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Marcin Chełminiak 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 

 

Krytyka polityki rosyjskiej w polskiej publicystyce lat 90. XX 

wieku w kontekście wojny w Czeczenii i Kosowie 

 

 

Po 1989 roku polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej 

wzbudzała szereg kontrowersji i sprzeciwów formułowanych także w 

prasie polskiej. Jelcynowskiej Rosji zarzucano m.in. powrót do 

imperialnych i mocarstwowych tradycji państwa rosyjskiego. Celem 

niniejszego artykuł jest przybliżenie i analiza tego typu głosów oraz 

opinii pojawiających się w polskiej publicystyce lat 90 XX wieku. 

Polska, która po roku 1989 odzyskała suwerenność, a od roku 

1999 stała się członkiem NATO, nadal z niepokojem spoglądała na 

politykę największego wschodniego sąsiada. Zachowanie rosyjskich elit 

politycznych, które nie godziły się na dominację Paktu 

Północnoatlantyckiego w Europie często wzbudzało w publicystach 

polskich reakcje zdecydowanie antyrosyjskie. Nasilenie takich 

nastrojów można było zauważyć zwłaszcza podczas obu interwencji 

wojsk rosyjskich w Czeczenii oraz konfliktu na Bałkanach. W polskiej 

prasie, zarówno lewicowej, jak i prawicowej było wiele głosów 

krytykujących czy wręcz potępiających politykę Moskwy. 

Adam Michnik w roku 1994 pisał w „Gazecie Wyborczej” o 

zaostrzeniu kursu Rosji wobec Czeczenii. Twierdził, że mimo iż nie jest 

wielkim wielbicielem Dżohara Dudajewa a ceni sobie Jelcyna , to nie 

może się pogodzić z imperialną polityką rosyjską. O wojnie na Kaukazie 

pisał: „(...) wojna z Czeczenią jest groźną i nieodpowiedzialną 

awanturą. Ta wojna nie zabezpieczy integralności Rosji. Może 
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natomiast doprowadzić do rozpadu rosyjskiego państwa.”1 Redaktor 

naczelny „Gazety Wyborczej” stwierdził, że od chwili wkroczenia Rosjan 

do zbuntowanej republiki Polacy znów będą się bać Moskwy. Poza tym 

dodał , że cała polska lewica i prawica jest przeciwko tej ekspedycji 

karnej. W tym miejscu akurat się mylił, bo część zwolenników prawej 

strony sceny politycznej, o czym zresztą pisałem w poprzednim 

rozdziale, wcale nie potępiła Rosji, wręcz przeciwnie. 

Podobne stanowisko wobec wojny w kaukaskiej republice, zajęli 

publicyści „Tygodnika Solidarność”. Oni również nie pogodzili się z 

rosyjską agresją. W artykule pod znamiennym tytułem „Rosja dobija 

Czeczenię. Kalendarium czeczeńskie II” Krystian Brodacki szczegółowo 

opisał sytuację po śmierci czeczeńskiego przywódcy Dżohara 

Dudajewa. Wiele miejsca poświęcił nieskutecznym próbom pokojowego 

zakończenia tego konfliktu. Winą za fiasko tych rozmów obarczył 

stronę rosyjską, która według Brodackiego, celowo grała na zwłokę. 

Autor artykułu pisał o „likwidacjach” czeczeńskich wiosek oraz użyciu 

przez Rosjan napalmu. Z goryczą podsumował: „Znów, jak wiele razy 

w ciągu tej potwornej wojny, zadajemy sobie pytanie ilu jeszcze 

Czeczeńców i Rosjan musi zginąć, by Zachód obudził się z letargu,  by 

zbrodnie popełniane przez rosyjskich generałów – ale przede 

wszystkim przez rosyjskich polityków – zostały nazwane po imieniu i 

osądzone”2. 

W zbliżonym tonie o tej sprawie pisał również Andrzej Gelberg w 

raporcie ze swojego pobytu w rejonie konfliktu. Publicysta wyjaśniał 

czytelnikom pobudki, którymi kierują się Czeczeni. Zdaniem Gelberga 

walczą oni przede wszystkim o niepodległość, prawo do wolności,  do 

własnej odrębności. Charakterystyczne jest to, że redaktor „TS” 

krytykował politykę Moskwy nie tylko za eksterminację Czeczenów, ale 

                                                             
1 A. Michnik, Żadnych marzeń, „Gazeta Wyborcza” 28.12.1994, s. 1. 
2 K. Brodacki, Rosja dobija Czeczenię. Kalendarium czeczeńskie II, „Tygodnik 
Solidarność” 1996, nr 30, s. 3. 
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również za  wysyłanie na wojnę 19 – letnich żołnierzy z poboru, którzy 

nawet nie wiedzą o co chodzi w tym konflikcie i są do niego kompletnie 

nieprzygotowani. Według niego: „Sposób prowadzenia wojny przez 

Rosjan, przy determinacji Czeczenów, prowadzi – i musi prowadzić – 

do eksterminacji tego narodu”3.  

Można się z Andrzejem Gelbergiem zgodzić, co do  brutalności 

działań wojsk rosyjskich. Trzeba jednak zauważyć, że przesadził pisząc 

o eksterminacji kaukaskiego narodu. Gdyby rzeczywiście do tego 

doszło, to podczas kolejnej wojny, która wybuchła w 1999 roku 

Rosjanie nie mieliby z kim walczyć i spokojnie opanowaliby republikę. 

Tymczasem kaukascy bojownicy po raz kolejny stawili silny opór. 

Publicysta „TS” również z dezaprobatą opisywał postawę Zachodu, 

który według niego, ograniczał się tylko do organizowania pomocy 

humanitarnej i przyglądał się temu ze spokojem. Krytykował ponadto 

wypowiedzi polityków z państw europejskich, którzy mówili, że jest to 

wewnętrzna sprawa Rosji. 

Neoimperialne zakusy Moskwy były przedmiotem ostrej krytyki 

również ze strony publicystów skupionych wokół tygodnika „Wprost”.  

Stanisław   Jakucki  pisał ,  że  nasz  wschodni sąsiad: „(...) traktuje 

partnersko  tylko możnych tego świata: Amerykanów, Niemców, 

Japończyków i może jeszcze Chińczyków oraz Brytyjczyków. Małe 

narody i państwa są jedynie pionkami w grze o ocalenie resztek 

imperialnej przeszłości Moskwy”4.  Imperialną politykę Rosji 

krytykował również stały współpracownik „Wprost” Tomasz Nałęcz w 

artykule pt. „Imperium kontratakuje”. Nałęcz skupił się przede 

wszystkim na sytuacji w Czeczenii po kolejnym wkroczeniu Rosjan do 

tej republiki w roku 1999. Jego zdaniem wojska naszego wschodniego 

sąsiada z zimną krwią mordowały kaukaski naród, który miał dosyć 

                                                             
3 A. Gelberg, Obława na wilki, „Tygodnik Solidarność” 1996, nr 20, s. 2. 
4 S. Janecki, Adwokaci Moskwy, „Wprost” 1997, nr 9, s. 21. 
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panowania Moskwy i chciał utworzyć własne, niezależne państwo. 

Według publicysty „Wprost”: „(...) los Czeczeńców stanowi kopię 

naszego dziejowego doświadczenia. Obydwa narody, polski i 

czeczeński, zostały w podobnym czasie podbite przez zachłanne 

Imperium Rosyjskie. Obydwa nie pogodziły się z niewolą i w  XIX wieku 

raz po raz zrywały się do powstańczej wojny z Rosją”5.  Nałęcz pisał o 

milczeniu świata w obliczu „ludobójstwa”, krytykując przy okazji część 

polskich środowisk, które według niego stały po stronie Moskwy. 

Publicysta stwierdził, że Rosja jest ostatnim imperium kolonialnym, 

które nie chce zwrócić wolności podbitym narodom. 

O łamanie praw człowieka oraz wyjątkową brutalność wobec 

Czeczenów podczas pierwszej fazy kaukaskiej wojny oskarżał Rosjan 

również  senator „Solidarności” Zbigniew Romaszewski w rozmowie z 

Stefanem Strzemieckim. Nieludzkie traktowanie obywateli kaukaskiej 

republiki jest - jego zdaniem - widoczne zwłaszcza w obozach 

koncentracyjnych, do których żołnierze rosyjscy nie wpuszczają 

przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków 

rosyjskiego parlamentu. Romaszewski jest zdania, że ta wojna, 

prowadzona w sposób antyhumanitarny, doprowadzi do pogłębienia 

rozkładu ośrodków rosyjskiej władzy. To z kolei: „Odbiera Rosji 

możliwość budowania demokratycznego państwa”6. Według senatora 

prawdziwa przyczyna wybuchu tej wojny leży  w „paraliżu władzy” w 

Rosji. Odrzuca natomiast stanowczo propagowaną przez Moskwę teorię 

o walce z „bandami przestępców”. Zbigniew Romaszewski twierdził, iż 

taka sytuacja na Kaukazie panuje, dlatego że  Zachód przyjął 

„fantastyczną” doktrynę, wedle której sytuacja w Czeczenii jest 

wewnętrzną sprawą Federacji Rosyjskiej. 

                                                             
5 T. Nałęcz, Imperium kontratakuje, „ Wprost” 1999, nr 51, s. 17. 
6 Technologia filtracji. Rozmowa ze Zbigniewem  Romaszewskim przeprowadzona 
przez Stefana Strzemieckiego, „Wprost” 1995, nr 10, s. 20.  
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Podczas kolejnej fazy wojny w roku 1999 państwa europejskie 

oraz USA zrezygnowały już z takiej retoryki i wielokrotnie apelowały do 

Rosjan o inne, polityczne środki mogące rozwiązać ten konflikt. O  

zmianie postawy państw zachodnich wobec Moskwy, wyrażającej się w 

uznaniu prawa Czeczenów do samostanowienia pisał na łamach 

„Gazety Wyborczej” Zbigniew Brzeziński7. Według niego deklaracje 

poparcia dążeń Czeczenów są tylko pewnym krokiem na drodze do 

„cywilizowanego” zakończenia tego konfliktu. Zdaniem autora 

artykułu: „Utrzymywanie Czeczenów w granicach Rosji wbrew ich woli 

doprowadzi niechybnie do jeszcze większego przelewu krwi i stanie się 

źródłem cierpienia dla obu stron.”8 Brzeziński głosił jednak tezę 

kuriozalną. Otóż według niego polityka Moskwy prowadząca do 

wymordowania Czeczenów wedle wszelkiego prawdopodobieństwa  

obróci  przeciw niej ok. 200 mln muzułmanów żyjących w 

bezpośredniej bliskości granicy Federacji Rosyjskiej oraz ok. 20 mln 

wyznawców Islamu mieszkających w jej granicach. O ile faktycznie 

część świata muzułmańskiego wspierała kaukaskich górali, chociaż 

była to pomoc raczej symboliczna, to twierdzenie, że inne narody 

kaukaskie żyjące na terenie Federacji Rosyjskiej zwrócą się przeciwko 

Moskwie okazało się nonsensem. Brzeziński, człowiek bądź co bądź 

znający politykę międzynarodową, powinien wiedzieć, że różnice 

między poszczególnymi narodami mieszkającymi na Kaukazie były 

znaczące. Część z nich jest skłócona, czasami dochodziło między nimi 

do konfliktów. Nie mówiąc już, o tym że każdy z nich dzielił się na wiele 

klanów, które często mają  sprzeczne interesy.  

 Według publicysty  tygodnika „Wprost”, Piotra Nowiny-Konopki 

polityka Rosji wobec kaukaskiej republiki była wypadkową wewnętrznej 

                                                             
7 Zbigniew Brzeziński (ur. 1928) – politolog, w latach 1977–81 doradca prezydenta 
USA Jimmiego Cartera ds. bezpieczeństwa narodowego, autor wielu książek o 
polityce międzynarodowej. 
8 Z. Brzeziński, Pora stracić złudzenia, „Gazeta Wyborcza” 27-28.11.1999, s. 11. 
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sytuacji politycznej w tym państwie. Nowina-Konopka twierdził, że 

tylko takie rozumowanie ułatwia zrozumienie natury wybuchów 

bombowych w Moskwie, użycie karty terrorystycznego 

fundamentalizmu islamskiego oraz zapału dowódców wojskowych do 

wchodzenia w czeczeński konflikt. Publicysta głosił również tezę o 

nieprzewidywalności Rosji, co według niego komplikuje relacje między 

Warszawą a Moskwą. Pisał, że: „Współpraca z partnerem 

nieprzewidywalnym jest bowiem swoistym totolotkiem, chyba że 

rezygnuje się z zasad własnej polityki”9. W innym, wcześniejszym 

tekście pt. „Droga Rosji” również poruszył ten temat, porównując 

naszego wschodniego sąsiada do Polski. Nawiązując do zawirowania 

wokół choroby Borysa Jelcyna oraz złej sytuacji gospodarczej pisał: „Da 

się powiedzieć, że w porównaniu z tym obrazem Polska jest oazą 

spokoju i cywilizowanych reguł gry. Jest przewidywalna, rząd pracuje, 

ministrowie wykonują swe obowiązki, czasem udają się na 

urlopy(...)”10. 

 Interesującą tezę dotyczącą przyczyn wojny rosyjsko-

czeczeńskiej postawił Leopold Unger. Jego zdaniem jest ona między 

innymi efektem braku rozliczenia Rosji z totalitarną przeszłością. 

Publicysta „Gazety Wyborczej” twierdził, że: „Związek Sowiecki zniknął 

z mapy, ale spadek po nim ciągle trwa. (...) Sądząc z powszechnego 

poparcia, jakiego naród rosyjski udziela właśnie masakrowaniu 

Czeczenów, nie wydaje się, aby był gotów do postkomunistycznej mea 

culpa”11. 

 Z wyrazami sprzeciwu wobec polityki rosyjskiej dotyczącej 

Czeczenii można się było spotkać w „Gazecie Polskiej”. Według Jacka 

Kwiecińskiego bombardowania Groznego, systematyczne zabijanie 

oraz niszczenie republiki były dla Moskwy doskonałym pretekstem, aby 

                                                             
9 P. Nowina-Konopka, Ściganie Czeczenii, „Wprost” 1999, nr 42, s. 102. 
10 P. Nowina-Konopka, Droga Rosji, „Wprost” 1998, nr 36, s. 90. 
11 L. Unger, Dwa potwory, „Gazeta Wyborcza”  31.12.1999 - 2.01.2000, s. 6. 
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zatrzeć wrażenie bezsilności państwa rosyjskiego. Według niego 

polityka prezydenta Borysa Jelcyna nie była wcale lepsza od tego, co 

postulował Władimir Żyrynowski – lider rosyjskich skrajnych 

nacjonalistów. Zdaniem Kwiecińskiego „(...)tradycyjna argumentacja 

Jelcyna <<uważajcie, bo przyjdzie gorszy>> brzmi coraz mniej 

przekonywująco(...)”12. 

 Do osób atakujących postawę naszych władz podczas pierwszej 

fazy konfliktu w kaukaskiej republice  przyłączyła się felietonistka 

„Gazety Polskiej” Elżbieta Isakiewicz. O ówczesnym ministrze spraw 

zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka – Andrzeju Olechowskim 

pisała tak: „Panie Olechowski! A kto panu kazał ustami jakiegoś 

urzędniczyny z MSZ wydać oświadczenie, że napaść Ruskich na 

Czeczenię to wewnętrzna sprawa Rosji i żeby tylko mordowali z 

umiarem. Jakżeś pan zrobił to z własnej, nadgorliwej woli, toś pan 

Jelcynowy wasal, a jakieś pan to zrobił, bo w Moskwie zażądali, toś pan 

Jelcynowy najemnik”13. Isakiewicz nie oszczędziła również prezydenta 

Wałęsy, premiera Pawlaka oraz przewodniczącego sejmowej komisji 

spraw zagranicznych Bronisława Geremka. Jednoznacznie zarzuciła im 

brak odpowiednio ostrej postawy wobec rosyjskich działań w Czeczenii. 

Według publicystki „GP” ich zachowanie było przejawem tchórzostwa i 

lizusostwa w stosunku do Moskwy14. Również na łamach pisma 

historycznego „Karta” można się było spotkać z krytyką Rosji15. 

 Polscy publicyści krytykujący działania Moskwy wobec 

zbuntowanej republiki często stosowali retorykę jednoznacznie 

antyrosyjską. Natomiast to, co Antoni Zambrowski, członek Komitetu 

Polska-Czeczenia zaprezentował na łamach „Najwyższego Czasu!” w 

tekście pt. „Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie” można śmiało 

                                                             
12 J. Kwieciński, Odcinki, „Gazeta Polska” 1995, nr 2, s. 20. 
13 E. Isakiewicz, Władcom RP za Czeczenię, „Gazeta Polska” 1995, nr 2, s. 20. 
14 Tamże, s. 20. 
15 Szerzej na ten temat patrz: T. Kizny, Historia w Groznym, „Karta” 1995, nr 15, s. 
144-155.  
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nazwać rusofobią. Otóż krytykując działania Rosjan, w tym 

bombardowanie Groznego oraz nieudolną akcję odbicia zakładników z 

rąk oddziału Szamila Basajewa, w której rosyjscy komandosi zabili 

kilku cywilów, napisał następujące słowa: „Zanim nie doczekam się 

tego zwycięstwa sprawy czeczeńskiej, życzę Rosji wszystkiego 

najgorszego i niech Bóg Miłosierny wybaczy mi moje zapamiętanie”16. 

 Krytyka poczynań Moskwy w kaukaskiej republice nie ustała  

również po dojściu do władzy Władimira Putina na przełomie 1999 i 

2000 roku. Polityka Putina najpierw jako premiera, a od kwietnia 2000 

roku – prezydenta Rosji spotkała się wśród wielu polskich publicystów 

z ostrą krytyką. 

 Zbigniew Brzeziński na łamach „Tygodnika Solidarność” w 

artykule pt. „Putin: Miloszevic czy Pinochet?” twierdzi, że cieszy się 

taką popularnością we własnym kraju dzięki „ludobójczej” polityce 

wobec ludności Czeczenii. Publicysta krytykuje postawę rosyjskiego 

przywódcy, który wszystkich Czeczeńców traktuje jak terrorystów i 

bandytów. Zdaniem Brzezińskiego postawa Zachodu wobec Putina 

przypomina „poprzednie romanse” z Miloszevicem. Pisze: „Mimo 

przeważającej skłonności do opisywania Rosji jako faktycznej 

demokracji, pojawienie się Putina dowodzi umocnienia się rosyjskich sił 

antydemokratycznych: kleptokratycznej oligarchii, starego aparatu 

KGB i władz wojskowych”17. 

 Swoje negatywne zdanie o nowym prezydencie Rosji Brzeziński 

podtrzymuje na łamach „Rzeczpospolitej”. Podważa sposób przejęcia 

władzy przez Putina. Według niego „(...) owo demokratyczne przejęcie 

władzy było rezultatem pałacowego przewrotu, który doprowadził do 

nagłej rezygnacji Jelcyna, przyspieszenia terminu wyborów i ogłoszenia 

                                                             
16 A. Zambrowski, Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, „Najwyższy Czas!” 1999, 
nr 49, s. XXXIV. 
17Z. Brzezinski, Putin: Miloszevic czy Pinochet?, „Tygodnik Solidarność” 2000, nr 4, 
s. 12.  
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de facto plebiscytu w imieniu Putina, czarującego społeczeństwo 

nacjonalistyczną demagogią i grającego na etnicznych uprzedzeniach 

wobec Czeczenów”18. Brzeziński z niechęcią pisze także o życiorysie 

prezydenta Federacji Rosyjskiej: „Wiemy, że pracował przez 15 lat w 

KGB, specjalizującym się w prześladowaniu dysydentów i szpiegowaniu 

Zachodu. Wiemy  też o jawnym uwielbieniu Putina dla Jurija 

Andropowa, jednego z najbardziej bezwzględnych szefów KGB. 

Słyszeliśmy również jego publiczne pochwały tradycji KGB i NKWD, 

jego mrożącą krew w żyłach demagogię usprawiedliwiającą likwidację 

Czeczenów oraz jego otwarte odwoływanie się do nacjonalizmu i 

wielkomocarstwowych ambicji”19.  

 Również na łamach tygodnika „Wprost” nie umilkły glosy krytyki 

skierowanej pod adresem Moskwy. 

 Zdaniem Piotra Moszyńskiego tworzenie przez Putina wizerunku 

„silnego człowieka” jest zwykłą błazenadą, ale pisze, że: „Żarty się 

kończą, kiedy ten sam człowiek troszczy się o ów wizerunek, 

wyrzynając pod zmyślonymi pretekstami ludność Czeczenii i wysyłając 

tam na śmierć własnych żołnierzy”20. 

 Wiosną 1999 r. NATO w odpowiedzi na czystki etniczne, jakich 

dokonywali w Kosowie Serbowie zaatakowało państwo 

jugosłowiańskie. Bombardowania Belgradu i innych miast Jugosławii 

trwało kilka miesięcy. W tym czasie oddziały serbskie nasiliły działania 

w Kosowie i doprowadziły do wypędzenia setek tysięcy kosowskich 

Albańczyków. Opór stawiły im formacje Wyzwoleńczej Armii Kosowa. 

Jedynymi państwami europejskimi, które otwarcie poparły Jugosławię 

były Rosja, od wieków tradycyjny sojusznik Serbów i Białoruś. Musiało 

to znaleźć oddźwięk w polskiej publicystyce. Pojawiło się wiele 

                                                             
18 Z. Brzeziński, Integrowanie Rosji, „Rzeczpospolita” 2000.04.25, s. 10. 
19 Tamże, s. 10. 
20 P. Moszyński, Image słoneczka, „Wprost” 2000, nr 3, s. 80.  
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artykułów, w których zawarta była krytyka poczynań Serbów. Nie 

szczędzono również ostrych słów Rosji.  

 Piotr Jakucki na łamach „Naszej Polski” pisał, że Serbia zawsze 

była enklawą państwa rosyjskiego i  to dzięki jego poparciu prezydent 

Slobodan Miloszevic jest nadal silny. Jakucki dodał, że to poparcie 

wyrażało się między innymi w dostawach broni. Nie ma on wątpliwości, 

że działania Serbów wobec ludności Kosowa są przejawem ludobójstwa 

i  eksterminacji etnicznej. Według redaktora „Naszej Polski”: „To Rosja 

wykreowała Miloszevica i  (...) zbrodnie wojenne popełniane przez 

Serbów”21. Słusznie jednak zauważa, że za tę wojnę odpowiedzialność 

ponosi nie tylko Serbia i Rosja, ale i Europa oraz Albańczycy z WAK.  

Publicysta przy okazji krytykował polskich polityków, zwłaszcza 

postkomunistów i narodowców, którzy z niechęcią odnieśli się do ataku 

NATO na suwerenne państwo. Według niego dla Polski nie ma innej 

alternatywy niż Pakt Północnoatlantycki. 

 W podobnym tonie o konflikcie w Kosowie i  interwencji Sojuszu 

Północnoatlantyckiego pisał Tomasz Sommer na łamach „Najwyższego 

Czasu!”. W artykule pt. „Szybki test” twierdził, że Polacy powinni 

przyjąć atak na Serbię z entuzjazmem i to nie tylko z powodu 

powstrzymania eksterminacji Albańczyków ale i „(...) dlatego, że 

Ameryka pokazała całemu światu, choć najprawdopodobniej specjalnie 

jej na tym nie zależało, gdzie jest obecnie miejsce Rosji”22.   

 O roli Rosji w trakcie trwania konfliktu kosowskiego pisał także 

na łamach „Wprost” Jacek Kurczewski w artykule pt. „Lekcja 

kosowska”. Jego zdaniem zajęcie lotniska w Prisztinie przez Rosjan 

przed żołnierzami NATO jest objawem „niebezpiecznej dla pokoju 

rywalizacji”. Pisał, że Rosja , mimo zakończenia „zimnej wojny”, nadal 

konkuruje z państwami zachodnimi. Według Kurczewskiego nadal 

                                                             
21 P. Jakucki, Wojna, „Nasza Polska” 1999, nr 17, s. 1. 
22 T. Sommer, Szybki test, „Najwyższy Czas!” 1999, nr 14-15, s. LV. 
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trzeba pamiętać o potencjalnym zagrożeniu ze strony Moskwy, która: 

„(...) konsekwentnie popiera najgorszych klientów: reżimy narodowo – 

socjalistyczne w Iraku czy Jugosławii”23. Publicysta „Wprost” pisał, że 

Federacja Rosyjska, przy jej  fatalnej sytuacji gospodarczej, nie jest w 

stanie nikomu zagrozić w inny niż szantaż, militarny sposób. 
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Katarzyna Karwowska, Małgorzata Kowalewska 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 

 

Community policing – zarys problematyki 

 

 

Wstęp 

 Zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa stanowi jeden z 

elementarnych obowiązków państwa. Poczucie bezpieczeństwa w kraju 

budowane jest przez szereg instytucji: parlament, rząd, władzę 

sądowniczą, szkoły, kościóły, środki masowego przekazu, a także 

społeczności lokalne. Nie ulega jednak wątpliwości, iż z 

bezpieczeństwem najczęściej kojarzona jest policja24, która docenia 

znaczenie społeczeństwa w zwalczaniu oraz zapobieganiu 

przestępczości. Rola policji we współczesnym świecie nie jest do końca 

ukształtowana. Przechodzi ona z tradycyjnej – reaktywnej, 

skoncentrowanej na zatrzymaniu jak największej liczby sprawców 

przestępstw, policji pojawiającej się na miejscu zdarzenia z oddalonej 

komendy, do kreatywnej – zapobiegającej popełnianiu przestępstw, z 

lokalnym policjantem dostępnym dla każdego obywatela, 

podejmującego wspólnie z mieszkańcami próby rozwiązania 

miejscowych problemów25. Community policing to odzwierciedlenie 

kooperacji pomiędzy społeczeństwem a policją, obecnie stanowiącym 

niezwykle popularną filozofię26. Buduje ona nową jakość kontaktów 

funkcjonariuszy policji ze społecznością lokalną. Zgodnie z 

                                                             
24 A.P. Przemyski, Community policing po polsku, [w:] Zapobieganie przestępczości w 
społecznościach lokalnych, red. J. Czapska, W. Krupiarz, Warszawa 1999, s. 162. 
25 A. Misiuk, Policja a społeczeństwo, Szczytno 1997, s. 119. 
26 J. Czapska, Community policing w Polsce – możliwości i ograniczenia, [w:] 
Bezpieczeństwo lokalne. Społeczny kontekst prewencji kryminalnej, red. J. Czapska, 
J. Widacki, Warszawa 2000, s. 140. 



18 
 

przeprowadzonymi badaniami jest to filozofia akceptowana, a także 

pożądana przez policjantów w pełnieniu obowiązków policyjnych27. 

 

Community policing – definicja 

Filozofia community policing bazuje na założeniu, że działania 

związane z przeciwdziałaniem przestępczości i innym zachowaniom 

antyspołecznym muszą być realizowane poprzez współpracę policji ze 

społecznością lokalną28. R. Trojanowicz i B. Bucqueroux – uznawani w 

literaturze za „klasyków problematyki community policing”, uznają 

community policing za „filozofię i strategię organizacyjną, która 

promuje nowe partnerstwo między obywatelami i ich policją”. Zgodnie 

z ich koncepcją, poziom życia danej społeczności lokalnej wzrośnie, 

jeżeli będzie ona współpracowała z policją, celem rozpoznawania oraz 

rozwiązywania, w sposób zgodny z ustaloną hierarchią ważności, 

problemów związanych z przestępczością. Osiągnięcie wspomnianego 

celu jest możliwe tylko przy wzajemnym współdziałaniu policji, 

społeczności lokalnej, członków samorządów lokalnych oraz lokalnych 

instytucji rządowych, mediów, reprezentantów instytucji publicznych 

oraz organizacji pozarządowych29. Podobne ujęcie community policing 

prezentują J. Fiebig, W. Pływaczewski i A. Tyburska, określając ową 

filozofię jako „strategię zapobiegania przestępczości, zorientowaną na 

budowanie partnerstwa między policją, społecznościami lokalnymi oraz 

instytucjami administracji państwowej i samorządowej. Jej podstawą 

jest zaangażowanie społeczności lokalnych oraz instytucji w działania 

zapobiegawcze polegające na partnerskim, wspólnym z policją 

                                                             
27 Poczucie bezpieczeństwa publicznego i ocena działań policji w percepcji mieszkańców 

Słupska, red. M. Stefański, Słupsk 2013, s. 20-24. 
28 P.J. Juszczyk, Tworzenie zdecentralizowanych jednostek policyjnych na poziomie 

samorządu gminnego. Rozważania z zakresu community policing, [w:] Samorząd a 
Policja. Kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego, red. A. Szymaniak, Poznań 2007, 
s. 102. 

29 J. Czapska, dz. cyt., s. 141. 
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identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych”30. A. 

Przemyski zaznacza, iż pojęcie community policing jest praktycznie nie 

do przetłumaczenia na język polski, a także uznaje za paradoksalny 

fakt niemożności odnalezienia w języku polskim terminu, który 

określałby podobną aktywność31. Wspólne działania stróżów prawa i 

ludności są gwarancją wysokiej efektywności prowadzonych działań i 

lepszego zrozumienia specyfiki problemów występujących na danym 

obszarze. Potwierdzają to liczne obserwacje i doświadczenia 

jednoznacznie wskazujące, iż odejście policji od roli represyjnej i 

przejście na proaktywną podnosi zaufanie społeczne do tej służby. 

Policja nie jest w stanie zapobiegać przestępczości bez wsparcia ze 

strony społeczeństwa, co oznacza, że ludzie są czymś więcej niż 

„oczami i uszami” policji32. 

 

Historia community policing 

Korzenie omawianej współpracy, które w konsekwencji 

przerodziły się w community policing sięgają 1829 roku, kiedy to 

Robert Peel – szef londyńskiej policji, położył nacisk na działania 

kreatywne, współpracę policji ze społeczeństwem i budowanie zaufania 

ludności do policji. Tylko policja współpracująca ze społecznością oraz 

skupiona na obawach obywateli dotyczących działań przestępczych jest 

w stanie skutecznie procedować. Sir Robert Peel sformułował zasady 

skutecznego działania policji, które stwierdzają, że: 

1. podstawową misją policji jest zapobieganie naruszeniom porządku 

publicznego i przestępczości; 

                                                             
30 J. Fiebig, W. Pływaczewski, A. Tyburska, Policyjne strategie działań 

zapobiegawczych, Szczytno 2004, s. 129. 
31 A.P. Przemyski, dz. cyt., s. 16. 
32 D. Rosenbaum, The Changing Role of the Police, Assessing the Current Transition to 

Community Policing; [w:] Brodeur, J.-P. Editor, How to Recognize Good Policing: 
Problems and Issues, Thousand Oaks, Sage, 1998, s. 253. 
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2. zdolność policji do prawidłowego wypełniania swoich zadań zależna jest 

od poziomu akceptacji społecznej i szacunku obywateli w takim 

stopniu, na jaki owa formacja zasługuje; 

3. żeby uzyskać i utrzymać szacunek, policja musi sprawić, by obywatele 

bez przymusu przestrzegali prawa; 

4. wynikiem lepszej współpracy pomiędzy policją a społeczeństwem jest 

niewielkie zapotrzebowanie na rozwiązania siłowe; 

5. policja zdobędzie wsparcie społeczne za sprawą absolutnie 

bezstronnego egzekwowania prawa niezależnie od polityki równości 

obywateli wobec prawa i także wtedy, gdy udzielą pomocy każdemu, 

bez względu na status społeczny, narodowość czy rasę; 

6. policja powinna użyć siły fizycznej tylko w razie potrzeby zapewnienia 

przestrzegania prawa i przywrócenia porządku, w przypadku, gdy 

zawiodą metody perswazji; 

7. policja nigdy nie powinna przekraczać swoich uprawnień; 

8. skuteczność działań policyjnych określa zmniejszona liczba 

przestępstw a nie ilość działań podjętych przez policję33. 

 Andrzej Urban zaznacza, iż doniosłe znaczenie dla ukształtowania 

się filozofii community policing miało krytyczne podejście 

społeczeństwa do policji w Stanach Zjednoczonych w latach 60. i 70. 

ubiegłego stulecia, spowodowane działaniami tej służby, które nie 

przynosiły efektów, korupcją, a także przemocą przejawiającą się w jej 

funkcjonowaniu. Następstwem tego było dążenie do odzyskania 

społecznego zaufania poprzez zjednoczenie policji ze społecznościami 

lokalnymi. Autor przyjmuje niniejsze wydarzenia za moment powstania 

community policing34. 

                                                             
33 Sir Robert  Peel's Principles Of Law Enforcement 1929, 

http://www.impsec.org/~jhardin/gunstuff/writings/Peels_Principles_Of_Law_Enforc
ement.pdf, [dostęp: 11.07.2014]. 

34 A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa 2009, s. 123. 
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Za początki community policing w Polsce można uznać 

wykreowanie koncepcji policji przyjaznej obywatelom i rozwiązującej 

problemy społeczne, której prekursorem był Józef Piłsudski. Dnia 9 

stycznia 1919 roku powołał on Policję Komunalną, której stroną 

organizacyjną miały zająć się zarządy gmin i powiatowe organy 

samorządowe. Formacja ta funkcjonowała jedynie 7 miesięcy35. 

 

Założenia community policing 

 Community policing charakteryzuje się odmiennym podejściem 

do roli policji, której zadaniem jest zwalczanie przestępczości i jej 

sprawców. Istotną rolę odgrywa działanie na rzecz zmniejszenia 

strachu, zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, podniesienia jakości 

życia społeczeństwa oraz użytkowanie społecznych środków celem 

zwalczania warunków stanowiących dobre podłoże dla kształtowania 

się przestępczości36. 

 A. Urban podkreśla dwa szczególne elementy, będące podstawą 

działania policji wedle filozofii community policing, którymi są: 

community partnership i problem solving37. Community partnership 

bazuje na długotrwałym współdziałaniu policji z mieszkańcami danego 

społeczeństwa, celem rozwiązywania ich problemów oraz zwiększenia 

zaufania do policji. Uznaje, iż społeczeństwo powinno odgrywać istotną 

rolę w ustalaniu priorytetów dotyczących bezpieczeństwa 

publicznego38. Problem solving dotyczy natomiast wspólnego 

rozwiązywania problemów, opierającego się także na współpracy z 

administracją miasta, wspomagającą ich eliminowanie39. 

                                                             
35 A. Misiuk, dz. cyt., s. 43. 
36 A. Urban, dz. cyt., s. 124. 
37 Tamże. 
38 Community Policing Defined, http://www.cops.usdoj.gov/pdf/vets-to-

cops/e030917193-CP-Defined.pdf, [dostęp: 11.07.2014]. 
39 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Analiz i Nadzoru, 
Komenda Główna Policji, Tworzenie i funkcjonowanie grup osiedlowych oraz miejskich 
map bezpieczeństwa. Poradnik, Warszawa 2010, s. 8. 
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 Wspomniani wcześniej R. Trojanowicz i B. Bucqueroux, wyróżnili 

dziesięć podstawowych zasad community policing, które wchodzą w 

zakres trzech sfer: działania policji, funkcjonowania policjantów i ich 

stosunków ze społecznością lokalną: 

1. Community policing nie jest zadaniem do realizacji, ale konkretnym 

sposobem myślenia. Podstawą są tu dalekosiężne działania, które mają 

na celu rozwiązywanie problemów w bardzo elastycznej, wciąż 

zmieniającej się przestrzeni. 

2. Community policing bazuje na współpracy wspólnot lokalnych – 

społeczeństwo i policja powinny się jednoczyć w zwalczaniu 

przestępczości oraz budowaniu poczucia bezpieczeństwa. 

3. Community policing jest filozofią, która dotyczy policji jako całości – 

nie odnosi się jedynie do poszczególnych jednostek. 

4. Community policing powinno wspierać policję w dwojaki sposób: 

powinno ułatwiać zapewnianie bezpieczeństwa (posiadanie informacji 

o problemach społeczności lokalnych) oraz budować zaufanie do policji. 

5. Skupiając się przede wszystkim na problemach społeczności lokalnych 

oraz ich wspólnym rozwiązywaniu, filozofia community policing 

powinna gwarantować szczególną ochronę oraz pomoc osobom, które 

tego najbardziej potrzebują, czyli młodzieży, osobom ubogim itd. 

6. Zgodnie z założeniami community policing, policjant w danej 

społeczności lokalnej stanowi swoistego rodzaju „szefa” – należy dbać 

o zaufanie do policjanta, który działa na ulicy, ażeby wspierać go w 

rozwiązywaniu problemów. 

7. Relacje miedzy społecznością lokalną a policjantami powinny opierać 

się na zaufaniu, odpowiedzialności, legalności i etyce. 

8. Community policing jest odstępstwem od tradycyjnego modelu 

policjanta, dlatego policjanci powinni aktywnie współpracować z 

obywatelami i nie ograniczać się jedynie do reagowania na naruszenia 

prawa. 
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9. Policja powinna utrzymywać kontakty z osobami przestrzegającymi 

prawa, tzn. publicznymi oraz prywatnymi instytucjami, które mogą 

służyć pomocą w przypadku konkretnych naruszeń. 

10. Istotną rolę odgrywa osobisty kontakt funkcjonariuszy policji z 

obywatelami40. 

 

Sposoby realizacji założeń community policing – przykłady 

 Przykładem realizacji filozofii community policing jest wdrożony 

w 1993 roku w Chicago program CAPS (Chicago Alternative Policing 

Strategy). Stanowi on swego rodzaju reakcję na problemy związane z 

prostytucją, narkotykami i dyskryminacją rasową, z jakimi borykało się 

to miasto w ówczesnym czasie. Program CAPS zwrócił szczególną 

uwagę na partycypację mieszkańców (public involvement) – zaczęto 

organizować comiesięczne spotkania z policją, które w znacznym 

stopniu polepszyły przepływ informacji dotyczących zagrożeń 

bezpieczeństwa, a także wzmocniły wzajemne zaufanie między 

władzami a społecznością lokalną. W 1998 roku aż 78 % mieszkańców 

Chicago wiedziało, na czym opiera się nowa strategia współpracy z 

policją. Mimo że program CAPS nie rozwiązał wszystkich problemów 

mieszkańców, pozytywną jego stroną jest powstanie szczególnego 

forum, umożliwiającego wymianę poglądów (statystycznie frekwencja 

mieszkańców na wcześniej wspomnianych spotkaniach była największa 

w miejscach, w których wskaźnik przestępczości był najwyższy)41. 

CAPS jest uznawany za jedną z najbardziej ambitnych inicjatyw 

podjętych przez policję w Stanach Zjednoczonych. Wielu 

                                                             
40 J. Czapska, dz. cyt., s. 141-144. 
41 B. Wieczorek, Policja i obywatele – osobno czy razem?, 

http://wiadomosci.onet.pl/prasa/policja-i-obywatele-osobno-czy-razem/jqnl1, 
[dostęp: 11.07.2014]. 
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amerykańskich ekspertów (w tym Departament Sprawiedliwości) 

uznaje niniejszy program za wzór działania policji42. 

 Bardzo powszechnym działaniem w zakresie community policing 

jest tzw. Neighbourhood Watch – przyjmuje ono różne nazwy w 

poszczególnych częściach świata, jednak sama idea jest praktycznie 

taka sama. Koncepcja opiera się na istnieniu zorganizowanej grupy 

mieszkańców skupionej na zapobieganiu przestępczości w określonym 

obszarze ich miejscowości. Zadaniem każdej takiej grupy jest 

zminimalizowanie oraz zapobieganie zjawiskom przestępczym poprzez 

zwiększenie częstotliwości zgłoszeń na policję. Sąsiedzi wzajemnie 

obserwują swoje posesje (patrolują sąsiedztwo) i informują policję o 

podejrzanych zdarzeniach i potencjalnych przestępcach. W Australii i 

Nowej Zelandii utworzono w 2006 roku NHWA (Neighbourhood Watch 

Australasia). Statutowym celem NHWA jest wzmacnianie współpracy 

policji i społeczności na rzecz poprawy bezpieczeństwa i jakości życia 

obywateli, zapewnianie przywództwa w programach „straży 

sąsiedzkiej”, tworzenie strategii zachęcających do udziału społeczności 

lokalnych w budowaniu bezpieczeństwa, a także zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa43. 

Podstawowym ogniwem community policing na gruncie polskim 

jest dzielnicowy jako „policjant pierwszego kontaktu”. Jego zadaniem 

jest współpracowanie i bycie blisko społeczeństwa. Oznacza to, iż 

powinien doskonale znać swój rejon (np. miejsca, w których spotyka 

się młodzież, miejsca spożywania alkoholu), a także nieustannie 

zbierać informacje na temat zjawisk, które zagrażają bezpieczeństwu 

w jego granicach. Zakres działań dzielnicowego obejmuje w 

szczególności: 

                                                             
42 What is CAPS?, 

https://portal.chicagopolice.org/portal/page/portal/ClearPath/Get+Involved/How+C
APS+works/What+is+CAPS, [dostęp: 11.07.2014]. 

43 Neighbourhood Watch Australasia Inc., http://www.nhwa.com.au/, [dostęp: 
11.07.2014]. 
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1. prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu służbowego, 

2. realizowanie zadań dotyczących profilaktyki społecznej, ścigania 

sprawców przestępstw i wykroczeń, monitorowanie przestrzegania 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a także prawa 

miejscowego44. 

 W 2000 roku w Olsztynie, dzięki współpracy funkcjonariuszy 

miejscowej policji oraz taksówkarzy należących do pięciu korporacji, 

powstał olsztyński program „TAXI-OKO”. Był on reakcją na brutalne 

morderstwo łódzkiego taksówkarza w 1998 roku45. W projekcie 

aktywność wykazują taksówkarze oraz agenci agencji ochrony. 

Radiostacje w taksówkach posiadają dodatkowy kanał, który umożliwia 

bezpośrednie połączenie z funkcjonariuszem dyżurnym policji – 

kierowca w momencie zagrożenia może drogą radiową wezwać 

natychmiastową pomoc (słyszą go też inni taksówkarze oraz agenci 

ochrony)46. 

 W województwie podlaskim zainicjowano spotkania listonosza i 

dzielnicowego u mieszkańców. Pozwoliło to na zwiększenie 

bezpieczeństwa osoby dostarczającej przesyłki, a także umożliwiło 

rozpoznanie wśród obywateli osób, które potrzebują pomocy47. 

 W Polsce idea community policing jest dość słabo rozwinięta. 

Można rzec, iż funkcjonuje ona na razie bardziej w teorii niż w praktyce. 

Mimo to, można wskazać kilka inicjatyw godnych naśladowania. 

 

Podsumowanie 

                                                             
44 P. Skoczkowski, Dzielnicowy jako podstawowe ogniwo realizacji filozofii community 

policing w Polsce na przykładzie gminy Łańcut, Rzeszów 2012, s. 27. 
45 10 lat TAXI-OKO, http://www.olsztyn.eu/pl,no_cache,aktualnosci,article,1,10-lat-

taxi.html, [dostęp: 11.07.2014]. 
46 Olsztyn: system „TAXI-OKO” w coraz większej ilości miast, 

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/135,Olsztyn-System-Taxi-OKO-w-coraz-

wiekszej-ilosci-miast.html, [dostęp: 11.07.2014]. 
47 B. Wieczorek, Policja i obywatele – osobno czy razem?, 

http://wiadomosci.onet.pl/prasa/policja-i-obywatele-osobno-czy-razem/jqnl1, 
[dostęp: 11.07.2014]. 
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Community policing to koncepcja opierająca się na wspólnych 

staraniach stróżów prawa i lokalnej ludności. Przechodzenie policji z 

roli reaktywnej na proaktywną i założenie współpracy ze 

społeczeństwem ma zredukować ilość popełnianych wykroczeń oraz 

przestępstw za pomocą działań prewencyjnych połączonych z 

kooperacją policji z ludnością zamieszkującą określone terytorium. 

Policjant powinien współistnieć razem z lokalną społecznością na 

zasadzie partnerstwa i współpracy. Położenie nacisku na kreatywne 

rozwiązywanie problemów miejscowej ludności ma w efekcie 

zmniejszyć liczbę popełnianych przestępstw i wykroczeń oraz 

pozytywnie wpłynąć na dobrowolność przestrzegania przepisów prawa 

przez mieszkańców. Na całym świecie dostrzega się podejmowanie 

prób wdrażania filozofii community policing w życie obywateli i stróżów 

prawa. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zapobieganie 

przestępczości niż jej zwalczanie, dlatego także w Polsce podejmowane 

są różne akcje z zakresu community policing, a istnienie funkcji 

dzielnicowego ma za zadanie przybliżyć policję do społeczeństwa i 

zwiększyć poczucie bezpieczeństwa. Jednak aby cały omawiany system 

mógł sprawnie funkcjonować, niezbędne jest wspólne dążenie 

wszystkich obywateli do zapewnienia jednej z podstawowych potrzeb 

człowieka, jaką jest bezpieczeństwo. 
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Świat „po Krymie” – powrót realizmu w stosunkach 

międzynarodowych 

 

 

Wstęp 

Polityka Federacji Rosyjskiej w stosunku do Ukrainy – aneksja 

Krymu i wspieranie rebeliantów na wschodzie Ukrainy – powoduje 

zdziwienie i niedowierzanie wśród wielu polityków oraz komentatorów, 

dotyczy to zwłaszcza przedstawicieli „starej Europy”. Państwa 

zachodnioeuropejskie przyzwyczaiły się do polityki dialogu i 

kompromisu, której fundamentem jest odrzucenie agresji zbrojnej jako 

narzędzia polityki międzynarodowej48. Tym samym ich wzajemne 

relacje nie stanowią zagrożenia dla integralności terytorialnej, co 

wpływa na sposób identyfikacji zagrożeń i postrzegania środowiska 

międzynarodowego, w tym najbliższego otoczenia Unii Europejskiej49. 

Ten sposób myślenia o bezpieczeństwie międzynarodowym 

został zakwestionowany przez politykę Federacji Rosyjskiej. Rodzi to 

zatem pytania o charakter tej polityki, o to czy, jest ona pewnego 

                                                             
48 Trafnie opisał to gen. R. Polko: „Po 1989 r., gdy nastąpił kres zimnej wojny, 
zapanowała powszechna radość, tak jakby już na zawsze wyeliminowano zagrożenie 
zza naszej wschodniej granicy. […] Tragedia, do której doszło na Ukrainie, przy 
wszystkich swoich ciemnych stronach ma jeden plus: skończyła z wizerunkiem 
rozsądnej i przewidywalnej Rosji, pokazała jej prawdziwą twarz, państwa 
nieobliczalnego oraz niebezpiecznego”. Wywiad z gen. R. Polko, F-16 nie 
powstrzymają rosyjskich samolotów, „Do Rzeczy” 2014, nr 34, s. 20-21. 
49 Najwymowniejszym przykładem może być katalog zagrożeń wymienianych przez 
Europejską Strategię Bezpieczeństwa z 2003 roku. Jej późniejsze rozwinięcie (2008 
rok) dostrzega wprawdzie konflikty zbrojne w otoczeniu UE, jednak również 

koncentruje się na zagrożeniach niemilitarnych. Zob. szerzej: 
http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/europejsk
a_polityka_bezpieczenstwa_i_obrony_esdp/europejska_strategia_bezpieczenstwa/, 
[dostęp 20.08.2018]. 
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rodzaju aberracją w świetle sytuacji w zachodniej Europie po 1945 

roku, czy też jest ona podporządkowana pewnym prawidłowościom. 

Tym samym kluczowym elementem powinno być przywołanie 

głównych teorii stosunków międzynarodowych w celu identyfikacji tej, 

która najpełniej wyjaśnia rosyjską politykę. Przyjęte na użytek tej 

pracy przypuszczenie zakłada, że taką teorią jest realizm. Jest on 

rozumiany jako takie postrzeganie rzeczywistości międzynarodowej, w 

której najważniejszym elementem są interesy, którym państwa 

podporządkowują wszystkie dostępne narzędzia, nie czując się przy 

tym krępowanymi przez „uniwersalne normy moralne”. 

To właśnie realizmowi poświęcona jest pierwsza część pracy. 

Następna koncentruje się na liberalizmie, kolejnej fundamentalnej 

teorii w obrębie stosunków międzynarodowych. Kolejna przedstawia w 

zarysie inne, istotne koncepcje50. Ostatnia część, będąca 

podsumowaniem, pokazuje zbieżność pomiędzy paradygmatami 

realizmu a polityką Federacji Rosyjskiej. 

 

Realizm 

Jednym z głównych twórców realizmu był H. Morgenthau, który 

w 1948 roku opublikował najważniejsze założenia realizmu. Zgodnie z 

nimi, stosunki międzynarodowe bazują na zakorzenionych w ludzkiej 

naturze obiektywnych prawach; działania rządzących koncentrują się 

na interesach, czyli przede wszystkim na władzy; najważniejszy, 

podstawowy cel to przetrwanie; „moralność państw różni się od 

moralności jednostek”, co sprawia, że w stosunkach 

międzynarodowych nie występują „uniwersalne normy moralne”; 

żadne państwo (w tym i USA) nie może narzucać innym swoich 

                                                             
50 Ze względu na wymogi związane z objętością przedstawiono jedynie podstawowe 
założenia. 
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„moralnych roszczeń”; ocena polityki powinna bazować na kryteriach 

politycznych, pomijając aspekty religijne czy ideologiczne51. 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa militarnego na uwagę 

zasługują następujące założenia: relacje między państwami są 

„konfliktogenne z natury”, są bowiem tworzone przez „egoistycznych 

aktorów” (założenie ma swoje źródło w „pesymistycznej wizji natury 

ludzkiej”); „polityka międzynarodowa jest polityką siły”, najważniejsze 

zadania państw to przetrwanie i rozwój, a pomiędzy nimi „nie istnieją 

żadne zobowiązania natury moralnej”; najlepszym stanem w 

stosunkach między państwami jest równowaga sił52. 

Ponadto warto zwrócić uwagę na to, że zdaniem realistów 

stosunki międzynarodowe są domeną państw, tym samym dochodzi do 

marginalizacji pozostałych uczestników – np. takie organizacje 

międzynarodowe jak ONZ, to nie samodzielne podmioty stosunków 

międzynarodowych, a służące zabezpieczeniu interesów państw 

„instytucje wielostronnej dyplomacji”. Suwerenność i niezależność 

państw skutkuje „anarchią międzynarodową”. Termin ten nie oznacza 

chaosu, natomiast wskazuje brak zwierzchniej władzy, która istniałaby 

nad państwami. Tym samym żadne państwo nie może być pewne 

swojego bezpieczeństwa – każde państwo może użyć siły, nie ma 

bowiem ośrodka zdolnego wyeliminować konflikty z relacji 

międzynarodowych. Rodzi to brak zaufania do innych państw, tym 

samym każde państwo winno dbać o własne bezpieczeństwo polegając 

głównie na swoim potencjale, w tym na własnej „potędze”, której 

wymiar polityczny, wojskowy, ekonomiczny jest określany przez 

porównanie z „potęgami” innych państw53. 

                                                             
51 E. Cziomer, L. W. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków 
międzynarodowych, Warszawa 2007, s. 19. 
52 R. Szpyra, Bezpieczeństwo militarne państwa, Warszawa 2012, s. 85-86. 
53 S.P. Sałajczyk, Wizje rzeczywistości międzynarodowej, [w:] Stosunki 
międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, 
Warszawa 2000, s. 35-38. 
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„Potęga” jest dla realistów czynnikiem kluczowym, to w polityce 

państwa cel bezpośredni, którego osiągnięcie warunkuje dojście do 

celów ostatecznych (takich jak bezpieczeństwo czy niezależność 

polityczna). Tym samym, to na bazie „potęgi” dochodzi do definiowania 

interesów narodowych. Takie umocowanie interesów sprawia, że 

polityka zagraniczna jest 1) działalnością autonomiczną względem 

innych sfer, takich jak np. etyka czy religia; 2) państwa zachowują 

ciągłość w swojej polityce zagranicznej – dążenie do potęgi i 

umacniania własnej pozycji to stała niezależna od aktualnie 

rządzących. Realiści dodają przy tym, że to bazowanie na „potędze” 

ma dwojakie przyczyny. Po pierwsze dążenie do potęgi jest 

warunkowane przez „anarchię międzynarodową”, czyli brak poczucia 

bezpieczeństwa. Po drugie postrzegają naturę ludzką w sposób 

pesymistyczny, zakładając, że człowiek zawsze dąży do władzy i potęgi 

– uważają przy tym, że w świecie społecznym (w tym i w stosunkach 

międzynarodowych) występuje tzw. efekt przeniesienia, skutkujący 

przełożeniem na płaszczyznę zbiorową prawidłowości właściwych dla 

natury ludzkiej54. 

Przy takich założeniach powinien istnieć stan permanentnej 

wojny, tymczasem zdarzają się „okresy, niekiedy długie, pokoju i 

stabilizacji”. Zdaniem realistów jest to nie tyle efekt prawa 

międzynarodowego czy „moralności międzynarodowej” (przypisują im 

niewielkie znaczenie), co dążenia państw do „równowagi sił” – oznacza 

to niedopuszczanie do pojawienia się hegemona, który mógłby 

zdominować stosunki międzynarodowe, stanowiąc zagrożenie dla 

istnienia państw55. W nowożytnej historii Europy potencjalni hegemonii 

                                                             
54 Tamże. 
55 Tamże, s.42-43. 
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pojawiali się co 50-100 lat, powodując przeciwdziałanie innych państw, 

zainteresowanych utrzymaniem „równowagi sił”56. 

Założenia realistów spotykają się z różnorodną krytyką. 

Najpoważniejsze zarzuty dotyczą pomijania w rozważaniach i analizach 

wielu pozapaństwowych aktorów, w tym organizacji pozarządowych 

oraz ignorowania tego, że interesy pomiędzy państwami potrafią być 

wspólne, co prowadzi do współpracy. Ponadto państwa wypracowują 

wspólne zasady, będące podstawą dla ich wzajemnych praw i 

obowiązków57. 

 

Liberalizm 

Zdaniem zwolenników liberalizmu stosunki międzynarodowe 

bazują na tych samych zasadach co relacje międzyludzkie, podlegają 

tym samym prawidłowościom. Liberałowie zakładają, że ludzie 

zazwyczaj kształtują swoje relacje w sposób „pokojowy, 

uporządkowany i racjonalny”, zatem takie też powinny być stosunki 

między państwami. Warunkiem koniecznym do tego jest rzeczywisty 

wpływ społeczeństw na rządy państw – dzięki temu polityka rządów 

powinna przebiegać zgodnie ze wspomnianymi zasadami. Owe zasady, 

zdaniem liberałów, mają swoje źródło w indywidualistycznej koncepcji 

społeczeństwa. Zgodnie z nią jednostki działają egoistycznie, dążąc do 

maksymalizacji swoich zysków, co w warunkach swobodnej 

konkurencji prowadzi do harmonii, wymusza bowiem konieczność 

współpracy, a tym samym skutkuje dobrobytem całego społeczeństwa. 

Takie też mogą być – „pokojowe i racjonalne” – relacje między 

państwami. Musi być jednak spełniony wspomniany warunek dotyczący 

                                                             
56 Dążenie do równowagi sił to w historii Europy m.in. pokój augsburski, pokój 
westfalski, pokój utrechcki, kongres wiedeński. Dopiero pierwsza wojna światowa 
przyniosła ze sobą niemożność państw europejskich do samodzielnego „blokowania 

hegemona”. Zob. szerzej: P. Turczyński, Bezpieczeństwo europejskie. Systemy, 
instytucje, funkcjonowanie, Wrocław 2011, s. 18-19. 
57 R. Jackson, G. Sørensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie 
i kierunki badawcze, Kraków 2012, s. 92-93. 
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formy rządów. W państwie demokratycznym społeczeństwo ma 

możliwość blokowania konfliktogennej polityki. Jest to w interesie 

społeczeństwa, ponieważ to ono (a nie rząd) ponosi największe ciężary 

związane z przygotowaniem i prowadzaniem wojny. Zatem między 

społeczeństwami istnieje „harmonia interesów” skoncentrowana wokół 

niechęci do wojny. Prowadzi to liberałów do wniosku, zgodnie z którym 

do wojen dążą rządy autorytarne i totalitarne, czyli te, które są 

pozbawione społecznej kontroli. Tym samym upowszechnienie 

demokracji jest warunkiem koniecznym do „wyeliminowania wojny”58. 

„Bogate, wolne i demokratyczne społeczeństwo obywatelskie z 

zasady byłoby więc mniej skłonne do kosztownych i wyniszczających 

siłowych metod rozwiązywania konfliktów”. Należy przy tym dodać, że 

z demokracją powinny się wiązać również cywilna kontrola nad armią 

oraz kontrola zbrojeń. Jednocześnie, zdaniem liberałów, trzeba 

pamiętać o tym, że wojny są generowane nie tylko przez „wadliwe 

struktury polityczne”, ale również przez brak zrozumienia i 

racjonalności59. Tym samym „upowszechnienie się ustroju 

demokratycznego na świecie jest warunkiem koniecznym, ale nie 

wystarczającym do tego, aby harmonia interesów doszła „do głosu” w 

stosunkach międzynarodowych”. Przeszkodą może być bowiem 

wspomniany brak zrozumienia, nacjonalizmy, stereotypy i inne 

postawy wpływające na rządy i stan społecznej świadomości. Aby temu 

przeciwdziałać, liberałowie postulują rozwijanie współpracy 

międzynarodowej, w tym wymiany handlowej. Silne powiązania 

ekonomiczne powinny ułatwiać zarówno przezwyciężanie niechęci 

(poprzez „wzajemne poznanie”), jak i budowanie świadomości istnienia 

wspólnoty interesów. Ponadto państwa powinny dążyć do rozwijania 

już istniejących i tworzenia nowych instytucji, mających na celu 

                                                             
58 S. P. Sałajczyk, dz. cyt., s. 43-46. 
59 R. Szpyra, dz. cyt., s. 87-88. 
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zapobieganie agresji60. Tego typu założenia stały się popularne po 

pierwszej wojnie światowej, prognozowano bowiem nadejście nowego 

ładu, przejawiającego się m.in. utworzeniem Ligi Narodów. 

„Międzynarodowa moralność, międzynarodowy sposób myślenia, 

międzynarodowe prawo głoszono bardzo usilnie”61.  

Liberałów należy zatem określić jako optymistów, ponadto są 

ludźmi wierzącymi w postęp, przy czym w modernizacji upatrują 

szansy na poprawę jakości stosunków międzynarodowych. Dotyczy to 

zwłaszcza przedstawicieli nurtu nazwanego liberalizmem 

współzależności. Modernizacja powinna skutkować zwiększeniem 

współzależności między państwami, wysuwając na pierwszy plan 

aspekty ekonomiczne – tym samym „dominującym celem państwa jest 

dobrobyt, nie zaś bezpieczeństwo”. Drugi nurt, liberalizm 

socjologiczny, zakłada badanie stosunków tak między rządami, jak i 

między społeczeństwami, grupami i jednostkami. Towarzyszy temu 

założenie, że wielość powiązań (sieci) międzynarodowych zwiększa 

szanse na pokój. Ostanie dwa nurty gwarancji na międzynarodową 

harmonię upatrują w licznych powiązaniach tworzonych na bazie 

instytucji międzynarodowych (liberalizm instytucjonalny) oraz w 

demokratyzacji niosącej ze sobą pokojową kulturę rozstrzygania 

sporów (liberalizm republikański)62. 

 

Inne istotne koncepcje 

Pomiędzy realizmem a liberalizmem lokuje się teoria społeczności 

międzynarodowej. Główny cel owej społeczności to utrzymanie ładu 

międzynarodowego, przy czym największą odpowiedzialność za to 

ponoszą mocarstwa. Z ładem międzynarodowym nierozerwalnie 

związana jest sprawiedliwość, jest ona przy tym rozumiana dwojako. 

                                                             
60 S. P. Sałajczyk, dz. cyt., s. 48-49. 
61 E. Cziomer, L. Zybilkiewicz, dz. cyt., s. 18. 
62 R. Jackson, G. Sørensen, dz. cyt., 132-133. 
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Po pierwsze jako sprawiedliwość komutatywna („proces roszczeń i 

kontrroszczeń”; równość zasad dla wszystkich), po drugie jako 

sprawiedliwość dystrybutywna (rozumiana jako wsparcie dla słabszych 

i biedniejszych).  

Duże znaczenie przypisuje się mężom stanu, którzy będąc 

specjalistami w sztuce dyplomacji stają się głównymi aktorami w 

relacjach międzynarodowych. Dzięki ich aktywności może powstać 

system bądź społeczność państw. Pod pierwszym pojęciem kryją się 

tak rozbudowane relacje pomiędzy państwami, że aktywność jednego 

z nich musi być uwzględniona przez pozostałe. Drugie pojęcie 

przeznaczone jest dla grupy państw działających w oparciu o 

akceptowalne przez nie reguły. Ponadto mężowie stanu muszą przy 

podejmowaniu decyzji uwzględniać konieczność ponoszenia trojakiej 

odpowiedzialności: narodowej, międzynarodowej i humanitarnej63. 

Konstruktywizm, kolejna z teorii, kluczowe znaczenie przypisuje 

czynnikom niematerialnym – świadomości i ideom. Konstruktywiści 

bazują bowiem na założeniu, zgodnie z którym świat społeczny jest 

odbiciem świata ludzkiej świadomości, w tym myśli, wierzeń i idei. 

Interesujące jest w świetle dociekań różnych konstruktywistów 

znaczenie tożsamości. Ta państwowa, zdaniem niektórych, powstaje 

wskutek interakcji państw (tak też rodzą się ich interesy). Ta 

indywidualna, należąca do decydentów może natomiast wpływać na 

politykę zagraniczną64. 

Dla konstruktywistów kluczowym elementem jest zatem 

społeczna percepcja zjawisk. Same w sobie nie mają cech, są im one 

nadane wskutek społecznej oceny. Naturalną konsekwencję tego 

założenia jest społeczna konstrukcja zagrożeń – zgodnie z tym 

założeniem, dane zjawisko jest uznawane za zagrożenie nie dlatego, 

                                                             
63 Tamże, s. 166. 
64 Tamże, s. 190. 
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że samo w sobie jest groźne, ale dlatego, że tak jest odbierane przez 

społeczeństwo. Przykładem mogą być program nuklearny Iranu i 

podejrzenie istnienia takiego programu w Iraku za czasów rządów S. 

Husseina – mimo braku efektów w postaci broni nuklearnej, z powodów 

„historyczno-kulturowych” uznano te programy za zagrożenie dla 

bezpieczeństwa międzynarodowego65. 

Ostatnia z teorii zyskała miano transnarodowej wizji 

rzeczywistości międzynarodowej (ma również inne nazwy, m.in. 

perspektywa transnarodowa). Powstała ona wskutek krytyki założeń 

realistów. Zgodnie z nią współczesna rzeczywistość międzynarodowa 

charakteryzuje się wzrostem liczby i znaczenia aktorów 

pozapaństwowych, takich jak organizacje międzynarodowe (rządowe i 

pozarządowe), korporacje, kościoły, związki polityczne etc. Tym 

samym „państwo przestaje być dominującym uczestnikiem życia 

międzynarodowego”, traci również możliwość kontroli wszystkiego, co 

się na płaszczyźnie międzynarodowej dzieje, a co jest związane m.in. 

z takimi obszarami, jak handel, transport, przepływ kapitału, wymiana 

idei i wieloma innymi, związanymi z ludzką aktywnością. Prowadzi to 

do przeobrażeń w polityce państw – na pierwszy plan wysuwają się 

zagadnienia ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, natomiast „traci na 

znaczeniu siła militarna jako narzędzie polityki państw”66. 

 

Podsumowanie 

Na prowadzenie przez Federację Rosyjską polityki w duchu 

realizmu wskazują dwie grupy czynników. Pierwsza zawiera w sobie 

zestawienie efektów tej polityki z postulatami realistów. Federacja 

Rosyjska od początku lat 90. XX wieku działa z myślą o odzyskaniu 

kontroli nad „bliską zagranicą”. Jednocześnie uznaje (niekiedy wręcz 

                                                             
65 R. Szpyra, dz. cyt., s. 89-90. 
66 S.P. Sałajczyk, dz. cyt., s. 50-57. 
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formułując to oficjalnie), organizacje takie jak NATO i UE za wrogie, 

uważając przy tym, że ich rozszerzanie w obszarze poradzieckim to 

działania wrogie i niosące zagrożenie dla Rosji. Definiuje tym samym 

swoją politykę w kategoriach interesów, potęgi i siły, zatem czynników 

kluczowych dla realistów. 

Dbając o swoje interesy, Rosja nie czuje się związana 

„uniwersalnymi normami moralnymi”, nie respektuje również prawa 

międzynarodowego. Dowiodła tego m.in. podczas pacyfikowania 

niepodległościowych dążeń Czeczenów, podsycając separatystyczne 

ruchy w Gruzji (dotyczy to nie tylko wojny z 2008 roku, ale i wydarzeń 

z ostatniej dekady minionego stulecia), czy wreszcie prowadząc swoją 

agresywną politykę względem Ukrainy. Dąży przy tym do równowagi 

sił, uznając jednakże, że takowa istniała w okresie zimnowojennym i 

jedynie odzyskanie dawnej „potęgi” przywróci ową równowagę. 

Druga grupa czynników związana jest z metodą eliminacji, jaką 

można zastosować zestawiając rosyjską politykę z postulatami 

stawianymi przez teorie inne niż realizm. Trudno zatem mówić o 

liberalizmie – Rosja nie prowadzi działań „pokojowych i racjonalnych”, 

gardzi pokojem, a jej wewnętrzny ustrój, mimo istniejących fasad, 

trudno uznać za wymarzony przez liberałów modelowy przykład 

demokracji. Nie ma również w tym przypadku zastosowania teoria 

społeczności międzynarodowej – polityka Rosji nie zna takich pojęć, 

jak sprawiedliwość, odpowiedzialność (narodowa, międzynarodowa i 

humanitarna) i ład (chyba, że zimnowojenny – związany z ówczesną 

„potęgą”). W rosyjskiej polityce próżno również szukać postulowanych 

przez konstruktywistów idei, a zwłaszcza tych akceptowalnych przez 

społeczność międzynarodową. Są jedynie interesy. Nie ma tutaj 

również zastosowania perspektywa transnarodowa – Rosja prowadzi 

politykę, zgodnie z którą to państwa są głównym i dominującym 

aktorem, a wszystkie istotne działania międzynarodowe mające swoje 
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źródło w Rosji (np. w zakresie koncernów energetycznych), są 

kontrolowane przez rosyjskie władze. 

Nie sposób przy tym oprzeć się wrażeniu, że wiele postulatów 

zgłaszanych przez inne niż realizm teorie, znajduje swoje odbicie w 

polityce państw zachodnioeuropejskich. To przekonanie o konieczności 

dążenia do „pokoju i racjonalności” oraz „harmonii interesów” w 

połączeniu z budowaniem zaufania opartego na ładzie 

międzynarodowym, coraz większej współpracy i wyrzekaniu się siły 

jako narzędzia polityki międzynarodowej sprawiło, że polityka Rosji 

mogła się stać dla wielu Europejczyków „nieczytelna”. Jako bazująca 

na zupełnie innych przesłankach była przez lata niezrozumiała. Być 

może efekty rosyjskiej polityki, które można obecnie obserwować nie 

na dalekim Kaukazie, a przy „obrzeżach” UE, sprawią, że klasyczny 

realizm, którego koniec już nie raz wieszczono, ponownie zagości w 

świadomości zachodnioeuropejskich polityków i badaczy. 
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Akademia Obrony Narodowej w Warszawie 

 

 

Definicyjno-prawne regulacje wojny oraz terminów 

pochodnych 

 

 

Obecnie pewnym wyznacznikiem wojny jest trwający konflikt, 

który jednocześnie zawiera cechy konfliktu wewnętrznego i konfliktu 

międzynarodowego67. Oznacza to, że lokalny czy wewnętrzny konflikt, 

który uznawany jest w teorii międzynarodowego prawa konfliktów 

zbrojnych za niemiędzynarodowy w dzisiejszych czasach, poprzez 

zaangażowanie innych podmiotów czy aktorów prawa 

międzynarodowego, często ulega umiędzynarodowieniu. Ale czy to już 

jest wojna w podstawowym jej znaczeniu, czy może nadal powinno 

uznawać się, że trwa konflikt (zbrojny)? Nie chodzi tu przecież jedynie 

o kwestie definicyjne, ale o prawno-organizacyjne regulacje i skutki 

prawne jakie nieodpowiednie nazewnictwo może wywołać. 

 

Wprowadzenie metodologiczne 

W niniejszym artykule pojęcie wojny zostanie rozpatrzone w 

podstawowym ujęciu, w rozumieniu prawa międzynarodowego 

konfliktów zbrojnych, a szerzej – prawa międzynarodowego 

publicznego. Problem główny sprowadza się do pytania: w jaki sposób 

regulowane i definiowane jest pojęcie wojny? Celem pracy jest 

scharakteryzowanie pojęcia wojny i terminów pochodnych. Natomiast 

hipoteza wyrażona jest w przypuszczeniu, że nie istnieją regulacje 

                                                             
67 R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo miedzynarodowe publiczne, Warszawa 2002, 
s. 378. 
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prawne definiujące wojnę. Stwarza to sytuację, w której poprzez brak 

regulacji prawnych może pojawić się wiele sformułowań, mnogość 

definicji, a w konsekwencji wiele interpretacji. Tak też dzieje się 

z pojęciem „wojny”, które należy odróżnić od „stanu wojny”, „czasu 

wojny” i, przede wszystkim, „stanu wojennego”. 

 

Teoretyczne aspekty wojny 

„Wojna” jest pojęciem z prawa międzynarodowego publicznego. 

Wojna, mimo że jest nadal jednym ze sposobów prowadzenia polityki 

jest obecnie zakazana68. Jak ogólnie wskazują znawcy prawa 

międzynarodowego wojna to zerwanie stosunków pokojowych 

pomiędzy państwami i rozpoczęcie wrogich działań, które 

charakteryzują się walką zbrojną. J. Białocerkiewicz przyjmuje, z 

pewnym uproszczeniem, że „wojna jest to taki stan stosunków miedzy 

państwami, w którym ostry konflikt powstały na gruncie 

dotychczasowej polityki rozwiązywany jest za pomocą części lub całych 

sił politycznych, militarnych i gospodarczych, jakimi te państwa 

dysponują”69. 

Definicję wojny próbowano stworzyć już wieki temu. Zarówno 

wojskowi, politycy jak i filozofowie podejmowali próby zdefiniowania 

tego pojęcia70. Clausewitz stwierdził, że „wojna jest nie tylko czynem 

politycznym, lecz prawdziwym narzędziem polityki, dalszym ciągiem 

stosunków politycznych, prowadzeniem ich innymi środkami”71. 

Z kolei, w słownikach „wojna” określana jest w różny sposób. 

Interesujące ujęcie przedstawiono w Słowniku terminów wojskowych, 

                                                             
68 Zasadniczo, zakazana była już przed II wojną światową. Nie oznacza to jednak, że 
świat jest wolny od wojen. 
69 J. Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Olsztyn 
2005, s. 440.  
70 Tamże, s. 440-441. 
71 C. von Clausewitz, O wojnie, Warszawa 1958, s. 15, za: Słownik terminów z 
zakresu bezpieczeństwa narodowego, red. J. Pawłowski, AON, Warszawa 2002, 
s. 155. 
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gdzie można znaleźć termin „wojna narodowa”, który obecnie w ogóle 

nie jest stosowany. Zgodnie z definicją, jest to „wojna sprawiedliwa 

prowadzona o honor, wolność i niezależność narodu przeciw obcym 

najeźdźcom”72. Wydaje się jednak, że ujęcie takie nie jest pozbawione 

nieścisłości. Należy zaznaczyć, że wojna to stan pomiędzy pierwotnymi 

podmiotami prawa międzynarodowego publicznego. Oznacza to, że 

może być prowadzona jedynie pomiędzy państwami, a nie narodami73. 

Obecnie, często zdarza się, że państwa są wielonarodowe albo że 

zamieszkuje je wiele mniejszości, trudno więc zgodzić się, że chodzi 

o niezależność jednego narodu. Podobnie wygląda kwestia najeźdźców 

– nie może być to dowolna grupa, a oficjalni przedstawiciele czy armia 

innego państwa. Na uwagę zasługuje fakt, że w definicji podkreślono, 

iż musi być to wojna sprawiedliwa, gdyż w teorii inna jest zakazana. 

W czasach PRL charakterystyczne było wskazywanie, że wojna 

jest to walka pomiędzy „blokami państw”. W Małej encyklopedii 

wojskowej wskazano, że „wojna – konflikt zbrojny między państwami, 

blokami państw, narodami lub klasami społecznymi, kontynuacja 

polityki środkami przemocy w celu osiągnięcia określonych interesów 

politycznych, ekonomicznych lub ideologicznych”74. 

W nowszym słowniku podaje się, że wojna to „kontynuacja 

polityki środkami przemocy, której głównym przejawem jest walka 

zbrojna”75 oraz że jest to „stan funkcjonowania państwa 

charakteryzujący się istnieniem ostrego konfliktu zewnętrznego lub 

wewnętrznego rozwiązywanego środkami przemocy, angażujący gros 

potencjału państwa”76. Nie do końca można zgodzić się z tymi 

                                                             
72 Słownik terminów wojskowych, MON, Warszawa 1958, s. 300. 
73 W prawie międzynarodowym trwa debata na temat podmiotowości narodów, ale 
nawet, jeśli niektórzy uznają je za podmiot prawa międzynarodowego, to nigdy nie 
będą pierwotnymi podmiotami, a jedynie wtórnymi. Jest to jednak temat bardzo 
sporny.  
74 Mała encyklopedia wojskowa, Warszawa 1971, t. III, s. 494, za: Słownik terminów 
z zakresu bezpieczeństwa narodowego, dz. cyt., s. 156. 
75 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, dz. cyt., s. 156. 
76 Tamże. 
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definicjami. W dużym uproszczeniu, można w części zgodzić się z 

pierwszą definicją, mimo że wojna nie zawsze musi być kontynuacją 

polityki a walka zbrojna nie musi mieć wcale miejsca. Jednakże, 

w drugiej, należy pamiętać, że w rozumieniu prawa międzynarodowego 

publicznego walki wewnętrzne, w których nie bierze udziału inny 

podmiot, wojną nazwać nie można.  

W najnowszym słowniczku NATO nie ma pojęcia „wojny”. Mimo 

że nie byłaby to definicja legalna sądzić można, że byłaby pewnym 

odniesieniem co do zakresu i treści powstających definicji. Być może 

nawet stałaby się wyznacznikiem kierunku, w jakim podobna definicja 

powinna zostać uregulowana77. 

 

„Wojna” a „czas wojny” 

W Konstytucji RP nie brak nieścisłości w tejże materii. Kolejnym, 

dyskusyjnym wyrażeniem jest użyty w art. 134 „czas wojny”. Definicja 

„czasu wojny” może wywoływać wątpliwości, gdyż jak już wspomniano 

brak regulacji prawnych określający taką sytuację. Zgodzić się można, 

że jest to pojęcie przeciwstawne dla czasu pokoju i odnosi się 

do faktycznych działań zbrojnych oraz wydarzeń związanych z 

konfliktem zbrojnym78. „Czas wojny” definiowany jest jako „okres 

funkcjonowania państwa charakteryzujący się istnieniem ostrego 

konfliktu, w którym regulowanie sporów między zwaśnionymi 

(antagonistycznymi) stronami (państwami, blokami państw, narodami, 

grupami społecznymi) realizowane jest środkami przemocy (przy 

użyciu sił zbrojnych) w celu osiągnięcia określonych interesów 

                                                             
77 Słownik terminów i definicji NATO zawierający wojskowe terminy i ich definicje 
stosowane w NATO, AAP-6, NATO, kwiecień 2014, 
http://www.wcnjk.wp.mil.pl/plik/file/ N_20130808_AAP6PL.pdf, [dostęp: 
20.08.2018]. 
78 Zob. S. Bukowicka, Wybrane zagadnienia z zakresu zadań Ministra Obrony 
Narodowej na czas wojny, [w:] Minister Obrony Narodowej i Naczelny Dowódca Sił 
Zbrojnych w systemie kierowania bezpieczeństwem. Wybrane problemy, red. W. 
Kitler, Warszawa 2013, s. 138. 
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politycznych, ekonomicznych, ideologicznych lub innych”79. Wydaje 

się, że definicja „czasu wojny” powinna być tożsama z definicją 

„wojny”, z jednym uszczegółowieniem – wyrażenie to powinno odnosić 

się do okresu faktycznych działań wojennych. Toteż, nie do końca 

można zgodzić się, że czas ten może zachodzić w innym wypadku niż 

jedynie w trakcie działań zbrojnych pomiędzy państwami. Prawidłowa 

interpretacja jest istotna, ponieważ konstytucyjne wyrażenie „na czas 

wojny”, daje podstawę do mianowania Naczelnego Dowódcy Sił 

Zbrojnych. W przypadku napięć wewnętrznych, rozruchów, a nawet 

konfliktu niemiędzynarodowego Naczelny Dowódca nie może być 

mianowany (brak podstawy prawnej na inną niż zewnętrzną 

okoliczność)80. 

 

„Wojna” a „stan wojny”   

Jednak, przede wszystkim, należy rozróżnić stan wojny od stanu 

wojennego. Jak stwierdza P. Radziewicz: „wprowadzenie stanu wojny 

adresowane jest przede wszystkim do innego państwa, a także do 

społeczności międzynarodowej. Pociąga ono za sobą skutki wynikające 

z prawa międzynarodowego, a więc możliwość rozpoczęcia działań 

zbrojnych, zerwanie stosunków dyplomatycznych, ograniczenie praw 

obywateli państwa-strony konfliktu itp.”81. Trafnie ujął sens stanu 

wojny M. Kallas, który podaje, że „stan wojny to sytuacja prawna 

między państwami znajdującymi się w stanie wojny. Stan wojny 

oznacza także zerwanie: stosunków dyplomatycznych, konsularnych, 

gospodarczych i bezpośrednich kontaktów między obywatelami oraz 

                                                             
79 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, red. J. Kaczmarek, W. 
Łepkowski, B. Zdrodowski, 2008, s. 29. 
80 Więcej na temat Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych zob. M. Kołodziejczak, 
Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych w polskim systemie prawnym, [w:] red. 
T. Kośmider, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych w systemie obronnym Państwa 

Polskiego, Warszawa 2014, s. 133-134. 
81 P. Radziewicz, Opinia prawna z 5 grudnia 2001 r. w sprawie projektu ustawy o 
stanie wojennym, http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk4.nsf/Opwsdr?OpenForm&16 
[dostęp: 28.08.2018]. 
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zawieszenie obowiązujących umów międzynarodowych między 

wojującymi stronami”82.  

Należy jednak zaznaczyć, że często walka zbrojna kończy się 

zanim państwa przejdą ze stanu wojny w stan pokoju, ale nie sposób 

znaleźć definicję, która zawierałaby taką uwagę. Może dojść także do 

wypowiedzenia wojny „na papierze”, bez walki zbrojnej. Wówczas 

istnieje stan wojny pomiędzy państwami, ale ma to związek głównie 

z zerwaniem stosunków dyplomatycznych czy ekonomicznych. Co 

więcej, okazuje się, że stan wojny między państwami może trwać, 

mimo iż został wprowadzony/ogłoszony jedynie przez władzę z racji 

zobowiązań międzynarodowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w 

Polsce. Zgodnie z art. 116 Konstytucji RP to Sejm decyduje o stanie 

wojny i pokoju. W przypadku napaści zbrojnej na Polskę lub gdy z 

umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony 

Sejm może podjąć uchwałę o stanie wojny83. Nie jest to jednak 

równoznaczne z prowadzeniem działań wojennych.  

Stan wojny będzie zatem regulował stosunki miedzynarodowe, a 

stan wojenny sprawy wewnętrzne w przypadku zagrożenia, którego 

źródło jest jednak zewnętrzne.  

 

Prawne ujęcie stanu wojennego 

Stan wojenny to jeden ze stanów nadzwyczajnych, który może 

wprowadzić Prezydent RP na wniosek Rady Ministrów „w razie 

zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium RP 

lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej 

                                                             
82 M. Kallas, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1997, s. 85-87, cyt za: 
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, red. J. Pawłowski, dz. cyt., 
s. 128. 
83 Konstytucja RP z dnia kwietnia 1997 r., art. 116, ust. 1. Sejm decyduje w imieniu 

Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny i zawarciu pokoju i ust. 2. Sejm może podjąć 
uchwałę o stanie wojny jedynie w razie zbrojnej napaści na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie 
do wspólnej obrony przeciwko agresji. 
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obrony”84. Do niedawna definicja ustawowa brzmiała podobnie, 

uszczegółowiając jedynie, że zewnętrzne zagrożenie może być również 

spowodowane działaniami terrorystycznymi85. Obecnie, definicja86 

została rozszerzona, co jednak de facto zawęża jej zastosowanie 

poprzez dokładne wskazanie działań czy sytuacji. Zatem, do pierwotnej 

wersji możliwości wprowadzenia stanu wojennego przy wskazaniu 

na zewnętrzne zagrożenie państwa oprócz działań o charakterze 

terrorystycznym dodano także działania w cyberprzestrzeni87. Z kolei, 

w art. 2 ust. 1a ustawodawca zdecydował umieścić definicję 

zewnętrznego zagrożenia państwa, które należy rozumieć jako 

działania, które godzą w niepodległość i niepodzielność terytorium czy 

też ważny interes gospodarczy. Mogą też zmierzać do uniemożliwienia 

czy zakłócenia normalnego funkcjonowania państwa przez podmioty 

zewnętrzne88. Wartym podkreślenia jest fakt, że mowa tylko i 

wyłącznie o podmiotach zewnętrznych. Oznacza to, że stan wojenny 

                                                             
84 Konstytucja RP, art. 229. 
85 Ustawa o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił 
Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej 
Polskiej, obowiązującej do 2011 r. (Dz. U. 2004, nr 107, poz. 1135), art. 2 ust. 1. 
86 Warto też wskazać, że w toku prac nad projektem definicja ta miała nieco inne 
brzmienie. Art. 2 ust. 1 był wprost przepisany z Konstytucji, a to niepotrzebne 
powielanie piętnowane przez konstytucjonalistów. Wyszczególniono także, gdzie 
powinny zachodzić działania: „na lądzie, wodzie, przestrzeni powietrznej, przestrzeni 

kosmicznej lub cyberprzestrzeni, tworzyło to katalog zamknięty, zatem dobrze, że 
zostało to wykreślone. Zob. Projekt i uzasadnienie zmiany Ustawy o stanie wojennym 
oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości 
konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw z 
dnia 10 lipca 2011 r., Warszawa 2011. 
87 Ustawa o stanie wojennym i kompetencjach Naczelnego Dowódcy…, art. 2. ust. 1. 
W razie zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działaniami o 
charakterze terrorystycznym lub działaniami w cyberprzestrzeni, zbrojnej napaści na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umowy międzynarodowej wynika 
zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji, Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej może, na wniosek Rady Ministrów, wprowadzić stan wojenny na części albo 
na całym terytorium państwa. 
88 Ustawa o stanie wojennym i kompetencjach Naczelnego Dowódcy…, art. 2. ust. 1a.  
Przez zewnętrzne zagrożenie państwa, o którym mowa w ust. 1, rozumie się celowe 

działania, godzące w niepodległość, niepodzielność terytorium, ważny interes 
gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej lub zmierzające do uniemożliwienia albo 
poważnego zakłócenia normalnego funkcjonowania państwa, podejmowane przez 
zewnętrzne w stosunku do niej podmioty. 
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może być jedynie wprowadzony w przypadku wyżej opisanych działań, 

które zostały zainicjowane przez państwa, ewentualnie inne podmioty 

prawa międzynarodowego – takie jak organizacje międzynarodowe. 

Można zastanawiać się, czy poprzez definicję tę, wprowadzającą 

uszczegółowienie i wskazującą jedynie na podmioty podejmujące 

określone działania nie spowodowano sytuacji, w której w pewnych 

nieuwzględnionych okolicznościach wymagających reakcji na poziomie 

wprowadzenia stanu wojennego nie będzie można go wprowadzić? 

W kontekście nowej definicji legalnej stanu wojennego należy 

podkreślić dwa aspekty. Po pierwsze, przed nowelizacją zdecydowana 

większość konstytucjonalistów odnosiła się sceptycznie do uznawania 

działań terrorystycznych za podstawę wprowadzenia stanu wojennego. 

Po drugie, do wprowadzenia stanu wojennego uprawniają jedynie 

wrogie działania zainicjowane zewnętrznie, co wobec wydarzeń 

ostatnich miesięcy jest bardzo niebezpieczną regulacją. 

 

Wnioski 

Wydaje się, że jest to temat o tyle istotny, że definicja wojny i 

terminów zbieżnych, powinny przybrać rangę prawną. Prawidłowe 

definiowanie jest niezbędne dla właściwego określania sytuacji, 

konsekwencji z nimi związanych, a także skutków prawnych, które 

wywołują. Należy zatem zaznaczyć, że jedynie precyzyjne i ścisłe 

definiowanie powyższych pojęć, najlepiej poprzez wprowadzenie ich do 

prawa krajowego bądź międzynarodowego, spowodowałyby rozwianie 

wielu wątpliwości i zamknęłoby drogę do różnych interpretacji.  

Z kolei Z. Cybichowski głosił, że „wojna jest pojęciem 

pozaprawnym z uwagi na fakt, że godzi w istotę praw zasadniczych 
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państw”89 i dlatego też ingerencja w naturalne prawa nie może być w 

jakikolwiek sposób regulowana.  

Po II wojnie światowej Komisja Prawa Międzynarodowego 

Organizacji Narodów Zjednoczonych zdecydowała, że skoro wojna jest 

bezprawna to bezcelowe jest zajmowanie się regulacjami, które jej 

dotyczą. Jak uważa R. Bierzanek, „poglądy takie w niemałym stopniu 

zaciążyły na rozwoju międzynarodowego prawa konfliktów 

zbrojnych”90. Toteż, nie należy się dziwić, że większość obowiązujących 

przepisów dotyczących międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych 

nie odpowiada współczesnemu pojmowaniu konfliktów i trudno znaleźć 

definicję legalną wojny. Definicja taka, podobnie jak rozwinięcie 

terminów „czas wojny” czy „stan wojny”, które można uznać za 

powstałe na potrzeby konkretnych sytuacji, mimo że stosowane 

w najważniejszych aktach prawnych nie doczekały się ani definicji, ani 

prawnego uregulowania.  

Jednakże, jak istotne jest prawidłowe definiowanie i wynikająca 

z tego interpretacja można przekonać się w ostatnich miesiącach, gdy 

najwięksi decydenci zastanawiają się jak określić sytuację, która ma 

miejsce na Ukrainie. 

 

Bibliografia 

Antonowicz L., Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2013. 

Białocerkiewicz J., Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, 

Olsztyn 2005. 

Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, 

Warszawa 2002. 

Kallas M., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1997. 

                                                             
89 Z. Cybichowski, Prawo międzynarodowe publiczne i prywatne, Wyd. 3, Warszawa 
1928, za: J. Białocerkiewicz, dz. cyt., s. 441.  
90 R. Bierzanek, J. Symonides, dz. cyt., s. 398.  



49 
 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 

1997, nr 78, poz. 483). 

Mała encyklopedia wojskowa, Warszawa 1971, t. III. 

Minister Obrony Narodowej i Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych w 

systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym RP. Wybrane 

problemy, red. W. Kitler, Warszawa 2013. 

Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych w systemie obronnym Państwa 

Polskiego, red. T. Kośmider, Warszawa 2014. 

Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2005. 

Projekt i uzasadnienie zmiany Ustawy o stanie wojennym oraz o 

kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego 

podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

niektórych innych ustaw z dnia 10 lipca 2011 r., Warszawa 2011. 

Prokop K., Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, Białystok 2005. 

Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,  Lublin 

2002.  

Słownik terminów i definicji NATO zawierający wojskowe terminy i ich 

definicje stosowane w NATO, AAP-6, NATO, 2014. 

Słownik terminów wojskowych, Warszawa 1958. 

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, red. J. 

Kaczmarek, W. Łepkowski, B. Zdrodowski, Warszawa 2008. 

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, red. J. 

Pawłowski, Warszawa 2002. 

Szmyt A., Opinia prawna do przedstawionego przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o stanie 

wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i 

zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz niektórych innych ustaw, Druk sejmowy nr 4355, 

Warszawa 2011. 



50 
 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym i kompetencjach 

Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych oraz jego podległości 

konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2002, nr 

156, poz. 1301). 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o stanie wojennym 

oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach 

jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 , nr 222, poz. 1323). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Wojciech Kotowicz  

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 

 

Paradyplomacja w naukach politycznych – podmioty 

subpaństwowe jako aktorzy stosunków międzynarodowych 

 

 

 Jedną z konsekwencji ewolucji współczesnych stosunków 

międzynarodowych, zwłaszcza na przełomie XX i XXI wieku, jest wzrost 

znaczenia nowych podmiotów polityki zagranicznej oraz nowych form 

uczestnictwa w systemie międzynarodowym. Wiąże się to m.in. ze 

zmianą roli dotychczasowych dominujących podmiotów polityki 

międzynarodowej oraz uwarunkowań środowiska międzynarodowego. 

Celem artykułu jest zatem analiza pojęcia paradyplomacji, roli 

paradyplomacji w naukach politycznych oraz zbadanie 

zależności/powiązań między paradyplomacją a tradycyjnymi formami 

kreowania i realizacji polityki zagranicznej państwa.  

Politologia jako jedna z dziedzin nauk społecznych, której 

przedmiotem analizy jest polityka, zajmuje się m.in. problemami 

polityki na różnych szczeblach funkcjonowania instytucji publicznych, 

administracji publicznej, w tym również samorządu terytorialnego. 

Podejmowana przez samorząd współpraca z podmiotami 

zagranicznymi (transgraniczna) jest specyficznym rodzajem 

współpracy międzynarodowej, traktowanej jako element aktywności 

zagranicznej państwa, czyli jeden z aspektów realizowanej przez niego 

polityki zagranicznej. Często określa się takie aktywności jako 
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mikrodyplomację, protodyplomację, dyplomację oddolną, dyplomację 

społeczną, dyplomację obywatelską, małą politykę zagraniczną91. 

Przynajmniej od 1945 roku, w wyniku procesów globalizacyjnych, 

polityka międzynarodowa staje coraz bardziej skomplikowana. We 

współczesnym świecie dyplomacja nie jest już atrybutem czy 

przywilejem państw narodowych. Na scenę międzynarodową 

stopniowo wchodzą nowe podmioty niepaństwowe. Niektóre z tych 

niepaństwowych aktorów mają charakter nieterytorialny, na przykład 

organizacje pozarządowe lub korporacje międzynarodowe. Inne z kolei 

mają charakter terytorialny, do których zalicza się na przykład 

jednostki samorządu terytorialnego w państwach unitarnych, bądź 

regiony i kraje związkowe (landy) w państwach federalnych. Podmioty 

te odgrywają coraz większą rolę na arenie międzynarodowej. 

Dyplomacja subpaństwowa odgrywa coraz większą rolę na arenie 

międzynarodowej92, ponieważ regiony, kraje, podmioty państw 

federalnych, prowincje i miasta dążą do promowania handlu, 

inwestycji, współpracy i partnerstwa w wielu różnych kwestiach i na 

różnych obszarach swojej działalności. Paradyplomacja rozumiana jako 

„stosunki międzynarodowe rządów subpaństwowych” jest zjawiskiem 

ogólnoświatowym. Wiele rządów niższego szczebla prowadzi stosunki 

międzynarodowe (politykę zagraniczną), a działalność ta szybko się 

rozwija i wpływa w pewnym zakresie na interakcje między państwami 

w systemie międzynarodowym. 

Teoretycy stosunków międzynarodowych uważają, że w 

ostatnich dziesięcioleciach nastąpiło osłabienie pozycji państw 

narodowych w stosunkach międzynarodowych, jako efekt rozwoju 

korporacji międzynarodowych, mechanizmów integracyjnych i 

                                                             
91 W. T. Modzelewski, A. Żukowski, Kategorie pogranicza w politologii: aspekty 
teoretyczne i praktyczne „Pogranicze. Polish Borderland Studies” 2013, nr 1, s. 37. 
92 Szerzej zob.: M. Duran, Mediterranean Paradiplomacies. The Dynamics of 
Diplomatic Reterritorialization, Leiden 2015. 
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swobodnego przepływu kapitału93. W latach 90. państwa narodowe 

zaczęła tracić monopol na bycie jedynymi podmiotami stosunków 

międzynarodowych. 

Współczesne państwa korzystają ze wszystkich instrumentów 

polityki zagranicznej. Obecnie coraz częściej akceptują nowe sposoby 

jej realizacji, które są definiowane jako soft power, określane jako 

dyplomacja publiczna lub dyplomacja miękka i które również służą do 

promocji międzynarodowych interesów państwa. Podczas gdy cele 

klasycznej dyplomacji, związane z bezpieczeństwem politycznym i 

wojskowym państwa, muszą być realizowane przez władze centralne 

państwa, to jest cały szereg innych celów, które mogą być realizowane 

w ramach organów władzy zdecentralizowanej na poziomie 

regionalnym i lokalnym. Uważa się wręcz, że regionalna dynamika na 

szczeblu niższym niż krajowy jest kluczowa dla znalezienia rozwiązań 

wspólnych problemów globalnych i regionalnych poprzez współpracę 

międzyregionalną oraz rozwój nowych form współpracy 

wielostronnej94. 

Obecnie polityka wewnętrzna i zagraniczna nakładają się na 

siebie, a monopol państwa w stosunkach międzynarodowych, 

zwłaszcza w niektórych obszarach, staje się coraz mniejszy. W tym 

kontekście poszukuje się nowych środków sprzyjających rozwojowi 

społeczeństw, wśród których należy dostrzec rosnącą rolę kontaktów 

międzynarodowych nawiązywanych przez władze regionalne95.  

We współczesnym świecie w kontekście intensyfikacji stosunków 

międzynarodowych widać wyraźnie dwa nurty. Z jednej strony są to 

                                                             
93 P. Y. Lipscy, Renegotiating the World Order. Institutional Change in International 
Relations, Cambridge 2016, s. 4-22. 
94 R. Z. Martinez, Paradiplomacy in North America: Canadian Provinces’ Relations 
with Their U.S. and Mexican Counterparts, „Norteamérica” 2017, Vol. 12, Issue 2, s. 

87. 
95S. Paquin, G. Lachapelle, Why do sub-states and regions practice international 
relations, [w:] Mastering Globalization. New sub-states governance and strategies, 
red. G. Lachapelle, S. Paquin, London-New York 2005, s. 77-89. 
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procesy globalizacji, dążenie aktorów politycznych do wzajemnego 

przenikania się i otwartości, z drugiej procesy regionalizacji, dążenie 

niektórych terytoriów i narodów do zachowania tożsamości narodowej 

i kulturowej, dziedzictwa historycznego czy etnicznego, a nawet 

osiągnięcia autonomii politycznej. Oba te procesy, będąc ze sobą 

powiązane i współzależne, mają istotny wpływ na procesy i instytucje 

polityczne każdego państwa. W kontekście zacierania się granic między 

„wewnętrznym” a „zewnętrznym” wymiarem polityki, globalizacja – 

poprzez aktorów polityki międzynarodowej, takich jak ponadnarodowe 

organizacje polityczne, korporacje ponadnarodowe – zaczyna aktywnie 

wpływać na wewnętrzne procesy polityczne w państwie, angażując się 

tym samym w stosunki międzynarodowe i aktywność aktorów 

regionalnych96. Ten rodzaj aktywności międzynarodowej podmiotów 

subpaństwowych określa się najczęściej terminem paradyplomacja. 

Termin paradyplomacja – jak pisze Wojciech T. Modzelewski – 

pojawił się w naukach politycznych w latach 80. XX  wieku i oznacza 

„zdolność regionów (subpaństwowych jednostek terytorialnych) do 

działań przekraczających granice państwa poprzez ustanowienie 

formalnych i nieformalnych, stałych i doraźnych kontaktów oraz inne 

formy zaangażowania na arenie międzynarodowej, zgodnie z 

posiadanymi kompetencjami. Obejmuje każdy rodzaj relacji 

zagranicznych, w tym relacje: transgraniczne i międzyregionalne, 

bilateralne i multilateralne (sieciowe), formalne i nieformalne etc. Jest 

przejawem wzrastającej roli regionów jako uczestników 

pozapaństwowych stosunków międzynarodowych, zdolnych do 

aktywności międzynarodowej sensu largo”97. 

                                                             
96 I. R. Nasyrow, Mieżdunarodnoje sotrudniczestwo riegionow: mirowaja praktika i 
opyt Tatarstana, Kazanʹ 2007, s. 328. 
97 W. T. Modzelewski, Paradyplomacja regionów. Studium województw polski 
wschodniej, Olsztyn 2016, s. 118-119. 
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Wydaje się, że pojęciem najbardziej adekwatnym na określenie 

działalności międzynarodowej podmiotów subpaństwowych, jest 

termin paradyplomacja98, choć istnieją w tej kwestii różne spory 

interpretacyjne99. Warto tylko zauważyć, że termin ten został użyty po 

raz pierwszy w literaturze przedmiotu przez Rohana Butlera w 1961 

roku, który paradyplomację zdefiniował jako „osobistą i równoległą 

dyplomację, uzupełniającą lub konkurującą z oficjalną polityką 

zagraniczną realizowaną przez przedstawicieli władzy państwowej100. 

Zastosowanie tego terminu do aktywności międzynarodowej aktorów 

subpaństwowych jest zasługą Ivo Duchacka101 i Soldatosa 

Panaitoysa102. Pojęcie „paradyplomacja” jest skrótem od parallel 

diplomacy (dyplomacja równoległa) i jest definiowana jako 

bezpośrednia i relatywnie autonomiczna aktywność międzynarodowa 

aktorów subpaństwowych (podmiotów państw federalnych, regionów, 

a nawet jednostek samorządu terytorialnego), którzy mogą prowadzić 

politykę zgodną, równoległą, a nawet czasami sprzeczną z polityką 

zagraniczną swoich rządów103. Etymologicznie natomiast nazwę 

„paradyplomacja” interpretować można na dwa sposoby: 1. wg 

                                                             
98 N. Cornago, Diplomacy and paradiplomacy in the redefinition of international 
security: Dimensions of conflict and co‐operation, „Regional & Federal Studies” 1999, 

nr 9, s. 40. 
99 Szerzej zob.: I. Aguirre, Making sense of paradiplomacy? Anintertextual enquiry 
about a concept in search of a definition, „Regional & Federal Studies” nr 9, s. 185-
209; M. Salomon, Paradiplomacy in the Developing World: The Case of Brazil, [w:] 
Cities and Global Governance. New Sites for International Relations, red. M. Amen, 
N. J. Toly, P. L. McCarney, K. Segbers, Surrey 2011, s. 45-51. 
100 R. Butler, Paradiplomacy, [w:] Studies in Diplomatic Historiography in Honour, 
red. A. O. Sarkissian, London 1961, s. 13. Por. rozważania S. Boratyńskiego na temat 
podwójnej dyplomacji. S. Boratyński, Dwutorowość dyplomacji, „Sprawy 
Międzynarodowe” 1960, nr 2, s. 65-87. 
101 I. D. Duchacek, Perforated Sovereignties: Towards a Typology of New Actors in 
International Relations, [w:] Federalism and International Relations: The Role of 
Subnational Units, red. H. J. Michelmann, P. Soldatos, Oxford 1990, s. 1-33. 
102 P. Soldatos, An Explanatory Framework for the Study of Federated Statesas 

Foreign-Policy Actors, [w:] Federalism and International Relations: The Role of 
Subnational Units, red. H. J. Michelmann, P. Soldatos, Oxford 1990, s. 34-53. 
103 R. Tavares, Paradiplomacy: cities and states as global players, New York 2016, s. 
33. 
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greckiej etymologii – „para” oznacza blisko, obok lub poza – czyli 

sugestia, iż paradyplomacja przypomina tylko dyplomację. 2. 

interpretacja łacińska, wg której przedrostek para oznacza „chronić 

się”, „odeprzeć”. 

Chociaż termin ten był powszechnie akceptowany, samo pojęcie 

”paradyplomacji” zostało zakwestionowane przez różnych badaczy 

oferując alternatywne konceptualizacje. Wg Johna Kincaida 

„paradyplomacja” sugeruje, że dyplomacja rządów na niższych 

szczeblach była gorsza od dyplomacji rządów federalnych ze względu 

na jej pochodzenie w „dyplomacji równoległej”. W związku z tym 

zaproponował zastąpienie pojęcia „paradyplomacja” przez „constituent 

diplomacy”, która odnosi się do udziału władz regionalnych i lokalnych 

w kształtowaniu polityki zagranicznej i sprawach międzynarodowych 

bez wskazywania na podporządkowanie dyplomacji subnarodowej104. 

Brian Hocking krytykował teoretyczny wkład P. Soldatosa 

twierdząc, że termin „paradyplomacja” sugeruje element konfliktu 

między jednostkami niższego szczebla, a jednostkami państwowymi. 

Zaproponował alternatywny termin „wielopłaszczyznowa dyplomacja”, 

B. Hocking starał się wskazać, że rządy na niższych szczeblach „są 

zdolne do pełnienia różnych ról na różnych etapach procesu 

negocjacyjnego i mogą stać w kontrze do celów narodowych, ale 

równie dobrze mogą służyć jako sojusznicy i wspólnie w dążyć do 

realizacji tych samych”105. 

W dyskusjach naukowych podnoszony jest również problem 

interakcji między paradyplomacją, a dyplomacją realizowaną przez 

państwo. Z jednej strony twierdzi się, że powód, dla którego jednostki 

samorządu terytorialnego, regiony i podmioty subpaństwowe są 

                                                             
104 J. Kincaid, J., Constituent diplomacy in federal polities and the nation-state: 

Conflict and co-operation, [w:] Federalism and International Relations: The Role of 
Subnational Units, red. H. J. Michelmann, P. Soldatos, Oxford 1990, s. 54–75. 
105 B. Hocking, Localizing foreign policy: Non-central governmentsand multilayered 
diplomacy, 1993, s. 23. 
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zainteresowane współpracą z zagranicznymi partnerami jest to, że ich 

władzom centralnym nie udało się skutecznie wypromować lokalnych 

interesów za pośrednictwem ustalonych kanałów dyplomatycznych na 

szczeblu państwowym. Z drugiej strony, niektórzy badacze 

sprzeciwiają się tej idei i próbują ją obalić, sugerując na przykład, że 

„to przekonanie ignoruje procesy, które sprawiają, że granice 

wyznaczające podmioty państwowe i niepaństwowe są znacznie 

bardziej przenikalne niż dotychczas i tworzą niejasności co do statusu 

każdego z nich”106.  

Z kolei Francisco Aldecoa pisał o zagrożeniu możliwości 

pojawienia się „podwójnej lojalności”, wskazując na praktyczne 

konsekwencje tego zjawiska. Jego zdaniem działalność 

paradyplomatyczna może wzmacniać polityczne ruchy 

ponadnarodowe, szczególnie istotne było dla niego wskazanie, na 

wzmocnienie roli regionów subpaństwowych107. Inną koncepatualizację 

międzynarodowej aktywności aktorów subpaństwowych przedstawiają 

David Criekemans i Noe Cornago, którzy proponują używanie terminu 

„dyplomacja subpaństwowa”, jako najlepiej odzwierciedlającego 

praktykę aktywności międzynarodowej regionów czy miast we 

współczesnym świecie108. 

Alexander S. Kuznetsov definiuje paradyplomację jako formę 

komunikacji politycznej w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, 

kulturowych, politycznych lub innych, której podstawą są 

                                                             
106 Tamże, s. 3. 
107 F. Aldecoa, Towards plurinational diplomacy in the deeper and wider European 
Union (1985-2005), [w:] Paradiplomacy in action: The foreign relations of 
subnational governments, red. F. Aldecoa, M. Keating, New York 1999, s. 82-94. 
108 Szerzej zob.: D. Criekemans, Regional Sub-State Diplomacy From A Comparative 
Perspective: Quebec, Scotland, Bavaria, Catalonia, Wallonia And Flanders, [w:] 
Regional Sub-State Diplomacy Today, red. D. Criekemans, Leiden 2010, s. 37-64; N. 

Cornago, Diplomacy and Paradiplomacy in the Redefinition of International Security: 
Dimensions of Conflict and Co-operation, [w:] Paradiplomacy in action: The foreign 
relations of subnational governments, red. F. Aldecoa, M. Keating, New York 1999, 
s. 40-57. 
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samowystarczalne działania samorządów terytorialnych (regionalnych) 

wobec zagranicznych podmiotów rządowych oraz pozarządowych109. 

Aleksandra Trzcielińska-Polus określa z kolei paradyplomację jako 

„termin odnoszony pierwotnie do zewnątrzpaństwowych (głównie 

transgranicznych) relacji utrzymywanych przez jednostki 

administracyjne państw federalnych oraz regiony autonomiczne, w tym 

przede wszystkim przez regiony dążące do uzyskania suwerenności”. 

Wskazuje ponadto, że obecnie paradyplomacja rozumiana jest jako 

jeden z instrumentów stosunków międzynarodowych. Jest to 

„niesuwerenna” aktywność międzynarodowa prowadzona obok 

dyplomacji realizowanej przez rząd centralny (makrodyplomacja) i 

niejako ją współkształtująca. Celem paradyplomacji może być np. 

ukazywanie wyjątkowych walorów i atrakcyjności regionu, a w 

konsekwencji przyciąganie inwestorów zagranicznych lub turystów110. 

Do najważniejszych przyczyn pluralizacji struktury podmiotowej 

relacji międzynarodowych, w tym uczestnictwa w nich regionów, 

zaliczyć należy przede wszystkim: 

– demokratyzację stosunków międzynarodowych,  

– uwewnętrznianie polityki zagranicznej (domestication) – zacieranie 

się granic między kwestiami polityki wewnętrznej i zagranicznej,  

– uspołecznianie polityki zagranicznej,  

– umiędzynarodowienie wielu spraw leżących w kompetencjach władz 

regionalnych (a niekiedy także lokalnych), 

– procesy decentralizacji, dekoncentracji, regionalizacji, a także 

glokalizacji111. 

                                                             
109 A. S. Kuznetsov, Theory and Practice of Paradiplomacy. Subnational governments 
in international affairs, London-New York 2015,  s. 29-30. 
110A. Trzcielińska-Polus, Samorządowy wymiar polityki zagranicznej regionów (na 
przykładzie Śląska Opolskiego), „Pogranicze. Polish Borderlands Studies” 2015, t. 3, 
nr 2,  s. 121. 
111 Tamże,  s. 117. 
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Analiza dyskursu akademickiego na temat paradyplomacji 

wskazuje, że wyróżnić można co najmniej jedenaście wymiarów 

rozumienia działań zewnętrznych jednostek subpaństwowych. Każda z 

wymienionych płaszczyzn badawczych (matryc) służyć może do 

konstruowania badań porównawczych. Wymienia się następujące pola 

eksploracji112: 

- Wymiar konstytucyjny. Badania tego typu ukierunkowane są głównie 

na badanie paradyplomacji z pozycji wiedzy prawniczej. Przedmiotem 

badawczym są tutaj akty prawne, które pozwalają określić zakres 

samodzielności podmiotów subpaństwowych oraz zasady 

podejmowania współpracy zagranicznej przez badane podmioty. 

- Wymiar federalistyczny/wymiar stosunków międzyrządowych. 

Przedmiotem badań są działania regionalne na arenie 

międzynarodowej jako istotnej części rozwoju ustroju federalnego i 

relacji międzyrządowych oraz ewolucja tych procesów. 

- Wymiar narodowy. Badacze zajmują się tutaj postrzeganiem 

dyplomacji przede wszystkim jako ważny czynnik zrozumienia aspiracji 

narodowych na poziomie regionalnym w krajach wielonarodowych i 

wielojęzycznych. 

- Wymiar stosunków międzynarodowych. To podejście skupia się na 

analizie paradyplomacji z perspektywy zmian, które zaszły w 

stosunkach międzynarodowych w ostatnich dziesięcioleciach, kiedy to 

samorządy terytorialne, regiony i inne nowopowstałe organizacje, takie 

jak organizacje pozarządowe i korporacje wielonarodowe, zburzyły 

monopol rządów narodowych jako jedynych decydentów na arenie 

międzynarodowej. 

- Wymiar nauk o pograniczu. W tego typu badaniach uczeni badają 

paradyplomację, aby zrozumieć ogólny obraz przemian politycznych, 

                                                             
112 A. S. Kuznetsov, dz. cyt., s. 50-51. 
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gospodarczych i społecznych, które stanowią wyzwanie dla 

konkretnych geograficznych regionów przygranicznych. 

- Wymiar globalizacji. Do tej kategorii możemy zaliczyć prace, w 

których paradyplomacja jest analizowana jako pole oddziaływania 

dwóch ważnych trendów światowych: regionalizacji i globalizacji. 

- Bezpieczeństwo i wymiar geopolityczny. W tym podejściu badacze 

koncentrują się na bezpieczeństwie i geopolitycznych konsekwencjach 

zaangażowania władz regionalnych w sprawy międzynarodowe. 

- Gospodarka globalna.  Badacze analizujący paradyplomację z 

uwzględnieniem tej perspektywy czynią to przez pryzmat rozwoju 

współczesnej gospodarki i handlu światowego. 

- Wymiar środowiskowy. Badania środowiskowe należą do jednych z 

najbardziej popularnych dziedzin badawczych współczesnych nauk 

politycznych, dlatego również paradyplomacja ma swoją ekologiczną 

perspektywę, która głównie znajduje się w polu zainteresowania 

samorządów lokalnych. 

- Wymiar dyplomacji. W tym przypadku uwaga naukowa koncentruje 

się na kwestii tego, jak nowa dyplomacja subnarodowa może wpływać 

na klasyczną dyplomację państwa realizowaną przez władze centralne 

centralnego. Ważne jest tutaj również badanie konsekwencji 

decentralizacji dyplomacji. 

- Wymiar separatystyczny. Problem tzw. państw nieuznawanych, który 

pojawił się po upadku bloku wschodniego (Jugosławia i ZSRR) nadał 

studiom paradyplomatycznym nowego, ważnego wymiaru: 

separatystycznego. Walka o państwowość i poszukiwanie 

międzynarodowego uznania przez takie podmioty jak Kosowo, 

Abchazja czy Osetia Południowa realizowana jest bowiem poprzez 

działalność paradyplomatyczną. 

 Podana typologia przedstawia „idealne” podejścia w dyskursie 

nad paradyplomacją, niemniej właściwie wszystkie prace naukowe 

dotyczące zaangażowania samorządów regionalnych i jednostek 
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subpaństwowych w stosunki międzynarodowe mają najczęściej kilka 

wymiarów, niż tylko jeden. Klasyfikacja oparta na konstrukcji „czystych 

próbek” pozwala na lepsze usystematyzowanie i wykorzystanie 

istniejącej wiedzy z zakresu paradyplomacji. Należy również zauważyć, 

że różne wymiary paradyplomacji posiadają różne poziomy uwagi, jeśli 

chodzi o relację i dyskusję w literaturze. Wskazuje się, że perspektywa 

paradyplomatyczna pozwala lepiej rozumieć decyzje podejmowane 

przez decydentów politycznych, zwłaszcza w kontekście działań 

zagranicznych podmiotów państw federalnych113. Analizie należy 

poddać między innymi instytucje polityczne na poziomie federalnym, 

zwłaszcza przepisy konstytucyjne i ustawy dotyczących spraw 

zagranicznych i międzyrządowych mechanizmów podejmowania i 

wdrażania decyzji w polityce zagranicznej114. 

W literaturze przedmiotu można spotkać różne typologie 

paradyplomacji, a jedną z najczęściej przywoływanych jest klasyfikacja 

zaproponowana przez Roberta Kaisera, który wyróżnił: 

- transgraniczną (przygraniczną) regionalną paradyplomację 

realizowaną poprzez kontakty formalne i nieformalne między 

sąsiadującymi (graniczącymi) ze sobą regionami należącymi do 

różnych państw; 

- transregionalną paradyplomację odnoszącą się do kooperacji 

regionów z różnych państw; 

- globalną paradyplomację oznaczającą kontakty regionów z władzami 

centralnymi innych państw, organizacjami międzynarodowymi, 

zagranicznymi prywatnymi podmiotami gospodarczymi czy grupami 

interesów115. 

                                                             
113 A. Lecours, Paradiplomacy: Reflections on the Foreign Policy and International 
Relations of Regions, „International Negotiation” 2002, nr 7, s. 108-109. 
114 N. Jeriemina, Paradipłomatija: nowyj gołos riegionow w sowriemiennom 

dipłomaticzeskom koncertie?, „Mirowaja ekonomika i mieżdunarodnyje otnoszenija” 
2012, nr 6, s. 42-51. 
115 R. Kaiser, Sub-state governments in international arenas: Paradiplomacy and 
multi-level governancein Europe and North America, „Participation” 2003, tom 27, nr 
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Paradyplomacja może obejmować także aktywność miast, 

ponieważ je również można określić jako „niecentralne” podmioty 

niepaństwowe (nierządowe), które mogą prowadzić działalność jako w 

pewnym sensie odrębne podmioty, konkurujące i współpracujące z 

władzami państwowymi, a także pomiędzy sobą. Ich zdolność do bycia 

aktorami w kontekście  paradyplomacji zależy w praktyce nie tylko i 

nie tyle od ich statusu prawnego, ale raczej od posiadanych zasobów, 

woli politycznej przywódców, poziomu autonomii w państwie oraz 

charakteru relacji między miastem a władzami regionalnymi i 

centralnymi. Czynniki te są bardzo podobne w przypadku władz 

regionalnych i gminnych116.  

Paradyplomacja jako instrument realizacji celów państwa w 

otoczeniu zewnętrznym wpisuje się w jeden z paradygmatów 

stosunków międzynarodowych jakim jest paradygmat 

transnarodowy117. Podstawowe założenia paradygmatu 

transnarodowego są następujące:  

- poziom niepaństwowych aktorów stosunków 

międzynarodowych jest właściwy dla poznania istoty polityki 

zewnętrznej i wewnętrznej państwa;  

- bezcelowe jest rozgraniczanie funkcji polityki zagranicznej i 

wewnętrznej, ponieważ różnica pomiędzy nimi ma charakter jedynie 

konceptualny;  

                                                             
1, s. 18, cyt. za: M. Raś, Aktywność międzynarodowa regionów (paradyplomacja) w 
ujęciu teoretycznym, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2016, nr 
3, s. 197. 
116 T. Kamiński, Paradiplomacy – Discourse Analysis and Research Conceptualization, 
[w:] Paradiplomacy in Asia. Case studies of China, India and Russia, red. M. 
Pietrasiak, G. Bywalec, T. Kamiński D. Mierzejewski, M. Słowikowski, Łódź 2018, s. 
19-20. 
117 Zob.: L. Mügge, Transnationalism as a Research Paradigm and Its Relevance for 
Integration, [w:] Integration Processes, red. B. Garcés-Mascareñas, R. Penninx, 
Berlin 2016, s. 109-125; T. Dunne, L. Hansen, C. Wight, The end of International 

Relations theory?, „European Journal of International Relations” 2013, nr 19, s. 405–
425; Policy Paradigms, Transnationalism, and Domestic Politics, red. G. Skogstad, 
Toronto 2011, ss. 288; P. T. Jackson, D. Nexon, Paradigmatic Faults in International‐
Relations Theory, „International Studies Quarterly” 2009, nr 4, s. 907-930. 
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- zmiany, jakie zachodzą w systemie międzynarodowym są 

powodem zmniejszania się roli i znaczenia aktorów państwowych w 

stosunkach międzynarodowych;  

- polityczna mapa świata nie jest już wyłącznie 

odzwierciedleniem związków i zależności, jak też sprzężeń między 

podmiotami stosunków międzynarodowych, które kształtują 

społeczność międzynarodową;  

- zmienia się funkcja granicy państwa; staje się ona w większym 

stopniu łącznikiem ze środowiskiem międzynarodowym;  

- z perspektywy państwa narodowego i skuteczności jego polityki 

ważne są rezultaty sprzężeń pomiędzy stosunkami wewnętrznymi i 

międzynarodowymi118. 

Przedmiotem badań transnarodowych mogą być : „(…) wszelkie 

formy aktywności, zjawisk i procesów, które zachodzą między 

uczestnikami z wielu państw, przy czym przynajmniej jeden z tych 

podmiotów nie może być przedstawicielem rządu”. Należy 

doprecyzować, że za transnarodowe podmioty należy uznać 

uczestników pozapaństwowych, pozarządowych, niesuwerennych i 

nieterytorialnych, których świadoma działalność relatywnie swobodnie 

przekracza granice państw i wywiera wpływ na stosunki 

wewnątrzpaństwowe i międzynarodowe. Z tego powodu procesy 

transnarodowe należy postrzegać jako odrębne od 

międzynarodowych”119. Rozwój paradyplomacji jest niewątpliwie 

związany z wykrystalizowaniem się zjawiska, które Raymond Aron 

określił mianem „społeczności transnarodowej” (transnational society), 

która w odróżnieniu do klasycznej społeczności międzynarodowej, 

charakteryzuje się tym, że działa w przestrzeni transnarodowej, „na 

                                                             
118 B. Molo, Stosunki międzynarodowe – pojęcie, zakres oraz forma z perspektywy 

wybranych teorii i podejść badawczych, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2018, 
nr 3, s. 18. 
119 M. Witkowska, Podejście transnarodowe w badaniach nad procesami politycznymi 
zachodzącymi w Unii Europejskiej, „Studia Politologiczne” 2013, nr 27,  s. 127. 



64 
 

przecięciu” wnętrza państwa i środowiska międzynarodowego, czyli 

poziomu państwa narodowego oraz systemu międzynarodowego. 

Zaciera się więc klarowny, jasny dotychczas podział na to, co 

wewnątrzpaństwowe i międzynarodowe. Przestrzeń ta obejmuje 

zarówno poziom systemu międzynarodowego, jak i  poziom państw 

narodowych. Jest to między innymi efekt aktywności, działań, 

interakcji  podmiotów niepaństwowych w stosunkach 

międzynarodowych oraz zjawisk, procesów i przepływów trans 

granicznych. W związku z tym możemy nawet mówić o „zwrocie 

transnarodowym” (transnational shift, transnational turn) w 

stosunkach międzynarodowych120. Do najważniejszych czynników, 

które przyczyniły się do tego zwrotu możemy zaliczyć niewątpliwie: 

- wzrost liczby i aktywności niepaństwowych oraz nieterytorialnych 

podmiotów stosunków międzynarodowych, będący efektem postępu 

społeczno-gospodarczego, zwłaszcza zmian w sferze produkcji i 

komunikacji, skutkujący decentralizacją (relatywnym osłabieniem 

pozycji państw) w stosunkach międzynarodowych;  

- ukształtowanie płaszczyzny transnarodowej jako integralnej części 

stosunków międzynarodowych;  

– ujawnienie się i rozwój nowych obszarów i kanałów interakcji w sferze 

międzynarodowej;  

– osłabienie rzeczywistej suwerenności państw narodowych, 

wynikające ze wzrastającej współzależności tychże podmiotów;  

– erozja suwerenności i utrata autonomii politycznej oraz ekonomicznej 

państw; 

 – rozbudowa sieci społecznych, które ułatwiają wzmacnianie procesów 

w rodzaju migracji transnarodowych, jak również transnarodowej 

działalności gospodarczej, a nawet społeczno-politycznej; 

                                                             
120 M. Raś, Podejście transnarodowe, [w:] Teorie i podejścia badawcze w nauce o 
stosunkach międzynarodowych, red. R. Zięba, S. Bieleń, J. Zając, Warszawa 2015, 
s. 67-68. 
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 – pogłębianie się „sprzężeń” (powiązań) między zewnętrzną i 

wewnętrzną sferą aktywności państw, a – tym samym – zacieranie 

specyfiki („rozmywanie się”) polityk zagranicznej i wewnętrznej 

pojmowanych jako wyspecjalizowane obszary aktywności państwa;  

– dyfuzja (państwa przestały być jedynymi nosicielami siły w 

stosunkach międzynarodowych) i dywersyfikacja (wzrost znaczenia 

nietradycyjnych „miękkich” źródeł potęgi – soft power) potęgi 

państw121. 

Do tych powyższych względów dochodzą jeszcze polityczne 

impulsy związane z „reterytorializacją”. Chodzi w tym przypadku o 

osłabienie państw narodowych w kontekście globalnych przemian, 

które doprowadziło do zwiększenia znaczenia regionalnych linii 

podziału w państwach wielonarodowych, takich jak Kanada, Hiszpania, 

Belgia czy Wielka Brytania. Zaczęły się pojawiać nowe formy 

nacjonalizmu, mniej nastawione na tworzenie państwa w klasycznym 

tego słowa znaczeniu, a bardziej zainteresowane budowaniem 

zdolności do zbiorowego działania w ramach struktur rządowych i 

społeczeństwa obywatelskiego w obliczu globalnego rynku. W różnych 

miejscach świata widzimy nowy regionalizm definiowany właśnie 

poprzez kontekst globalny i rynkowy, w tym rozwój np. regionów czy 

nawet metropolii jako „para-aktorów” stosunków międzynarodowych. 

Terytorium, także w znaczeniu regionalnym, staje się zatem 

kluczowym czynnikiem w tworzeniu relacji między społeczeństwem a 

globalnym rynkiem oraz w tworzeniu przestrzeni do debaty politycznej. 

Regiony i  regionalne nacjonalizmy, często kojarzone w przeszłości z 

protekcjonizmem, są obecnie równie mocno zaangażowane w wolny 

handel, zwłaszcza w Europie, w integrację kontynentalną, widząc w 

                                                             
121 Tamże, s. 68-69. 
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tym nową przestrzeń, w której można rozwijać i projektować swoje 

programy społeczne oraz gospodarcze122.  

Pojęcie paradyplomacji najczęściej odnosi się jednak do 

aktywności podmiotów samorządowych na poziomie regionów. W 

przypadku Polski dotyczy to oczywiście kooperacji zagranicznej 

województw.  

Jedną z aktywności w ramach paradyplomacji jest uczestnictwo 

polskich podmiotów w przedstawicielstwach w ramach Unii 

Europejskiej. Jak wskazuje Maciej Perkowski tworzenie 

przedstawicielstw regionalnych w Brukseli nazywa się czasami quasi-

misjami dyplomatycznymi, choć podkreśla, że takie podejście jest na 

razie bezzasadne. Zwraca uwagę, że istotą dyplomacji jest bowiem 

reprezentacja, a takim przypadku mamy do czynienia, co najwyżej z 

biurem informacyjno-lobbingowym oraz funkcjonalną komórką 

zagraniczną dla obsługi wizyt w Brukseli przedstawicieli władz 

regionów123. Można się zgodzić z tezą, że „(…) zalążki reprezentacji co 

prawda kształtują się, ale głównie de facto i zwykle przy czynnościach 

typowo kurtuazyjnych. Teoretyczna koncepcja dyplomacji 

samorządowej bywa określana jako „subsydiarna forma narodowej 

polityki zagranicznej”, dla podkreślenia, że jej celem jest realizowanie 

pewnych przedsięwzięć samodzielnie, ale na podstawie priorytetów 

państwa. Jest to zgodne z lansowaną w Unii Europejskiej zasadą 

„zarządzania kooperatywnego” czy „sieci rządzenia przy udziale wielu 

poziomów władzy”124.  

Paradyplomacja jest aktywnością zagraniczną podmiotów 

samorządowych o charakterze wielowymiarowym. Nie wszyscy 

eksperci utożsamiają ją jednak z dyplomacją samorządową. Magdalena 

                                                             
122 M. Keating, Regions and international affairs: Motives, opportunities and 

strategies, „Regional & Federal Studies” 1999, nr 9, s. 2-3. 
123 M. Perkowski, Międzynarodowa współpraca województw w prawie i praktyce, 
Białystok 2013, s. 137. 
124 Tamże. 
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Bierzyńska-Sudoł redukuje bowiem na przykład dyplomację 

samorządową do działań w sferze promocji jednostek samorządu 

terytorialnego, regionu zarówno w danym państwie, jak i za granicą, 

przy wsparciu sieci placówek dyplomatycznych oraz konsularnych, 

diaspory oraz wykorzystaniu możliwości Internetu125. Według niej tak 

pojmowana aktywność zagraniczna samorządów może stać się 

innowacyjną formą i narzędziem promocji jednostek samorządu 

terytorialnego, ale także firmy, instytucji, uczelni, regionu, czy 

wreszcie całego państwa. Wskazuje na przykład Polski, gdzie już 

obecnie nastąpiła decentralizacja promocji gospodarczej i kulturalnej i 

80 proc. inicjatyw promocyjnych generują samorządy, dzięki czemu 

wpisują się one w inicjatywy centralne126. 

Warto zwrócić uwagę, że w badania nad paradyplomacją 

doskonale wpisują się  analizy naukowe, które od lat skupiają się na 

oglądzie aktywności międzynarodowej podmiotów Federacji Rosyjskiej. 

Zajmuje się nimi wiele rosyjskich ośrodków badawczych, 

akademickich, eksperckich, think tanków. Praktyka i specyfika 

działalności poszczególnych regionów w kontekście paradyplomacji 

różni się między sobą. Funkcjonują one w bardzo podobnych 

warunkach prawnych, Większość decyzji dotyczących paradyplomacji 

mimo wszystko podejmowanych jest przez władze federalne, a stopień 

aktywności władz regionalnych w nowym milenium zmniejszył się w 

porównaniu z latami 90. XX wieku127. 

Paradyplomacja rosyjskich jednostek subnarodowych jest 

stosunkowo dobrze zbadanym tematem. Literatura rosyjska na temat 

paradyplomacji okresu prezydentury Borysa Jelcyna jest szczególnie 

                                                             
125  M. Bierzyńska-Sudoł, Dyplomacja samorządowa jako innowacyjny instrument 
zarządzania regionem, „Świat Idei i Polityki” 2016, Tom 15, s. 233. 
126 Tamże. 
127 M. Pietrasiak, Problem autonomii regionów Rosji w sferze aktywności 
międzynarodowej na przykładzie rosyjskiego Dalekiego Wschodu, „Nowa Polityka 
Wschodnia” 2017, nr 1, s. 96. 
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bogata, ponieważ w latach 90. rosyjskie jednostki subpaństwowe 

cieszyły się znaczną autonomią i – z tego powodu – były szczególnie 

aktywne na arenie międzynarodowej128. Należy zauważyć, że 

aktywność międzynarodowa podmiotów subpaństwowych Federacji 

Rosyjskiej pozostawała kwestią sporną w badaniach akademickich i 

opracowaniach eksperckich. Część autorów postrzegała ją przede 

wszystkim w kategoriach zagrożenia spoistości państwa. W tym 

wypadku, działalność paradyplomatyczna, łączona była z procesami 

dezintegracyjnymi Federacji Rosyjskiej. Aktywność władz regionalnych 

w przestrzeni międzynarodowej opisywano jako niepoddaną kontroli 

władz federalnych i nieskoordynowaną z polityką zagraniczną państwa, 

chaotyczną, niekonsekwentną oraz krótkowzroczną. Z kolei inna grupa 

badaczy skupiała się w swoich pracach na pozytywnych skutkach 

paradyplomacji dla Federacji Rosyjskiej, zarówno w wymiarze 

wewnętrznym, jak i międzynarodowym. Stwierdzali oni, że działalność 

paradyplomatyczna sprzyjała demokratyzacji i budowaniu 

społeczeństwa otwartego nawet w warunkach wzmacniania pionowej 

struktury władzy po 2000 roku i nasileniu tendencji autorytarnych. 

Podkreślano również, że formalne rozszerzanie kompetencji regionów 

w sferze międzynarodowej (ze szczególnym uwzględnieniem regionów 

przygranicznych) podniesie efektywność polityki zagranicznej Rosji 

jako całości129. 

Badacze zajmujący się paradyplomacją wskazują na specyfikę 

Unii Europejskiej w kontekście badanej problematyki. W tym 

przypadku bowiem mamy szczególne strukturalne powiązania między 

dyplomacją na szczeblu subpaństwowym, zwłaszcza kooperacją 

międzyregionalną a programami ogólnoeuropejskimi. Szereg 

                                                             
128 A. F. Linieckij, A. G. Tarasow, W. Je. Kowalew, Rol riegionow wo wniesznietorgowoj 

diejatielnosti Rossii w usłowijach nowych gieopoliticzeskich wyzowow, „Ekonomika 
riegiona” 2017, tom 13, s. 827-838. 
129 M. Raś, Aktywność międzynarodowa regionów Federacji Rosyjskiej, Warszawa 
2018, s. 80-81. 
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programów i projektów zostało  skutecznie wdrożonych zarówno przez 

Komisję Europejską, jak i państwa członkowskie Unii Europejskiej, 

zgodnie zresztą z wcześniejszymi wytycznymi przyjętymi przez Radę 

Europy. Chociaż Unia Europejska początkowo nie godziła się do końca 

na przyznawanie istotnych kompetencji w sferze polityki zagranicznej 

na szczeblu niższym niż państwowy, wraz z jej ewolucją oraz zmianą 

ram instytucjonalnych, ostatecznie stworzyła sprzyjający 

uwarunkowania, także polityczne, dla wsparcia paradyplomacji na 

szczeblu regionalnym. Proces ten w znaczący sposób wpłynął na 

praktykę polityczną, a nawet administracyjną w  państwach 

członkowskich Unii Europejskiej, co w efekcie doprowadziło do 

powszechnego consensusu na temat potrzeb zapewnienia 

instytucjonalnych uwarunkowań do wspierania władz niższego szczebla 

w ich aktywności w wymiarze regionie europejskim i szerszym130. 

Pierwszym istotnym krokiem w instytucjonalnym uznaniu przez organy 

Unii Europejskiej aktorów regionalnych za podmioty o znaczeniu 

ponadnarodowym było utworzenie w 1994 roku Komitetu Regionów 

UE, który pełni rolę doradczą w takich kwestiach, jak: spójność 

terytorialna i społeczna, edukacja kultura, zdrowie publiczne, transport 

i infrastruktura. Poza tym ważna była rekrutacja przedstawicieli władz 

regionalnych jako partnerów we wdrażaniu europejskiej polityki 

strukturalnej. Za tym szły znaczące zachęty ze strony Unii Europejskiej 

do finansowania wielu programów i projektów współpracy 

transgranicznej i międzyregionalnej na całym kontynencie. Wszystkie 

te elementy odegrały znaczącą rolę w promocji paradyplomacji, 

przyczyniając się do coraz większej akceptacji wielopoziomowego 

kreowania aktywności zagranicznej, także jako jednej z sił napędowych 

całego procesu integracji europejskiej131. 

                                                             
130 N. Cornago, On the Normalization of Sub-State Diplomacy, [w:] Regional Sub-
State Diplomacy Today, red. D.  Criekemans, Leiden-Boston 2010, s. 20. 
131 Tamże. 
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Jedną z form paradyplomacji promowanej także na forum UE jest 

współpraca zdecentralizowana. Pojęcie „współpracy 

zdecentralizowanej” rozumianej szeroko jako różnego rodzaju 

międzynarodowa kooperacja miedzy subpaństwowymi jednostkami 

terytorialnymi  stosowane jest przede wszystkim w prawie francuskim 

(la coopération décentralisée). Na poziomie Unii Europejskiej mianem 

tym określa sie pewien szczególny fragment współpracy terytorialnej, 

a mianowicie współpracę takich podmiotów państw europejskich z 

partnerami w państwach rozwijających się (państw Afryki, Karaibów i 

regionu Pacyfiku [AKP], Ameryki Łacińskiej oraz Azji), której 

zasadniczym celem jest wsparcie procesów rozwoju na poziomie 

lokalnym i regionalnym.  Do grona państw Europy najbardziej 

zaangażowanych w udzielanie pomocy rozwojowej należą kraje 

związkowe Niemiec, hiszpańskie wspólnoty autonomiczne oraz 

jednostki terytorialne Belgii i Francji132. W Rezolucji Parlamentu 

Europejskiego z dn. 15.03.2007 roku w sprawie samorządów lokalnych 

i współpracy na rzecz rozwoju wskazano na podjęcie konkretnych 

kroków przez państwa członkowskie UE, aby wzmocnić ten element 

paradyplomacji: 

- uczynić z decentralizacji i działań władz lokalnych sektora 

koncentracji pomocy wspólnotowej w państwach rozwijających się; 

- doprowadzić do takiej sytuacji, aby znaczący procent pomocy 

budżetowej UE udzielanej w ramach programów geograficznych dla 

państw rozwijających się był przyznawany bezpośrednio władzom 

lokalnym, w porozumieniu z rządami centralnymi, aby poprawić 

zarządzanie pomocą w państwach rozwijających się, wzmocnić 

demokrację lokalną oraz poprawić dostęp społeczności do funduszy 

                                                             
132 H. Dumała, Współpraca zdecentralizowana – forma paradyplomacji i instrument 
polityki Unii Europejskiej na rzecz rozwoju, [w:] Poziomy analizy stosunków 
międzynarodowych, red. E. Haliżak, M. Pietraś, Warszawa 2013, s. 445-446. 
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wspólnotowych, zgodnie z zasadami ustanowionymi w Konsensusie 

europejskim w sprawie rozwoju; 

- zwiększyć linię budżetową programu tematycznego „Podmioty 

niepaństwowe i władze lokalne”, ze względu na ich wszechstronną rolę 

odgrywaną w realizacji MCR, szczególnie jeżeli chodzi o rolę 

samorządów lokalnych w świadczeniu lokalnych usług publicznych; 

- przyspieszyć i wzmocnić wsparcie dla budowy potencjału władz 

lokalnych w państwach AKP oraz dla wymiany informacji zgodnie z 

Umową z Kotonu, zwłaszcza poprzez platformę władz lokalnych AKP 

oraz jej członków, łącznie z szybką realizacją wniosku o 

dofinansowanie, który został zatwierdzony przez komitet ambasadorów 

AKP w październiku 2003 r.;  

- zwiększać wsparcie, w przypadku gdy decentralizacja nie pełni 

centralnej roli, działań samorządów lokalnych poprzez poparcie dla 

polityki decentralizacji państwa, zarówno w odniesieniu do możliwości, 

dostępności funduszy, wsparcia budżetowego, wsparcia legislacyjnego, 

czy też innych dziedzin;  

- implementować mechanizmy na rzecz celu terytorialnego rozdziału 

pomocy sektorowej, aby samorządy lokalne mogły odgrywać rolę, 

która została im przyznana przez ustawy o decentralizacji, ponieważ 

udział samorządów lokalnych przynosi korzyść we wprowadzaniu w 

życie programów sektorowych, zwłaszcza w dziedzinie zdrowia, 

edukacji i podstawowych usług publicznych, tymczasem obecnie są one 

z nich często wykluczone133. 

Analizując przyszłość paradyplomacji w kontekście rozwoju 

stosunków międzynarodowych i roli aktorów tychże, można – za Ivo 

Duchackiem – wyróżnić cztery możliwe scenariusze rozwoju:  

                                                             
133 Samorządy lokalne i współpraca na rzecz rozwoju Rezolucja Parlamentu 
Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie samorządów lokalnych i współpracy 
na rzecz rozwoju (2006/2235(INI), „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, 
P6_TA(2007)0083, 13.12.2007.  
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1. Secesjonistyczne rozdrobnienie zarówno polityk, jak i aktorów w 

ramach przygotowań do secesji regionalnych. W tym scenariuszu 

społeczności regionalne i ich przywódcy będą faktycznie angażować się 

w tzw. protodyplomację, która będzie nie tylko wyprzedzać, ale i 

uzupełniać klasyczną dyplomację i paradyplomację. 

 2. Ścisła centralizacja w polityce zagranicznej jako reakcja na zbyt 

dużą liczbę aktorów międzynarodowych. Uzasadnieniem takiej 

centralizacji byłoby zapobieganie przewidywanym chaotycznym 

sytuacjom we wszystkich wymiarach stosunków międzynarodowych. 

Taką recentralizację można także uzasadnić koniecznością 

pohamowania i zredukowania egoizmów ze strony podmiotów 

regionalnych. 

3. Połączona polityka zagraniczna, czyli koordynacja polityki 

zagranicznej z innymi niepaństwowymi podmiotami, we wszystkich 

kwestiach poza bezpieczeństwem narodowym. Taki model polityki 

zagranicznej akceptuje nadrzędną potrzebę łączenia różnych inicjatyw, 

także tych pochodzących podmiotów regionalnych. 

4. Segmentacja kooperacyjno-konkurencyjna, czyli trend polegający z 

jednej strony na współpracy podmiotów innych niż centralne w 

niektórych obszarach oraz konkurencyjnym działaniu w innych 

kwestiach. Przykładami takiej sytuacji mogą być np. działania Quebecu 

i innych prowincji kanadyjskich, które tworzą odrębne misje 

zagraniczne za granicą, organizują zagraniczne wizyty przywódców 

prowincji na najwyższym szczeblu i działają na rzecz ulokowania 

swoich obserwatorów w instytucjach i organizacjach 

międzynarodowych, także tych o charakterze międzyrządowym. Ta 

mieszanka współpracy i konkurencji, czasami trochę chaotyczna, jest 
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najbardziej prawdopodobnym scenariuszem w państwach 

demokratycznym134. 

W ciągu ostatnich dziesięcioleci w wielu państwach rozpoczęły się 

procesy decentralizacji, dzięki którym, podmiotom znajdującym się 

poniżej szczebla państwowego, przyznano znaczne kompetencje, a  

istotnym narzędziem będących w dyspozycji tych jednostek stały się 

ich stosunki zewnętrzne i działania dyplomatyczne, z których zaczynają 

coraz częściej korzystać, po to między innymi, aby poszerzać swoje 

wpływy, zarówno krajowe, jak i globalne. Warto również zauważyć, że 

badania nad paradyplomacją wpisują się w szerszy trend poszukiwania 

innych ról i form dyplomacji w stosunkach międzynarodowych135. Z 

ostatnich lat można tutaj przywołać upowszechnianie się koncepcji 

„miękkiej siły”, którą dość szczegółowo opisał w swoich pracach 

amerykański politolog Joseph Nye. „Miękka siła” została określona jako 

zdolność państwa do pozyskiwania sojuszników i zdobywania wpływów 

dzięki atrakcyjności własnej kultury, polityki i ideologii. Podstawowym 

instrumentem budowania „miękkiej siły” jest prowadzenie dyplomacji 

publicznej, której jedną z form jest paradyplomacja. 
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Cyberterroryzm jako współczesne zagrożenie 

 

 

Wstęp 

Zjawisko cyberterroryzmu związane jest z rozwojem technologii 

informacyjnej. Obecnie stanowi jedno z najbardziej 

rozpowszechnionych przestępstw w Internecie. Przez wielu 

specjalistów ten typ przestępstwa uznawany jest jedynie za pojęcie 

teoretyczne, jednakże przeczą temu fakty. Otóż, w ostatnim czasie, 

coraz częściej słyszy się o dokonanych atakach cyberterrorystycznych 

i ich skutkach, co wyklucza jakoby pojęcie to nie występowało w 

realnym świecie. Należy zwrócić uwagę, iż cyberterroryzm nie polega 

tylko na wysyłaniu listów elektronicznych, zanieczyszczeniu wody czy 

włamaniu do bardzo dobrze chronionego systemu, ale stanowi on też 

formę politycznego gwałtu, który potęguje strach w umysłach i sercach 

ludzi z powodu destrukcyjnego charakteru, a także wynikającej z niego 

możliwości zadania bólu niewinnym ludziom. 

 

Pojęcie cyberterroryzmu 

W literaturze istnieje wiele definicji terroryzmu, jednakże 

najczęściej do określenia cyberterroryzmu specjaliści powołują się na 

definicję Dorothy Denning: „Cyberterroryzm jest połączeniem 

terroryzmu i cyberprzestrzeni. Generalnie oznacza ona bezprawne 

ataki i groźby ataku komputerów, sieci i informacji tam gromadzonych 

w celu zastraszenia lub zmuszenia  rządu lub jego mieszkańców do 

realizacji celów politycznych lub społecznych. Ponadto w celu 

zakwalifikowania jako cyberterroryzmu, atak powinien skutkować 



80 
 

przemocą wobec osób lub majątku, lub przynajmniej spowodować 

wystarczającą szkodę, aby wywołać strach. Przykładami mogą być 

ataki, które prowadzą do śmierci lub uszkodzenia ciała, eksplozji, 

katastrof samolotowych, zanieczyszczenia wody lub dotkliwych strat 

gospodarczych”136. Prostsza definicja stanowi, iż cyberterroryzm 

rozumieć należy jako podejmowane działania o charakterze 

terrorystycznym, bądź kryminalistycznym, mające miejsce w 

cyberprzestrzeni. Do tej grupy zalicza się działania grup przestępczych 

wymierzone w konkretnego użytkownika, m.in. szyfrowanie danych i 

żądanie okupu za udostępnienie klucza w celu ich odszyfrowania, a 

także ataki cyberterrorystyczne na wielką skalę, np. prowadzona wojna 

przez dwa państwa w sieci137. 

Oprócz cyberterroryzmu należy odróżnić cyberterroryzmu 

wielkoskalowy, który polega na działaniach podejmowanych na wielką 

skalę, przeciwko wielu celom jednocześnie skoordynowanych ataków 

hakerskich138. Jednymi z istotniejszych ataków cyberterrorystycznych 

były ataki na takie organizacje międzynarodowe jak: Organizacja 

Narodów Zjednoczonych, Światowa Agencja Antydopingowa, rządy 

państw tj. Kanada, Indie, Korea Południowa, a także liczne firmy 

budowlane i energetyczne. Innym atakiem cyberterrorystycznym było 

wykorzystanie wirusa, który w krótkim czasie przeskanował wiele 

ważnych danych. 

 

Elementy działania cyberprzestępców 

Istotnym elementem działania cyberprzestępców jest 

anonimowość. Możliwe jest to dzięki bezprzewodowemu połączeniu z 

                                                             
136 A. Podraza, Cyberterroryzm jako wzrastające zagrożenie dla bezpieczeństwa 
międzynarodowego w XXI wieku, [w:] Cyberterroryzm zagrożeniem XXI 
wieku: perspektywa politologiczna i prawna, red. A. Podraza, P. Potakowski, K. Wiak, 

Warszawa 2013, s. 30. 
137 T. Trejderowski, Kradzież tożsamości: terroryzm informatyczny: 
cyberprzestępstwa, Internet, telefon, facebook, Warszawa 2013,  s. 165. 
138Tamże, s. 170. 
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Internetem, a także dość niskiemu poziomowi zabezpieczeń sieci. 

Doprowadza to do sytuacji, że przestępcy przeprowadzają ataki 

poprzez pośrednictwo sieci niezabezpieczonych, jednocześnie 

powodując padanie podejrzeń dokonania czynu zabronionego na 

niewinne osoby. Jeżeli chodzi o cyberterroryzm, to cyberterroryści 

korzystają z takich sieci, by osiągnąć dwa cele. Pierwszym z nich jest 

przeprowadzenie ataku socjotechnicznego na wybrany cel i odsunięcie 

podejrzeń organów ścigania od swojej osoby, w ten sposób 

użytkownicy sieci stają się podejrzanymi139. Drugim celem jest 

zaatakowanie samej sieci w celu pozyskania haseł, loginów, danych 

kart kredytowych, aby dokonać dalszych ataków, wtedy użytkownicy 

stają się ofiarami. Ważnym elementem dla cyberprzestępców są 

uzyskiwane wysokie dochody z podejmowanych działań, w związku z 

tym coraz częściej mamy z tym zagrożeniem do czynienia, a firmy 

zdając sobie sprawę z zaistniałej sytuacji inwestują w oprogramowania 

zabezpieczające. 

 

Rodzaje cyberterroryzmu 

Terroryzm cybernetyczny można podzielić na kilka rodzajów. 

Wśród nich można wyróżnić: 

1. Aktywizm – stanowiący niedestrukcyjne wykorzystanie 

Internetu w celu wsparcia propagandy politycznej. Forma ta 

służy komunikacji między bojówkami, mafiami. Nawet jeżeli 

dochodzi do destrukcyjnych ataków, to nie mają one miejsca w 

sieci. 

2. Haktywizm  –  stanowi formę pośrednią. Co prawda 

działania mogą mieć podłoże destrukcyjne, jednakże nie 

przynoszą większych strat. Można zaliczyć do niej blokowanie 

stron czy zamieszczanie własnych apeli. 

                                                             
139 Tamże, s. 168. 
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3. Cyberterroryzm – stanowi połączenie terroryzmu z siecią. 

W szczególności forma ta wyróżnia ataki grup terrorystycznych 

przeprowadzane w Internecie, tj. cyberataki na strony 

internetowe i serwery, które powodują ogromne straty 

finansowe. Sieć może być również wykorzystana do 

przeprowadzenia ataków w świecie rzeczywistym poprzez 

doprowadzenie do zderzenie dwóch samolotów140. 

 

Państwo wobec zagrożenia cyberterroryzmu 

 Cyberterroryzm stanowi pewną nowość jeżeli chodzi o politykę 

państw. Po atakach z 11 września 2001 roku na Nowy Jork i 

Waszyngton coraz bardziej zaczęto brać pod uwagę konieczność 

ochrony przed kolejnymi atakami tego typu. Nie można jednoznacznie 

wykluczyć, iż nie staniemy się ofiarami cyberterroryzmu, a co za tym 

idzie, musimy stale wzbogacać swoją wiedzę i znajdować nowe formy 

ochrony przed tym zagrożeniem. 

W szczególności dla państwa atak cyberterrorystyczny może 

związany być z infrastrukturą krytyczną państwa. Jak powszechnie 

wiadomo, każde państwo potrzebuje prawidłowego funkcjonowania 

systemów, tj. systemów telekomunikacyjnych, ratowniczych, 

transportowych, wojskowych, czy administracyjnych, by państwo 

mogło sprawnie funkcjonować. Jeżeli dochodzi do zakłócenia 

któregokolwiek z systemów na skutek ataku cyberterrorystycznego, 

powoduje to ograniczenie możliwości efektywnego zarządzania 

państwem i niepokój społeczeństwa. W kilku państwach mieliśmy do 

czynienia z wyżej wymienionym atakiem, co doprowadziło do istotnych 

konsekwencji dla tych państw. Jednym z najgłośniejszych przykładów 

jest Estonia, która  w 2007 roku stała się ofiarą ataku terrorystycznego. 

Celem ataków stały się strony internetowe instytucji państwowych i 

                                                             
140 Tamże, s. 172. 
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biznesowych141, które trwały kilkanaście dni i przysporzyły im wiele 

szkód. Jednakże głównym celem ataków cyberterrorystycznych są 

Stany Zjednoczone, dlatego właśnie tam prowadzone są prace nad 

powstrzymaniem tego zagrożenia. 

Przeciwdziałanie cyberterroryzmowi nie jest  łatwym zadaniem. 

Trudno jest podejmować jakiekolwiek kroki przeciwko nieznanemu 

wrogowi. Ataki cyberterrorystyczne mają charakter ponadnarodowy. 

Właśnie państwa muszą wypracować odpowiednie mechanizmy, aby 

pokonać potencjalne zagrożenia ze strony cyberprzestępców. Od kilku 

lat nad, metodami ich działania, pracuje NATO, które swoją pracę 

rozpoczęło w 2008 roku. Obecnie także Unia Europejska  ma zamiar 

przeprowadzić reformy w zakresie bezpieczeństwa, aby uniknąć 

poważnych konsekwencji w razie ataku. Jeżeli chodzi o Polskę, to 

podstawą działań jest Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2007 

roku. W dokumencie tym wskazano, iż cyberterroryzmu jest poważnym 

zagrożeniem i należy przeciwdziałać jego skutkom. Kolejnym 

dokumentem regulującym kwestie dotyczące cyberterroryzmu jest 

Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego 2012-2022. 

Konieczne jest długofalowe zbadanie powyższej problematyki. 

Dokument ten uwidacznia, jak poważne jest zagrożenie 

cyberterroryzmem, a także stanowi, iż jest to kwestia priorytetowa, 

gdyż cyberterroryzm stanowi zagrożenie globalne. Ponadto należy 

minimalizować efekty ataków, gdyby wystąpiły, a przede wszystkim 

obniżyć poziom podatności na powyższe ataki. 

Poruszając temat dotyczący regulacji cyberterroryzmu należy 

podkreślić rolę ustawodawcy. Jego głównym zadaniem jest 

zapobieganie cyberterroryzmowi, reagowanie na przejawy działań o 

takim charakterze, a w przypadku dojścia do takiego ataku, 

                                                             
141 W. Gizicki, Państwo wobec cyberterroryzmu, [w:] Cyberterroryzm zagrożeniem 
XXI wieku: perspektywa politologiczna i prawna, red. A. Podraza, P. Potakowski, K. 
Wiak, Warszawa 2013, s. 49. 
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niwelowania jego skutków i karania sprawców. Szczególna szkodliwość 

społeczna cyberterroryzmu i zagrożenie jakie stwarza dla 

współczesnego świata, spotyka się z wyraźną reakcją prawnokarną na 

gruncie prawa międzynarodowego, jak  i ustawodawstwa krajowego, 

gdzie zachowania uznane za przejawy cyberterroryzmu, podlegają 

odpowiedzialności karnej, bądź to jako czyny noszące znamiona 

klasycznych przestępstw terrorystycznych, bądź to jako tzw. 

„przestępstwa komputerowe”142. 

 

Metody cyberterroryzmu 

Najczęstszymi metodami jakimi posługują się cyberterroryści są: 

złośliwe oprogramowania, luki w programach, zakłócenie 

mechanizmów autoryzacji użytkowników, chip ping, czyli uzyskiwanie 

dostępu, bądź zakłócanie pracy urządzeń przy pomocy chipów, 

przechwytywanie transmisji danych, zaśmiecanie skrzynek pocztowych 

mailami. 

Współcześnie zidentyfikowano wiele postaci cyberterroryzmu, w 

szczególności należy wymienić143: 

• usługi finansowe on-line, 

• wykorzystanie bankowości do tzw. prania brudnych pieniędzy, 

• rozpowszechnianie pornografii, 

• naruszenie praw autorskich, 

• nielegalne podsłuchy, 

• nielegalny handel. 

Nadmienić należy, iż w celu dokonania swoich działań 

cyberterroryści posługują się wieloma instrumentami. Przykładem 

                                                             
142 M.Czyżak, Wybrane aspekty zjawiska cyberterroryzmu, „Telekomunikacja i 
techniki informacyjne” 2010, nr 1-2. 
143 Zob. szerzej: W. Filipkowski, Internet – przestępcza gałąź gospodarki, „Prokurator” 

2007, nr 1.; J.W. Wójcik, Zagrożenia w cyberprzestrzeni a przestępstwa 
ekonomiczne, [w:] Cyberterroryzm – nowe wyzwania XXI wieku, red. T. Jemioła, 
J. Kisielnicki, K. Rajchel, Warszawa 2009. 
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może być atak mający miejsce w 2005 roku w Australii, gdzie kilku 

socjotechników w przebraniach, z fałszywymi dokumentami, 

podszywając się za serwisantów komputerowych zabrało do naprawy 

komputery, które zawierały ważne dane o charakterze poufnym. 

 

Zagrożenie cyberterroryzmem 

Zagrożenia terrorystyczne przede wszystkim wiążą się ze 

wzbudzeniem strachu i działaniem zorganizowanej grupy 

terrorystycznej. Cyberterroryzm stanowi realne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa świata, państw i obywateli. Ponadto jest zagrożeniem 

dla gospodarki, służb mundurowych oraz innych ważnych dziedzin dla 

funkcjonowania państwa. Nadmienić należy, iż pomimo wielu faktów, 

społeczeństwa nadal nie traktują zagrożenia cyberterroryzmem 

poważnie, jednocześnie twierdzą, że nie jest to możliwe, bądź wydaje 

się nieprawdopodobne by coś takiego ich spotkało. Warto zwrócić 

uwagę na działania podejmowane przez cyberterrorystów, które w 

zasadzie do niedawna nie różniły się od działań podejmowanych przez 

zorganizowane grupy, wśród nich należy wymienić włamania do 

komputerów, wirusy komputerowe, wyłudzenia informacji. Obecnie 

odnajdują oni coraz to nowe sposoby działania. Przykładem może być 

propaganda internetowa  Al-Kaidy wzywająca do wojny z okupantem. 

 

Podsumowanie 

 Cyberterroryzm jest zjawiskiem stanowiącym zagrożenie dla 

państwa i społeczeństwa. Jest trudne do zwalczenia z powodu 

ogromnej ilości form jakie przybiera. Służby mają problem z 

przeciwdziałaniem temu zjawisku, ponieważ cyberterroryści poszukują 

coraz to nowszych możliwości działania. Istotne jest by zdefiniować i 

starać się scharakteryzować zjawisko cyberterroryzmu, by możliwa 

była jego identyfikacja. Należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko 
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cyberterroryzmu będzie wzrastało wraz ze wzrostem znaczenia 

Internetu w naszym życiu. 
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Aktywność międzynarodowa regionów  

Federacji Rosyjskiej 

 

Bezpośredni udział podmiotów (regionów) szczebla niższego niż 

federalny w działaniach międzynarodowych jest jedną z cech 

wyróżniających tzw. nowy regionalizm wyłaniający się we 

współczesnych stosunkach międzynarodowych144. Tematyka 

aktywności międzynarodowej podmiotów subpaństwowych stanowi 

istotny aspekt wiedzy z zakresu nauk o polityce i wpisuje się we 

współczesne trendy badawcze145. Aktualne kierunki badań, zwłaszcza 

w literaturze światowej, często odnoszą się do nowych form 

dyplomacji146. Aktywność międzynarodowa podmiotów wchodzących w 

skład Federacji Rosyjskiej jest stosunkowo nowym przedmiotem 

zainteresowania badaczy rosyjskich i nauki światowej, stanowiąc 

odrębny segment w badaniach regionalnych147. Artykuł przedstawia 

analizę uwarunkowań współpracy zagranicznej podmiotów Federacji 

Rosyjskiej, jej konstytucyjne i ustawowe regulacje dotyczące relacji 

między Federacją Rosyjską a jej podmiotami oraz pozostałych 

aspektów współpracy międzynarodowej podmiotów Federacji 

                                                             
144 Szerzej zob.: B. M. Stefanova, The European Union and Europe’s New Regionalism 
The Challenge of Enlargement, Neighborhood, and Globalization, New York 2016, s. 
26-52. 
145 Szerzej zob.: M. Amen, N. Toly, P. McCarney, K. Segbers, Sighting or Slighting 
Cities in International Relations, [w:] Cities and Global Governance. New Sites for 
International Relations, red. M. Amen, N. Toly, P. McCarney, K. Segbers, Surrey 
2011, s. 13-32. 
146 T. Łoś-Nowak, Dyplomacja w ponowoczesności, [w:] Nowe oblicza dyplomacji, 

red. B. Surmacz, Lublin 2013, s. 49-53. 
147 P. Joenniemi, A. Sergunin, Russian Subnational Actors: Paradiplomacies in the 
European and Russian Arctic, [w:] Future Security of the Global Arctic: State Policy, 
Economic Security and Climate, ed. L. Heininen, New York 2016, s. 55. 
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Rosyjskiej istotnych z punktu widzenia funkcjonowania państwa, jak i 

samego regionu. 

Jak pisze Maciej Raś, aktywność międzynarodowa regionów 

zasługuje na szczególną uwagę ze względu na fakt, że są, podobnie jak 

państwa, podmiotami terytorialnymi, choć niesuwerennymi, ale 

dysponują suwerennością współdzieloną z federalnym centrum. Jak 

zaznacza autor, podmioty państw federalnych, budzą szczególną 

uwagę badaczy nie tylko ze względu na posiadanie przez tego rodzaju 

podmioty subpaństwowe większych kompetencji, ale i przejawiane w 

związku z ich specyfiką aspiracje do uwypuklania własnej tożsamości 

na arenie międzynarodowej148. Uczestnictwo regionów na płaszczyźnie 

międzynarodowej, jak dodaje M. Raś., może się wpisywać w politykę 

zagraniczną państw macierzystych albo utrudniać jej prowadzenie, zaś 

„w skrajnych przypadkach działania podmiotów subpaństwowych w 

stosunkach międzynarodowych mogą być dyktowane przez władze 

centralne lub wręcz odwrotnie – będą dla tych ostatnich jednoznacznie 

niekorzystne i sprzeczne z interesem narodowym państwa jako całości. 

Aktywność regionów może mieć na celu zwiększenie własnej 

autonomii, a nawet dekompozycję państw (…) Aktywność regionów 

tworzy w stosunkach międzynarodowych nową płaszczyznę 

oddziaływań, odnosząc się przede wszystkim do ich gospodarki”149. 

Wiele państw na świecie charakteryzuje się wysoką 

decentralizacją w prowadzeniu polityki, której konsekwencją jest 

między innymi rozwój kontaktów międzynarodowych między regionami 

państw położonych na obszarach przygranicznych. Pozwala im to na 

trwały rozwój zagranicznych stosunków gospodarczych. Każde 

państwo, jako aktor na arenie międzynarodowej, prowadzi własną 

politykę w zakresie prawnej i administracyjnej regulacji tego obszaru. 

                                                             
148 M. Raś, Aktywność międzynarodowa regionów Federacji Rosyjskiej, Warszawa 
2018, s. 10. 
149 Tamże. 
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Warto jednak pamiętać, że podstawową zasadą w odniesieniu do sfery 

stosunków międzynarodowych pozostaje nieuznawanie przez państwa 

międzynarodowej osobowości prawnej jednostek terytorialnych 

szczebla regionalnego. Procesy integracji europejskiej oraz rozwój 

współpracy transgranicznej zwiększyły zainteresowanie i potrzebę 

zapewnienia podmiotom subpaństwowym praw do prowadzenia 

zagranicznych stosunków gospodarczych150. 

We współczesnym świecie w kontekście intensyfikacji stosunków 

międzynarodowych widać wyraźnie dwa nurty. Z jednej strony są to 

procesy globalizacji, dążenie aktorów politycznych do wzajemnego 

przenikania się i otwartości, z drugiej procesy regionalizacji, dążenie 

niektórych terytoriów i narodów do zachowania tożsamości narodowej 

i kulturowej, dziedzictwa historycznego czy etnicznego, a nawet 

osiągnięcia autonomii politycznej. Oba te procesy, będąc ze sobą 

powiązane i współzależne, mają istotny wpływ na procesy i instytucje 

polityczne każdego państwa. W kontekście zacierania się granic między 

„wewnętrznym” a „zewnętrznym” wymiarem polityki, globalizacja – 

poprzez aktorów polityki międzynarodowej, takich jak ponadnarodowe 

organizacje polityczne, korporacje ponadnarodowe – zaczyna aktywnie 

wpływać na wewnętrzne procesy polityczne w państwie, angażując się 

tym samym w stosunki międzynarodowe i aktywność aktorów 

regionalnych151. Ten rodzaj aktywności międzynarodowej podmiotów 

subpaństwowych określa się terminem paradyplomacja. 

Termin paradyplomacja – jak pisze Wojciech T. Modzelewski – 

pojawił się w naukach politycznych w latach 80. XX  wieku i oznacza 

„zdolność regionów (subpaństwowych jednostek terytorialnych) do 

działań przekraczających granice państwa poprzez ustanowienie 

                                                             
150 W. G. Błagodatskich, A. A. Kierimow, Koncept paradipłomatii w politołogiczeskom 
diskursie: suszcznostʹ i osnownyje naprawlenija issledowanij, „Socyalno-politiczeskije 

nauki” 2017, nr 6, s. 32. 
151 I. R. Nasyrow, Mieżdunarodnoje sotrudniczestwo riegionow: mirowaja praktika i 
opyt Tatarstana, Kazanʹ 2007, s. 328. 
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formalnych i nieformalnych, stałych i doraźnych kontaktów oraz inne 

formy zaangażowania na arenie międzynarodowej, zgodnie z 

posiadanymi kompetencjami. Obejmuje każdy rodzaj relacji 

zagranicznych, w tym relacje: transgraniczne i międzyregionalne, 

bilateralne i multilateralne (sieciowe), formalne i nieformalne etc. Jest 

przejawem wzrastającej roli regionów jako uczestników 

pozapaństwowych stosunków międzynarodowych, zdolnych do 

aktywności międzynarodowej sensu largo”152.  

Rosja jest federacją, w której zarówno centrum federalne, jak i 

podmioty wchodzące w skład Federacji Rosyjskiej traktują stosunki 

międzynarodowe jako potencjał wzajemnie korzystnej współpracy z 

partnerami zagranicznymi. Praktyka funkcjonowania podmiotów 

Federacji Rosyjskiej w stosunkach międzynarodowych ma charakter 

zróżnicowany. Według Beaty Surmacz, istnieją dwie podstawowe formy 

międzynarodowej aktywności aktorów subpaństwowych. Po pierwsze, 

wpływanie na proces decyzyjny rządu centralnego w zakresie polityki 

zagranicznej, po drugie, ustanawianie własnych sieci kontaktów 

transnarodowych. Podmioty subpaństwowe wykorzystują w swojej 

działalności międzynarodowej różnorodne instrumenty dyplomatyczne, 

wśród których wymienia się głównie: 

- ustanawianie w innych państwach (stolicach lub ważnych 

ośrodkach handlowych czy przemysłowych) stałych przedstawicielstw; 

- wizyty zagraniczne regionalnych liderów 

- krótkoterminowe misje o charakterze eksperckim; 

- udział w międzynarodowych targach i pokazach, pozwalających 

zaprezentować technologiczne, turystyczne i inne walory regionu; 

- ustanawianie specjalnych stref ekonomicznych 

                                                             
152 W. T. Modzelewski, Paradyplomacja regionów. Studium województw polski 
wschodniej, Olsztyn 2016, s. 118-119. 
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- udział przedstawicieli władz subpaństwowych w 

międzynarodowych konferencjach lub w działalności przedstawicielstw 

dyplomatycznych własnego państwa153. 

Z kolei David Criekemans, analizując dyplomację aktorów 

subpaństwowych o kompetencjach ustawodawczych – a podmioty 

Federacji Rosyjskiej posiadają ten rodzaj władzy – wskazuje 

następujące instrumenty: 

- ius legationis lub ustanawianie reprezentacji politycznych w 

innych państwach; 

- ius tractati lub ograniczone prawo do zawierania umów 

międzynarodowych; 

- Inne porozumienia semiformalne, deklaracji intencji, umowy o 

współpracy, umowy o partnerstwie (instrument ten jest 

wykorzystwywany przede wszystkim przez aktorów o ograniczonych 

kompetencjach formalnych) 

- programy pomocowe, dwustronne lub wielostronne programy 

współpracy transgranicznej; 

- delegowanie pracowników na staże w instytucjach 

międzynarodowych; 

- inne formy uczestnictwa w wielostronnych strukturach i 

organizacjach, status członka lub obserwatora w komitetach 

technicznych; 

- uczestnictwo w formalnych lub nieformalnych transnarodowych 

sieciach terytorialnych; 

- rozwijanie dyplomacji publicznej; 

- oświadczenia polityczne dotyczące zagadnień polityki 

zagranicznej własnego rządu bądź aktualnych wydarzeń 

międzynarodowych 

                                                             
153 B. Surmacz, Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy. Struktury. Funkcje, 
Lublin 2015, s. 426-427. 
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- wizyty zagraniczne regionalnych liderów154. 

Ponieważ kategorie „paradyplomacja” i „region” są ze sobą ściśle 

powiązane, należy przedstawić definicje „regionu” we współczesnej 

literaturze naukowej. Pojęcie „region” ma bardzo szerokie 

zastosowanie, zarówno w naukach społecznych, jak i w praktyce 

politycznej, ale wśród badaczy nie ma zgody co do jego istoty155. 

Geneza pojęcia „region” wskazuje na pochodzenie od łacińskiego słowa 

regio, oznaczającego „okolicę, obszar, teren”. Odwołuje się również do 

łacińskiego czasownika regere – „rządzić, kierować, administrować”156. 

Wspólną cechą wszystkich stosowanych w różnych dziedzinach definicji 

jest to, że pojęcie regionu odnosi się zawsze do fragmentu 

przestrzeni157. Za region można uznać jednostkę przestrzeni 

wyodrębnioną z większego obszaru za pomocą specyficznych kryteriów 

i jednolitą lub spójną w zakresie tych kryteriów158. W szerszym 

znaczeniu jest to względnie jednorodny obszar, wyodrębniony na 

podstawie określonych kryteriów (cech). W zależności od wybranej 

cechy lub zespołu cech można mówić o regionie klimatycznym, 

historycznym, geograficznym czy transgranicznym. Pojęcie „regionu” 

jest używane w wielu naukach, w różnych kontekstach i ma tak różne 

treści, że w razie potrzeby prawie każde zwarte terytorium można 

nazwać regionem. Kompleksowe badanie terytorium obejmuje 

ogromną liczbę obiektów i zjawisk, różnorodne powiązania i relacje. 

Różne aspekty współzależności można badać różnymi metodami. Jeżeli 

                                                             
154 D. Crekiemans, Regional Sub-State Diplomacy from a Comparative Perspective: 
Quebec, Scotland, Bavaria, Catalonia, Wallonia and Flanders, „The Hague Journal of 
Diplomacy” 2010, nr 1-2, s. 37-64, cyt. za: B. Surmacz, Ewolucja współczesnej 
dyplomacji. Aktorzy. Struktury. Funkcje, Lublin 2015, s. 428-427. 
155 J. Bickerton, A. G. Gagnon, Regions, [w:] Comparative Politics, red. D. Caramani, 
Oxford 2011, s. 275-277. 
156 K. Tomaszewski, Regiony w procesie integracji europejskiej, Warszawa 2007, s. 
13. 
157 G. M. Fiedorow, Riegion kak tierritorialnaja sistiema, „Wiestnik Rossijskogo 
gosudarstwiennogo uniwiersitieta im. I. Kanta” 2010, nr 1, s. 20-22. 
158 M. Perkowski, W. Zoń., Pełnoletnie województwo podlaskie w Unii Europejskiej, 
Białystok 2018, s. 36. 



93 
 

wychodzimy z pozycji systematycznego podejścia, region nie może być 

niczym innym jak „systemem terytorialnym”. 

Każdy region posiada ośrodek centralny, granice administracyjne 

i tak zwany obszar peryferyjny. Najczęściej "region" rozumie się w 

ujęciu całościowym lub też wyznacza się go na podstawie jednej lub 

kilku cech159. W myśl innej typologii, tj. według tzw. klasyfikacji 

funkcjonalno-genetycznej, wyróżnić można regiony naturalne 

(geograficzno-przyrodnicze), historyczne, polityczno-administracyjne, 

ekonomiczne oraz tak zwane typy integralne (regiony całościowe), 

będące jednostkami łączącymi część lub wszystkie te cechy160. 

W literaturze występują różnorodne podejścia do definicji 

regionu161: 

- region w znaczeniu statystycznym – sztuczna konstrukcja 

stworzona w celu usystematyzowania rzeczywistości. Do grupy tej 

należą regiony stworzone w celu usprawnienia zarządzania rozwojem 

regionalnym danego kraju. Tak ujęte regiony mogą być jednostkami 

podziału terytorialnego kraju albo też stanowić podział czysto 

ekonomiczny; 

- regiony reliktowe, których specyfika wynika ze szczególnej 

przeszłości (np. Mazowsze, Andaluzja); 

- regiony polityczne – regiony, które podobnie jak reliktowe mają 

szczególną przeszłość, lecz zachowały swą polityczną odrębność w 

procesie kształtowania się nowoczesnych państw narodowych. W 

rezultacie wciąż funkcjonują jako jednostki mniej (w państwach 

regionalnych) lub bardziej (w państwach federalnych) autonomiczne. 

W krajach, w których regiony są wykształcone historycznie, co często 

                                                             
159 T. Parteka, Regiony i system terytorialny, [w:] Regiony, red. Z. Brodecki, 

Warszawa 2005, s. 63 
160 J. Szczepkowski, Region, regionalizacja, polityka regionalna - teoria i praktyka, 
oczekiwania i doświadczenia, „Biuletyn Pomorze Nadwiślańskie”, 1992, nr 2, s. 2. 
161 B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2012, s. 147. 
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koresponduje z odrębnością językową i narodowościową, stanowią one 

istotny czynnik organizacji kraju; 

- regiony socjologiczne – wyodrębnione ze względu na poczucie 

tożsamości narodowej mieszkańców. Na ową tożsamość składają się: 

poczucie więzi z własną grupą oraz większy lub mniejszy dystans wobec 

innych grup. Definicja socjologiczna kładzie nacisk na: tożsamość 

kulturową, która leży u podstaw istnienia regionu i społeczności 

lokalnej; poczucie tożsamości terytorialnej mieszkańców (na tyle 

wykształcone, że jest ono codziennie doświadczane i zakorzenione) 

oraz wspólnotowy charakter zbiorowości i zaawansowane procesy 

integracji kulturowej i społecznej; 

- regiony etniczne – czynnikiem konstruktywnym w tym 

przypadku są odrębności etniczne, językowe lub kulturowe. 

Region według S. Kasznicy to jednostka podziału terytorialnego 

o dużej powierzchni i znacznej liczbie ludności, obejmująca terytorium 

jednolite pod względem gospodarczym, geograficznym i 

komunikacyjnym . Z kolei zdaniem M. Elżanowskiego, M. Maciołek i P. 

Przybysza regionem jest najwyższa jednostka organizacji terytorium 

państwa, bez względu na jego formę ustrojową (federacja, państwo 

unitarne), o relatywnie dużej powierzchni i dość znacznej liczbie 

ludności, stanowiąca obszar względnie jednolity z punktu widzenia 

gospodarczego, społecznego, kulturowego, w ramach której 

prowadzona jest uwzględniająca jej specyfikę samodzielna polityka 

społeczna, gospodarcza i kulturalna przez powołane do tego instytucja 

terytorialne162. Z kolei według E. Nowackiej przez pojęcie regionu 

zwykle rozumie się określoną w hierarchii wewnątrzpaństwowej 

najwyższą jednostkę terytorialną państwa, stanowiącą najczęściej 

wyodrębniony geograficznie obszar o silnych więzach historycznych, 

                                                             
162 B. Dolnicki, Województwo samorządowe jako region, [w:] Regiony – między 
państwem a Europą. Modele porównawcze i perspektywy rozwoju, Katowice 2009, s. 
12. 
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kulturalnych, gospodarczych, społecznych i często etnicznych, w 

ramach którego prowadzona jest samodzielna polityka gospodarcza, 

społeczna i kulturalna, zabezpieczająca wspólnotę interesów 

społeczności określonego terytorium163. 

Zrzeszenie Regionów Europy w 1996 roku wymieniało w swojej 

Deklaracji dotyczącej regionalizmu w Europie następujące cechy 

definiujące region: 

1. Region jest jednostką administracji terytorialnej 

odpowiadającą poziomowi usytuowanemu bezpośrednio poniżej 

szczebla państwa i posiadającą rząd dysponujący własną władzą 

polityczną. 

2. Region jest uznawany przez konstytucję lub ustawę, która 

gwarantuje jego autonomię, tożsamość, kompetencje i sposób 

organizacji. 

3. Region posiada własną konstytucję, statut stanowiący o jego 

autonomii lub ustawę najwyższej rangi, stanowiącą część ustroju 

prawnego państwa, która określa przynajmniej jego organizację i 

kompetencje. Nie można dokonać zmiany statutu regionu bez jego 

udziału. W ramach danego państwa regiony mogą posiadać różny 

status w zależności od uwarunkowań historycznych, politycznych, 

społecznych lub kulturowych. 

4. Regiony wyrażają własną tożsamość polityczną, która może 

przybierać bardzo różne formy polityczne w zależności od 

demokratycznej woli przyjęcia typu organizacji odpowiadającego 

preferencjom każdego regionu. Region zapewnia własnej administracji 

personel jak również majątek własny164. 

                                                             
163 Tamże. 
164 AER Declaration on Regionalism, https://aer.eu/aer-declaration-regionalism/, 
(dostęp: 12.05.2018). Szerzej zob.: R. Szul, Regionalizm w Europie. Czynniki i 
ewolucja, „Mazowsze. Studia Regionalne” 2013, nr 12, s. 107-134. 
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J. Lemańska wskazuje, że region jest to wyodrębniona, 

najwyższa jednostka podziału terytorialnego państwa, której władze są 

niezależne od administracji rządowej, wyposażona w osobowość 

prawną, w zgromadzenie regionalne, jako organ stanowiący i 

kontrolny, pochodzący z bezpośrednich wyborów oraz w organ 

regionalny o kompetencjach wykonawczych i administracyjnych, w 

budżet z własnymi źródłami oraz w znaczny zakres zadań i 

kompetencji, stanowiąca obszar względnie jednolity z punktu widzenia 

gospodarczego, społecznego i kulturowego. Region usytuowany jest 

między państwem a innymi poziomami organizacji terytorialnej. 

Warunek wyposażenia w osobowość prawną jest związany z 

zagwarantowaniem niezależności w stosunku do innych podmiotów 

(zwłaszcza państwa) oraz z zapewnieniem regionowi prawa posiadania 

własnego majątku i dysponowania nim, a także możliwości 

wykonywania zadań we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. 

Region posiadać powinien władze niezależne od administracji rządowej, 

przy czym uznaje się. że we współczesnych państwach 

demokratycznych podstawowym standardem jest posiadanie organu 

stanowiącego i kontrolnego o charakterze kolegialnym, pochodzącego 

z wyborów bezpośrednich. Organ wykonawczy może mieć charakter 

zarówno kolegialny, jak i monokratyczny, z tym jednak, że w 

przypadku władzy wykonawczej może ona pochodzić z wyborów 

pośrednich lub bezpośrednich165. 

Jeszcze inna typologia regionów pozwala wyróżnić następujące 

jego rodzaje: region administracyjny, region samorządowy, region 

autonomiczny oraz region federalny166. Kryterium rozróżnienia jest 

tutaj charakter prawny regionalizacji, pojmowanej jako proces 

                                                             
165 J. Lemańska, Koncepcja samorządu województwa na tle porównawczym, Kraków 

2006, s. 20. 
166 M. Kasiński, Kształtowanie pozycji ustrojowej województwa jako regionu 
samorządowego, [w:] Regiony w prawie i praktyce. Polska – Ukraina, red. K. 
Skotnicki, K. Wlaźlak, Łódź 2015, s. 12. 
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prowadzący do utworzenia regionu określonego typu i rezultat tego 

procesu. Region administracyjny powstaje w wyniku terytorialnej 

dekoncentracji administracji rządowej, czyli przeniesienia niektórych 

zadań administracji ze szczebla centralnego na szczebel regionu. Jego 

władze są elementami systemu administracji rządowej, pozostają 

nadal w hierarchicznej zależności od organów centralnych, otrzymując 

kompetencje do względnie samodzielnego działania jedynie w ściśle 

oznaczonym zakresie zadań. Region samorządowy powstaje w wyniku 

decentralizacji administracji publicznej, ma odrębną od państwa 

podmiotowość prawną. Jego władze, w granicach ustaw działają 

samodzielnie, w szerokim zakresie realizują zadania na rzecz interesu 

regionalnego. Nie są one elementami systemu administracji rządowej, 

lecz wchodzą – obok władz samorządu lokalnego – w skład systemu 

ustrojowego samorządu terytorialnego. Są wybierane bezpośrednio 

przez mieszkańców lub przez ich ciało przedstawicielskie i podlegają 

demokratycznej odpowiedzialności przed mieszkańcami. 

Konstytucyjnie lub ustawowo oznaczone organy państwowe sprawują 

nad nimi jedynie ograniczony nadzór prawny (nad legalnością, 

wyjątkowo tylko nad celowością działań)167. Region autonomiczny jest 

instytucją konstytucyjnego ustroju politycznego państwa. W zakresie 

oznaczonym przez konstytucję i na niej opartym statucie 

autonomicznym jego organ stanowiący typu regionalnego parlamentu 

może wydawać akty prawne rangi ustawowej, a jego organ 

wykonawczy ma pozycję regionalnego rządu. Zakres samodzielności 

poszczególnych regionów autonomicznych bywa bardzo zróżnicowany, 

z reguły jednak jest ona znacznie większa niż w przypadku regionów 

samorządowych, a tym bardziej regionów administracyjnych168. 

Wymienione prawno-ustrojowe typy regionów mogą występować w 

                                                             
167 Tamże. 
168 Tamże, s. 13. 
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państwach unitarnych jako następstwo ich regionalizacji. W państwach 

federalnych występują ponadto regiony federalne, jako następstwo 

federalizacji, to znaczy rezygnacji państwa dotychczas unitarnego z 

wyłączności władzy suwerennej na całym swoim terytorium i 

przekazania części tej władzy na rzecz regionów, bądź też utworzenia 

wspólnego państwa przez suwerenne dotychczas jednostki polityczne, 

dzielące się z państwem swoją suwerennością. Regiony federalne w 

rodzaju landów, kantonów, republik związkowych itp. nie wykonują 

jednak władzy terytorialnej, lecz część władzy państwowej, a ich 

funkcje mają odmienny sens polityczny169. Z tym ostatnim modelem 

mamy do czynienia w przypadku regionów Federacji Rosyjskiej170. 

G. M. Fiedorow i W. S. Korniejewiec uważają, że w kontekście 

aktywnego rozwoju współpracy międzynarodowej podmiotów 

subpaństowych, konieczne jest jeszcze rozróżnienie pomiędzy dwoma 

typami regionów: regionami transnarodowymi i regionami 

transgranicznymi. Regiony transnarodowe (ponadnarodowe) obejmują 

państwa, które są powiązane politycznie lub gospodarczo (regiony 

polityczne i regiony ekonomiczne) lub wykazują podobieństwa pod 

względem cech społeczno-kulturowych i (lub) etniczno-religijnych 

(regiony społeczne i regiony kulturowe). Regiony transnarodowe 

często powstają w oparciu o wspólne interesy polityczne, 

zinstytucjonalizowane poprzez traktaty międzynarodowe (przede 

wszystkim dla zapewnienia bezpieczeństwa militarnego, np. NATO)171. 

Przykład Unii Europejskiej pokazuje skuteczność tworzenia regionów 

transnarodowych w oparciu o kształtowanie wspólnej przestrzeni 

                                                             
169 Tamże. 
170 P. Joenniemi, A. Sergunin, Paradiplomacy as a Capacity-Building Strategy. The 

Case of Russia’s Northwestern Subnational Actors, „Problems of Post-Communism” 
2014, vol. 41, s. 19-20. 
171 G. M. Fiedorow W. S. Korniejewiec, Transgranicznyje riegiony w ijerarchiczeskoj 
sistiemie riegionow: sistiemnyj podchod, „Bałtijskij riegion” 2009, nr 2, s. 36. 



99 
 

gospodarczej, co również wzmacnia jedność polityczną UE i przyczynia 

się do powstania elementów wspólnoty społeczno-kulturowej172. 

Samodzielność regionów w prowadzeniu własnej polityki 

(wewnętrznej i zewnętrznej) zależy przede wszystkim od charakteru 

poszczególnych państw. Współcześnie regiony stanowią w większości 

państw europejskich największą jednostkę podziału terytorialnego 

państwa, a ich status wynika z ustroju konstytucyjnego. W państwach 

zdecentralizowanych organy regionalne tworzone są niezależnie od 

organów centralnych (np. Wielka Brytania), a w krajach 

scentralizowanych podporządkowanie organów regionalnych przybiera 

postać wyznaczania przez organy centralne urzędników do kierowania 

sprawami w regionie (np. Finlandia). Klasyczną formą są państwa 

unitarne, w których status regionów jest stosunkowo najsłabszy, gdyż 

suwerenność prawna przysługuje wyłącznie organom centralnym. 

Natomiast w państwie federalnym suwerenność podzielona jest 

pomiędzy federację i jej człony (np. w Niemczech – landy, w USA – 

stany, w Belgii – regiony, w Rosji - republiki, kraje, obwody, okręgi). Z 

tego też względu samodzielność regionów federalnych jest dużo 

szersza w porównaniu do regionów w ramach państw unitarnych173. 

Zgodnie z Konstytucją Federacji Rosyjskiej oraz 

ustawodawstwem rosyjskim, podmioty Federacji Rosyjskiej mają 

prawo do nawiązywania międzynarodowych i zagranicznych stosunków 

gospodarczych. Koordynacja tych relacji jest przedmiotem wspólnej 

jurysdykcji władzy centralnej i podmiotów Federacji. Możliwość 

prowadzenia współpracy zagranicznej podmiotów Federacji Rosyjskiej 

wynika z art. 71 Konstytucji Federacji Rosyjskiej, który stanowi, że 

                                                             
172 G. M. Fiedorow W. S. Korniejewiec,  O suszcznosti i sootnoszenii poniatij «riegion», 
«mieżdunarodnyj», «transnacyonalnyj» i «transgranicznyj», „Wiestnik BFU im. I. 

Kanta” 2010, nr 3, s. 11. 
173 M. Perkowski, Ustępująca ambiwalencja władzy wykonawczej, czyli współpraca 
zagraniczna polskich regionów a polityka zagraniczna państwa, „Białostockie Studia 
Prawnicze” 2016, nr 20, s. 31–32. 
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Federacja Rosyjska i podmioty Federacji Rosyjskiej wspólnie 

koordynują kontakty międzynarodowe podmiotów Federacji Rosyjskiej 

i relacje gospodarcze z zagranicą oraz wykonywanie umów 

międzynarodowych zawartych przez Federację Rosyjską174. 

Na podstawie przepisów Konstytucji podmioty Federacji 

Rosyjskiej uzyskały szereg bardzo istotnych kompetencji, w tym wiele 

uprawnień z zakresu stosunków międzynarodowych, takich jak 

możliwość zawierania umów międzynarodowych, otwieranie 

przedstawicielstw za granicą czy też przystępowanie do organizacji 

międzynarodowych. Do końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku 

działalność podmiotów w tej sferze nie była należycie określona przez 

ustawodawstwo federacyjne. Brakowało bowiem stosownej w tej 

sprawie ustawy federalnej, która w sposób jasny regulowałaby te 

kwestie. Stąd też w rozwoju aktywności międzynarodowej podmiotów 

Federacji Rosyjskiej wyróżnia się dwa okresy. Pierwszy obejmuje lata 

od 1993 r. do 1999 r., to jest do czasu przyjęcia odpowiednich ustaw, 

i drugi po ich wejściu w życie. W pierwszym okresie wiele umów 

międzynarodowych podmiotów FR zawierano bez jasności co do celów, 

jakim miały służyć, nie były one uzgadniane z MSZ FR, a liczne 

postanowienia tych umów były sprzeczne z Konstytucją FR i 

ustawodawstwem federalnym. Swoista euforia władzy i możliwości, 

jakimi dysponowały podmioty Federacji Rosyjskiej na początku lat 90. 

sprawiła, że otwierały one swe przedstawicielstwa zagraniczne dość 

spontanicznie, bez głębszej analizy potrzeby175. 

W 1999 roku uchwalono ustawę federalną O zasadach i trybie 

rozgraniczenia przedmiotów kompetencji i uprawnień pomiędzy 

                                                             
174 Konstitucyja Rossijskoj Fiedieracyi»(priniata wsienarodnym gołosowanijem 
12.12.1993) (s uczetom poprawok, wniesiennych Zakonami RF o poprawkach k 

Konstitucyi RF ot 30.12.2008 N 6-FKZ, ot 30.12.2008 N 7-FKZ, ot 05.02.2014 N 2-
FKZ, ot 21.07.2014 N 11-FKZ), https://dokumenty24.ru/konstitutsiya-rf.html.  
175 J. Rychlik, Wybrane zagadnienia działalności międzynarodowej, „Przegląd Prawa 
Konstytucyjnego” 2014 nr 2, s. 277 
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organami władzy państwowej Federacji Rosyjskiej a organami władzy 

państwowej podmiotów Federacji Rosyjskiej oraz ustawę federalną z 

dnia 4 stycznia 1999 r. O koordynacji stosunków międzynarodowych i 

współpracy gospodarczej z zagranicą podmiotów Federacji Rosyjskiej, 

które stworzyły bazę normatywną dla regulowania działalności 

międzynarodowej podmiotów Federacji Rosyjskiej. Dzięki tym 

przepisom działalność międzynarodowa regionów stała się bardziej 

przemyślana i poprawna z punktu widzenia ich zgodności z 

ustawodawstwem federalnym. Wiązało się to jednak z większą 

możliwością ingerencji władz federalnych w ich wartość merytoryczną. 

W części podmiotów wyraźnie zaznaczyła się tendencja do 

przekazywania podstawowych uprawnień związanych z działalnością 

międzynarodową organom władzy wykonawczej. Umowy zawierane 

przez podmioty Federacji z partnerami zagranicznymi stały się bardziej 

konkretne Usystematyzowano także działalność w zakresie otwierania 

przedstawicielstw podmiotów za granicą, tj. zostały uchwalone akty 

zarówno ogólne, jak szczegółowe, dotyczące statusu przedstawicielstw 

podmiotów FR za granicą176. 

Gwałtowny wzrost aktywności rosyjskich regionów na arenie 

międzynarodowej, ich zainteresowanie kwestiami międzynarodowymi, 

był efektem procesów globalizacyjnych, których Federacja Rosyjska 

stała się podmiotem po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik 

Radzieckich. Zagraniczna działalność gospodarcza stała się dla wielu 

regionów Federacji Rosyjskiej ważnym, a w niektórych przypadkach 

wręcz dominującym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego177. 

Po upadku Związku Radzieckiego w kontekście zerwania tradycyjnych 

więzi gospodarczych, które ukształtowały się w ramach radzieckiej 

                                                             
176 Tamże, s. 277-278. 
177 J. Leonidowna Andriejewa, A. Witaljewicz Ratnier, Riegiony Rossii: processnaja i 
institucyonalnaja sostawlajuszczaja wniesznieekonomiczeskoj diejatielnosti, „Trudy 
Karielskogo naucznogo centra RAN” 2015, nr 3, s. 17-18. 
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gospodarki nakazowej, wejście na arenę międzynarodową było 

postrzegane przez wiele podmiotów Federacji Rosyjskiej jako sposób 

na poprawę trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie. 

Rozwój współpracy międzynarodowej regionów nierozerwalnie 

związany jest z tendencjami rozwojowymi, które zachodziły na 

obszarze Europy, ale także Federacji Rosyjskiej. Rozwój życia 

społeczno-gospodarczego w obszarach transgranicznych 

zintensyfikował rozwój stosunków międzynarodowych pomiędzy 

podmiotami Federacji Rosyjskiej. 

Przyjmując podział Ivo Duchacheka dotyczący aktywności 

międzynarodowej regionów zaobserwować można w przypadku Rosji 

następujące jej formy: 

- współpracę przygraniczną (transgraniczną), odbywającą się na 

poziomie mikroregionalnym; 

-  „paradyplomację” transregionalną – współpraca realizowana jest z 

udziałem regionów, które co prawda ze sobą nie sąsiadują, ale wchodzą 

w skład państw, graniczących ze sobą); 

- „paradyplomację” makroregionalną – aktywność międzynarodowa 

regionów nieograniczoną przez ramy geograficzne178. 

Wykorzystując typologię wspomnianej aktywności, która 

uwzględniałaby sposób zaangażowania regionów we współpracę 

międzynarodową, można wyszczególnić aktywność bezpośrednią i 

pośrednią. W odniesieniu do form bezpośredniej aktywności regionów 

Rosji mamy do czynienia z: 

- tworzeniem podstaw prawnych aktywności międzynarodowej, które 

to działanie było szczególnie ważne i rozwijało się dynamicznie w 

okresie lat 90. Wówczas to rosyjskie regiony po raz pierwszy zetknęły 

się z możliwością współpracy ze światem zewnętrznym, a jednocześnie 

                                                             
178 M. Słowikowski, Przesłanki, formy i intensywność aktywności międzynarodowej 
podmiotów składowych Federacji Rosyjskiej, „Studia Wschodnioeuropejskie” 2015, 
nr 3, s. 47. 
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poszukiwały legitymizacji formalno-prawnej dla swych działań 

zewnętrznych; 

- współpracą przygraniczną realizowaną w formacie współpracy region 

– region i jednostka samorządu terytorialnego – jednostka samorządu 

terytorialnego. Współpraca ta jest w Rosji realizowana w ograniczonym 

stopniu w skutek ustawodawczej „próżni” na poziomie federalnym w 

zakresie zasad realizacji wspomnianej współpracy przygranicznej. Brak 

ustawodawstwa nie eliminuje np. możliwości udziału rosyjskich 

regionów i jednostek samorządu terytorialnego w pracach 

euroregionów179, które to uznawane są za „główną 

zinstytucjonalizowaną formę współpracy przygranicznej” w Rosji; 

- utrzymywaniem przez regiony kontaktów z zagranicą w celu 

przyciągania inwestorów i podnoszenia poziomu międzynarodowej 

rozpoznawalności regionu180. 

W kontekście aktywności międzynarodowej podmiotów Federacji 

Rosyjskiej często używa się terminu regiony transgraniczne, które 

charakteryzuje pewna spójność tożsamościowa, ponieważ opierają się 

one na powiązaniach między terytoriami różnych państw. Można podać 

wystarczająco dużo przykładów sąsiednich obszarów przygranicznych 

różnych państw, których z punktu widzenia najważniejszych cech je 

konstytuujących, są do siebie dość podobne. Można wskazać ten sam 

skład etniczny ludności, ścisłą specjalizację gospodarczą czy 

podobieństwo krajobrazu historyczno-kulturowego (zwłaszcza jeśli 

terytoria różnych krajów należały wcześniej do tego samego 

państwa)181. Rosyjskie regiony uczestniczą we współpracy 

transgranicznej na przykład w regionie Morza Bałtyckiego – Sankt 

                                                             
179 Zob. np.: G. Fiedorow, W. Korniejewiec, Jewroriegiony — nowyj format 
wzaimodiejstwija, „Kosmopolis” 2008, nr 2, s. 78-85. 
180 Tamże, s. 47-48. 
181 W. S. Korniejewiec, Mieżdunarodnyje transnacyonalnyje i transgranicznyje 
riegiony: priznaki, osobiennosti, ijerarchija, „Wiestnik BFU im. I. Kanta” 2010, nr 1, 
s. 28. 



104 
 

Petersburg, obwód pskowski, Republika Karelii, a szczególnie aktywny 

na tym polu jest tutaj Obwód Kaliningradzki, który sąsiaduje z Polską i 

Litwą.  

W Federacji Rosyjskiej jej podmioty nie posiadają suwerenności, 

dlatego nie mogą zawierać umów międzynarodowych, a porozumienia 

w zakresie międzynarodowych i zagranicznych stosunków 

gospodarczych są możliwe tylko z podmiotami subpaństwowymi i 

jednostkami administracyjno-terytorialnymi innych krajów za zgodą 

rządu Federacji Rosyjskiej. Podmioty wchodzące w skład Federacji 

Rosyjskiej zawierają tego typu porozumienia. Dokumenty te mogą 

mieć różne nazwy: memorandum, deklaracja, umowa. Na przykład 

protokół ustaleń między rządem regionu Leningradu (Federacja 

Rosyjska) a rządem prowincji Chuncheonnam-do (Republika Korei) z 

2000 roku; Wspólna deklaracja w sprawie współpracy regionalnej 

między regionem Leningradu a krajem związkowym Meklemburgia-

Pomorze Przednie z 2002 roku; Umowa o współpracy handlowej, 

gospodarczej, naukowej, technicznej i kulturalnej między Regionem 

Wołgograd Federacji Rosyjskiej a Państwem Boliwarskim 

Boliwariańskiej Republiki Wenezueli z dnia 14 grudnia 2001 roku 

działania takie umowy (oświadczenia, memorandum itp.) dzielą się na 

nieograniczone i pilne (zwykle zawierane na okres od trzech do pięciu 

lat z prawem przedłużenia). 

Główne kierunki współpracy realizowanej w ramach porozumień 

paradyplomatycznych to:  

- rozwój gospodarki regionalnej poprzez poprawę infrastruktury 

regionów przygranicznych;  

- planowanie terytorialne regionalne i lokalne z uwzględnieniem 

współpracy transgranicznej;  

- komunikacja, transport i łączność; nauka, nowe technologie, 

edukacja;  

- opieka zdrowotna, sport i turystyka;  
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- poprawa stanu środowiska;  

- sprzyjanie poszerzaniu kontaktów między mieszkańcami 

obszarów przygranicznych,  

- podnoszenie jakości życia ludności poprzez opracowywanie i 

wdrażanie działań na rzecz wzrostu zatrudnienia182. 

Paradyplomacja rosyjskich jednostek subnarodowych jest 

stosunkowo dobrze zbadanym tematem. Literatura rosyjska na temat 

paradyplomacji okresu prezydentury Borysa Jelcyna jest szczególnie 

bogata, ponieważ w latach 90. rosyjskie jednostki subpaństwowe 

cieszyły się znaczną autonomią i – z tego powodu – były szczególnie 

aktywne na arenie międzynarodowej183. Należy zauważyć, że 

aktywność międzynarodowa podmiotów subpaństwowych Federacji 

Rosyjskiej pozostawała kwestią sporną w badaniach akademickich i 

opracowaniach eksperckich. Część autorów postrzegała ją przede 

wszystkim w kategoriach zagrożenia spoistości państwa. W tym 

wypadku, działalność paradyplomatyczna, łączona była z procesami 

dezintegracyjnymi Federacji Rosyjskiej. Aktywność władz regionalnych 

w przestrzeni międzynarodowej opisywano jako niepoddaną kontroli 

władz federalnych i nieskoordynowaną z polityką zagraniczną państwa, 

chaotyczną, niekonsekwentną oraz krótkowzroczną. Z kolei inna grupa 

badaczy skupiała się w swoich pracach na pozytywnych skutkach 

paradyplomacji dla Federacji Rosyjskiej, zarówno w wymiarze 

wewnętrznym, jak i międzynarodowym. Stwierdzali oni, że działalność 

paradyplomatyczna sprzyjała demokratyzacji i budowaniu 

społeczeństwa otwartego nawet w warunkach wzmacniania pionowej 

struktury władzy po 2000 roku i nasileniu tendencji autorytarnych. 

Podkreślano również, że formalne rozszerzanie kompetencji regionów 

                                                             
182 I. W. Łogwinowa, Formy mieżdunarodnogo sotrudniczestwa subjektow 

fiedieratiwnych gosudarstw, „Mieżdunarodnoje prawo” 2017, nr 1, s. 38-46. 
183 A. F. Linieckij, A. G. Tarasow A. G., W. Je. Kowalew, Rol riegionow wo 
wniesznietorgowoj diejatielnosti Rossii w usłowijach nowych gieopoliticzeskich 
wyzowow, „Ekonomika riegiona” 2017, tom 13, s. 827-838. 
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w sferze międzynarodowej (ze szczególnym uwzględnieniem regionów 

przygranicznych) podniesie efektywność polityki zagranicznej Rosji 

jako całości184. 

W porównaniu z latami 90. aktywność międzynarodowa 

rosyjskich regionów jest obecnie mniej spektakularna ze względu na 

zwiększoną centralizację systemu stosunków federalnych, a co za tym 

idzie, postępującą konsolidację wyborczą autorytaryzmu w Rosji. 

Centrum zostało podporządkowane władzom regionalnym w obszarach 

prawnych i politycznych, co doprowadziło do centralizacji regionalnej 

współpracy międzynarodowej. Centrum federalne ma teraz 

niewątpliwie więcej do powiedzenia niż w latach 90. na temat interakcji 

regionu z zagranicznymi partnerami185. Rosyjscy autorzy analizujący 

problem aktywności międzynarodowej regionów przed i po roku 2000 

formułowali opinie, że nastrojom ambiwalencji po stronie centrum, w 

odniesieniu do tego aspektu funkcjonowania rosyjskiego federalizmu, 

towarzyszyły próby marginalizacji znaczenia regionów z punktu 

widzenia funkcjonowania polityki zagranicznej rosyjskiego państwa. 

Wynikało to jak z przeświadczenia, że wszystko co jest związane z 

bezpieczeństwem i polityką zagraniczną jest i powinno pozostać 

wyłączną domeną centrum federalnego186. 

Centrum federalnemu nie zależało na ułatwianiu regionom 

rozwoju współpracy międzynarodowej, poprzez ustanawianie prostych 

i czytelnych reguł odnośnie do współpracy przygranicznej 

(transgranicznej). Taka współpraca miała się odbywać tylko w oparciu 

o takie zasady, które korespondowałyby z interesami całego państwa i 

                                                             
184 M. Raś, dz. cyt., s. 80-81. 
185 M. Pietrasiak, M. Słowikowski, The International Activity of Federal Subjects of the 
Russian Federation on the Case of the Far East, [w:] M. Pietrasiak, G. Bywalec, G. 
Kamiński, T. Mierzejewski, D. Słowikowski, Paradiplomacy in Asia: case studies of 

china, India and Russia, Łódź 2018, s. 139. 
186 M. Słowikowski, Centrum federalne wobec problemu aktywności międzynarodowej 
regionów w kontekście ewolucji stosunków federacyjnych w Rosji, 
"Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" 2016, nr 3, s. 142. 
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gwarantowałyby realizację celów sformułowanych przez państwo. Jak 

twierdzi M. Słowikowski tego rodzaju etatystyczne podejście do 

„paradyplomacji” jest w chwili obecnej w Rosji realizowane w praktyce 

i stanowi m.in. pochodną zmian, jakie dokonały się w strukturze elit 

politycznych Rosji po 1999 roku187. 

Regiony Federacji Rosyjskiej w latach 90. zawierały umowy z 

innymi państwami, organizacjami międzynarodowymi (miedzy innymi: 

UNESCO, UNIDO, Rada Europy i Kongres Władz Lokalnych i 

Regionalnych Rady Europy, Rada Państw Morza Bałtyckiego, 

Euroarktyczna Rada Morza Barentsa, Organizacja Współpracy 

Gospodarczej Państw Morza Czarnego), oraz podmiotami 

subpaństwowymi. Część z tych umów nosiła charakter traktatów 

międzynarodowych. Obecnie, podmioty Federacji Rosyjskiej zawierają 

z jednostkami subpaństwowymi innych państw porozumienia, nie 

mające charakteru prawnomiędzynarodowego. Dokonują tego 

wyłącznie za wiedzą i akceptacją władz federalnych. Umowy z innymi 

państwami zawierane są wyłącznie za zgodą rządu Federacji 

Rosyjskiej. Podobnie rzecz się ma z przedstawicielstwami rosyjskich 

regionów za granicą. W ostatnich dekadach XX wieku podmioty 

Federacji Rosyjskiej posiadały własne placówki zagraniczne, w tym 

przedstawicielstwa o statusie dyplomatycznym. Aktualnie, regiony 

mogą uczestniczyć w pracy przedstawicielstw dyplomatycznych Rosji 

lub realizować działalność poza granicami państwa poprzez 

„paradyplomację” – otwieranie stałych bądź czasowych placówek, 

które nie mają charakteru dyplomatycznego, biur handlowych, 

ośrodków promocyjnych czy organizowanie wystaw i konferencji188. 

 

                                                             
187 Tamże, s. 143. 
188 M. Raś, Regiony Federacji Rosyjskiej w stosunkach międzynarodowych, [w:] 
Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, Tom II, red. E. Haliżak, M. Pietraś, 
Warszawa 2013, s. 850. 
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Konstytucyjne podstawy stanu wyjątkowego 

  

 

Wprowadzenie 

Problematyka stanów nadzwyczajnych należy do sfery 

wewnętrznej działalności państwa, w związku, z czym przepisy 

regulujące kwestie wprowadzania i obowiązywania stanów 

nadzwyczajnych nie obejmują stanu wojny, należącego do sfery 

stosunków zewnętrznych189. Regulacje konstytucyjne w sprawie 

stanów nadzwyczajnych mają zatem za cel zapewnienie skutecznego 

funkcjonowania państwa w warunkach kryzysowych w sferze 

wewnętrznej i doprowadzenie do jak najszybszej restytucji stanu 

normalnego190. Z prawnego punktu widzenia istota każdego stanu 

nadzwyczajnego polega na tym, że wprowadza się go w sytuacji 

szczególnego zagrożenia, kiedy normalne, zwykłe środki prawne i 

instytucje ustrojowe okażą się niewystarczające i trzeba zawiesić lub 

ograniczyć na pewien czas wolności i prawa obywatelskie oraz zmienić 

kompetencje konstytucyjnych organów władzy przez istotne i 

                                                             
189 W myśl przyjętych w obecnej ustawie zasadniczej rozwiązań stan wojenny ma 
towarzyszyć, o ile jest to konieczne, stanowi wojny w prawie wewnętrznym, zaś stan 
wojny ma się odnosić wyłącznie do stosunków międzynarodowych. Taka regulacja 
jest zgodna z rozumieniem stanu wojny jako zjawiska z dziedziny prawa 
międzynarodowego i stanu wojennego jako kategorii prawa wewnętrznego. Zob. K. 
Prokop, Stan wojny a stan wojenny w Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 2002, nr 3, 
s. 24; W. J. Wołpiuk, Państwo wobec szczególnych zagrożeń, Warszawa 2002, s. 74; 

J. Stembrowicz, Z problematyki stanu nadzwyczajnego w prawie konstytucyjnym, 
„Więź” 1998, nr 11-12. 
190 Zob. S. Gebethner, Stany szczególnego zagrożenia jako instytucja prawa 
konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 1982, nr 8. 
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nadzwyczajne zwiększenie uprawnień władzy wykonawczej (głowy 

państwa i rządu)191. 

 Genezy instytucji stanów nadzwyczajnych doszukiwać się należy 

jeszcze w okresie starożytnego Rzymu, kiedy to powoływano dyktatora 

na czas szczególnego zagrożenia republiki. W Polsce tradycje regulacji 

stanów nadzwyczajnych sięgają czasów dwudziestolecia 

międzywojennego i wydania przez Tymczasowego Naczelnika Państwa 

w dniu 2 stycznia 1919 r. dekretu o wprowadzeniu stanu 

wyjątkowego192. Konstytucje z 1921 r.193 i 1935 r.194 regulowały już 

instytucje stanu wojennego i wyjątkowego podobnie jak mała 

konstytucja z 1947 r.195 Ustawa zasadnicza z 1952 r.196 regulowała 

tylko stan wojenny jednak w sposób niejako łączący oba te stany i 

dopiero nowelą z 1983 r. wprowadzono pojęcie stanu wyjątkowego. 

Kolejna mała konstytucja z 1992 r.197 zawierała pojęcia stanów 

wojennego i wyjątkowego.  

 

 

 

 

 

                                                             
191 Por. Z. Witkowski, A. Cieszyński, Instytucje stanów nadzwyczajnych w porządku 
prawnym Federacji Rosyjskiej (na tle genezy konstytucji z 1993 r. i w świetle 
ustawodawstwa okresu 2001-2002), [w:] L. Garlicki, A. Szmyt (red.), Sześć lat 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, Warszawa 2003, s. 
324. 
192 L. Mażewski, Bezpieczeństwo publiczne. Stany nadzwyczajne w Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 1918-2009, Toruń 2010, s. 28. 
193 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17marca 1921 r. – Konstytucja 
Marcowa (Dz. U. 1921 nr 44, poz. 267). 
194 Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. - Konstytucja Kwietniowa (Dz. 
U. 1935 nr 30, poz. 227). 
195Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania 
najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1947 nr 18 poz. 71). 
196 Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r. (Dz. U. nr 

33, poz. 232 z późn. zm.). 
197 Ustawa konstytucyjna o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i 
wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym z dnia 17 
października 1992 r. (Nr 84, poz. 426, Mała Konstytucja). 
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Konstytucyjne zasady stanów nadzwyczajnych 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 

roku198 rozróżnia trzy postacie stanów nadzwyczajnych. Są to: stan 

wojenny, stan wyjątkowy oraz stan klęski żywiołowej (art. 228 ust.1). 

Każdy z nich został uregulowany w artykułach rozdziału XI. 

Przedmiotem regulacji tego rozdziału Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 

roku jest w szczególności:  

- określenie warunków stanowiących podstawę wprowadzania 

poszczególnych stanów nadzwyczajnych i form prawnych ustanawiania 

i obowiązywania stanu nadzwyczajnego; 

- określenie zakresu szczególnych uprawnień władz publicznych w 

związku z wprowadzeniem i obowiązywaniem stanu nadzwyczajnego i 

wskazanie organów korzystających z tych uprawnień;  

- określenie środków (zwłaszcza środków kontroli parlamentarnej) 

zapewniających zgodność przebiegu stanów nadzwyczajnych z 

zasadami konstytucyjnymi obowiązującymi w tej sprawie i środków 

zapobiegających możliwości wykorzystywania stanów nadzwyczajnych 

do celów niezgodnych z Konstytucją; 

- określenie dopuszczalnych i niezbędnych ograniczeń wolności i praw 

człowieka i obywatela; 

- ustanowienie zasady wyrównywania strat majątkowych wynikających 

z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie trwania 

stanów nadzwyczajnych. 

 Ustęp 1 art. 228 definiuje warunki uzasadniające możliwość 

wprowadzenia odpowiedniego stanu nadzwyczajnego. Przepis ten 

stanowi, że w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki 

konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony 

odpowiedni stan nadzwyczajny, tzn. stan wojenny, stan wyjątkowy, 

                                                             
198 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, 
poz.483). 
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stan klęski żywiołowej. Postanowienie o wprowadzeniu stanu 

nadzwyczajnego ma zatem charakter fakultatywny zarówno odnośnie 

do konieczności wprowadzenia takiego stanu, jak i wyboru 

odpowiedniego stanu. Katalog stanów nadzwyczajnych ma charakter 

zamknięty, co oznacza, że w Polsce z mocy Konstytucji 

niedopuszczalne jest wprowadzanie innych stanów nadzwyczajnych niż 

ustalone w ust. 1 art. 228. 

 Litera prawa określa dodatkowo, jaki jest tryb wprowadzania 

stanów nadzwyczajnych. Stan taki może być wprowadzony tylko na 

podstawie ustawy, w formie rozporządzenia, które oprócz tego, że jak 

każdy akt prawny tego rodzaju podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Ustaw199, to jeszcze podlega dodatkowemu podaniu do publicznej 

wiadomości200. Nakaz dodatkowego podania do publicznej wiadomości 

oznacza konieczność ogłoszenia tego rozporządzenia w inny sposób np. 

w środkach masowego przekazu lub w formie zwyczajowo przyjętej. 

 Ustęp 3 art. 228 ustanawia zasadę wyłączności ustawy jako aktu 

właściwego w sprawie regulacji podstawowych kwestii stanów 

nadzwyczajnych. Zgodnie z tą zasadą, tylko ustawą mogą być 

regulowane podstawy działania organów władzy publicznej oraz 

ograniczenia w zakresie wolności i praw człowieka i obywatela w czasie 

trwania poszczególnych stanów nadzwyczajnych. Konstytucja określa 

ramy, w jakich mogą nastąpić ograniczenia praw i wolności jednostki, 

ale czyni to odrębnie w stosunku do poszczególnych typów stanu 

nadzwyczajnego. Straty majątkowe poniesione w czasie 

obowiązywania stanu nadzwyczajnego, a wynikające z ograniczenia 

praw i wolności jednostki powinny zostać wyrównane przez państwo. 

Stosowanie wymienionej zasady ma charakter fakultatywny, gdyż 

                                                             
199 Art. 9 ust. 2 pkt 6 Ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718).  
200 Konstytucja nie wymienia formy ogłoszenia, która może być zależna od 
miejscowych warunków i zwyczajów. 
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uzależnione jest od uchwalenia odpowiedniej ustawy określającej 

podstawy, zakres i tryb wyrównywania strat majątkowych, która to 

ustawa urzeczywistniałaby ów przepis konstytucyjny. Konstytucja nie 

nakłada na parlament obowiązku uchwalenia ustawy regulującej 

kwestie wyrównywania strat majątkowych i pozostawia decyzję w tej 

sprawie woli władzy ustawodawczej201. 

 Artykuł 228 w dalszej swojej części ustanawia dwie zasady 

odnoszące się do działań przewidzianych w wyniku wprowadzenia 

stanu nadzwyczajnego. Pierwsza z nich zobowiązuje organy państwa 

do podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia. Druga 

natomiast wyznacza cel działań, którym jest jak najszybsze 

przywrócenie normalnego funkcjonowania państwa. Przepis nie 

zawiera skonkretyzowanej regulacji prawnej, wyznacza natomiast 

kierunek i określa ramy przyszłych działań organów władzy 

wykonawczej, które są odpowiedzialne za realizacje ustaw o stanach 

nadzwyczajnych – w czasie ich trwania. 

 Zasada ochrony podstaw systemu prawnego jest myślą 

przewodnią ust. 6202. Oznacza ona, że w okresie stanu nadzwyczajnego 

nie można zmieniać, a tym bardziej uchwalać na nowo ustaw 

regulujących pewne szczególnie delikatne materie, takich jak 

Konstytucja, ustawy wyborcze (ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu 

i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta RP) 

oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych. 

                                                             
201 Uszczegółowieniem zapisów art.228 ust. 4 Konstytucji RP jest Ustawa z dnia 22 
listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia 
w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz. U. 2002 
Nr 233, poz. 1955). Ustawa określa podstawy, zakres i tryb wyrównywania strat 
majątkowych, powstałych w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i 
obywatela w czasie stanu nadzwyczajnego: stanu wojennego, stanu wyjątkowego 

lub stanu klęski żywiołowej.  
202 Zob. A. Cieszyński, Stany nadzwyczajne w Konstytucji z 1997 r., [w:] Z. Witkowski 
(red.), Wejście w życie nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 1998. 
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 Jedną z ważnych ustrojowych konsekwencji stanu 

nadzwyczajnego (ust.7 art. 228) jest zakaz zarządzania skrócenia 

kadencji Sejmu. Co więcej, kadencja Sejmu i Senatu nie może w tym 

okresie ulec zakończeniu, czyli podlega wówczas obowiązkowemu 

przedłużeniu. Wynika to stąd, że w okresie 90 dni od zakończenia stanu 

nadzwyczajnego nie może być przeprowadzane referendum 

ogólnokrajowe, wybory parlamentarne, prezydenckie i samorządowe. 

Konstytucja dopuszcza organizowanie wyborów samorządowych tylko 

na obszarach, na których nie był wprowadzony stan nadzwyczajny. 

 

Zasady funkcjonowania państwa podczas stanu wyjątkowego 

  Jedną z postaci stanów nadzwyczajnych, jaką przewidział 

ustrojodawca w Konstytucji RP z 1997 roku, jest stan wyjątkowy 

(art.230). Związany jest on z zagrożeniami: 

  - konstytucyjnego ustroju państwa, 

  - bezpieczeństwa obywateli, 

  - porządku publicznego. 

 Do przesłanek stanu wyjątkowego należy z reguły fakt 

zbiorowego zakłócenia porządku publicznego zagrażającego zdrowiu i 

życiu obywateli oraz porządkowi konstytucyjnemu państwa. 

Wprowadzenie stanu wyjątkowego może wystąpić jedynie w przypadku 

rzeczywistego zaistnienia, a nie spodziewanego wystąpienia 

wymienionych wyżej zagrożeń. Konstytucja nie uznaje konieczności 

jednoczesnego wystąpienia tych zagrożeń jako warunku 

uzasadniającego wprowadzenie stanu wyjątkowego. Wymienienie w 

sposób fakultatywny trzech rodzajów zagrożeń na początku ust. 1 art. 

230 Konstytucji RP wskazuje, że wprowadzenie stanu wyjątkowego 
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może wystąpić zarówno w przypadku zbiegu trzech wymienionych 

zagrożeń, jak również wystąpienia dwóch albo jednego z nich203. 

 Stan wyjątkowy uprzednio łączono ze stanem klęski żywiołowej, 

ze względu na charakter zagrożonych dóbr. Różni je jednak przyczyna 

powstałego zagrożenia. W pierwszym wypadku zagrożenie pochodzi ze 

strony określonych grup obywateli, w drugim zaś przyczyna tkwi poza 

człowiekiem i związana jest najczęściej z siłami przyrody, kataklizmami 

czy katastrofami, przy braku jakiegokolwiek wroga zewnętrznego czy 

wewnętrznego. Przesłankę stanu klęski żywiołowej stanowi: 

- zapobieganie skutkom katastrof naturalnych i likwidacji ich 

następstw, 

- zapobieganie skutkom awarii technicznych, noszących znamiona 

klęsk żywiołowych204. 

  Do wprowadzenia stanu wyjątkowego uprawniony jest 

Prezydent RP, działający na wniosek Rady Ministrów. Podstawą decyzji 

o wprowadzeniu stanu wyjątkowego jest zatem zgodne stwierdzenie, 

powzięte przez Prezydenta RP i Radę Ministrów, istnienia zagrożenia 

wewnętrznego państwa.Może być on wprowadzony na całym 

terytorium państwa lub na jego części i na czas oznaczony, nie dłuższy 

niż 90 dni (art. 230 ust. 1). Przedłużenie stanu wyjątkowego może 

nastąpić tylko raz, za zgodą Sejmu i na czas nie dłuższy niż 60 dni (art. 

230 ust. 2 Konstytucji RP). Działania organów upoważnionych do 

wprowadzenia stanu wyjątkowego (Rada Ministrów, która występuje z 

wnioskiem, Prezydenta, który zarządza, wydając rozporządzenie) 

znajdują się pod kontrolą Sejmu i to od początku jego obowiązywania. 

Konstytucja RP zobowiązuje Prezydenta do przedłożenia Sejmowi w 

ciągu 48 godzin od podpisania aktu prawnego, rozporządzenia o 

                                                             
203 Zob. L. Garlicki, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 
1997. 
204 P. Winczorek, Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003, s. 
348; L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2003, s. 435. 
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wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Rozporządzenie to Sejm jest 

zobowiązany rozpatrzyć niezwłocznie. Izba niższa parlamentu może 

tylko zaakceptować rozporządzenie albo je uchylić. Konstytucja RP nie 

przewiduje innego trybu kończącego rozpatrywania rozporządzenia. 

Akceptacja wiąże się z przyjęciem treści aktu wykonawczego do 

wiadomości i nie wymaga podjęcia w tej sprawie decyzji, wyrażonej w 

skonkretyzowanej formie. Sejm może również uchylić rozporządzenie, 

do czego potrzebne jest uzyskanie bezwzględnej większości głosów 

podczas obecności, co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W 

artykule 231 nie została przewidziana konkretna  forma decyzji, 

właściwa w sprawie uchylenia rozporządzenia Prezydenta RP. Również 

Regulamin Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej (Uchwała Sejmu RP z dnia 

30 lipca 1992 r. z późn. zm.) nie określa rodzaju aktu Sejmu służącego 

do uchylenia wymienionego rozporządzenia. Skutkiem uchylenia 

takiego aktu jest zniesienie ograniczeń w zakresie wolności i praw 

człowieka i obywatela oraz powrót do normalnych zasad 

funkcjonowania władz publicznych (art. 231)205.  

 Uściślenie przepisów konstytucyjnych w zakresie funkcjonowania 

aparatu państwowego i sytuacji prawnej obywatela nastąpiło w ustawie 

z dnia 21 czerwca 2002 roku o stanie wyjątkowym206.W razie 

zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa 

obywateli lub porządku publicznego, spowodowanego np. działaniami 

terrorystycznymi, Rada Ministrów może podjąć uchwałę o skierowaniu 

do Prezydenta RP wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego - 

stanowi ustawa z 21 czerwca 2002 roku o stanie wyjątkowym. Wymaga 

przy tym, by zagrożenie było „szczególne", a usunięcie go było 

niemożliwe przy użyciu zwykłych środków.  

                                                             
205 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013, 
s. 305-306. 
206 Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 985. 
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 Prezydent RP niezwłocznie rozpatruje wniosek, a następnie 

wydaje rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na czas 

oznaczony lub odmawia jego wydania. Jeśli wyrazi zgodę - 

rozporządzenie przedstawia Sejmowi w ciągu 48 godzin od jego 

podpisania. Ustawa nakazuje, by w rozporządzeniu Prezydent RP 

określił przyczyny wprowadzenia stanu wyjątkowego, czas trwania i 

obszar, jakiego dotyczy, oraz wymienił przewidywane ograniczenia 

wolności i praw człowieka i obywatela.   

 Przywrócenie konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa 

obywateli lub porządku publicznego należy do kompetencji Prezesa 

Rady Ministrów wtedy, gdy stan wyjątkowy wprowadzony został na 

obszarze większym niż jedno województwo. Natomiast wtedy, gdy 

objął on województwo lub jego cześć, właściwym w tym względzie 

organem administracji publicznej jest wojewoda. Ich rola polega też na 

koordynacji i kontroli funkcjonowania administracji rządowej i 

samorządowej.  

 Prezes Rady Ministrów, na wniosek właściwego wojewody, może 

zawiesić działalność organów samorządu terytorialnego 

„niewykazujących dostatecznej skuteczności w wykonywaniu zadań 

publicznych lub w realizacji działań wynikających z przepisów o 

wprowadzeniu stanu wyjątkowego". Ich obowiązki przejmuje wówczas 

komisarz rządowy, powoływany i odwoływany na wniosek wojewody 

przez Prezesa Rady Ministrów.  

 W celu przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa mogą 

być użyte oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych. Ustawa stawia tu 

jednak warunek: najpierw trzeba wyczerpać wszystkie inne siły i 

środki. Decyzję o użyciu Sił Zbrojnych wydaje Prezydent RP na wniosek 

Prezesa Rady Ministrów, wtedy tylko, gdy nie koliduje to z 

wypełnieniem konstytucyjnych zadań Sił Zbrojnych. Żołnierzom 

wyznaczonym do tych oddziałów i pododdziałów przysługują wówczas, 

w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań, uprawnienia 
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policjantów określone w art. 15-17 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o 

Policji207.  

 Istota wszystkich stanów nadzwyczajnych, w tym także i stanu 

wyjątkowego, polega nie tylko na odmiennym funkcjonowaniu 

państwa, lecz także na ograniczeniu wolności i praw  człowieka i 

obywatela208. Ustala to rozporządzenie wprowadzające stan 

wyjątkowy. Ustawa o stanie wyjątkowym precyzuje natomiast, jakie 

ograniczenia są dopuszczalne. Pozwala ona nakazać zaniechanie 

działalności stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, 

organizacji pracodawców i fundacji, których działalność może 

zwiększyć zagrożenie konstytucyjnego ustroju państwa, 

bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego. Ustawa 

przewiduje także możliwość zawieszenia prawa do odbywania 

wszelkiego rodzaju zgromadzeń, organizowania imprez masowych, 

także artystycznych i rozrywkowych, oraz przeprowadzania strajków i 

innych akcji protestacyjnych.  

 Ustawa o stanie wyjątkowym dopuszcza internowanie osób 

dorosłych, a nawet takich, które ukończyły 17 lat, w momencie gdy 

rozmowa ostrzegawcza okaże się nieskuteczna. Rozmowa 

ostrzegawcza polega na udzieleniu pouczenia o prawnych i osobistych 

skutkach nieprzestrzegania porządku prawnego oraz niestosowania się 

do ustalonych na czas stanu wyjątkowego ograniczeń wolności i praw 

człowieka i obywatela. Decyzję w tej kwestii na wniosek prokuratury, 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, 

Żandarmerii Wojskowej lub Wojskowych Służb Informacyjnych 

podejmuje wojewoda, a wykonuje komendant wojewódzki Policji. 

                                                             
207 Ustawa o Policji z dnia 21 czerwca 1990 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 2007, Nr 43, 
poz. 277 z późn. zm.). 
208 K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r., Białystok 2005, s. 123. 
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Zaskarżyć ją można do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a od 1 

stycznia 2004 do sądu administracyjnego.  

 W czasie stanu wyjątkowego mogą być wprowadzone nakazy lub 

zakazy przebywania w określonych miejscach albo ich opuszczania, 

uzyskania zezwolenia organów administracji publicznej na zmianę 

miejsca pobytu itp. Podczas trwania stanu wyjątkowego może również 

zostać wprowadzona cenzura prewencyjna środków społecznego 

przekazu, kontrola zawartości przesyłek, listów, paczek itp. Funkcję 

organów cenzury i kontroli pełnią właściwi wojewodowie, którzy mogą 

nakazać organom administracji publicznej działającym na obszarze 

województwa wykonywanie czynności technicznych, niezbędnych do 

prowadzenia cenzury lub kontroli. Przepisy karne ustawy wymieniają 

18 czynów wykonywanych wbrew zakazom i nakazom stanu 

wyjątkowego: np. uczestnictwo w zakazanej działalności 

stowarzyszenia, partii politycznej, niestosowanie się do ograniczeń w 

dostępie do informacji publicznej.  

 Konstrukcja trzech ustaw regulujących kwestię stanów 

nadzwyczajnych jest podobna. Każda z nich posiada przepisy 

określające zasady działania organów władzy publicznej, uregulowania 

zakresu ograniczeń wolności i praw oraz przepisy karne. Te ostatnie są 

najobszerniejsze w ustawie o stanie wojennym. 

 

Ograniczenia wolności i praw  

Z konstytucyjnej zasady legalizmu wynika, że organy władzy 

publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że 

aktywność organów państwowych i innych związków publiczno – 

prawnych, którym państwo przekazało część swojej władzy jest 

zdeterminowana prawnie. Inaczej mówiąc podejmują one tylko takie 

działania, do których dyspozycja normy prawnej je upoważnia; a 

contrario obywatelom i innym podmiotom prawa wolno czynić 

wszystko, czego prawo nie zakazuje. Sfera wolnych zachowań ludzi nie 
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ma jednak charakteru bezwarunkowego. Nierzadko ustrojodawca musi 

rozstrzygać o sprzecznościach interesów jednostek, ich praw oraz o 

konfliktach różnych wartości. Tym samym wyznaczyć musi granice 

korzystania z prawnie uznanych przez siebie wolności209. Granice 

korzystania z praw i wolności, nie mających charakteru absolutnego, 

wyznaczone zostały w Konstytucji RP. Mają one postać klauzul 

limitacyjnych oraz klauzuli derogacyjnej210.  

 Jednym z zasadniczych skutków wprowadzenia stanu 

nadzwyczajnego jest zawsze ograniczenie sfery wolności i praw 

jednostki. Z uwagi na jej znaczenie dla każdego człowieka i obywatela, 

Konstytucja RP w art. 233 nie pozostawia organom władz publicznych 

swobody w określaniu, jakie prawa i wolności mogą podlegać 

ograniczeniom211. Odsyłając do szczegółowych określeń w ustawach 

dotyczących poszczególnych stanów nadzwyczajnych  ustrojodawca 

enumeratywnie wyliczył te z nich, które nie mogą być derogowane  

przez ustawę o stanie wyjątkowym. Należą do nich: godność człowieka 

(art. 30), ochrona życia (art. 38), humanitarne traktowanie (art. 39, 

40 i 41 ust. 4), ponoszenie odpowiedzialności karnej (art. 42), dostęp 

do sądu (art. 45), dobra osobiste (art. 47), sumienie i religia (art. 53), 

petycje (art. 63), oraz rodzina i dziecko (art. 48 i 72). Zakaz 

                                                             
209  Istnieją jednak prawa i wolności, które nie mogą być w żaden sposób ograniczone 
tj. wolności i prawa absolutne np. prawo do życia, wolność od tortur, wolność od 
nieludzkiego traktowania lub karania. Zob. art. 38 – 40 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. 
210  Zob. T. Jasudowicz, Administracja wobec praw człowieka, Toruń 1996, s. 31 – 
33; tenże, Studium substancjalnych przesłanek dopuszczalności środków 
derogacyjnych, w: T. Jasudowicz (red.), Prawa człowieka w sytuacjach 
nadzwyczajnych, Toruń 1997, s. 45 i n.; Wojtyszek K., Granice ingerencji 
ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999. 
211 Artykuł 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku 
stanowi: „ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw 
mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w 
demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź 
dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych 

osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw”. Zob. L. Garlicki, 
Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2003, s. 434; L. Wiśniewski, Stany 
nadzwyczajne w projekcie nowej Konstytucji RP, [w:] T. Jasudowicz (red.), Prawa..., 
s. 156 – 157. 
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ustanawiania ograniczeń obejmuje katalog 14 artykułów konstytucji 

dotyczących podstawowych wolności i praw z ochroną życia na czele212. 

Ponadto istnieje dodatkowy zakaz dyskryminacji jednostki z powodu 

rasy, płci, języka, wyznania, pochodzenia społecznego, urodzenia i 

majątku. Przewidziana została także zasada wyrównywania strat 

majątkowych wynikających z ograniczenia wolności i praw jednostki w 

czasie obowiązywania stanu nadzwyczajnego (art. 228 ust. 4)213. 

  

Zakończenie 

Regulacje rangi konstytucyjnej i ustawowej w sprawie stanu 

wyjątkowego mają za cel zapewnienie skutecznego funkcjonowania 

państwa w warunkach kryzysowych w sferze wewnętrznej i 

doprowadzenie do jak najszybszej restytucji stanu normalnego. Istota 

każdego stanu nadzwyczajnego, w tym także stanu wyjątkowego, 

polega na tym, że wprowadza się go w sytuacji szczególnego 

zagrożenia, kiedy normalne, zwykłe środki prawne i instytucje 

ustrojowe okażą się niewystarczające i trzeba zawiesić lub ograniczyć 

na pewien czas wolności i prawa obywatelskie oraz zmienić 

kompetencje konstytucyjnych organów władzy przez istotne i 

nadzwyczajne zwiększenie uprawnień władzy wykonawczej. Pod kątem 

normatywnym problematyka stanów nadzwyczajnych w państwie 

stanowi ten obszar porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, który 

ustrojodawca potraktował w sposób priorytetowy. Świadczy o tym 

obecność w Konstytucji RP dość dużej liczby przepisów umieszczonych 

w Rozdziale XI. 

 

 

                                                             
212 Zob. W. J. Wołpiuk, Państwo wobec szczególnych zagrożeń, Warszawa 2002, s. 

102 – 105. 
213 Zob. Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych 
wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw 
człowieka i obywatela (Dz. U. 2002 Nr 233, poz. 1955).  
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Iwona Badaczewska, Wojciech Waszak 

Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Toruniu 

 

Państwowa Straż Pożarna jako element krajowego  

systemu zarządzania kryzysowego 

 

 

Podstawowe definicje i pojęcia 

Aby bardziej zrozumieć na czym polega istota KSRG trzeba 

wyjaśnić podstawowe pojęcia a są nimi: „sytuacja kryzysowa” i 

„zarządzanie kryzysowe”. 

Sytuacja kryzysowa to sytuacja wpływająca negatywnie na 

poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia  w znacznych rozmiarach lub 

środowiska, wywołująca znaczne ograniczenia w działaniach 

właściwych organów administracji publicznej ze względu na 

nieadekwatność posiadanych sił i środków214. 

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji 

publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem 

narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, 

przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze 

zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji 

kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i 

infrastruktury krytycznej215. 

 

 

 

 

                                                             
214 Obwieszczenie  Marszałka Sejmu RP z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z dnia 2 października 
2013 r., poz. 1166. 
215 Tamże. 
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Fazy zarządzania kryzysowego216 

 

Rysunek 1. Fazy zarządzania kryzysowego 

 

Źródło:  opracowanie RCB 

 

Pierwsza faza to zapobieganie, są nimi wszystkie działania 

podejmowane, by nie dopuścić do powstania sytuacji kryzysowej (w 

szczególności działania w obszarze stanowienia prawa i jego 

egzekucji). Po tej fazie wchodzimy w przygotowanie którym są 

mechanizmy, pozwalające przygotować się na wystąpienie sytuacji 

kryzysowej. Do tego typu działań zaliczyć należy m.in.: 

- rezerwy strategiczne, 

- magazyny przeciwpowodziowe, 

                                                             
216 http://rcb.gov.pl/wp, [dostęp: 02.05.2018]. 
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- odwody operacyjne poszczególnych służb, tj. specjalnie wydzielone 

siły i środki, tworzone na wyższych szczeblach struktury 

organizacyjnej, które mogą zostać użyte w celu wsparcia 

prowadzonych działań, w sytuacji nieposiadania przez kierującego 

działaniami odpowiednich zasobów, planowanie przyszłych działań, 

- plany i procedury działania, 

-techniczne i osobowe przygotowanie zespołów ludzkich łącznie z ich 

wyszkoleniem i sprawdzeniem w formie ćwiczeń.  

W tej fazie ogromną rolę odgrywa również edukacja 

społeczeństwa. Obywatel powinien wiedzieć, jak ma w danej sytuacji 

się zachować. Po niej przystępuje się do fazy reagowania, a są nią 

działania podejmowane w chwili wystąpienia sytuacji kryzysowej, m.in. 

uruchomienie procedur w celu opanowania sytuacji i ograniczenia 

skutków danej sytuacji dla społeczeństwa. 

Ostatnią fazą jest odbudowa a więc przystąpienie do działań, które 

muszą zostać podjęte celem przywrócenia sytuacji do stanu sprzed 

wystąpienia zdarzenia doprowadzającego do wystąpienia sytuacji 

kryzysowej. To zadanie spoczywa głównie na właścicielach 

uszkodzonych obiektów i infrastruktury. Zadania administracji w tej 

fazie są ograniczone do ich wspierania. 
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System zarządzania kryzysowego 

 

Rysunek 2. Ogólny schemat systemu zarządzania kryzysowego 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 3. Schemat zarządzania kryzysowego 

 

 

SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

 

Szczebel 

administracyjn

y 

Organ 

zarządzania 

kryzysoweg

o 

Organ  

opiniodawczo

-doradczy 

Centrum 

Zarządzania 

Kryzysowego 

Krajowy 
Rada 

Ministrów 

Rządowy 

Zespół 

Rządowe 

Centrum 

 

Organ zarządzania kryzysowego

Organa opiniodawczo-doradcze właściwe w sprawach inicjowania 
i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania 

kryzysowego

Centra zarządzania kryzysowego, utrzymujących 24-godzinną gotowość do 
podjęcia działań



132 
 

Prezes Rady 

Ministrów 

Zarządzania 

Kryzysowego 

Bezpieczeństw

a 

Wojewódzki Wojewoda 

Wojewódzki 

Zespół 

Zarządzania 

Kryzysowego 

Wojewódzkie 

Centrum 

Zarządzania 

Kryzysowego 

Powiatowy 
Starosta 

powiatu 

Powiatowy 

Zespół 

Zarządzania 

Kryzysowego 

Powiatowe 

Centrum 

Zarządzania 

Kryzysowego 

Gminny 

Wójt, 

Burmistrz, 

Prezydent 

miasta 

Gminny Zespół 

Zarządzania 

Kryzysowego 

Mogą być 

tworzone 

(nie ma 

obowiązku 

utworzenia) 

gminne 

(miejskie) 

centra 

zarządzania 

kryzysowego 

 

Źródło: opracowanie RCB 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

Rysunek 4. Schemat systemu zarządzania kryzysowego na szczeblu 

centralnym 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzanie kryzysowe 

realizuje Rada Ministrów,  a w przypadkach niecierpiącej zwłoki, 

obowiązki te przejmuje Minister Spraw Wewnętrznych, powiadamiając 

o tym Prezesa Rady Ministrów. Przy Radzie Ministrów organem 

opiniodawczym jest Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

(RZZK). W skład, którego wchodzą: 

1. Prezes Rady Ministrów - przewodniczący; 

2. Minister Obrony Narodowej - zastępca przewodniczącego; 

3. Minister Spraw Wewnętrznych - zastępca przewodniczącego; 

4. Minister Spraw Zagranicznych; 

5. Minister -Koordynator Służb Specjalnych ( nie zawsze musi być 

powołany) 217. 

                                                             
217 Obwieszczenie  Marszałka Sejmu RP z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z dnia 2 października 
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 Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej / Szef Obrony 

Cywilnej podlega bezpośrednio ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych, który jest centralnym organem administracji rządowej 

w sprawach organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. 

 Natomiast Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony 

Ludności wykonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym 

zadania informacyjne i monitorujące zagrożenia oraz pełni funkcje 

stanowiska kierowania działaniami ratowniczymi. 

Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz 

alarmowanie podmiotów współdziałających odbywa się poprzez 

Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności 

(pełniące również funkcje międzyresortowego centrum zarządzania 

kryzysowego). 

W przypadku zagrożeń wymagających współdziałania na 

szczeblu  centralnym podmiotów KSRG z podmiotami innych resortów, 

rolę koordynatora pełni Minister Spraw Wewnętrznych przy pomocy 

Zespołu do Spraw Kryzysowych i Centrum Zarządzania Kryzysowego 

tworzonego na bazie Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa  

i Ochrony Ludności.  

Dla wykonywania zadań wynikających z zarządzania 

kryzysowego, a polegających na obsłudze Rady Ministrów, Prezesa 

Rady Ministrów i RZZK, powołano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 

(RzCB), podlegające bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów.  

 

Straż Pożarna 

Państwowa Straż Pożarna (PSP) jest służbą ratowniczą. Głównym 

zadaniem PSP jest ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska. PSP 

jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt 

                                                             
2013 r., poz. 1166. Zob. Z. Zamiar, Struktura, kompetencje i zadania organów 
zarządzania kryzysowego, „Zeszyty Naukowe” 2009, nr 1, s. 65-76. 
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formacją wchodzącą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego (KSRG), przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami 

żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.  

Do podstawowych zadań Straży Pożarnej należy: 

1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych 

zagrożeń;  

2) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, 

klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;  

3) wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności 

ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych 

zagrożeń przez inne służby ratownicze;  

4) kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych 

jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu 

ochrony ludności;  

5) nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;  

6) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej oraz ochrony ludności;  

7) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych 

w za-kresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;  

8) współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi 

innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie 

wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz 

odrębnych przepisów;  

9) realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą 

Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich 

określonych218. 

Natomiast jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży 

Pożarnej są: 

1.Komenda Główna. 

                                                             
218 Ustawa  z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej,  art. 1.  
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2. Komenda Wojewódzka. 

3. Komenda Powiatowa (Miejska). 

4. Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz pozostałe szkoły. 

5. Jednostki badawczo - rozwojowe. 

6. Centralne Muzeum Pożarnictwa219. 

W skład Komendy Wojewódzkiej mogą wchodzić: 

- Ośrodki szkolenia. 

W skład Komendy Powiatowej (Miejskiej) wchodzą: 

- Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze. 

W ramach Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych mogą być 

wyodrębnione czasowe posterunki Państwowej Straży Pożarnej. 

Pełnienie służby na czasowym posterunku jest równoznaczne z 

pełnieniem służby w miejscowości, w której znajduje się dana 

jednostka ratowniczo-gaśnicza220. 

 

Struktura Państwowej Straży Pożarnej 

Rysunek 5. Struktura Państwowej Straży Pożarnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
219 Tamże, art. 8. 
220 Tamże. 
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Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 

 

Klasyfikacja zagrożeń 

W literaturze wymienia się różne rodzaje zagrożeń, jednak w 

źródłach nie można znaleźć jednolitej klasyfikacji zagrożeń, 

postanowiliśmy przedstawić własną interpretację tego zagadnienia. Na 

podstawie katalogu możliwych katastrof i awarii na obszarze naszego 

kraju wymienia się następujące zagrożenia naturalne zwane też 

klęskami żywiołowymi lub kataklizmami, są to trudne do przewidzenia, 

co do czasu i miejsca zjawiska przyrody, naruszające normalne życie, 

niebezpieczne dla ludzi i ich mienia oraz powodujące zakłócenia w 

funkcjonowaniu gospodarki, transportu i łączności. Występowanie tych 

procesów jest niezależne od woli człowieka, w zasadzie nie można im 

przeciwdziałać. Można jedynie zabezpieczać się przed niektórymi z tych 

zagrożeń. Niektóre z nich są w różnym stopniu przewidywalne221. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
221 

http://www.bryk.pl/wypracowania/geografia/geografia_spo%C5%82eczno_ekonom
iczna/1003434-
zjawiska_przyrodnicze_zagro%C5%BCenia_dla_cz%C5%82owieka.html, [dostęp: 
11.05.2018]. 
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Rysunek 6. Zagrożenia naturalne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Kolejną grupą w klasyfikacji są zagrożenia techniczne. Związane 

są one z cywilizacyjnym i gospodarczym rozwojem społeczeństw. Wraz 

z rozwojem cywilizacyjnym rośnie liczba środków transportu, co 

oznacza wzrost liczby wypadków z ich udziałem. Pogarsza się stan 

infrastruktury, co często prowadzi do katastrof222. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
222 Zob. http://www.slopnice.pl/pl/31103/0/Zagrozenia.html, [dostęp: 11.05.2018]. 
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Rysunek 7. Zagrożenia techniczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Katastrofy mogą być również spowodowane celowym działaniem, 

np. atakiem terrorystycznym lub zabronionym przez międzynarodowe 

prawo uderzeniem sił zbrojnych na tamy, elektrownie jądrowe czy 

zakłady chemiczne223. 

 

                                                             
223 
http://www.zsnr1.dmkproject.pl/leszeksosnowski/PO/EDB/Zagrozenia_techniczne.p
df, [dostęp: 11.05.2018]. 
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Rysunek 8. Akty terroru i inne zagrożenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy 

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) jest integralną 

częścią organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa 

obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, 

prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk 

żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń224. 

Do zadań Krajowego System Ratowniczo-Gaśniczego i Systemu 

Państwowego Ratownictwa Medycznego należy: 

1. Bieżąca analiza zasobów ratowniczych. 

2. Przyjmowania zgłoszeń alarmowych oraz obsługi numeru 

alarmowego 112. 

3. Kwalifikacji zgłoszeń. 

                                                             
224 http://www.straz.gov.pl, [dostęp: 02.05.2018]. Zob. J. Zarzycki,  Krajowy 
System Ratowniczo – Gaśniczy i Państwowa Straż Pożarna, „Polski Przegląd 
Medycyny Lotniczej” 2009, nr 3, s. 306. 
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4. Podejmowania działań zgodnie z określonymi procedurami, w 

szczególności:  

– dysponowania sił ratowniczych i zespołów ratownictwa 

medycznego,  

– koordynowania oraz monitorowania działań ratowniczych i 

medycznych czynności ratunkowych,  

– powiadamiania o zdarzeniu szpitalnych oddziałów 

ratunkowych lub, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu 

zdarzenia, jednostek organizacyjnych szpitali 

wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, 

inicjowania procedur reagowania kryzysowego. 

KSRG jest zorganizowany na trzech poziomach: krajowym, 

wojewódzkim i powiatowym.  

Poniższy rysunek przedstawia schemat KSRG na szczeblu centralnym. 
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Rysunek 9. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na poziomie 

centralnym 
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Źródło: Zob. http://www.ospstarekurowo.pl/ksrg1.htm, [dostęp: 

02.05.2018] 

 

 Poziom krajowy spełnia rolę wspomagającą i koordynacyjną w 

sytuacjach wymagających użycia sił i środków spoza obszaru danego 

powiatu lub województwa. Kierowanie działaniami ratowniczymi, 

których rozmiar przekracza możliwości sił ratowniczych poziomu 

wojewódzkiego przejmuje Komendant Główny PSP lub upoważniony 

przez niego oficer. Podstawowe siły i środki Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego na poziomie centralnym to: 

- centralny odwód operacyjny z grupami specjalistycznymi (wydzielone 

siły i środki z poziomów wojewódzkich),  

- krajowe bazy sprzętu specjalistycznego oraz siły i środki szkół PSP. 

 Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz 

alarmowanie podmiotów współdziałających odbywa się poprzez 

Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności 

(pełniące również funkcje międzyresortowego centrum zarządzania 

kryzysowego). 

Uruchamianie poziomów wspomagania /wojewódzkiego i 

centralnego/ następuje na zadanie kierującego działaniami 

ratowniczymi poprzez powiatowe stanowisko kierowania - przy 

uruchamianiu poziomu wojewódzkiego i wojewódzkie stanowisko 

koordynacji ratownictwa - przy uruchamianiu poziomu centralnego. 

W przypadku zagrożeń wymagających współdziałania na 

szczeblu centralnym podmiotów KSRG z podmiotami innych resortów, 

role koordynatora pełni minister właściwy do spraw wewnętrznych przy 

pomocy Zespołu do Spraw Kryzysowych i Centrum Zarządzania 

Kryzysowego tworzonego na bazie Krajowego Centrum Koordynacji 

Ratownictwa i Ochrony Ludności. Zmieniający się charakter zagrożeń 

wymagających interwencji służb ratowniczych zmusza organizatorów 
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systemu ratowniczego do poszukiwania nowych rozwiązań 

organizacyjnych, w celu optymalnego i efektywnego wykorzystania 

wszystkich podmiotów zajmujących się ratownictwem. Mimo że 

dynamicznie rozwijająca się w ostatnich latach Państwowa Straż 

Pożarna poszerza zakres swej aktywności o działania specjalistyczne, 

to nadal istnieją podmioty ratownicze, które w sposób istotny mogą 

uzupełnić możliwości KSRG. 

Przyjęta i realizowana w praktyce filozofia krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego zakłada ścisłą współpracę ze wszystkimi 

podmiotami posiadającymi sprzęt, kadrę lub bazy danych przydatne w 

prowadzeniu działań ratowniczych. Każdy podmiot mogący realizować 

lub wspomagać działania ratownicze może współpracować z KSRG albo 

w jego strukturze organizacyjnej lub jako podmiot wspomagający 

działania systemu225. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
225 Zob. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, Dz.U. 1991, 
nr 81, poz. 351; http://www.straz.gov.pl, [dostęp: 02.05.2018]; 
http://strazwalcz.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=67, [dostęp: 
02.05.2018]; 
http://kppspbedzin.pl/?page_id=1565 [dostęp:  02.05.2014]; J. Zarzycki,  Krajowy 

System Ratowniczo – Gaśniczy i Państwowa Straż Pożarna, „Polski Przegląd 
Medycyny Lotniczej” 2009, nr 3.  
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Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na szczeblu 

wojewódzkim 

Rysunek 11. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na poziomie 

wojewódzkim 

 

Źródło: Zob. http://www.ospstarekurowo.pl/ksrg1.htm [dostęp: 

02.05.2018] 

 

 Poziom wojewódzki pełni rolę wspomagającą i koordynacyjną w 

sytuacjach wymagających użycia sił i środków spoza powiatu, w 

którym ma miejsce zdarzenie. Podstawowymi siłami i środkami KSRG 

na poziomie województwa są: wojewódzki odwód operacyjny z 
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grupami specjalistycznymi (wydzielone siły i środki z poziomów 

powiatowych) oraz krajowa baza sprzętu specjalistycznego. 

Dysponowanie jednostkami systemu do działań ratowniczych oraz 

alarmowanie podmiotów współdziałających odbywa się poprzez 

wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa PSP, współdziałające 

z centrami zarządzania kryzysowego wojewodów oraz administracja 

zespolona (np. Komendantem Wojewódzkim Policji, Wojewódzkim 

Inspektorem Ochrony Środowiska, Wojewódzkim, Inspektorem 

Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym,) i 

niezespolona (Oddziałem Straży Granicznej, Zarządem Gospodarki 

Wodnej, Urzędem Żeglugi Śródlądowej, WKU i innymi). Istotna role w 

zakresie koordynacji działań jednostek KSRG z podmiotami 

współdziałającymi z systemem na obszarze województwa pełni 

wojewoda, poprzez wojewódzki zespół reagowania kryzysowego. 

Procedury działania i uruchamiania systemu ratowniczo- gaśniczego na 

poziomie województwa, w odniesieniu do poszczególnych typów 

zagrożeń, są określone w wojewódzkim planie ratowniczym, do 

opracowania, którego zobowiązany jest komendant wojewódzki PSP. 

Ich treść stanowią wybrane elementy planów ratowniczych, tych 

powiatów, w których siły i środki są niewystarczające do usuwania 

istniejących tam zagrożeń. Ponadto zawierają organizacyjno-

techniczne sposoby likwidacji zagrożeń, wymagających zaangażowania 

w działaniach ratowniczych znacznych sił i środków /np. klęski 

żywiołowe/ oraz zagrożeń, które mogą powstać na granicy powiatów 

lub województwa. Komendant wojewódzki uzgadnia plan ratowniczy z 

podmiotami KSRG oraz z podmiotami współdziałającymi z systemem, 

w części dotyczącej ich zadań. Plan ratowniczy zatwierdza wojewoda. 

W przypadku zdarzenia, gdy siły i środki KSRG na poziomie 

województwa okażą się niewystarczające lub zdarzenie /zagrożenie/ 

przekracza obszar województwa, uruchamiany jest najwyższy poziom 

systemu ratowniczego; poziom centralny / kraju/. Kierowanie 
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/dowodzenie/ działaniami ratowniczymi, których rozmiar lub zasięg 

przekracza możliwości sił ratowniczych poziomu wojewódzkiego 

przejmuje Komendant Główny PSP lub upoważniony przez niego 

oficer226. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
226 Zob. http://www.straz.gov.pl, [dostęp:26.04.2018]; 
http://strazwalcz.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=67, [dostęp: 
26.04.2018];  
http://kppspbedzin.pl/?page_id=1565, [dostęp:  02.05.2018]. 
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Krajowy system ratowniczo-gaśniczy na szczeblu lokalnym   

 

Rysunek 12. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na poziomie 

powiatowym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Zob. http://www.ospstarekurowo.pl/ksrg1.htm, [dostęp: 

02.05.2018] 
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 Podstawowym poziomem funkcjonowania KSRG jest powiat. Na 

tym poziomie wykonuje się wszystkie podstawowe zadania systemu, 

tego obszaru. Na poziomie powiatowym system tworzą następujące 

podmioty systemu: 

1) komenda powiatowa (miejska) PSP, 

2) jednostki ochrony przeciwpożarowej mające siedzibę na obszarze 

powiatu włączone do systemu, a przede wszystkim JRG PSP, a ponadto, 

takie jak:  

- zakładowe straże pożarne, 

- zakładowe służby ratownicze, 

- ochotnicze straże pożarne, 

- gminne zawodowe straże pożarne, 

- terenowe służby ratownicze, 

- inne jednostki ratownicze, 

3) włączone do systemu inne służby, inspekcje, straże i instytucje, 

4) powiatowy zespół reagowania kryzysowego, działający na podstawie 

przepisów o stanie klęski żywiołowej, 

5) specjaliści w sprawach ratownictwa i inne podmioty, włączeni do 

systemu w drodze umowy cywilnoprawnej. 

Starosta zapewnia skuteczne warunki realizacji bieżących zadań 

ratowniczych poprzez jednostki tego systemu, a w szczególności: 

uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu; 

zatwierdza plany ratownicze obszaru powiatu oraz programy działania 

powiatowych służb, inspekcji i straży oraz innych jednostek powiatu w 

zakresie ich udziału w KSRG; uwzględnia w projekcie budżetu powiatu 

niezbędne środki na skuteczne działania ratownicze powiatowych 

służb, inspekcji i straży oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu 

oraz dysponuje rezerwą budżetową powiatu; Określa zadania KSRG na 

terenie powiatu oraz kontroluje ich realizację; powołuje powiatowy 

zespół reagowania kryzysowego; w sytuacjach nadzwyczajnych 

zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska oraz w stanach kryzysu kieruje 
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systemem w zakresie: określania celów do osiągnięcia i priorytetów 

działań ratowniczych, zabezpieczenia logistyki dla sił ratowniczych i 

pomocniczych, zapewnienia minimalnych wymogów do przetrwania 

ludności na obszarach (lub z obiektów) dotkniętych zdarzeniem, 

nadzorowania realizacji przydzielonych zadań oraz monitoringu 

przebiegu działań ratowniczych. 

Dziedzinami ratowniczymi KSRG i PSP są:  

- gaszenie pożarów, 

- ratownictwo techniczne, 

- ratownictwo chemiczne, 

- ratownictwo ekologiczne, 

- ratownictwo medyczne227. 

KSRG i PSP współpracują m. in. z jednostkami systemu 

Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) oraz centrami 

powiadamiania ratunkowego (CPR). Na podstawie umów KSRG 

wspierają w działaniach także inne służby i organizacje.  

 

System powiadamiania ratunkowego – informacje ogólne 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) – jest to 

zintegrowane stanowisko dyspozytorskie, co najmniej Państwowej 

Straży Pożarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego, będące 

elementem składowym SPR, przeznaczone do przyjęcia zgłoszenia 

alarmowego i jego weryfikacji w celu bezzwłocznego wdrożenia 

procedur dysponowania służb i podmiotów ratowniczych oraz 

uruchomienia innych przedsięwzięć związanych z organizacją działań 

ratowniczych bądź analizą aktualnej gotowości operacyjnej. 

Podstawą do stworzenia Systemu powiadamiania Ratunkowego 

jest: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

                                                             
227Tamże. 
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dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Centrów 

Powiadamiania Ratunkowego i Wojewódzkich Centrów Powiadamiania 

Ratunkowego (Dz.U. z dnia 18 sierpnia 2009 roku). 

 

Rysunek 13. Model organizacyjny Systemu Powiadamiania 

Ratunkowego 

 

 

 

 

  

     SOS 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Numer alarmowy „112” jest jednolitym ogólnoeuropejskim 

numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i 

komórkowych. Ogólnoeuropejski numer alarmowy „112” został 

powołany do życia uchwałą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 roku, a 
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obowiązek ten usankcjonowano postanowieniami Dyrektywy 

2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w 

sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami 

łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze 

powszechnej). Kierowanie połączeń na numer alarmowy „112” jest 

bezpłatne a nr ten można także wybrać w telefonie nie posiadającym 

karty SIM. Docelowo w Polsce wszystkie zgłoszenia kierowane na 

numer „112” będą przyjmowane przez operatorów centrów 

powiadamiania ratunkowego/wojewódzkich centrów powiadamia 

ratunkowego (CPR/WCPR). Obecnie trwa budowa systemu, a 

połączenia alarmowe są w większości obsługiwane przez właściwe 

terytorialnie jednostki Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Należy 

dodać, że w Polsce ze względu na przyzwyczajenie, komfort obywateli 

i specyfikę niektórych wezwań alarmowych zachowane zostały numery 

alarmowe 997 (Policja), 998 (Państwowa Straż Pożarna), 999 

(Pogotowie Ratunkowe)228. 

Na nr 112 należy dzwonić w nagłych sytuacjach zagrożenia 

zdrowia, życia lub mienia takich jak: pożary, wypadki drogowe, 

kradzieże, włamania, w przypadku użycia przemocy, nagłe omdlenia i 

utrata świadomości, poważne uszkodzenie ciała i silne krwawienie, 

przypadki porażenia prądem, rozpoznania osoby poszukiwanej przez 

Policję, inna nagła sytuacja zagrażająca zdrowiu, życiu lub 

bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. 
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