poland
e-mail: marlemon@interia.pl 

PRAWO PUBLICZNE A PRAWO PRYWATNE. UWAGI PRAWNOPORÓWNAWCZE  
NA PODSTAWIE PRAWA FRANCUSKIEGO

(Streszczenie)
Artykuł zwraca uwagę na przyczyny powstania prawa publicznego i wydzielenia go w systemie 
prawa. Metoda prawnoporównawcza jest narzędziem, dzięki któremu można poznać nie tylko 
przyczyny podziału ale i wzajemny stosunek między prawem publicznym i prywatnym. Rozwa-
żania mają charakter teoretyczny i wskazują na historyczne uwarunkowania podziału publiczne/
prywatne we Francji. Analizowana tematyka prowadzi do wniosku, że podział traci na znaczeniu 
ze względu na zbliżanie się między sobą obu części także przez tendencję do ujednolicania przez 
prawo Unii Europejskiej. Wynikiem prowadzonej syntezy jest znalezienie przyczyny przyjęcia 
drogi rozwoju przez prawo publiczne i wyodrębnienia jego cech charakterystycznych. Artykuł 
zawiera odwołania głównie do teoretyków prawa francuskiego i rzymskiego.
Słowa kluczowe: prawo publiczne; prawo prywatne; summa divisio; przyczyny powstania 
podziału; system prawa krajowego; charakter prawa publicznego w stosunku do prawa prywatnego

PUBLIC LAW AND PRIVATE LAW. COMPARATIVE LAW REMARKS

(Summary)
Article notes the cause of emergence of public law. The comparative legal method is a platform 
through which you can get to know not only the cause of division but also the relationship between 
public and private law. Considerations are theoretical and point to the historical method of the 
division of public / private in France. The analyzed topics leads to the conclusion that the division 
lost its importance due to the approach of two parts also by the trend towards convergence by EU 
law. The result of synthesis is to find the reasons for adopting the way of development by public 
law and the separation of its characteristics. The article contains an appeal mainly to the theorists 
of French and Roman law.
Keywords: public law; private law, summa division; cause of law, cause of the division; the system 
of national law; the nature of public law compare to private law
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Ewa LEWANDOWSKA
Dr, Katedra Prawa Cywilnego, 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; 
e-mail: ewa1bieniek@gmail.com; Poland

PRAWO PIERWOKUPU PRZYSŁUGUJĄCE PODMIOTOM PUBLICZNYM  
– ROZWAŻANIA NA GRUNCIE KODEKSU CYWILNEGO

(Streszczenie)
Celem artykułu jest ocena, czy uzasadnione jest szczególne traktowanie podmiotu publiczne-
go na gruncie kodeksowej regulacji prawa pierwokupu. W pracy omówiono charakter prawny 
przedmiotowej instytucji, w tym potwierdzono jej cywilistyczną konstrukcję, gdy uprawnionym 
jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub państwowa jednostka organizacyjna. 
Podjęte rozważania koncentrują się nad słusznością regulacji art. 599 § 2 k.c., art. 600 § 2 k.c. 
zd. 2 oraz art. 601 k.c. zd. 2.
Słowa kluczowe: ustawowe prawo pierwokupu; uprawnienie prawo kształtujące; Skarb Państwa; 
jednostka samorządu terytorialnego; państwowa jednostka organizacyjna

PUBLIC PRE-EMPTIVE RIGHT – CONSIDERATIONS UNDER POLISH CIVIL CODE

(Summary)
This article determines whether there is justification for special treatment of a public entity on the 
basis of the pre-emptive regulation in Polish Civil Code. The author discusses the legal nature of 
this institution, and confirms its civil construction when the state treasury, local government unit, 
or a state organizational unit is authorized. The author focuses on the provisions of art. 599 § 2, 
art. 600 § 2, and art. 601 of the Polish Civil Code.
Keywords: statutory pre-emptive right; shaping right; state treasury; local government unit; state 
organizational unit



8 Streszczenia  / Summary
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Mgr, asystent w Katedrze Prawa Cywilnego II i Prawa Gospodarczego, 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, adwokat; 
e-mail: adw.pawel.lewandowski@wp.pl; Poland

ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH PRZEDSIĘBIORCY JAKO OSOBY FIZYCZNEJ 

(Streszczenie)
Celem artykułu jest wykazanie słuszności tezy, że dla bytu przedsiębiorcy nie jest konieczne 
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Osoba fizyczna wykonująca działalność go-
spodarczą może dokonywać czynności prawnych za pośrednictwem przedstawiciela ustawowe-
go, a w niektórych sytuacjach za przyzwoleniem sądu opiekuńczego. Wymogu pełnej zdolności 
do czynności prawnych nie wprowadza ani k.c., ani u.s.d.g. Jedynie ustawy szczególne, w ściśle 
określonych przypadkach, warunkują wykonywanie działalności gospodarczej od posiadania peł-
nej zdolności do czynności prawnych. 
Słowa kluczowe: czynność prawna; działalność gospodarcza; przedstawiciel ustawowy

THE CAPACITY FOR LEGAL ACTS BY AN ENTREPRENEUR AS A NATURAL PERSON

(Summary)
The aim of this article is to demonstrate the thesis that is not necessary to have full capacity for 
legal acts to be an entrepreneur. A natural person who carries out business activity may perform 
legal acts through a legal representative and, in some cases, with the consent of the guardianship 
court. Neither Polish Civil Code nor the Freedom of Business Activity Act require the capacity 
for legal acts. Only special laws – in specific cases – provide for business activity as a condition 
of having full capacity for legal acts.
Keywords: legal acts; business activity; legal representative
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Sylwia ŁAZAREWICZ
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SPÓR O DOPUSZCZALNOŚĆ ZABEZPIECZENIA POWÓDZTWA  
O ZASKARŻENIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ  

POPRZEZ ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA REJESTROWEGO

(Streszczenie)
Celem artykułu jest zbadanie dopuszczalności prawnej zabezpieczenia powództwa o uchyle-
nie lub stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki kapitałowej poprzez zawieszenie 
postępowania rejestrowego. Analizie poddano przepisy kodeksu postępowania cywilnego do-
tyczące zabezpieczania roszczeń (w tym zmienione brzmienie art. 755 § 1 pkt 3 k.p.c.) oraz 
możliwość wpływu sądu procesowego na postępowanie przed sądem rejestrowym. Szczególny 
nacisk położono na problem wzajemnych relacji pomiędzy postępowaniem zabezpieczającym 
(art. 755 § 1 k.p.c.) a uprawnieniem sądu rejestrowego do samodzielnego zawieszenia prowadzo-
nego przez siebie postępowania (art. 249 § 2 i art. 423 § 1 k.s.h.).
Słowa kluczowe: zawieszenie postępowania rejestrowego; zabezpieczenie powództwa; sąd 
rejestrowy

DISPUTE ABOUT PERMISSIBILITY SECURING CLAIMS FOR REPEAL OR DECLARING INVALIDITY 
OF RESOLUTIONS ADOPTED BY THE OWNERSHIP BODIES OF COMMERCIAL COMPANIES  

BY SUSPENDING REGISTRATION PROCEEDINGS

(Summary)
The subject of the article is the analysis of the legal admissibility to suspend the registration 
proceedings as a way of securing claims for repeal or declaring invalidity of resolutions adopted 
by the ownership bodies of companies. This study refers to the problem of legal interpretation 
the amended regulations of the Code of Civil Procedure and the power of civil court to influence 
the registration proceedings. Special emphasis has been also given to the issue of the interaction 
between the proceedings to secure claims (see Art. 755 § 1 of the Code of Civil Procedure) and 
the power of the court of registration to suspend its own registration proceedings (see Art. 249 § 2 
as well as Art. 423 § 1 of the Commercial Companies Code).
Keywords: suspending the registration proceedings; securing claims; the court of registration
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UDZIAŁ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W INDYWIDUALNYCH SPRAWACH  
OSÓB FIZYCZNYCH JAKO PRZYKŁAD PRZENIKANIA PRAWA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO

(Streszczenie) 
Organizacje pozarządowe mogą działać w postępowaniu cywilnym w celu ochrony własnych praw 
podmiotowych. Mogą także działać w celu ochrony praw konkretnych obywateli oraz ochrony 
tzw. interesu rozproszonego. Oznacza to, że osoby fizyczne mają realną możliwość skorzystania 
z pomocy organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym. Organizacje koncentrują swoje 
działanie na udzielaniu pomocy prawnej i dochodzeniu indywidualnych roszczeń o charakterze 
prywatnoprawnym. Problemem badawczym artykułu jest ustalenie, czy udział organizacji poza-
rządowych w postępowaniu cywilnym wymagałby doprecyzowania. Przy analizowaniu prezen-
towanego zagadnienia zostały wykorzystane takie metody badawcze, jak dogmatyczna oraz ana-
lityczna metoda badawcza, jak również analiza orzecznictwa. Podkreślenia wymaga fakt, że nie 
istnieje legalna definicja pojęcia organizacji pozarządowej. Podobnie niezupełnie zdefiniowane 
pojęcie organizacji społecznej w k.p.c. zastąpiono pojęciem organizacji pozarządowej. W konse-
kwencji stawiana jest teza, że termin ten ostatecznie wykreuje judykatura.
Słowa kluczowe: organizacja pozarządowa; organizacja społeczna; postępowanie cywilne; 
ochrona praw podmiotowych 

THE PARTICIPATION OF NGOS IN INDIVIDUAL CASES OF INDIVIDUALS 
AS AN EXAMPLE OF PENETRATION OF PUBLIC AND PRIVATE LAW 

(Summary)
The non-governmental organisations can act in civil proceedings in order to protect their own rights. 
They can also act to protect the rights of individual citizens and the protection of the so-called. 
interest distributed. This means that natural people have a real opportunity to benefit from the help 
of non-governmental organisations in civil proceedings. Organizations are concentrating on their 
action on the provision of legal assistance and investigation of individual claims. The research 
problem of this article is to determine whether the participation of non-governmental organisations 
in civil proceedings require to clarification. During analysing the presented issues were used such 
research methods as dogmatic and analytical research method, as well as the analysis of the case 
law. It should be emphasized that there is no legal definition of the non-governmental organisa-
tions. Additionally, not completely defined the concept of social organization in Code of Civil 
Procedure was replaced by the notion of the non-governmental organisations. As a consequence, 
it gives a value proposition that the term eventually will create judicature.
Keywords: non-governmental organization; social organization; civil procedure; the protection 
of individual rights
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RYNEK FINANSOWY JAKO MIEJSCE PRZENIKANIA SIĘ NORM PRAWA PRYWATNEGO  
I PRAWA PUBLICZNEGO

(Streszczenie)
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza prawa rynku finansowego, jako specyficznej gałęzi 
prawa, w ramach której normy prawa prywatnego koegzystują z normami prawa publicznego. 
Autor, analizując przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
odnoszące się do przedmiotu obrotu na rynku finansowym, odpowiada na pytanie o charakter 
stosunku regulacji publicznoprawnych do regulacji prywatnoprawnych w tym zakresie. Stosując 
metodę opisową oraz metodę prawno-porównawczą, autor formułuje tezę o subsydiarnym charak-
terze norm publicznoprawnych, poddając jednocześnie w wątpliwość zasadność Ulpianowskiego 
podziału na prawo publiczne i prawo prywatne co najmniej w zakresie odnoszącym się do prawa 
rynków finansowych.
Słowa kluczowe: papier wartościowy; instrument finansowy; prawo rynku finansowego; rynek 
regulowany; prawa pochodne

FINANCIAL MARKET AS A PLACE OF INTERCONNECTION OF THE RULES OF PRIVATE  
AND PUBLIC LAW

(Summary) 
The present article constitutes an analyze of the law of financial market, as a specific branch of law 
in which the norms of private law co-exist with the norms of public law. The author is describing 
the provisions of the Civil Code and the Act on Financial Instruments Trade related to the object 
of trade on the financial market, responds to the question of the nature of the relations between 
the private and public law regulations in this area. Using descriptive and comparative method the 
author formulates the thesis of the subsidiary nature of public regulations, submitting in the same 
time the legitimacy of Ulpian’s division into public law and private law at least in the field of the 
law of financial market.
Keywords: securities; financial instrument; law of the financial market; regulated market; 
derivatives
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DYREKTYWA 2014/104/UE A KSZTAŁTOWANIE PRYWATNOPRAWNEGO  
MODELU DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH Z TYTUŁU NARUSZENIA 
PRAWA KONKURENCJI W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH I W UNII EUROPEJSKIEJ

(Streszczenie)
Artykuł prezentuje regulacje prawne oraz orzecznictwo, które ukształtowały prywatnoprawny mo-
del dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji w państwach 
członkowskich i w Unii Europejskiej. Autorka podejmuje próbę opisu i oceny rozwiązań prawnych 
przyjętych przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. 
w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu 
naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, na tle problemów, które przy-
jęta dyrektywa powinna rozwiązać. Równocześnie wskazuje na pewne wady przyjętych rozwiązań. 
Słowa kluczowe: dyrektywa odszkodowawcza 2014/104/UE; dochodzenie roszczeń odszkodo-
wawczych; naruszenie prawa konkurencji; prawo publiczne; prawo prywatne

DIRECTIVE 2014/104/EU AND THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE LAW MODEL 
FOR DAMAGE CLAIMS FOR INFRINGEMENTS OF THE COMPETITION LAW PROVISIONS 

OF THE MEMBER STATES AND OF THE EUROPEAN UNION

(Summary)
The article examines legal regulations and court verdicts which have formed the private law model 
for making damage claims for infringements of the competition law provisions of the Member 
States and of the European Union. The author discusses and evaluates legal instruments of Directive 
2014/104/EU on certain rules governing actions for damages under national law for infringements 
of the competition law provisions of the Member States and of the European Union in the context 
of problems this Directive strives to resolve with regard to shortcomings of those instruments. 
Keywords: actions for Damages – Competition; damages directive; directive 2014/104/EU; damage 
claim action; compensatory damages; infringement of competition law; private law; public law
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PRZECIWDZIAŁANIE OFF LABEL USE W PRAWIE EUROPEJSKIM.  
ZARYS WYBRANYCH PROBLEMÓW

(Streszczenie)

Autor przedstawia europejskie regulacje prawne, które mają zwiększyć dostępność produktów lecz-
niczych poprzez zwiększenie ochrony patentowej oraz wsparcie finansowe i organizacyjne badań 
nad nowymi produktami leczniczymi. Braki na rynku tych produktów powodują, że dopuszczone 
do obrotu leki są stosowane poza zakresem dopuszczenia, co określa się pojęciem off label use. 
Artykuł objaśnia zakres tego pojęcia. Sygnalizuje ponadto przyczyny, skalę zjawiska stosowania 
leków poza zakresem dopuszczenia do obrotu oraz ryzyka dla zdrowia pacjenta. Autor przekonuje, 
że praktyka off label występuje nie tylko w pediatrii i leczeniu chorób sierocych. Prawodawca 
europejski ustanowił jednak system zachęt do badań klinicznych nad lekami na rzadkie schorze-
nia oraz lekami stosowanymi u dzieci. Ocena tych regulacji wypada pozytywnie. Są one jednak 
niewystarczające z uwagi na skalę zjawiska oraz ryzyka, na jakie narażeni są pacjenci. 
Słowa kluczowe: produkt leczniczy; wskazania terapeutyczne; pozwolenie na obrót produktem 
leczniczym; prawo farmaceutyczne; prawo europejskie

COUNTERING OFF LABEL USE OF MEDICINAL PRODUCTS IN EUROPEAN LAW. 
OUTLINE OF SELECTED PROBLEMS

(Summary)
The author presents European regulations, which are to increase the availability of medicinal 
products by increasing patent protection as well as financial and organizational support for research 
into new medicinal products. Shortages of medicinal products cause authorized medicines to be 
used outside the scope of their authorization, which is defined as the concept of their off label use. 
The article clarifies the scope of this concept. It also brings up the causes, the scale and the risks 
to the patients’ health related to the phenomenon of the use of drugs outside the scope of their 
authorization. The author argues that the practice of the off label use of drugs occurs not only in 
paediatrics and the treatment of orphan diseases. The European legislator has established, however, 
a system of incentives for clinical trials on drugs for rare diseases and drugs for paediatric use. The 
evaluation and outcome of these regulations is positive. However, they are insufficient, given the 
scale of the phenomenon andthe risks to which patients are exposed.
Keywords: medicinal product; therapeutic indications; permission for release and sale of a medicinal 
product; pharmaceutical law; European law
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REDUKCJA KOSZTÓW KREDYTU KONSUMENCKIEGO A PRZEDTERMINOWA JEGO SPŁATA 
W ŚWIETLE ART. 49 USTAWY O KREDYCIE KONSUMENCKIM

(Streszczenie)
Celem niniejszego opracowania było zbadanie skutków przedterminowej spłaty kredytu konsu-
menckiego w postaci proporcjonalnego obniżenia (redukcji) całkowitego kosztu kredytu stosownie 
do okresu, o który został skrócony czas trwania umowy (okres kredytowania), w związku ze sko-
rzystaniem przez konsumenta z przysługującego mu szczególnego uprawnienia do przedtermino-
wej spłaty kredytu konsumenckiego (art. 48 u.k.k.). Stało się to szczególnie istotne w kontekście 
pojawiających się wątpliwości dotyczących wykładni art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, 
w związku niedawnym stanowiskiem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
i Rzecznika Finansowego w tej sprawie. Autorka, opierając się na strukturze ustawy o kredycie 
konsumenckim i innych instytucjach prawnych w niej przewidzianych, uwzględniając wykładnię 
celowościową, charakter prawa konsumenckiego i jego miejsce w systemie prawa, prezentuje 
i uzasadnia prokonsumencką wykładnię art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim. Polega ona na 
tym, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego przez kredytobiorcę przysłu-
guje mu roszczenie o obniżenie wszystkich możliwych kosztów takiego kredytu, składających 
się na całkowity koszt kredytu, niezależnie od ich charakteru i niezależnie od tego, kiedy koszty 
te zostały faktycznie poniesione przez konsumenta-kredytobiorcę, proporcjonalnie do skrócenia 
okresu kredytowania. W zaprezentowanym sposobie interpretacji tego przepisu wyraża się dbałość 
o zapewnienie efektywnej i rzeczywistej ochrony konsumenta-kredytobiorcy.
Słowa kluczowe: kredyt konsumencki; przedterminowa spłata kredytu; całkowity koszt kredytu 
konsumenckiego; obniżka kosztów kredytu; ochrona konsumenta kredytobiorcy 

REDUCING THE COST OF CONSUMER CREDIT AND EARLY REPAYMENT  
OF IN LIGHT OF ART. 49 OF THE CONSUMER CREDIT

(Summary)
The aim of this study was to examine the effects of early repayment of consumer credit in the 
form of a proportional decrease (reduction) of the total cost of the loan according to the period 
of which the contract has been shortened (loan period), with the consequence by the consumer 
to entitle him to special privileges of early repayment consumer credit (art. 48 UKK). This has 
become particularly important in the context of the emerging doubts regarding the interpretation of 
Article. 49 of the Act on consumer credit, due to the recent position of the President of the Office 
of Competition and Consumer Protection and the Financial Ombudsman in this case. The author, 
based on the structure of the Consumer Credit Act and other legal institutions provided for therein, 
taking into account the viability interpretation nature of consumer law and its place in the legal 
system, presents and justifies the interpretation pro-consumer of Article. 49 of the Act on consumer 
credit. It consists in the fact that in case of early repayment of consumer credit by the borrower is 
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entitled to a claim for reduction of all possible costs of such a loan, make up the total cost of the 
loan, regardless of their nature and regardless of when those costs were actually incurred by the 
consumer – the borrower, in proportion to shorten the term of the loan. The presented method of 
interpretation of this provision, expressed concern for ensuring efficient and effective protection 
of the consumer borrower.
Keywords: consumer credit; early repayment; the total cost of consumer credit; the reduction of 
credit costs; protection of the consumer borrower
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JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO INWESTOR  
INSTYTUCJONALNY W SPÓŁKACH KOMUNALNYCH 

(Streszczenie) 
Artykuł prezentuje problematykę nadzoru właścicielskiego w kontekście wyzwań stawianych przed 
JST. Przedstawiono w nim dyskusję nad pojęciem inwestor instytucjonalny oraz określono uwarun-
kowania, jakie musi spełnić JST jako inwestor instytucjonalny. W końcowej części przedstawiono 
analizę przypadku samorządu terytorialnego spełniającego funkcje inwestora instytucjonalnego 
wraz z procedurą dotyczącą ewolucji postaw właścicielskich.
Słowa kluczowe: nadzór właścicielski; inwestor instytucjonalny; jednostka samorządu 
terytorialnego; mechanizmy nadzorcze

LOCAL GOVERNMENT AS THE INSTITUTIONAL INVESTOR IN MUNICIPAL FIRMS 

(Summary)
The article presents issues of the owner’s supervision in the context of the challenges put on local 
government. In it discussion on the notion of institutional investor was described and they deter-
mined conditioning which a local government must fulfill, as the institutional investor. In the final 
part, the case study of the local government, functioning as the institutional investor along with 
the procedure concerning the evolution of owner’s attitudes was described.
Keywords: owner’s supervision; institutional investor; local government; supervisory mechanisms 
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CYKLICZNOŚĆ INWESTYCJI W MODELU WZROSTU GOSPODARCZEGO  
– UJĘCIE TEORETYCZNE ORAZ SYMULACJE NUMERYCZNE

(Streszczenie)
Celem prezentowanego opracowania jest próba rozszerzenia neoklasycznego modelu wzrostu 
gospodarczego Solowa przez uchylenie założenia o stałej stopie inwestycji, wprowadzając funkcję 
inwestycji zależną sinusoidalnie od czasu. Przyjęcie sinusoidalnej funkcji inwestycji tłumaczyć 
można tym, iż inwestycje (podobnie jak produkcja) w dużej mierze zależne są od koniunktury 
gospodarczej, która podlega okresowym fluktuacjom. 

W analizie empirycznej autorzy dokonali kalibracji parametrów otrzymanego modelu. Bazując 
na danych panelowych dla krajów grupy Schengen w latach 2000–2013, najpierw oszacowano 
parametr (elastyczność produkcji względem kapitału) na poziomie 0,4, którego wartość przyjęto 
do dalszych analiz numerycznych. W drugim etapie dokonano symulacji numerycznych skalibro-
wanych ścieżek czasowych kapitału oraz produktu na jednostkę efektywnej pracy. Przy analizach 
numerycznych rozważano wpływ różnych stóp inwestycji (15%, 20%, 30%) oraz okresów wahań 
cyklicznych (4 lub 10 lat) na kształtowanie się owych ścieżek. Analiz numerycznych dla gospodarek 
grupy Schengen dokonano w 100-letnim horyzoncie czasowym.
Słowa kluczowe: cykliczne inwestycje; model wzrostu Solowa, ścieżka wzrostu produktu oraz 
kapitału na pracującego

CYCLICAL NATURE OF INVESTMENT IN THE NEOCLASSICAL GROWTH MODEL   
– THEORETICAL CONCEPTION AND NUMERIC RESULTS

(Summary)
The aim of the present study is an attempt to extend the neoclassical model of economic growth 
of Solow by repealing the assumption of fixed investment and introducing an investment function 
dependent sinusoidally on the time. The adoption of the sinusoidal function of investment is sub-
stantiated by the fact that investments (like manufacturing) are largely depended on the economic 
situation, which is subject to periodic fluctuations. 

In the empirical analysis the authors conducted the calibration of parameters used by the 
research model. Based on panel data for the countries of Schengen group between the years 2000–
–2013 the α parameter (production flexibility in relation to capital) was estimated first at 0,4. That 
value was adopted to further numerical analysis. In the second stage the simulations of numerical, 
calibrated deviations of temporal cyclical path of capital-labour ratio (labor productivity) from 
the smooth path of capital-labour ratio (labor productivity) was performed. When conducting nu-
merical analysis the impact of different investment rates (15%, 20%, 30%) and periods of cyclical 
fluctuations (4 or 10 years) have been considered in relation to the formation of these deviations. 
Numerical analysis for the economies of the Schengen group was made for one hundred time series.
Keywords: cyclical investments;Solow growth model; the path of product growth and the capital-
labour ratio
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STATUS I POZYCJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA  
ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH NA POLSKIM RYNKU PRACY

(Streszczenie)
Przedmiotem artykułu jest próba bliższej prezentacji, analizy i oceny statusu społeczno-ekono-
micznego żołnierzy zawodowych, a zwłaszcza w zakresie zasad i form oraz wielkości i struktury 
zatrudnienia, a także wynagrodzenia wraz ze wskazaniem na poziom, relację i strukturę wynagro-
dzeń. Ponadto – również działań na rzecz tzw. rekonwersji kadr oraz statusu weterana.
Słowa kluczowe: Siły Zbrojne RP; żołnierz zawodowy; zatrudnienie; wynagrodzenie; rekonwersja 
kadr; weterani 

STATUS AND SOCIO-ECONOMIC POSITION OF PROFESSIONAL SOLDIERS  
THE POLISH LABOR MARKET

(Summary)
This paper is an attempt to make more closely the presentation, analysis and evaluation of socio-
professional Statute of professional soldiers, and Especially in the rules and forms, and the size 
and structure of employment and the Remuneration together with an indication of the level and 
structure of Remuneration relationship. In Addition – also called actions. reconversion of staff 
and veteran status.
Keywords: Polish Armed Forces; a professional soldier; employment; wages; reconversion of 
personnel; veterans
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DRUG MARKET REGULATION – AN INSTITUTIONAL APPROACH

(Summary)
The aim of the paper is to study the drug market regulations from the institutional economics 
perspective and to develop recommendations for policymakers. Authors’ idea is that the govern-
ment, which considers imposing regulations on drug market, ought to define aspects of this market, 
which require institutions and then, develop proper institutions’ efficiency or market’s efficiency 
criteria. What is more, it should analyse the outcomes achieved by other countries in the field of 
drug policy. Therefore, the article consists of three parts: market failures review regarding drug 
market characteristics, the efficiency of law measures (special reference to Pareto, Kaldor-Hicks 
or Posner criteria) and Portuguese drug policy effects analysis.
Keywords: regulatory economics; efficiency of law; drug policy

REGULACJA RYNKU NARKOTYKÓW – PODEJŚCIE INSTYTUCJONALNE

(Streszczenie)
Celem artykułu jest analiza regulacji rynku narkotyków z perspektywy ekonomii instytucjonalnej 
oraz opracowanie zaleceń dla decydentów politycznych. Zdaniem autorów rząd, który rozważa 
nałożenie regulacji na rynek narkotykowy, musi określić aspekty tego rynku, które wymagają 
instytucji, oraz kryteria badania efektywności tych instytucji. Ponadto, powinien przeanalizować 
rezultaty osiągnięte przez inne kraje w zakresie polityki narkotykowej. Dlatego też artykuł zło-
żony jest z trzech części: przeglądu niedoskonałości, które mogą wystąpić na rynku narkotyków, 
efektywności przepisów prawa (ze specjalnym uwzględnieniem kryteriów Pareta, Kaldora-Hicksa 
oraz Posnera) oraz z analizy efektów portugalskiej polityki narkotykowej.
Słowa kluczowe: ekonomia regulacji; efektywność prawa; polityka narkotykowa
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INNOWACYJNOŚĆ GOSPODAREK OPARTYCH NA WIEDZY W LATACH 1995–2010

(Streszczenie)
Celem niniejszego artykułu jest dokonanie zwięzłej prezentacji systemu innowacji jako jednego 
z czterech filarów gospodarki opartej na wiedzy (GOW) oraz próba skonstruowania (w oparciu 
o metody taksonomiczne) syntetycznej miary służącej do oceny stopnia innowacyjności 29 tego 
typu gospodarek w latach 1995–2010. Tak zdefiniowanemu celowi podporządkowany został układ 
pracy, na którą składają się: wprowadzenie do tematu, charakterystyka, pomiar i analiza stopnia 
innowacyjności GOW oraz krótkie podsumowanie. Uzyskane przez autorkę wyniki badań pozwoliły 
na stworzenie czterech rankingów stopnia innowacyjności 29 analizowanych GOW oraz doprowa-
dziły do wniosków, iż w latach 1995–2010 średni poziom innowacyjności GOW systematycznie 
rósł (przy czym najwyższe wartości przyjmował on dla wysoko zaawansowanych GOW), a zakres 
jego zmienności ulegał znacznemu obniżeniu.
Słowa kluczowe: innowacyjność; gospodarka oparta na wiedzy; metody taksonomiczne

INNOVATION OF KNOWLEDGE-BASED ECONOMIES IN THE TIME PERIOD 1995–2010

(Streszczenie)
The objective of this article was to make an overview of the innovation system as one of the four 
pillars of the knowledge-based economy (KBE) as well as to attempt to develop (based on taxo-
nomic methods) a synthetic measure for assessing the degree of the innovation of 29 economies 
of this type throughout the time period 1995–2010. The layout of the work is subordinated to the 
so-defined purpose. The article consists of the following parts: introduction to the topic, characteri-
zation, measurement and analysis of the degree of innovation of KBE, and a brief summary. The 
results of the research obtained by the author allowed the creation of four rankings of the degree 
of innovation of the 29 KBEs under study and led to the conclusion that in 1995–2010 the average 
level of innovation in knowledge-based economies grew steadily (with the highest values received 
for highly developed KBEs) and the scope of its volatility was reduced considerably.
Keywords: innovation; knowledge-based economy; taxonomic methods
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NADZÓR KORPORACYJNY W SIECIOWEJ FORMIE KOORDYNACJI  
GOSPODARKI I ZASOBOWEJ KONCEPCJI PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ 

(Streszczenie)
W pierwszej części opracowania scharakteryzowano podstawowe różnice pomiędzy sieciową formą 
koordynacji gospodarki a koordynacją w ramach rynku oraz hierarchii wewnątrz organizacyjnej. 
W części drugiej omówiono zasobową koncepcję przewagi konkurencyjnej oraz współczesne 
modele zarządzania przedsiębiorstwem. W dalszych częściach artykułu analizowano dylematy 
dostosowania instytucji nadzoru korporacyjnego do tych uwarunkowań, ze szczególnym uwzględ-
nieniem polskiego systemu nadzoru korporacyjnego. 
Słowa kluczowe: nadzór korporacyjny; tworzenie wartości w sieci przedsiębiorstw; zasobowa 
koncepcja przewagi konkurencyjne

CORPORATE GOVERNANCE NETWORK FORM OF ECONOMY COORDINATION  
AND RESOURCE CONCEPT OF COMPETITIVE ADVANTAGE

(Summary)
The primary differences between the network forms of the economy coordination and the coordina-
tion within the market and the internal organization hierarchy are characterized in the first part of 
the review. Reserve concept of competitive superiority, and modern models of management were 
discussed in the second part of the article. Next parts of the manuscript are dedicated to the analyses 
the dilemmas of corporate governance institutions adjustment to the above-mentioned conditions, 
with particular reference to the Polish system of corporate governance. 
Keywords: corporate governance; the creation of values in network of enterprises; the concept of 
competitive advantage
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NADZÓR WŁAŚCICIELSKI, NADZÓR KORPORACYJNY CZY „SAMO-WŁADZTWO  
OLIGARCHII AKADEMICKIEJ”? – DYLEMATY ŁADU AKADEMICKIEGO  

W PUBLICZNYCH SZKOŁACH WYŻSZYCH W ŚWIETLE NOWEJ EKONOMII INSTYTUCJONALNEJ

(Streszczenie) 
Artykuł podejmuje problematykę ładu akademickiego, tj. odpowiednika corporate governance w od-
niesieniu do publicznych szkół wyższych w Polsce – w kontekście nowej ekonomii instytucjonalnej. 
Specyfika kształcenia i badań naukowych jako produktów uczelni akademickich (uniwersyteckich) 
wskazuje na potencjalne zawodności rynku jako mechanizmu koordynacji dostarczania tych dóbr (np. 
asymetria informacji i selekcja negatywna). Zawodności te sugerują, że właściwym mechanizmem jest 
instytucja kierująca w formie organizacji hierarchicznej (uniwersytet). Istotną kwestią jest projekt ładu 
akademickiego takiej organizacji. Obecny model został określony jako „samo-władztwo oligarchii 
akademickiej”. Jest on przedmiotem ostrej krytyki. Jednakże problemy związane z rozdzieleniem 
własności i kontroli oraz pomiarem wyników działalności akademickiej i wynikające stąd koszty 
agencji wskazują, że model ten może mieć pewne przewagi nad postulowanymi modelami, zakłada-
jącymi większą centralizację i skuteczniejsze sterowanie przez państwo lub państwo i interesariuszy, 
takich jak biznes czy samorząd. Wątpliwości te wskazują na potrzebę dalszych badań, pozwalających 
rzetelnie ocenić zasadność ewentualnych reform obecnego systemu ładu akademickiego.
Słowa kluczowe: publiczne szkolnictwo wyższe; nadzór właścicielski; nadzór korporacyjny; 
oligarchia akademicka; ład akademicki; nowa ekonomia instytucjonalna 

UNIVERSITY STEERED BY STATE, UNIVERSITY STEERED BY STATE AND STAKEHOLDERS  
OR SELF-GOVERNED ACADEMIC OLIGARCHY? DILEMMA OF GOVERNANCE IN PUBLIC  
HIGHER EDUCATION ORGANIZATIONS – NEW INSTITUTIONAL ECONOMICS APPROACH

(Summary)
The paper concerns with corporate governance in public higher education organizations in Poland. The 
paper approach is based on the new institutional economics. The special features of academic products 
(i.e. education and scientific research) suggest that potential market failures exist that handicapped 
market as governance mechanism in supplying such services. Those market failures suggest that the 
better than market is the hierarchical mode of control, namely university. Important issue is govern-
ance of such organization. The model which dominated in Polish universities could be described as 
self-governance of academic oligarchy. This model is under strong criticism. However, the problems 
of separation of ownership and control and the problem of metering of academic performance and 
resulting agency costs suggest that this model could have some advantages over the proposed alter-
native models. The main assumption of those proposed models is stronger centralization and more 
direct control experienced by government or government and stakeholders (i.e. business and local 
administration). Those concerns show that further studies are desired. Such studies should allow to 
accurately assess the justification of proposed reforms of academic governance.
Keywords: public higher education organizations; governance; academic oligarchy; new 
institutional economics



 Streszczenia / Summary 23

Michał PILC
Dr, Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Poland
e-mail: michal.pilc@ue.poznan.pl

ANALIZA PORÓWNAWCZA MIERNIKÓW PRAWNEJ OCHRONY PRACOWNIKÓW

(Streszczenie)
Celem opracowania było dokonanie analizy porównawczej powszechnie wykorzystywanych mier-
ników prawnej ochrony pracowników. Badanie przeprowadzono dla wskaźników publikowanych 
przez OECD, Heritage Foundation, Fraser Institute oraz Światowe Forum Ekonomiczne. Uzyskane 
wyniki dla krajów OECD wskazały, że zróżnicowanie metod konstrukcji tych wskaźników powo-
duje, iż współczynnik korelacji między nimi jest w wielu przypadkach mniejszy niż 0,5. Szacunki 
ekonometryczne dowiodły przy tym, że uzyskiwane wyniki odnośnie do wpływu prawnej ochrony 
pracowników na elastyczność dynamiki PKB i poziomu zatrudnienia zależą od wykorzystanego 
miernika tej ochrony. Uzyskane rezultaty wskazują, że analizowane wskaźniki nie powinny być 
traktowane jako bliskie substytuty.
Słowa kluczowe: prawna ochrona pracowników; instytucje rynku pracy; zatrudnienie

THE MEASURES OF EMPLOYMENT PROTECTION LEGISLATION  
– A COMPARATIVE ANALYSIS

(Summary)
The aim of the article was to compare commonly used measures of the employment protection 
legislation. The study was conducted for the indicators published by the OECD, the Heritage 
Foundation, the Fraser Institute and the World Economic Forum. The results obtained for 
the OECD countries indicate that different methodological assumptions adopted during the 
construction of these indicators have led to the low level of correlation among them (in many 
cases even less than 0.5). Moreover, the conducted econometric analysis has indicated that the 
results concerning the influence of employment protection legislation on the elasticity between 
GDP dynamics and the level of employment depend on the chosen measure of employment 
protection. In consequence, the analysed employment protection indicators should not be regarded 
as close substitutes.
Keywords: employment protection legislation; labour market institutions; employment



24 Streszczenia  / Summary

Marek PIOTROWSKI
Mgr, Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń, 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Poland
e-mail: mpiotrowski@uwm.edu.pl
Anna ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKA
Dr hab., prof. UWM, Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń, 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Poland
e-mail: anna.krzykowska@uwm.edu.pl

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW NA POLSKIM RYNKU PRACY 
– ASPEKTY POPYTOWE I STRUKTURALNE

(Streszczenie)
Jednym z podstawowych celów polskiej polityki migracyjnej jest uzupełnianie istniejących luk 
w zasobach pracy imigrantami zainteresowanymi świadczeniem pracy w Polsce. Utrzymywanie 
wyłącznie komplementarnego charakteru pracowników cudzoziemskich, w dobie relatywnie dużych 
rozmiarów bezrobocia, wydaje się być rozsądnym rozwiązaniem. Celem niniejszego artykułu była 
odpowiedź na pytanie, czy stosowane w Polsce narzędzia polityki migracyjnej są w stanie zabez-
pieczyć przed zjawiskiem substytucji rodzimych zasobów pracy przez imigrantów zarobkowych. 
Należy stwierdzić, iż zalecenia metodyczne, zgodnie z którymi wyznacza się zawody deficytowe 
i nadwyżkowe, dyskwalifikują ten instrument jako podstawowe narzędzie prowadzenia monito-
ringu sytuacji na rynku pracy i nie gwarantują możliwości utrzymania wyłącznie uzupełniającego 
charakteru imigracji zarobkowej.
Słowa kluczowe: cudzoziemcy; popyt na pracę; zawody deficytowe; zawody nadwyżkowe

EMPLOYMENT OF FOREIGNERS ON THE POLISH LABOUR MARKET   
– DEMAND AND STRUCTURAL ASPECTS

(Summary)
One of the fundamental objectives of the Polish migration policy is to supplement existing labour 
force shortages with immigrants who are interested in working in Poland. Maintaining only the 
complementary role of the foreign workers, in the era of relatively high level of unemployment, 
seems to be the right idea. The aim of this paper was to answer the question of whether tools used 
in Polish migration policy are able to protect against a phenomenon of substitution of native work 
resources by economic immigrants. It should be noted, however, that the methodological recom-
mendations, according to which the determined surplus and deficit professions, disqualify this as 
a fundamental tool for carrying out the monitoring of the situation on the labour market and do 
not guarantee the possibility of maintaining only a supplemental nature of labour immigration. 
Keywords: foreigners; labour demand; deficit professions; surplus professions
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PROBLEM PRZEDSTAWICIELSTWA W OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH  
– WYBRANE ASPEKTY

(Streszczenie)
W artykule podjęto problem przedstawicielstwa w otwartych funduszach emerytalnych. Całość 
rozważań osadzono w założeniach pozytywistycznej teorii agencji. W tekście poddano analizie sto-
sunki, w jakie wchodzą otwarte fundusze emerytalne (OFE) i powszechne towarzystwa emerytalne 
(PTE) – organ zarządzający OFE. Zwrócono uwagę na relacje zachodzące pomiędzy członkiem 
OFE a akcjonariuszem PTE. W opracowaniu jako cel przyjęto ocenę mechanizmów ukierunkowa-
nych na łagodzenie konfliktu interesów pomiędzy członkami OFE a PTE. Analizie poddano dwa 
rodzaje mechanizmów, a mianowicie: bodźce i monitoring. Zdaniem autora w zakresie bodźców 
przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania nie do końca odpowiadają potrzebom członków OFE.
Autor proponuje powiązanie większej części wynagrodzenia PTE z wynikami inwestycyjnymi  
OFE. Towarzyszyć temu jednak powinno zniesienie ustawowych ograniczeń inwestycyjnych dla 
środków zgromadzonych w OFE i stworzenie możliwości wyodrębnienia z OFE kilku subfunduszy 
o różnym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Autor zaznacza przy tym, iż o profilu ryzyka planu 
emerytalnego decydować powinien członek OFE. Przyjęte natomiast przez ustawodawcę rozwiąza-
nia z punktu widzenia mechanizmu monitoringu nie budzą większych zastrzeżeń. Pewnej poprawy 
wymagałyby jednak relacje wewnątrz PTE, a dokładniej kwestie dotyczące rad nadzorczych.
Słowa kluczowe: fundusz emerytalny; problem agencji; teoria agencji

AGENCY PROBLEM IN OPEN PENSION FUNDS – SELECTED ASPECTS

(Summary)
The article discusses the agency problem in open pension funds. All these considerations embedded 
in the assumptions of the positivist agency theory. The text analyzed the relationship between the 
open pension funds (OFE) and general pension societies (PTE) – OFE governing body. Attention 
was paid to the relationship between members of the open pension funds and PTE shareholders. 
The study adopted as a goal: to assess the mechanisms that solve the conflicts of interest between 
members of OFE and PTE. Author analyzed two types of mechanisms, namely: incentives and 
monitoring. According to the author, adopted solutions by the legislator in the area of incentives 
do not fully meet the needs of OFE members. The author proposes to link the greater part of the 
PTE remuneration with the results of OFE investment. The author also proposes the abolition of 
statutory investment limits on OFE and separation within the OFE several sub-funds with dif-
ferent levels of investment risk. OFE member should decide about the risk profile of a pension 
plan. Adopted solutions by the legislature in the field of monitoring do not raise major objections. 
One improvement would require, however, relations within the PTE, and more specifically issues 
concerning supervisory boards.
Keywords: pension fund; agency problem; agency theory
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FINANSOWANIE WZROSTU FIRMY RODZINNEJ

(Streszczenie)
Opracowanie odnosi się do kwestii finansowania firmy rodzinnej. Liczba tego rodzaju firm jest 
znacząca w gospodarce każdego kraju, w tym także Polski. Firmy rodzinne są obecne w każdej 
branży i w każdej klasie wielkości firmy. Jednocześnie wykazują specyficzne cechy w porówna-
niu do firm nierodzinnych. Realizują specyficzne strategie, w tym także strategie finansowania. 
Jak wykazują dotychczasowe badania firmy rodzinne charakteryzują się niższym wskaźnikiem 
zadłużenia (zadłużenie w relacji do kapitałów własnych) oraz niższym stopniem wykorzystania 
kredytów (kredyty w zobowiązaniach ogółem). Wzrostowi wielkości firmy rodzinnej (mierzony 
zwiększeniem wartości aktywów czy przychodów ze sprzedaży) towarzyszy dojrzewanie firmy 
i zwiększanie stopnia profesjonalizacji zarządzania. Oznacza to pojawienie się osób spoza rodziny 
we własności, kontroli i zarządzaniu firmą. 

Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja sposobu finansowania firmy z uwzględ-
nieniem stopnia wzrostu i dojrzałości firmy. Postawiona hipoteza badawcza zakłada, że firmy 
rodzinne na każdym etapie dojrzewania charakteryzują się niższymi wskaźnikami zadłużenia 
i stosowaniem bezpieczniejszej strategii finansowania. Próba badawcza składa się z 8 celowo 
dobranych firm rodzinnych z różnych etapów dojrzewania. Zastosowana metoda badań to metoda 
porównań wskaźników charakteryzujących badane firmy z danymi branżowymi, danymi charak-
teryzującymi daną klasę wielkości firmy oraz podmioty gospodarki ogółem. Wyniki prowadzonej 
analizy wskazują, że 7 na 8 firm prowadzi bezpieczny sposób finansowania. Tylko jedna spośród 
badanych firm charakteryzuje się wyższymi wskaźnikami zadłużenia oraz bardziej ryzykowną 
strategią finansowania. 
Słowa kluczowe: firmy rodzinne; wzrost; finansowanie

THE FUNDING OF THE GROWTH OF THE FAMILY BUSINESS

(Summary)
The article refers to the subject of funding of family business. The number of those firms is sig-
nificant in every economy. They are present in every industry and are run as small, medium and 
big companies. They show specific features in relation to non-family companies. They execute 
specific general strategies as well as financial strategies. They have lower debt-to-equity ratio and 
lower credit-to-debt ratio. 
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The growth of the family company (becoming bigger) seems to be accompanied with 
“maturing” and “professionalization”. It means that there are more people that own, control and 
manage the company that do not belong to the family. 

The aim of the paper is to identify the way the family business is funding with the respect 
to the level of their growth. The research hypothesis to be verified was formulated as following: 
the family business execute lower debt ratio and more conservative financing strategies at every 
level of growth. 

The sample consists of 8 family companies at every level of growth. The research method 
applied is to compare the debt ratio and golden balance sheet rule of the sample companies with 
the same ratios for a given class size and for the whole economy (basis for comparison).

The results of this analysis allow to state that 7 family companies out of 8 perform safer or 
as safe as the companies from the basis for comparison. Only 1 family company from the sample 
performs more risky financing strategy and uses higher debt ratio than companies from the basis 
for comparison. 
Keywords: family business; growth; financing
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