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Ekonomiczna analiza legalizacji związków partnerskich w Polsce. 

 

Wstęp. 

Legalizacja związków partnerskich wzbudza w społeczeństwie skrajne emocje, poparte 

indywidualnym pojmowaniem moralności i subiektywną oceną sytuacji. Środowiska prawnicze również 

nie są wolne od podejścia wyłącznie moralno-etycznego. Jednak biorąc pod uwagę skalę zjawiska, 

konieczne może się okazać określenie realnych zmian i kosztów, jakie pociągnie za sobą to wejście 

w nieznane, zanim do niego dojdzie. Na poziomie wyznawanego kanonu wartości nie uda się 

wypracować jednolitego stanowiska. Fryderyk Nietzsche stwierdził, że „nie ma żadnych zjawisk 

moralnych - istnieje tylko moralna ich interpretacja” - a ta będzie zawsze bardzo różnorodna w sferze 

związków międzyludzkich i budowania relacji. 

 W Polsce projekt ustawy o związkach partnerskich przedstawiła jako pierwsza senator Maria 

Szyszkowska w 2004 roku. Następnie w 2011 roku zaprezentowano w Sejmie projekt Grupy 

Inicjatywnej ds. związków partnerskich oraz w 2013 roku projekty poselskie wraz z przepisami 

wprowadzającymi przygotowanymi przez posłów SLD, RP oraz PO. Najważniejszym i najczęstszym 

oficjalnym argumentem osób będących przeciw legalizacji tej formy związku cywilnego była 

niezgodność między założeniami przyjmowanymi w ustawie, a artykułem 18 Konstytucji, stanowiącym 

o małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny. Związkowi dwóch osób w takiej dokładnie formie 

Ustawa Zasadnicza gwarantuje ochronę i opiekę zapewnianą przez Państwo Polskie, a co za tym idzie 

szereg przywilejów, o których wymienione wcześniej ustawy również wspominają w kontekście 

związku partnerskiego. Związek ten mogą tworzyć dwie osoby dowolnej płci. Dla par homoseksualnych 

stanowiłoby to pierwsze umiejscowienie związków tego typu w polskim systemie prawnym, nadanie 

przywilejów dotąd im nieprzysługujących oraz fundament do dalszych regulacji prawnych. Dla par 

heteroseksualnych byłaby to alternatywna forma zawarcia związku regulowanego przez prawo, jednak 

o charakterze znacznie luźniejszym w kwestii jego zawarcia i rozwiązania. Mimo iż propozycje 

legalizacji związków partnerskich są często intuicyjnie rozumiane jak próba uregulowania prawnego 

związków homoseksualnych, w krajach gdzie związki partnerskie mają już swoje miejsce w systemie 

prawnym, z tej formy korzystają głównie pary heteroseksualne. We Francji w 2010 roku 96% umów 

związku partnerskiego (PACS, Pacte civil de solidarité – Obywatelska umowa solidarności) zostało 

zawartych  przez osoby odmiennej płci.
1
 Wśród zalegalizowanych związków par heteroseksualnych 

umowy PACS stanowiły aż 44%, małżeństwa resztę.  

 W większości krajów dopuszczających zawieranie związków partnerskich odsetek 

                                                           
1 „Amour Rules in France but Weddings Don't”, CBS News, 27 stycznia 2006. 



Przegląd Prawniczy ELSA Poland ~ 183 ~ Zeszyt 1/2013 

 

rozwiązywanych umów partnerstwa cywilnego jest bardzo zbliżony do odsetka rozwodów, z niewielką 

przewagą dla tych pierwszych. Przykład Francji może stanowić odniesienie do prognoz konsekwencji 

zalegalizowania związków partnerskich w Polsce oraz trendu w tym zakresie, ponieważ możliwość 

zawierania umów PACS istnieje od 1999 roku.  Świadczy to również o możliwej skali zjawiska 

i procentowym rozkładzie tej formy związków wg rodzaju zróżnicowania płciowego par oraz ilości 

zawieranych związków partnerskich w stosunku do  ilości zawieranych małżeństw. Różnice kulturowe 

mogą odegrać tutaj pewną rolę, jednak nie na tyle istotną, by spodziewać się znaczących rozbieżności 

od wspomnianego przypadku lub przykładów innych krajów akceptujących zawieranie umów związków 

partnerstwa cywilnego. 

 

Ekonomiczna analiza – założenia. 

Najbardziej fundamentalnym założeniem z punktu widzenia ekonomicznej analizy instytucji 

związków partnerskich w skali mikro i makro będzie utożsamienie osoby pretendującej do wstąpienia 

w związek partnerski
I
 jak i będącej  już w nim z człowiekiem racjonalnym. Paradygmat homo 

œconomicus jest niezbędny w celu wymodelowania zjawiska wstępowania w związki partnerskie 

wg ekonomicznej analizy, ale nie wyklucza ujęcia korzyści lub strat niematerialnych, które odgrywają 

tutaj rolę równie ważną. Możemy je zmierzyć, choć trafniejszym słowem może się okazać słowo 

„oszacować”, poprzez analizę preferencji i użyteczności. 

Kolejnymi założeniami będą wszelkie własności charakterystyczne dla preferencji 

w ekonomicznym ujęciu. To oznacza, że muszą być one:
2
 

 zupełne (kompletne) – co sprawia, że partner potrafi porównać każde dwie możliwości wyboru 

i ocenić, która z nich ma dla niego wartość wyższą lub jest ważniejsza lub stwierdzić ich 

jednakową wartość, 

 przechodnie – czyli spójne w zależnościach między ich wartościami, tzn.: mając minimum 

3 możliwości – A, B, C – partner może na podstawie ich cech i własności stwierdzić, że skoro 

preferuje A nad B oraz B nad C, to preferuje także A nad C. 

Dość istotny czynnik, który należy przyjąć za obowiązujący jest też subiektywizm preferencji. 

Preferencje wyrażają ludzkie gusta i wynikają z potrzeb – materialnych i emocjonalnych. To oznacza, 

że nie można stwierdzić np., że partnerzy tworzą związek partnerski wyłącznie dla korzyści, wyłącznie 

z powodu łączącej ich więzi lub kombinacji tych dwóch czynników. Nawet jeśli pewne powody są 

wiadome, nikt trzeci nie może określić, co te osoby preferują bardziej: uczucie, czy korzyści materialne, 

których niewątpliwie będzie można doświadczyć wstępując w związek partnerski. Posłużenie się 

preferencjami umożliwi uszeregowanie wyborów dokonywanych przez partnerów i przypisanie im 

odpowiednich użyteczności. Do tego posłuży funkcja użyteczności i pojęcie użyteczności krańcowej. 

                                                           
I Partnerem będzie dalej zwana osoba tworząca związek partnerski jak i mająca to dopiero w zamiarze. Wszelkie rozważania nad 

osobą zwaną partnerem będą się odnosiły do wszystkich wspomnianych podmiotów. 
2 David Kreps, „A Course in Microeconomic Theory”, Princeton University Press, New Jersey 1990 
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Koszty i korzyści. 

Najbardziej oczywistą, dającą się zmierzyć, konsekwencją legalizacji związków partnerskich 

będą zmiany wielkości wpływów do budżetu państwowego, spowodowane przywilejem wspólnego 

rozliczania się przez partnerów z podatku dochodowego, od darowizn i spadków. Ekonomiczną analizę 

tego zjawiska umożliwia teoria Arthura Laffera. Krzywa Laffera obrazuje zależność między wysokością 

stopy podatkowej, a wpływami do budżetu państwowego. Jest to mechanizm istotny ze względu 

na ujęcie w nim bardzo ważnego instrumentu polityki makroekonomicznej – stopy podatku, który może 

również mieć znaczący wpływ na podejmowane decyzje przez osoby rozważające wstąpienie w związek 

partnerski. Pozwala wyciągnąć logiczne wnioski, jednak empirycznie bardzo trudno potwierdzić 

wszystkie postulaty jednocześnie, jakie niesie ze sobą teoria A. Laffera.
II
 

Krzywa Laffera  może podsunąć tu co najmniej dwa wnioski. Pierwszy dotyczy naturalnie 

wpływów do budżetu. Ze względu na stawki podatku – 18% do progu rocznych dochodów równego 

85528 złotych rocznie i 32% powyżej tego progu dla podatku dochodowego obowiązującego partnerów 

– należy się spodziewać nominalnego spadku wpływów do budżetu państwa z tytułu podatków 

płaconych przez partnerów posiadających wspólność majątkową (tak jak małżeństwa, związki 

partnerskie powinny spełnić wg polskich projektów ustaw dwa warunki niezbędne do wspólnego 

rozliczenia: co najmniej od roku być w zarejestrowanym związku i posiadać wspólność majątkową 

przez cały ten czas). Wysokość podatku
III

 od dochodów (t2 – obowiązująca dla partnerów rozliczających 

się osobno) znajduje się w Polsce raczej przed punktem nasycenia – t
*
, który zapewniałby maximum 

wpływów z podatków do skarbu, a wysokość przychodów (T2) poniżej poziomu Tmax, bowiem stopa 

podatkowa nie jest tak wysoka, by powszechnie nakłaniać do unikania płacenia podatków. To oznacza 

stratę dla państwa z tytułu wspólnego rozliczenia się partnerów, czyli zmniejszenie stawki od t2 do t1 

(w skutek możliwego wejścia w niższy próg podatkowy przy rozliczaniu wspólnym) i obniżenie 

przychodu od poziomu T2 do T1 (zielona krzywa). Z punktu widzenia polityki makroekonomicznej 

rzeczywiście można uzyskać taki rezultat. Jednak dość istotnym czynnikiem, pozwalającym wyciągnąć 

drugi wniosek, jest fakt, że punkt nasycenia przychodów z tytułu podatków stosowny dla państwa nie 

musi być      (i raczej nigdy nie jest) jednocześnie punktem optymalnym z punktu widzenia osób 

płacących podatki. Racjonalny płacący podatki woli stopę jak najmniejszą, mniejszą (t
#
) niż 

preferowałby rząd (t*). Biorąc pod uwagę wysokość przychodów oraz różnicę w rocznych dochodach 

partnerów, o czym nieco później, niższa wysokość podatku może się okazać bodźcem do chętniejszego 

ich płacenia i nie utajniania dochodów. Działa tu bowiem pochodna idei  A. Laffera, czyli obniżenie 

stawki podatku powodujące zwiększenie skłonności do rozliczania się z niego. Krzywa Laffera dla 

racjonalnego partnera jest oznaczona na czerwono na wykresie, a punktem optymalnym – punkt t
#
.  

 

                                                           
II Do tej pory na dużą skalę udało się empirycznie dowieść słuszność teorii A. Laffera w USA i Wielkiej Brytanii. W Polsce jej 

słuszności dowiodło zwiększenie wpływów z akcyzy na alkohole spirytusowe przy jednoczesnym zmniejszeniu jej stawki. 
III  Założenia: Stawki t1 i t2 nie są sobie równe. Partnerom opłaca się rozliczać razem. Mimo iż w tekście wspomniane jest o 
podatku dochodowym ,  to analizę można odnieść do ulg dotyczących innych podatków.  
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Wykres 1 

  

 

Źródło: Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzywa_Laffera; modyfikacje własne. 

T → dochód; t → stawka opodatkowania; 

t* → stawka opodatkowania maksymalizująca wpływy do budżetu; punkt (t*,Tmax) – „punkt 

nasycenia”   t
#
- punkt optymalny dla podatnika 

Stawka podatku t1, w porównaniu do stawki t2, będzie korzystniejsza i skłoni większą liczbę osób do 

rzetelnego rozliczenia się z podatku, przez co zwiększy wpływy do budżetu o podatki osób, które będą 

skłonne je zapłacić przy tej stopie, a nie zapłaciłyby ich rozliczając się osobno przy stopie t2.  

 

 Efekt końcowy będzie więc wypadkową nałożenia się na siebie dwu wyżej wspomnianych 

zjawisk: nominalnego spadku wpływów do budżetu państwa spowodowanego  wspólnym rozliczeniem 

się partnerów według korzystniejszej stopy oraz efektu zachęcenia podatników do rzetelnego rozliczenia 

się przez nowe realia podatkowe. Skala zjawiska pierwszego będzie zależała od liczby osób, które zawrą 

związki partnerskie i jednocześnie ustanowią między sobą wspólność majątkową. Będzie ona 

zdecydowanie większa od skali zjawiska drugiego, na którą wpłynie liczba osób, które oszukałyby skarb 

państwa przy rozliczaniu indywidualnym, a nie zrobią tego rozliczając się razem ze swoim partnerem. 

Dwie wspomniane zbiorowości osób będą się z pewnością znacznie różniły liczebnie. Można więc 

wysnuć wniosek, że ulgi podatkowe zagwarantowane związkom partnerskim spowodują  obniżenie 

wpływów do budżetu z tytułu podatków, co będzie jedynie nieznacznie łagodzone przez przyrost liczby 

osób, które rozliczą się uczciwie. Gdyby efekt spadku podatków zaistniał razem ze wzrostem deficytu 

budżetowego, konsekwencje negatywne mogłyby zdominować pozytywne. Z drugiej strony niższe 

podatki oznaczają wzrost aktywności gospodarczej. Dla wspomnianego już wcześniej przykładu Francji, 

średnia wieku osób zawierających związki partnerskie wynosiła ok. 32 lata. W Polsce należy się 

spodziewać  przybliżonej średniej, co oznacza, że z nowego uregulowania związku cywilnego 

skorzystają w większości ludzie należący do grupy wiekowej, która szczególnie dużą część dochodów 

przeznacza na konsumpcję.
3.
 Korzyści makroekonomiczne z przeznaczenia przez partnerów zyskanej 

                                                           
3 J.Z. Holzer, M. Doszyń, „Ekonometria skłonności, PWE, Warszawa 2004. 

         t#
      t2 
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzywa_Laffera
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sumy - z tytułu wspólnego rozliczenia - na konsumpcję, mogą być dużo większe, niż strata możliwości 

redystrybuowania tej kwoty  przez rząd. Część utraconej przez skarb państwa kwoty i tak do niego 

wróci, chociażby z tytułu podatków pośrednich od zakupionych za nią dóbr. Zatem ostateczny efekt 

zmian w opodatkowaniu będzie również zależny, poza wcześniej wspomnianymi czynnikami, 

od sytuacji finansowej kraju i płatników, a co za tym idzie, odsetka korzyści fiskalnych przeznaczonych 

na konsumpcję. 

 

Nadużycia. 

 Możliwe nadużycia popełniane przez partnerów zawierających związki partnerskie dla pozoru, 

sygnalizują jako pierwsze wniesione już projekty ustaw. Projekt wniesiony
4
 przez PO, SLD i RP zawiera 

zapis w artykule 5, ustępie 3 o kompetencji prokuratora do żądania unieważnienia związku 

partnerskiego zawartego dla pozoru. Jedyną sankcją jest tu unieważnienie. Naruszenie normy 

wynikającej z tego ustępu nie będzie jednak ścigane ex officio, co byłoby bardzo problematyczne 

zważywszy na to, jak trudno udowodnić zawarcie takiego związku dla pozoru. Przeciwdziałać 

nadużyciom w tej dziedzinie najskuteczniej można by było przez stopniowanie korzyści wynikających z 

faktu zawarcia związku partnerskiego, co z pewnością napotkałoby sprzeciw osób zainteresowanych. 

Byłaby to jednak pewna konsekwencja tego, że umowa związku partnerskiego stanowiłaby 

„uproszczoną” i osłabioną formę legalizacji związku w stosunku do instytucji małżeństwa. Można by 

wprowadzić system ulg narastających z tytułu na przykład wspólnego rozliczania się partnerów 

z podatku, w postaci progresywnych progów podatkowych, skutkujących w każdym kolejnym roku 

rozliczeniowym. Mogłoby to w pewnym stopniu zniechęcać osoby mające zamiar zawrzeć związek 

partnerski dla korzyści wyłącznie materialnych, przez mniejsze natychmiastowe korzyści pieniężne, jak 

i koszty osobiste niemierzalne w ten sposób.  

 Korzyści, koszty, preferencje i użyteczność partnera podejmującego decyzje można w dużym 

uproszczeniu również wymodelować ekonomicznie, co pokaże nam pewne mechanizmy. Poniższe 

rozważania będą znów dotyczyły  podatków. Można je również odnieść do innych korzyści 

materialnych, zyskiwanych z tytułu bycia w związku partnerskim. Osoba będąca w związku partnerskim 

pozorowanym mogłaby odnosić korzyści fiskalne z tytułu wspólnego rozliczania. Kosztem byłaby utrata 

możliwości zawarcia związku z kimś innym, co mogłoby mieć wymiar niemierzalny - jeśli bierzemy 

pod uwagę sferę uczuć - jak i mierzalny w postaci innych, w tym wypadku logicznie rzecz biorąc,  

mniejszych korzyści finansowych. Istnieją zatem dwa najbardziej oczywiste aspekty, które każdy 

partner uporządkuje według własnych preferencji i nada im odpowiednią użyteczność. 

 

                                                                                                                                                                        
 
4  Druk sejmowy nr 552 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

Wraz z przesuwaniem się w górę po krzywych obojętności, obrazujących tu różne kombinacje (punkty 

znajdujące się na danej krzywej) korzyści wynikających z bycia wolnym i korzyści majątkowych – 

dających jednakowe zadowolenie -  napotykamy na coraz większą stromiznę. To oznacza, że wraz 

z ograniczaniem korzyści majątkowych, oczekuje się coraz większych korzyści ze stanu wolnego. 

Odwrotnie rzecz biorąc: ktoś, kogo dochody są na tyle duże, że niekorzystnie jest mu rozliczać się 

samemu, a znalazł sobie partnera, którego dochody są na tyle niższe, że dzięki wspólnemu rozliczaniu 

zejdzie pod niższy próg podatkowy, będzie skłonny odmawiać sobie coraz większej łącznej ilości 

potencjalnych korzyści z bycia w stanie wolnym.  

 Każda kolejna korzyść majątkowa w postaci następnej zyskiwanej złotówki, będzie coraz mniej 

ceniona, bowiem partner bardziej będzie cenił pierwszą złotówkę zapłaconą mniej ( nie mając jeszcze 

żadnej zaoszczędzonej z tego tytułu) niż ostatnią (gdy zaoszczędził już np. 1000). Oznacza to malejącą 

krańcową użyteczność (u – na wykresie) korzyści majątkowych (q). 

Oznacza to, że będzie istniała jakaś kombinacja korzyści finansowych i korzyści z wolności, 

która sprawi, że potencjalny partner rozmyśli się z zawarcia pozornego związku partnerskiego, bowiem 

jakieś korzyści majątkowe uzyska również rozliczając się sam lub z innym partnerem, z którym 

otrzymałby mniejszą korzyść i zawarł związek nie w złej wierze. Istnieje tu więc cienka granica i dwie 

rzeczywiste możliwości: albo pozorny związek i większe korzyści z tytułu wspólnego opodatkowania, 

albo stan wolny lub związek niepozorowany i mniejsze korzyści. Stan wolny lub związek w dobrej 

wierze to dobro, którego konsumpcja wyklucza się z konsumpcją dobra w postaci związku 

pozorowanego. Trudno będzie więc państwu wychwycić ten punkt, który zoptymalizuje ilość związków 

zawieranych szczerze, a przez to ograniczy nadużycia podatkowe. Jakimś rozwiązaniem mogą się tu 

okazać wspomniane wyżej progi progresywne wspólnego rozliczenia, bowiem kombinacja korzyści 

znajdujących się w danym punkcie na krzywej obojętności obrazującej preferencje danego partnera, 

          Korzyści majątkowe,   PLN 
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napotka mniejsze, niżby wynikało z wykresu, korzyści podatkowe, więc punkt obrazujący nową 

kombinację, po takiej ingerencji państwa, znajdzie się poniżej krzywej obojętności. To oznacza, 

że konsumpcja stanie się nieopłacalna i nieracjonalna (przez lata, w których partnerzy znajdą się poniżej 

progu najkorzystniejszego). 

 

 

Źródło: Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Erstes_gossensches_gesetz.png 

 

Wszelkie działania prewencyjne państwa, w postaci modyfikacji sposobu rozliczania się przez pary 

tworzące związki partnerskie, miałyby również swoje koszty. Pierwszymi byłyby większe koszty 

administracyjne (administrative costs),
5
 czyli dodatkowe wydatki rządowe i samorządowe z powodu 

przeprojektowania sposobu rozliczania się przez tę grupę osób oraz wszelkie inne spowodowane 

mniejszą przejrzystością podatkową. Kolejne, to koszty po stronie podatników (compliance costs), przez 

które można rozumieć m.in. utracone korzyści z powodu surowszej formy rozliczenia na początku 

związku partnerskiego również przez pary niepozorujące związku (pewne koszty alternatywne) oraz 

czas poświęcony na zapoznanie się z nowym systemem podatkowym. Po przeprowadzeniu już 

wcześniejszych rozważań nasuwa się wniosek, że mniejsze ulgi podatkowe na początku będą oznaczały 

również mniejsze kwoty przeznaczane na konsumpcję i mniejszą stymulację aktywności gospodarczej.  

Kto będzie podatny na „pokusę nadużycia”? Będą to dwie  podgrupy osób mogących stworzyć 

związki partnerskie:
IV

 

1. Najbardziej zyskają osoby, których roczne dochody przekraczają próg 85528 złotych, 

a drugiego partnera zawierają się w przedziale od 0 do 3091zł (dochód nie wymagający 

opodatkowania) lub ich dochody mieszczą się w innych progach podatkowych. W pierwszym 

przypadku ich korzyść będzie równa 14% od dochodu partnera zarabiającego więcej, 

pomniejszonym o 11417,90 zł. W tym drugim przypadku ich korzyść wyniesie 14% od 

                                                           
5  D. Friedman,  J. Waldfogel, “The Administrative and Compliance Costs of Manual Highway Collection: Evidence from 
Massachusetts and New Jersey”, National Tax Journal 1995, Vol. 48, No. 2, pp. 217-228. 
IV Założenie: Partnerzy posiadają wspólność majątkową, wyłączamy sytuacje, w których dodatkowe opłaty podatkowe co najmniej 

jednego z partnerów pozbawiają ich możliwości rozliczenia wspólnego. Wszelkie kwoty podane w tej części oraz wnioski oparte 
na przepisach podatkowych, obowiązujących w 2012 roku. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Erstes_gossensches_gesetz.png
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dochodu partnera zarabiającego więcej, pomniejszonym o kwotę 11973,92 złotych,
V
  

2. Druga grupa to pary, których jeden partner osiągnął roczny dochód poniżej 85528 złotych 

a drugi wykazuje zerowe dochody lub te niepodlegające opodatkowaniu. Zysk takich par 

wyniesie jednak tylko 556,02 zł, czyli kwotę, która ustawowo zmniejsza podatek. Nie należy 

się więc spodziewać wspomnianych nadużyć ze strony tej grupy. 

Wniosek stanowi fakt, że te osoby, których dochód przekracza znacznie próg 85528,02 złotych 

będą najbardziej podatne pokusie nadużycia i to z ich strony należy spodziewać się największych 

nadużyć. Osoba niewykazująca dochodów również może być podatna na stworzenie takiego związku 

prawnego  i otrzymania jakiejkolwiek rekompensaty z tego tytułu. 

Oprócz podatku od dochodów, warto się również przyjrzeć zniesieniu podatku od darowizn. 

Jest on szczególnie dotkliwy, gdy darowana zostaje nieruchomość. W polskich realiach zostało 

empirycznie dowiedzione, że ktoś, kto nieruchomość otrzymuje, musi ją najczęściej sprzedać, żeby móc 

się z niej rozliczyć. To kolejna alarmująca strefa, gdzie można się spodziewać sporych nadużyć, bowiem 

partnerzy będą powinowatymi, co zwolni ich całkowicie z opodatkowania darowizn w obrębie związku.  

 

Związek partnerski jako mikroprzedsiębiorstwo. 

 Noblista w dziedzinie ekonomii (1992) – Gary Becker opracował teorię rodziny, jako 

mikroprzedsiębiorstwa, w którym każdy jej członek ma do odegrania swoją rolę.
6
 Każdy  specjalizuje 

się w jakiejś dziedzinie, w której pozyskuje największy przychód, minimalizując koszty. Szczególnie 

widać to było w czasach, gdy zarobki kobiet były na tyle mniejsze od zarobków mężczyzn, że niemal 

nie opłacało im się zatrudniać. Znacznie wyższą korzyść rodzina osiągała w sytuacji, gdy kobieta 

zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Była to sytuacja typowa dla małżeństw 

heteroseksualnych i jest tak też obecnie, jednak nie z tak wyraźną i jednoznaczną różnicą pomiędzy 

płciami. Zakładamy więc, że teoria ta zadziała również w gospodarstwach domowych tworzonych przez 

heteroseksualnych partnerów będących w zalegalizowanych związkach partnerskich. 

 Zakładając prawdziwość teorii G. Beckera, można próbować przełożyć ją na forum związków 

homoseksualnych. Związki gejów i lesbijek z natury będą się charakteryzowały mniejszą 

różnorodnością kapitału ludzkiego, w związku z reprezentowaniem tej samej płci.
7
 To automatycznie 

sprawi, że ich zdolność do specjalizacji będzie uboższa i nie będzie determinowana przez preferencje 

rynku w takim stopniu, jak związków heteroseksualnych. Ze względu na płeć, partnerzy homoseksualni 

będą albo odpowiedni dla rynku pracy, albo nie, w danym momencie. Zupełnie inaczej będzie ze 

wszystkimi innymi atrybutami, jak wykształcenie, czy umiejętności. Te nie będą przeszkadzały 

w osiągnięciu specjalizacji, będą ją determinowały w specyficznym dla każdego związku kierunku. Tu 

nie należy się spodziewać niekorzystnego wyniku w porównaniu do związków heteroseksualnych, 

                                                           
V Geneza wszelkich wyliczeń tu podanych znajduje się w Dodatku na końcu artykułu.  
6  G.S. Becker, „ A Treatise on the Family”, Harvard University Press 1993 
7  D.A. Black, S.G. Sanders, L.T. Taylor, „The Economics of Lesbian and Gay Families”, The Journal of Economic Perspectives, 
Spring 2007, Vol. 21, nr 2, str. 53-70 
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ponieważ jak donosi wiele badań strukturalno-demograficznych, odsetek osób homoseksualnych 

będących w związkach partnerskich jest często wyższy, niż taki odsetek w związkach lub małżeństwach 

heteroseksualnych.
8
 

 Można się również doszukiwać różnic w motywacji do zajmowania określonych ról 

w związkach partnerskich oraz skłonności do troszczenia się o sferę materialną. Partnerzy 

homoseksualni płci męskiej mogą odczuwać mniejszą presję osobistą bycia tym, który zarabia na 

utrzymanie siebie jak i partnera. Być może, zgodnie z nazwą owych związków, w większości 

przypadków będzie można się spodziewać podejścia i umowy stricte partnerskiej i dzielenia się 

ryzykiem finansowym po połowie. Oznaczać to będzie spadek motywacji do odnoszenia zawodowego 

sukcesu wyłącznie z konieczności utrzymania gospodarstwa domowego. To nie oznacza, że będzie to 

podejście dominujące dla większości związków homoseksualnych mężczyzn. Chęć odniesienia 

zawodowego  sukcesu jest bowiem równie mocno determinowana przez osobiste aspiracje, 

wychowanie, czy cechy charakteru. Podobne mechanizmy i determinanty mogą dotyczyć kobiet 

w związkach homoseksualnych, jednak tu nielogiczny byłby wniosek, że wspomniana presja zmaleje. 

Jest to prognoza jednak czysto teoretyczna.  

 

Podsumowanie. 

 Związki partnerskie będą podlegały bardzo wielu wpływom gospodarczym, same też będą 

tworzyć nowe trendy. Błędem byłoby wyciąganie na podstawie powyższej  analizy wniosków 

jednoznacznych, które miałyby bezwzględne zastosowanie. W kontekście ekonomicznej analizy prawa 

nie należy się spodziewać zbyt wielu rozbieżności pomiędzy związkami tworzonymi przez partnerów 

homo- lub heteroseksualnych. Różnice mogą dotyczyć jedynie ich sytuacji indywidualnej, 

spowodowanej różnorodnością płci lub jej brakiem, a także motywów działania w sferze gospodarczej. 

Możliwe nadużycia będą zależały od poziomu osiąganych dochodów, potencjalnych korzyści 

i osobistych skłonności do dopuszczania się tego typu zachowań.  

 Tworzenie się nieformalnych związków partnerskich jest zjawiskiem narastającym i na pewno 

pojawią się mechanizmy i tendencje trudne do przewidzenia obecnie. Analiza ta nie rości sobie pretensji 

do pełnej charakterystyki zjawiska. Stanowi jedynie zarys ogólnych tendencji, które będą wymagały 

bardziej wyczerpującego opisu w przyszłości. Związki partnerskie bez wątpienia są zjawiskiem 

intrygującym, stymulującym sferę prawną do większej elastyczności i kodyfikowania odpowiednich 

przepisów. Zmuszają ponadto do zajęcia stanowiska wobec stanu faktycznego i prowokują do krytyki 

i ferowania osobistych ocen. 

 

 

                                                           
8  Ibidem, str. 11 
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Dodatek
*
 

 

Adnotacja do wyliczeń z punktu 1. na stronie 189: 

„Najbardziej zyskają osoby, których roczne dochody przekraczają próg 85528 złotych, a drugiego 

partnera zawierają się w przedziale od 0 do 3091zł (dochód nie wymagający opodatkowania) lub ich 

dochody mieszczą się w innych progach podatkowych. W tym drugim przypadku ich korzyść wyniesie 

14% od dochodu partnera zarabiającego więcej, pomniejszona o kwotę 11.973,92 złotych” 

Wysokość podatku dla partnera rozliczającego się osobno,  o rocznym dochodzie > 85528 zł, 

oznaczonym jako d1 : 

WP1 = 14839,02 + (d1 – 85528)×32%  [w zł]  

Wysokość podatku dla partnera rozliczającego się osobno, o mniejszym rocznym dochodzie 

oznaczonym jako d2 : 

WP2 = d2 ×18% - 556,02  [w zł] 

Wysokość podatku dla partnerów rozliczających się razem: (gdy wspólne opodatkowanie skutkuje 

wejściem partnerów do przedziału z 18% progiem, podatkowym) 

WPrazem =  1/2(d1 + d2)×18%×2 - 2×556,02 

Korzyść z opodatkownia wspólnego:   Dla partnera drugiego zarabiającego od [3092zł, +∞] 

K = WP1 + WP2 – WPrazem = 0,32×d1 – 12529,94 + 0,18×d2 - 556,02 – [0,18×d1 + 0,18×d2 – 1112,04] = 

0,14×d1 – 11973,92   [w zł] 

Korzyść z opodatkowania wspólnego:   Dla partnera drugiego zarabiającego od [0zł , 3091zł] 

Wysokość podatku dla partnera rozliczającego się osobno,  o rocznym dochodzie > 85528 zł, 

oznaczonym jako d1 : 

WP1 = 14839,02 + (d1 – 85528)×32%  [w zł] 

Wysokość podatku dla partnera rozliczającego się osobno, o mniejszym rocznym dochodzie 

oznaczonym jako d2 : 

WP2 = 0  

WPrazem = (1/2×d1×18% - 556,02)×2   [w zł] 

K = WP1 - WPrazem = 0,14d1 – 11417,9   [w zł] 

 

Adnotacja do wyliczeń z punktu 2. na stronie 190: 

„Druga grupa to pary, których jeden partner osiągnął roczny dochód poniżej 85528 złotych  

a drugi wykazuje zerowe dochody lub te niepodlegające opodatkowaniu. Zysk takich par wyniesie 

jednak tylko 556,02 zł, czyli kwotę, która ustawowo zmniejsza podatek. Nie należy się więc spodziewać 

wspomnianych nadużyć ze strony tej grupy.” 

WP1 = d1 ×18% - 556,02    

                                                           
* Wszelkie obliczenia są autorstwa własnego, a stawki, na które się powołano pochodzą z Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012, nr 0, poz. 361). 
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WP2 = 0  

WPrazem = 0,18×d1 – 1112,04 

K = WP1 - WPrazem = d1 ×18% - 556,02 - 0,18×d1 + 1112,04 = 556,02 

 

Summary 

Civil partnerships legalization requires an opinion based on ethics as well as based on analysis 

which makes possible to describe the results and measure costs of the introduction of civil union to 

Polish law-system. Economic analysis seems to be a proper way to achieve that. Civil partners possess 

attributes typical for homo œconomicus - rational man/consumer. They owe individual preferences 

which enable them to impute specific usabilities to benefits (material, fiscal) and costs of living in civil 

union or being a single. They make a decision based on this analysis if they should contract a civil union 

or not. They can do it because of real need and emotional relationship or because of premeditated fiscal 

abuse. Some groups of potential civil partners are specially receptive to "moral hazard". Collective 

taxation of domestic partners can mean for the National Treasury a principal loss of some part of tax 

revenues. On the other hand, the amount of tax which has been saved can be reserved for consumption 

and stimulate the national economy. The scale of this phenomenon will depend on the number of people 

who want to be partners in civil union, on their incomes and on the national economic condition. 

Domestic union formed by civil partners will be characterized by some attributes which were described 

by Gary Becker - an economist and Nobel Prize winner in 1992. Homosexual partnerships will be 

distinguished in economic specialization from heterosexual couples. Prepared analysis has got a basic 

goal to signal and describe some mechanisms and results of civil unions legalization. For sure it will be 

urgent to complete it in the future. 
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