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Streszczenia / Summary 

PRAWO – THE LAW

Jacek BERNAL
Doktorant w Katedrze Prawa Karnego, Zakład Nauki o Przestępstwie,  
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki; Poland 
e-mail: jacek.bernal@gmail.com 

Dopuszczalność orzekania kary wolnościowej na poDstawie art. 37a k.k. 
a instytucja występku o charakterze chuligańskim

(Streszczenie)
W artykule omówiono problematykę dotyczącą możliwości zastosowania art. 37a k.k., 

przewidującego możliwość zamiany kary pozbawienia wolności na kary o charakterze wolno-
ściowym, który obowiązuje od 1 lipca 2015 roku, w wypadku popełnienia występku o charakterze 
chuligańskim. Analizie poddano wprowadzony art. 37a k.k., a w szczególności kwestie dotyczące 
charakteru tego przepisu jako normy przednawiasowej wpływającej na zagrożenie ustawowe prze-
pisów zrębowych. W konkluzji wskazano, że poprzez eliminację art. 58 § 4 k.k. i wprowadzanie 
art. 37a k.k. jest możliwe zastosowanie grzywny albo kary ograniczenia wolności w przypadku 
sprawców występków o charakterze chuligańskim.
Słowa kluczowe: art. 37a k.k.; art. 58 § 4 k.k.; ustawowe zagrożenie; dyrektywy wymiaru kary; 
zamiana kary pozbawienia wolności

aDmissibility rule of libertarian punishment on the basis of article 37a  
of the criminal coDe anD the institution of vice hooligan

(Summary)
The article discusses the issues concerning the applicability of Article 37a Criminal Code, provid-
ing the possibility of commutation of the sentence of imprisonment for a penalty to be libertarian, 
which came into force on 1 July 2015, in case of committing a transgression of a hooligan. A new 
Article 37a Criminal Code, and in particular the issues concerning the nature of that provision as 
a standard of “beforebracket” influencing the threat of statutory regulations of the framework. The 
conclusion was that by eliminating Article 58 § 4 Criminal Code and the introduction of Article 
37a Criminal Code it is possible to use fines and penalties of restriction of liberty for perpetrators 
of crimes of a hooligan.
Keywords: Article 37a Criminal Code; Article 58 § 4 Criminal Code; statutory risk; directive 
sentencing; commutation of the sentence of imprisonmen
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Przemysław DĄBROWSKI
Dr hab., prof. UWM, Katedra Historii Prawa Polskiego i Filozofii Prawa,  
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Poland 
e-mail: przemyslaw.dabrowski@uwm.edu.pl 

geneza ligi morskiej i kolonialnej w wilnie – struktura prawna  
i Działalność w okresie DwuDziestolecia mięDzywojennego

(Streszczenie)
Liga Morska i Kolonialna, działająca wcześniej jako Liga Morska i Rzeczna, znacznie przyczyniła 
się do rozwoju społecznej, kulturalnej i oświatowej działalności na terenie Wileńszczyzny. Brak 
dotychczasowych badań w tym zakresie był zasadniczą przyczyną podjęcia próby scharakteryzo-
wania tych obszarów. Stało się to możliwe dzięki zastosowanej metodzie historycznoprawnej. Liga 
Morska i Rzeczna oraz Liga Morska i Kolonialna były organizacjami apolitycznymi. Ich działania 
koncentrowały się na angażowaniu w szereg inicjatyw o charakterze kulturalnym i edukacyjnym 
w regionie. Dopiero w latach 30. XX wieku skupiono się na kwestiach bezpieczeństwa państwa 
polskiego oraz podkreślano znaczenie kolonializmu jako strategii rozwoju państwa. 
Słowa kluczowe: działalność kulturalna i oświatowa; kolonializm; Liga Morska i Rzeczna

genesis of maritime anD colonial league in vilnius – legal structure  
anD activities in the interwar perioD

(Summary)
Maritime and Colonial League, working initially as the Maritime and River League, greatly con-
tributed to the revival of social, culture and education activity in the Vilnius region. No previous 
studies in this area, was the principal reason for the adoption of attempts to characterize these 
areas. This is made possible by the historical legal method. Maritime and River League and Mari-
time and Colonial League were apolitical organizations. Their activities focused on engaging in 
a number of cultural and educational initiatives in the region. It was only in the thirties focused 
on security issues of the Polish state, and stressed the importance of colonialism, as a strategy for 
development of the state. 
Keywords: cultural and educational activities; colonialism; Maritime and River League
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Izabela JĘDRZEJOWSKA-SCHIFFAUER
Dr, Institute of Social and Humane Sciences, Faculty of Finance and Management,  
WSB University in Wroclaw; Poland
e-mail: izabela.schiffauer@wsb.wroclaw.pl 

juDicial Dialogue on the ecb’s omt Decision:  
from autopoietic Discourse to legal leveraging

(Summary)
The present contribution looks into selected aspects of the Bundesverfassungsgericht’s request for 
a preliminary ruling regarding the European Central Bank’s OMT Decision of September 2012 and 
the subsequent ruling in that regard by the Court of Justice of the EU (CJEU). The author focuses 
not exclusively on the legal and economic ramifications of the judicial dialogue between the Ger-
man court and the CJEU on the ECB’s OMT programme, but attempts to foreground political and 
societal anchoring behind the argumentation developed by both Courts. The main contention of 
this paper is that the instances of legal leveraging eminent in the CJUE’s jurisprudence stem from 
the mismatch between the ‘conventional’ legal reading of relevant provisions on the economic and 
monetary union on the one hand and most recent developments in EU/Eurozone economic govern-
ance, notably in response to the economic crisis, on the other. The author also points out that by its 
OMT Decision the ECB effected a qualitative change in the function it has vis-à-vis bondholders, 
namely, given the restrains of EU law, that of shadowing a lender of last resort.
Keywords: ECB’s OMT decision; interpretation of EU law; the CJEU; preliminary ruling; 
Bundesverfassungsgericht

orzecznictwo Dotyczące Decyzji ebc w sprawie omt:  
mięDzy autopoezą a zastosowaniem Dźwigni prawnej

(Streszczenie)
Niniejszy artykuł przybliża wybrane aspekty pytania prejudycjalnego skierowanego do Trybunału 
Sprawiedliwości UE (TSUE) przez Niemiecki Trybunał Konstytucyjny (Bundesverfassungsge-
richt) dotyczącego decyzji Europejskiego Banku Centralnego z września 2012 roku w sprawie 
bezwarunkowych transakcji monetarnych Eurosystemu na wtórnych rynkach obligacji skarbowych 
(decyzja w sprawie OMT), jak też późniejsze orzeczenie TSUE w tym zakresie. Autorka omawia 
prawno-ekonomiczne aspekty dialogu między niemieckim sądem i TSUE w sprawie programu 
OMT, zwracając jednocześnie uwagę na polityczno-społeczne uwarunkowania wykładni prawa 
sformułowanej w argumentacji obydwu sądów. Główną tezą artykułu jest twierdzenie, iż zastosowa-
nie dźwigni prawnej (legal leveraging) w argumentacji sformułowanej przez TSUE wynika z roz-
bieżności pomiędzy „tradycyjną” wykładnią przepisów dotyczących unii gospodarczej i walutowej 
a stale zmieniających się realiów zarządzania gospodarczego w UE/strefie euro, w szczególności 
w odpowiedzi na kryzys gospodarczy. Autorka akcentuje ponadto jakościową zmianę w funkcji 
EBC wobec posiadaczy obligacji skarbowych w efekcie decyzji OMT. W percepcji tych ostatnich 
EBC będzie funkcjonował jako de facto pożyczkodawca ostatniej instancji, jednakże, zważywszy 
na ograniczenia wynikające z obecnie obowiązującego prawa UE, EBC będzie pełnił tę funkcję 
jedynie nieoficjalnie.
Słowa kluczowe: decyzja EBC w sprawie OMT; wykładnia prawa UE; TSUE; orzeczenie w trybie 
prejudycjalnym; Bundesverfassungsgericht
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Marek SALAMONOWICZ
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Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Poland 
e-mail: mareksalamonowicz@wp.pl; 

DochoDy nauczycieli akaDemickich z praw Do utworów pracowniczych  
I ICH OPODATKOWANIE

(Streszczenie)
Znaczną część wynagrodzenia nauczycieli akademickich stanowi honorarium za przeniesienie na 
uczelnię autorskich praw majątkowych do utworów pracowniczych. W przepisach ustawy – Prawo 
autorskie wyraźnie wymieniono utwory; zajęcia dydaktyczne także mogą być utworami, gdy mają 
twórczy i indywidualny charakter. Za korzystanie lub zbycie autorskich praw majątkowych przy-
sługuje honorarium. Jego wyodrębnienie w wynagrodzeniu nauczyciela akademickiego uzasadniają 
głównie przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bo dla takiego rodzaju przychodu 
przewidziano 50% koszty uzyskania.

W opracowaniu przedstawiono różne podejścia uczelni do kwestii regulacji honorarium. Uka-
zano też różne modele (otwarty, zamknięty i pośredni) realizacji uprawnień uczelni w stosunku do 
utworów pracowniczych nauczycieli akademickich, w tym utworów naukowych.
Słowa kluczowe: nauczyciele akademiccy; utwór; ochrona prawno-autorska; przychody z praw 
autorskich; podatek dochodowy od osób fizycznych; koszty uzyskania przychodów

acaDemic teachers’ revenues from transfer anD exploitation  
of copyrights anD its taxation

(Summary)
A significant part of academic teachers remuneration is a honorarium for the transfer or other 
forms of exploitation by the university of copyrights to works-for-hire. While the scientific works 
are explicitly mentioned in the Copyright Act, the legal qualification of didactic activities is com-
plex. These creations can also be works protected by copyrights when they are creative and have 
individual character. For the use or sale of copyrights author is entitled to a honorarium, but the 
need for its specification in academic teachers’ remuneration is mainly justified by the personal 
income tax provisions. For this kind of revenue the increased 50% rate of deductible income costs 
is applicable. The material present variety approaches of universities in regulating honorarium. It 
shows the different models of implementation (open, closed and indirect) in exercise of the powers 
of universities in relation to academic teachers’ works, including scientific works.
Keywords: academics; work-for-hire; copyright protection; income from copyrights; personal 
income tax; deductible expenses
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Татьяна Владимировна САХНОВА
Doktor nauk prawnych, profesor, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Sybirskiego 
Uniwersytetu Federalnego w Krasnojarsku;  
доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой гражданского процесса 
Сибирского федерального университета; Russia  
e-mail: civil.law.process@gmail.com 

Исковость: в поИсках утраченного?
(Summary)

[Actionability – In Search of the Lost?]
Since the 19th c. Actionability is traditional category that serves to explain the origin of the action 
from the one side and to explain the concept of the procedural protection in general from the 
another one. Modern science of procedural law in Russia as well as the Russian legislator virtually 
do not recognise it. In the opinion of the author such conduct is improper. Actionability and its 
understanding are the key prerequisites that enable the creation of the fully efficient legal solutions. 
The methodology of the actionability is simultaneously the methodology of mutual cooperation 
of the substantive and procedural laws, the methodology of understanding the essence of the court 
procedure. For that reason the actionability is necessary condition of the legislative moves and their 
systematisation. This assumption was analysed in the article both in a historical aspect and from 
the perspective of the contemporary Russian law and the projects of its amendment.
Keywords: actionability; procedural law; Russian law

zaskarżalność – w poszukiwaniu utraconego?

(Streszczenie)
Zaskarżalność jest od XIX wieku tradycyjną kategorią, która służy wyjaśnieniu z jednej strony 
powstania actio, a z drugiej, ochrony procesowej w ogóle. W Rosji współczesna doktryna prawa 
procesowego oraz ustawodawca prawie jej nie uwzględniają. Taka postawa jest zdaniem autorki nie-
właściwa. Zaskarżalność i jej rozumienie są jednymi z przesłanek stworzenia w pełni efektywnych 
rozwiązań prawnych. Metodologia zaskarżalności jest metodologią wzajemnego współdziałania 
prawa materialnego i procesowego, rozumienia istoty procedury sądowej. Z tego powodu uwzględ-
nienie kwestii zaskarżalności jest koniecznym warunkiem działań ustawodawczych, a także ich 
systematyzacji. To założenie zostało w artykule zanalizowane zarówno w aspekcie historycznym, jak 
i z uwzględnieniem współczesnych rosyjskich rozwiązań prawnych oraz projektów ich nowelizacji.
Słowa kluczowe: zaskarżalność; prawo procesowe; prawo rosyjskie
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Gintaras ŠVEDAS
Habilitated doctor of law sciences, Professor, Head of the Criminal Justice Department,  
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the tenDencies anD issues of transposing eu law  
to the general part of lithuanian criminal coDe

(Summary)
This article deals with the theoretical and practical issues of transposing European Union law 
to the General Part of the Lithuanian Criminal Code, as well as certain aspects of the European 
Union criminal law that make serious influence on the Lithuanian criminal law and may create 
problems in the future.
Keywords: EU law; criminal law; Lithuanian Criminal Code

tenDencje i problemy związane z wDrożeniem prawa unijnego  
Do części ogólnej litewskiego koDeksu karnego

(Streszczenie)
Artykuł dotyczy teoretycznych i praktycznych kwestii związanych z wdrożeniem prawa unijnego 
do Części ogólnej litewskiego Kodeksu Karnego, jak również niektórych aspektów unijnego 
prawa karnego. Prawo to w istotny sposób wpływa na litewskie prawo karne, co może wywołać 
określone problemy w przyszłości.
Słowa kluczowe: prawo Unii Europejskiej; prawo karne; litewski Kodeks Karny
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kaDry wojskowej służby wymiaru sprawieDliwości i ich szkolenie w polsce 
w okresie mięDzywojennym – poDstawy prawne

(Streszczenie)
Formujące się po 1918 roku polskie sądownictwo wojskowe potrzebowało kadr sędziowskich 
i prokuratorskich. W pierwszej kolejności w szeregi kadr sądowych i prokuratorskich weszli 
polscy prawnicy wojskowi, służący w sądach polowych armii byłych zaborców. Dążąc jednak 
do jednolitości całego korpusu służby sprawiedliwości, już od pierwszych dni funkcjonowania 
wojskowego wymiaru sprawiedliwości starano się przyjmować do wojska młodych prawników. 
Proces ich kształcenia regulowany był przez szereg aktów prawa wojskowego i instrukcji służbo-
wych, które w sposób szczegółowy określały zarówno przebieg aplikacji wojskowej, jak i samego 
egzaminowania przyszłych sędziów i prokuratorów wojskowych. Wojsko stawiało jednak przede 
wszystkim na praktyczne przygotowanie, dlatego kariera prawnicza młodych oficerów sądowych 
rozpoczynała się od asystentury. W ówczesnym sądownictwie wojskowym istotne miejsce zaj-
mowali także ławnicy.
Słowa kluczowe: sądownictwo wojskowe; II Rzeczypospolita; prawo wojskowe

polish army lawyers anD their eDucation of the interwar perioD – law basics

(Summary)
From the early beginning, polish military justice system needed well educated lawyers. First polish 
military judges and prosecutors came from armies of former polish invaders, especially Austrian 
and German. It was obvious that polish military courts will need an educations system for future 
military lawyers. That’s why many legal acts were prepared. New military judicial internship was 
concentrated on practice, that’s why young military lawyers started their career as assistants of 
military judges. In the contemporary, military jurisdiction also lay judges took the essential place.
Keywords: military jurisdiction; Second Polish Republic; military law
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behemot i lewiatan w oceanie polityczności.  
carl schmitt: przestrzeń, prawo, polityka

część ii

(Streszczenie)
Autor analizuje koncepcję Carla Schmitta o opozycji pomiędzy lądem i morzem jako uniwersalnym 
prawie historii. Według autora Nomos der Erde historia świata jest historią wojen toczonych przez 
potęgi morskie przeciwko potęgom lądowym lub kontynentalnym oraz wojen potęg lądowych 
przeciwko potęgom morskim lub oceanicznym. Używa przy tym symboli biblijnych, by opisać 
ten historyczny konflikt: potęgi lądowe są symbolicznie reprezentowane przez Behemota, bestię 
lądową, podczas gdy potęgi morskie są przedstawiane jako Lewiatan, potwór morski. Autor ar-
gumentuje, że epoka wielkich odkryć geograficznych dała początek nowej erze wojen pomiędzy 
talassokracją i telurokracją. Według Schmitta ta przestrzenna rewolucja wyzwoliła fundamentalne 
siły historii wprowadzając nowe ziemie i nowe morza w obszar ludzkiej świadomości. Proces 
kolonizacji Nowego Świata wywołał konflikt pomiędzy lądowym katolicyzmem, a morskim 
protestantyzmem, pomiędzy państwem suwerennym i państwem liberalnym oraz dwiema wizjami 
prawa międzynarodowego.
Słowa kluczowe: Schmitt; geopolityka; prawo międzynarodowe; rewolucja przestrzenna; prawo 
wojny

behemoth anD leviathan in the ocean of the political. carl schmittt:  
space, law, politics. part 2

(Summary)
The Author analyses Carl Schmitt’s concept of the opposition between land and sea as a universal 
historical construct. According to the author of Nomos der Erde world history is the history of 
wars waged by maritime powers against land or continental powers and by land powers against 
sea or maritime powers. He uses biblical symbols to denote this historical conflict: a land power is 
symbolically represented as a giant land beast Behemoth, while a maritime power is portrayed as 
a giant sea beast Leviathan. The Author argues that the Age of Discovery marked the beginning of 
a new era of war between talassocracy and telurocracy. According to Schmitt, this spatial revolu-
tion constituted a part of the fundamental forces of history, which bring new lands and new seas 
into human awareness. The process of the colonization of the New World by Europeans included 
a struggle between terrestrial Catholicism and maritime Protestantism, between the sovereign state 
and the liberal state as well as two kinds of international law.
Słowa kluczowe: Schmitt; geopolitics; international law; spatial revolution; law of war
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ochrona następcy prawnego wynikająca z interpretacji poDatkowej –  
glosa Do wyroku nsa z 17.11.2015 roku, ii fsk 2085/13

(Streszczenie)
Przedmiotem glosowanego orzeczenia są granice ochrony prawnej związanej z wydaną interpre-
tacją indywidualną prawa podatkowego, o którą wnioskowała spółka przekształcana. Zdaniem 
Naczelnego Sądu Administracyjnego skoro spółka przekształcana uzyskała pozytywną interpretację, 
określającą korzystne dla podatnika skutki podatkowe, to ochrona prawna związana z interpre-
tacją przechodzi na następcę prawnego tylko wtedy, gdy spółka przekształcana zastosowała się 
do zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku przed datą przekształcenia. Zdaniem glosatora, 
NSA w sposób poprawny uzasadnił brak możliwości sukcesji prawa ochronnego związanego 
z interpretacją tym, iż wspomniane prawo ochronne jest prawem warunkowym uzależnionym od 
zachowania podatnika. Należy stwierdzić, że taka teza nie przeczy zasadzie generalnej sukcesji 
praw i obowiązków podatkowych na podmiot przekształcony, gdyż nie jest to reguła bezwzględna, 
na którą nie ma wpływu postępowanie spółki przekształcanej. 
Słowa kluczowe: interpretacja indywidualna; przekształcenie spółki kapitałowej; sukcesja uni-
wersalna

protection of the successor in the tax interpretation – gloss to the supreme 
aDministrative court verDict from 17TH november 2015, ii fsk 2085/13 

(Summary)
The subject of commented decisions are boundaries of legal protection of an individuals tax inter-
pretation is issued, which claimed the company converted. According to the Supreme Administra-
tive Court if the company converted to received a positive tax interpretation, specyfing the benefit 
tax effects for the taxpayer, legal protection related to interpretation pass to the successor in the 
title only when the company converted followed the future events described in the application 
before the date of converting. In comentator view, the Supreme Administrative Court explained 
the impossibility of the succession rights of protection associated with the interpretation that these 
protective law is dependent on the taxpayer to preserve conditional law. It should be noted that 
this thesis does not negate the general principle of succession to the rights and obligations of the 
principal tax transformed since it is not an absolute rule, which isn’t affected by the proceedings 
of the company resolved.
Keywords: individual tax ruling; conversion of capital company; universal succession
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czynniki Determinujące kurs euro  
wobec Dolara amerykańskiego (usD/eur) w Długim okresie

(Streszczenie)
W artykule prezentuje się wyniki badań nad czynnikami determinującymi kształtowanie się 
kursu walutowego USD/EUR w długim okresie. Podstawą analizy był model Frenkela–Bilsona 
i zbudowany na jego podstawie model ekonometryczny. W badaniach sformułowano hipotezę, 
że kształtowanie się kursu walutowego USD/EUR w długim okresie jest zdeterminowane przez 
zmiany podaży pieniądza M1 w obszarze euro i w Stanach Zjednoczonych Ameryki, zmiany 
tempa wzrostu PKB w obszarze euro i Stanach Zjednoczonych Ameryki, zmiany rentowności 
długoterminowych obligacji skarbowych w obszarze euro i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 
Rezultaty analizy z wykorzystaniem modelu ekonometrycznego potwierdziły powyższe hipotezy 
z wyjątkiem oddziaływania zmian tempa wzrostu PKB.
Słowa kluczowe: kurs walutowy; model Frenkela–Bilsona; agregaty pieniężne; model ekonome-
tryczny

Determinants of euro against us Dollar rate of exchange (usD/eur)  
in the long run

(Summary)
The paper is the results of research which aim have been to answer the question: what factors 
determine and how strong influence the rate of exchange USD/EUR in the run period. In research 
used Frenkel–Bilson model and built on this base econometric model. In research was formulated 
hypothesis that rate of exchange USD/EUR is determined in economic and statistically significant 
way by following factors: M1 money supply in the euro area and in USA, changes of GDP rate of 
growth in euro area and USA, changes of long term treasury bonds’ yield to maturity in the euro 
area and USA. The results of research confirm that existing presented above hypothesis, with the 
exception of changes of GDP rate of growth influence.
Keywords: currency rate of Exchange; Frenkel–Bilson model; monetary aggregates; econometric 
model
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the Development of alternative strategies for the issuers  
of unit-linkeD life insurance contracts with investment guarantees

(Summary)

One of the consequences of the financial markets’ development, and implicitly of insurance markets, 
has been the emergence of unit-linked life insurance products in the last two decades. Unit-linked 
contracts are life insurance policies with investment components. Due to the financial instability 
caused by the Global Crisis and the amplification of market competitiveness, insurers from inter-
national markets have started to incorporate guarantees in unit-linked products. So a unit-linked 
life insurance policy with an asset value guarantee is an insurance policy whose benefit payable on 
death or at maturity consists of the greater of some guaranteed amount and the value of the units 
from the investment funds. One of the most challenging issues concerns the pricing of minimum 
death benefit and maturity benefit guarantees and the establishment of proper reserves for these 
guarantees. Although the Romanian legislation authorizes the Romanian insurers to offer unit-
linked contracts without investment guarantees, this research provides a proposal of a theoretical 
and empirical basis for pricing and assessing unit-linked insurance contracts with incorporated 
investment guarantees. Therefore the model provides a theoretical framework for valuing these 
investment guarantees. Our findings reveal that the investment policy is optimal in that it provides 
the Romanian insurance company with a hedging strategy against the investment risk connected 
with these benefit guarantees.
Keywords: unit-linked products; investment guarantees; Black–Scholes–Merton Model; theory 
of options; equilibrium prices

rozwój alternatywnych strategii Dla emitentów polis ubezpieczeniowych  
typu unit-linkeD z gwarancją inwestycyji

(Streszczenie)
Jedną z konsekwencji rozwoju rynków finansowych oraz pośrednio rynku ubezpieczeń było 
pojawienie się w ciągu ostatnich dwóch dekad ubezpieczeń na życie typu unit-linked. Umowy 
unit-linked są polisami na życie z komponentem inwestycyjnym. Ze względu na niestabilność 
finansową spowodowaną światowym kryzysem i wzmocnienie konkurencji rynkowej, ubezpie-
czyciele na rynkach międzynarodowych załączają gwarancje typu unit-linked do oferowanych 
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produktów. Polisa unit-linked z gwarancją wkładu jest polisą, w której świadczenie na wypadek 
śmierci lub terminu zapadalności składa się z kwoty większej niż gwarantowana oraz wartości 
jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Kwestię problematyczną stanowi mini-
malna wysokość świadczenia gwarantowanego na wypadek śmierci lub terminu zapadalności 
oraz ustanowienie odpowiednich rezerw dla tych gwarancji. Chociaż rumuńskie ustawodawstwo 
umożliwia rumuńskim ubezpieczycielom oferowanie umów typu unit-linked bez gwarancji inwe-
stycyjnych, niniejszy artykuł przedstawia propozycję wyceny polis ubezpieczeniowych unit-linked 
na gruncie teorii i badań empirycznych. Zaproponowany model uwzględnia ramy teoretyczne dla 
wyceny wartości gwarancji. Wyniki wskazują, że polityka inwestycyjna w zakresie tego rodzaju 
produktów jest zoptymalizowana i pozwala rumuńskim ubezpieczycielom na ograniczenie ryzyka 
inwestycyjnego związanego z gwarantowaniem świadczeń.
Słowa kluczowe: produkty unit-linked; gwarancja inwestycji; model Blacka–Scholesa–Mertona; 
teoria opcji; cena równowagi rynkowej
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inDeks reguł fiskalnych jako miara jakości  
reguł fiskalnych w unii europejskiej

(Streszczenie)
Celem artykułu jest analiza ewolucji narodowych reguł fiskalnych w Unii Europejskiej w latach 
2000–2014, przede wszystkim w zakresie zmian jakości tych reguł. Do realizacji zdefiniowanego 
powyżej celu wykorzystano indeksy reguł fiskalnych skonstruowane dla 28 krajów Unii Europejskiej 
dla każdego roku okresu 2000–2014. Indeksy te mierzą jakość reguł fiskalnych w poszczególnych 
krajach, pozwalając jednocześnie obserwować zmiany jakości reguł w analizowanym okresie. 
Sformułowana została hipoteza, że w okresie 2000–2014 w krajach Unii Europejskiej rosły wartości 
indeksów reguł fiskalnych, co znaczy, że ulegała poprawie jakość reguł, zwłaszcza po rozpoczęciu 
kryzysu ekonomicznego. Przeprowadzone analizy pozwoliły pozytywnie zweryfikować postawio-
ną hipotezę. Jednocześnie jednak stwierdzono, że cechy instytucjonalne reguł, decydujące o ich 
wysokiej lub niskiej jakości, wciąż znacząco różnią się pomiędzy krajami.
Słowa kluczowe: kryzys ekonomiczny; polityka fiskalna; reguły fiskalne narodowe i ponadnaro-
dowe; indeks reguł fiskalnych

fiscal rules inDex as a measure of Quality of fiscal rules

(Summary)
The aim of the paper is to analyse the evolution of national fiscal rules in the European Union 
in the period 2000–2014, with particular emphasis put on changes in the quality of these rules in 
time. To achieve such a defined goal, indices of fiscal rules were constructed for 28 countries of 
the European Union for the years 2000–2014. These indices measure the quality of fiscal rules 
using various criteria (and the features within each criterion), which characterize the rules in use in 
different countries. Various levels of those indices reflect the diverse quality of fiscal rules used in 
the EU countries in the period of investigation. The hypothesis was formulated that in the analysed 
period in the European Union countries the indices of fiscal rules were increasing systematically, 
which means that those countries were improving quality of fiscal rules in use, especially after the 
beginning of economic crisis. The investigation gave evidence that the hypothesis could be proved.
Keywords: economic crisis; fiscal policy; national and sub-national fiscal rules; fiscal rules index



14 Streszczenia  / Summary

Wacław JARMOŁOWICZ
Prof. dr hab., prof. zw. WSB, Instytut Finansów, 
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Poland  
e-mail: waclaw.jarmolowicz@ue.poznan.pl; 
Sławomir KUŹMAR
Dr, Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Poland; 
e-mail: slawomir.kuzmar@ue.poznan.pl; 

innowacje w regionach unii europejskiej w latach 2000–2011

(Streszczenie)
Przedmiotem artykułu jest ocena stanu oraz stopnia przestrzennej koncentracji działalności inno-
wacyjnej w regionach Unii Europejskiej w latach 2000–2011. W odniesieniu do prowadzonych 
rozważań definicyjnych, a także powszechnej praktyki stosowanej w literaturze ekonomicznej, au-
torzy za podstawową miarę innowacji przyjmują liczbę zgłaszanych patentów. Z przeprowadzonych 
analiz wynika, że poziom i dynamika innowacji, a także poziom ich koncentracji w analizowanych 
regionach UE oraz w przyjętym okresie ulegały istotnym zmianom. Ponadto analiza autokorelacji 
przestrzennej prowadzona w oparciu o statystykę I Morana, wykazała, że działalność innowacyjna 
w badanych regionach ma tendencje nie tylko do koncentrowania się w poszczególnych regionach (na 
co wskazują wysokie wartości współczynnika Giniego), ale również w określonych grupach regionów.
Słowa kluczowe: innowacje; patenty; rozwój regionalny; prace badawczo-rozwojowe

innovations in european union regions in 2000–2011 

(Summary)
The purpose of this paper is to try to evaluate the level and degree of spatial concentration 

of innovative activities in the European Union regions over the period 2000–2011. In accordance 
with conducted studies on definitions, as well as, a common practice present in the economic lit-
erature, authors decided to use the patent data as a measure of innovative activities. The conducted 
research indicate that the level and concentration of innovations in the EU regions was changing 
significantly. Moreover, the spatial autocorrelation analysis based on I Moran’s statistic showed 
that the innovative activities were concentrated not only in particular regions (which was proved 
by high values of Gini index) but also in groups of regions. 
Keywords: innovations; patents; research and development; regional development
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publiczne czy niepubliczne zakłaDy opieki zDrowotnej –  
analiza porównawcza

(Streszczenie)
W wyniku transformacji systemu ochrony zdrowia placówki medyczne przekształcone zostały 
w samodzielne jednostki, których funkcjonowanie oparte jest na rachunku ekonomicznym, czyli 
stały się podmiotami gry rynkowej.

Publiczna służba zdrowia często przegrywa z prywatną. Lecznice są generalnie źle zarządza-
ne i często zadłużone. Do tego z roku na rok pieniędzy jest w budżecie coraz mniej. Dyrektorzy 
często stoją przed dylematem: czy leczyć pacjentów i dalej się zadłużać, czy odmawiać leczenia 
i odsyłać ich do innych placówek.

W ostatnim okresie obserwujemy, że większość publicznych podmiotów ma kłopoty finansowe. 
Równocześnie bardzo dynamicznie rozwija się sektor niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

Celem pracy jest ocena funkcjonowania placówek służby zdrowia poprzez przeprowadzenie 
analizy porównawczej sytuacji finansowej dwóch zakładów opieki medycznej – jednego podmiotu 
publicznego i jednego podmiotu niepublicznego. Jest to analiza typu case-study, w której wyko-
rzystano sprawozdania finansowe badanych podmiotów.
Słowa kluczowe: prywatna, publiczna opieka zdrowotna; analiza finansowa

public or nonpublichealth care organizations – comparative analysis

(Streszczenie)
As you know, as a result of the transformation of the health system medical centers have been 
transformed into independent units whose functioning is based on economic calculation, that is, 
become actors of the market game .

Public health services often losing out to private. Clinics are generally poorly managed, they 
are often in debt. For this year the money is in the budget less and less. Directors often face a di-
lemma: refer patients or further into debt.

In the recent period we observe that most public units have financial problems. At the same 
time develops non-public sector of health care.

The aim of the study is a comparative analysis of the financial situation of 2 medical care 
institutions – 1 public entity and 1 non-public entity. This is the analysis of the case- study , which 
uses the financial statements of companies surveyed.
Keywords: private; public health care organizations; financial analysis
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occupational segregation on the polish labour market  
in the years 2004–2014

(Summary)
The article undertakes the issue of the occupational segregation on the Polish labour market in the 
years 1994–2014. At the beginning, the analysis focuses on the main theoretical aspects of discussed 
phenomenon, including theories of economic discrimination against women. Secondly, the article 
shows the statistical and economic analysis of both dimensions of the occupational segregation: 
the vertical and the horizontal one, in the context of the Polish labour market in research period. 
Next, it shows the occupational segregation in the light of public opinion polls. In conclusion, the 
main aims of the paper and research hypotheses are verified within conducted analysis.
Keywords: segregation; labour market; women; sex

zjawisko segregacji zawoDowej na polskim rynku pracy w latach 2004–2014

(Streszczenie)
Celem głównym artykułu jest prezentacja, analiza i ocena zjawiska segregacji zawodowej na polskim 
rynku pracy w latach 2004–2014. Przyjęto hipotezę badawczą o tym, że struktura zatrudnienia 
na polskim rynku pracy w badanym okresie cechowała się występowaniem poziomej i pionowej 
segregacji zawodowej kobiet i mężczyzn. Ponadto, występowanie tych zjawisk miało charakter 
długoterminowy i stosunkowo stabilny.

Struktura artykułu jest następująca. W pierwszej kolejności przedstawiono ideę i rozwój teorii 
segregacji zawodowej (w ujęciu poziomym i pionowym). Następnie dokonano analizy i oceny 
polskiego rynku pracy ze wskazaniem na przejawy występowania poziomej segregacji zawodowej 
w oparciu o dane statystyczne dotyczące poziomu i struktury pracujących według płci i sekcji 
PKD. Zbadano również i oceniono poziom i strukturę zatrudnienia według płci i grup zawodowych 
w aspekcie występowania zjawiska pionowej segregacji zawodowej. W dalszej części rozważania 
rozszerzono o wyniki badań opinii społecznej oraz zaprezentowano wnioski.
Słowa kluczowe: segregacja zawodowa; rynek pracy; kobiety; płeć
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wyzwanie innowacyjne Dla gospoDarek unii  
europejskiej w świetle strategii europa 2020

(Streszczenie)
Celem artykułu jest wyjaśnienie istoty Strategii Europa 2020 ze szczególnym uwzględnieniem 
projektów rozwojowych w dziedzinie innowacyjności, dokonanie oceny poziomu innowacyjności 
gospodarek unijnych na tle USA, Japonii i Korei Płd., a także odpowiedź na pytanie dotyczące 
warunków rozwoju innowacyjności unijnego obszaru gospodarczego w świetle celów programo-
wych Strategii.

Artykuł składa się z trzech części. W części pierwszej przedstawione są istota i założenia 
Strategii Europa 2020. Część druga zawiera analizę poziomu innowacyjności gospodarek Unii Euro-
pejskiej w porównaniu z USA, Japonią i Koreą Płd. W części trzeciej rozważania koncentrują się na 
przedstawieniu uwarunkowań i perspektyw rozwoju innowacyjności gospodarek Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: wynalazek; innowacja; luka innowacyjna; gospodarka oparta na wiedzy; 
działalność B+R

innovative challenge for eu economies in light of the europe 2020 strategy

(Summary)
The purpose of this paper is to explain the essence of the Europe 2020 Strategy, with particular 
emphasis on development projects in the field of innovation; to assess the level of innovation in 
the EU economies in comparison to the U.S., Japan and South Korea, and to describe the condi-
tions for the development of the EU economic area in light of the Strategy program objectives.

The paper consists of three parts. The first part outlines the essence and objectives of the Eu-
rope 2020 Strategy. The second part contains an analysis of the level of innovativeness of the 
EU economies compared with U.S., Japan and South Korea. The third part focuses on the conditions 
and prospects for the development of innovative economies in the European Union.
Keywords: invention; innovation; innovation gap; knowledge – based economy; R+D activity
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wschoDnioeuropejskie transformacje. wzrost pkb w czasie  
jako miara sukcesu transformacji

(Streszczenie)
Przyrost PKB w czasie jest powszechnie stosowaną miarą sukcesu transformacji, stosują ją również 
badacze procesów transformacyjnych. PKB jest krytykowany jako wskaźnik dobrobytu społecz-
nego, ale niewiele podejmowano prób alternatywnego pomiaru efektów transformacji. Niniejszy 
artykuł poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy wzrost PKB w czasie jest przydatny jako miara 
efektu transformacji, a więc, czy wiąże się z tymi aspektami, które są ważne w transformacji (np. 
demokratyzacją, przemianami w obszarze wartości, kapitałem społecznym itp.).

Transformacja w Europie Wschodniej ma swoją specyfikę, która polega, m.in. na równoległym 
przebiegu kilku procesów transformacyjnych, do których należy budowa narodu politycznego. 
Biorąc pod uwagę ustalenia różnych autorów, można postawić hipotezę, że niedokończony proces 
kształtowania się tożsamości narodowej przeszkadza w transformacji. Hipoteza ta została potwier-
dzona w odniesieniu do procesów demokratyzacji, jednak zbadanie, czy (obywatelska) tożsamość 
narodowa oddziałuje na wzrost gospodarczy napotyka na poważny problem w postaci braku 
odpowiedniego wskaźnika tej tożsamości. W artykule podjęto próbę weryfikacji przedstawionej 
hipotezy z wykorzystaniem wskaźnika tożsamości narodowej z European Values Survey, choć – ze 
względu na zakres tematyczny tego sondażu – wskaźnik ten jest niedoskonały. Uzyskano obiecu-
jące wyniki, choć niekonkluzywne ze względu na zastosowany wskaźnik tożsamości. Zadaniem 
dla przyszłych badaczy jest opracowanie odpowiedniego wskaźnika pozwalającego na ilościowe 
ujęcie stopnia ukształtowania narodu politycznego.
Słowa kluczowe: efekty transformacji systemowej; Europa Wschodnia; wzrost gospodarczy; 
kapitał społeczny; spójność społeczna; tożsamość narodowa

east-european transformations. gDp growth over time as a measure  
of the transformation success

(Summary)
GDP growth over time is a widely used measure of the transformation outcome, which is easily 
accessible and cross-country comparable. GDP has been criticized as an indicator of social welfare, 
but little attempt was made to develop the alternative measure of the transformation outcomes. 
The article seeks to answer the question whether GDP growth over time is useful to assess the 
transformation outcomes.

Transformation in Eastern Europe has its own characteristics, since it involves several parallel 
transformation processes among which there is formation of political nation. Given the findings 
of various authors regarding the course of Eastern European systemic transformation, one can 
hypothesize that the unfinished process of shaping national identity hinders transformation. This 
hypothesis had been confirmed with regard to the processes of democratization, but it is difficult 
to examine the possible relationship between the (civic) national identity and economic growth 
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because of lack of appropriate indicators of identity. The article presents an attempt to test the hy-
pothesis on the basis of national identity measure constructed on the base of the European Values 
Survey, although due to the scope of EVS, this indicator is imperfect. The results are promising, 
however not conclusive due to the quality of national identity index. It can be a task for a future 
research project to find a relevant measure that can quantify the stage of national identity formation.
Keywords: systemic transformation outcomes; Eastern Europe; economic growth; social capital; 
social cohesion; national identity
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zmiany sektorowej struktury pracujących w polsce  
na tle innych krajów unii europejskiej 28 w latach 2005–2014

(Streszczenie)
Celem opracowania jest charakterystyka i ocena sektorowej struktury pracujących w Polsce na 
tle innych państw UE-28 w latach 2005–2014. Podstawą realizacji celu jest analiza porównawcza 
wskaźników zatrudnienia, zmian udziału pracujących w sektorze prywatnym i publicznym oraz 
określenie miejsca Polski w rankingu państw członkowskich z punktu widzenia zmian struktury 
pracujących w trzech sektorach gospodarki (rolniczym, przemysłowym i usługowym).

Przeprowadzone analizy pozwoliły pozytywnie ocenić wzrost wskaźników zatrudnienia 
w Polsce i zaobserwować pewną poprawę pozycji kraju w rankingu państw UE-28. Za korzystny 
dla polskiej gospodarki należy uznać wzrost udziału pracujących w sektorze prywatnym. Natomiast 
na tle innych państw UE-28 strukturę pracujących według trzech sektorów gospodarki w Polsce 
należy uznać za dość przestarzałą, o czym świadczy zbyt wysoki udział pracujących w rolnictwie 
i stosunkowo niski w usługach.
Słowa kluczowe: pracujący; wskaźniki zatrudnienia; pracujący w sektorach własności; pracujący 
według sektorów ekonomicznych

changes of the sectoral employment structure in polanD as compareD  
with other eu countries in the years 2005–2014 

(Summary)
The goal of the paper is to analyse and assess sectoral employment structure in Poland as com-
pared with other EU countries in the years 2005–2014. To this purpose a comparative analysis is 
undertaken in such fields as: employment rates, ownership structure of employment and sectoral 
structure of employment.

The research proves there is an increasing tendency of employment rates in Poland leading 
to a better position of Poland in the ranking of the EU countries. It is worth noticing a positive 
tendency to increase a private sector in total employment. However sectoral employment structure 
is outdated in Poland as compared with other EU countries. This is because the Polish shares of 
agriculture are relatively high and the shares of services are relatively low in total employment.
Keywords: employed persons; employment rates; ownership structure of employment; sectoral 
structure of employment
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formy i zakres przekazywanych pracownikom informacji  
w polskich przeDsiębiorstwach

(Streszczenie)
Przekazywane pracownikom informacje stanowią podstawowy element partycypacji pracowniczej, 
a zarazem warunek angażowania się pracowników w rozwiązywanie problemów przedsiębiorstwa. 
Informacje takie mogą być przekazywane pracownikom na dwa sposoby: bezpośrednio bądź za 
pośrednictwem przedstawicielstw pracowniczych. W opracowaniu koncentrowano się głównie na 
drugim z wymienionych sposobów. Najwięcej uwagi poświęcono przekazywaniu informacji radom 
pracowników, wykorzystując rezultaty realizowanego jeszcze projektu badawczego. Analizowano 
również zakres przekazywanych informacji przedstawicielom załogi w radach nadzorczych oraz 
informacje przekazywane pracownikom w przedsiębiorstwach województwa mazowieckiego.
Słowa kluczowe: komunikacja; partycypacja pracownicza; nadzór korporacyjny; przekazywanie 
informacji

forms anD scope of information proviDeD to employees in polish companies

(Summary)
The information provided to employees is an essential element of employee participation, and at the 
same time a prerequisite for their involvement in solving problems of the company. Such informa-
tion may be provided to employees in two ways: directly or through employee representations. The 
study is focused mainly on the latter method. Most attention was paid to providing information to 
works councils, using the results of a research project still under way. The scope of the information 
passed to employee representatives in supervisory boards was also analyzed, as well as information 
provided to employees in enterprises in the Mazowieckie province.
Keywords: communication; workers participation; corporate governance; transfer of information
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aktywność otwartych funDuszy emerytalnych w naDzorze korporacyjnym
(Streszczenie)

Celem artykułu było zaprezentowanie jak OFE wykonują funkcje nadzorcze w spółkach portfelo-
wych, dokonanie analizy uwarunkowań tej działalności oraz ocena jakości wykonywanego nadzoru. 
Przedmiotem analizy była aktywność funduszy emerytalnych na walnych zgromadzeniach spółek 
portfelowych w okresie 2009–2012 i po zmianach ustawowych 2014–2015.

Analiza uwarunkowań prawnych i motywacji do zaangażowania się w nadzór wskazuje, że 
limity inwestycyjne nie powinny stanowić bariery dla aktywności funduszy, natomiast najwięk-
szego zaangażowania należy oczekiwać w stosunku do spółek, które mają największy wpływ na 
relatywne wyniki funduszy. 

Otrzymane rezultaty pookazują, że w obu analizowanych okresach największe fundusze wy-
pełniały swoje obowiązki powiernicze. Pomimo istotnej zmiany otoczenia prawnego wpływającego 
na działalność inwestycyjną i sytuację ekonomiczną towarzystw emerytalnych, wykazano wzrost 
aktywności funduszy w okresie po zmianach ustawowych. W obu okresach różny był poziom 
aktywności poszczególnych funduszy i zakres interwencji w różnych spółkach portfelowych. W ar-
tykule zaprezentowano autorski pomysł aktywistycznego funduszu inwestycyjnego jako wspólnej 
platformy dla OFE do działań aktywistycznych i dzielenia ich kosztów. 
Słowa kluczowe: fundusze emerytalne; zaangażowanie akcjonariuszy; ład korporacyjny; inwe-
storzy instytucjonalni

open-enD pension funDs engagement in corporate governance
( S u m m a r y )

The aim of this article was to portray how open-end pension funds (OFEs) perform oversight 
functions in their portfolio companies, to analyze the determinants pertaining to this activity and 
to assess the quality of their oversight. This analysis covers the activity exhibited by pension funds 
at the shareholder meetings of portfolio companies from 2009 to 2012 and following statutory 
amendments in 2014 and 2015. 

This analysis of the legal determinants and of the incentives to be engaged in oversight indi-
cates that investment limits should not form an obstacle to pension funds’ activity; however, one 
should anticipate more extensive engagement in companies that exert the greatest impact on the 
pension funds’ relative performance. 

The findings demonstrate that in both periods under analysis the largest pension funds have 
discharged their fiduciary duties. Despite significant modification to the legal environment affecting 
the investment activity and economic position of pension fund companies, pension funds have 
been found to be more active in the period following the changes to the law. The level of activity 
and the extent of intervention in the various portfolio companies varied in these two periods. 
This article depicts the author’s proprietary concept for an activist closed end investment fund as 
a shared platform for OFEs to take activist measures and share the costs incurred in this process. 
Keywords: pension funds; shareholder engagement; corporate governance; institutional investors
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