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Wstęp 
 

W XXI wieku doświadczamy dynamicznych przemian politycznych, gospodarczych,  

i społeczno-kulturowych. Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, ale również jako 

suwerenny podmiot stosunków międzynarodowych, staje przed nowymi dylematami i wyzwaniami. 

Wymaga to od organów władzy podejmowania działań, które niekiedy wykraczają poza tradycyjnie 

pojmowane funkcje państwa.  

W niniejszej publikacji zostały zebrane artykuły prezentujące różne aspekty współczesnego 

funkcjonowania państwa. Dlatego też poruszana w nich problematyka jest niekiedy 

interdyscyplinarna, obejmuje bowiem zagadnienia z obszaru politologii i prawa, socjologii, 

medioznawstwa oraz pedagogiki.  

 Publikację rozpoczyna artykuł Krzysztofa Sidorkiewicza, który porusza problematykę 

polskiej polityki wschodniej w latach 1989-1991. Autor dochodzi do wniosku, że władze polskie 

właściwe oceniały istniejące wówczas zagrożenia, a podejmowane przez nie działania miały 

charakter pragmatyczny. W kolejnym artykule, Andrzej Jurkun zajął się rolą mniejszości 

narodowych w stosunkach międzynarodowych. Autor poruszył m.in. kwestie problematyki 

migracyjnej i diasporalnej. Ponadto dokonał analizy terminologii dotyczącej mniejszości 

narodowych i etnicznych.  

Wojciech Fabiszewski podjął się przedstawienia sylwetki Mariusza Zaruskiego – bohatera, 

który poświęcił swoje życie służbie państwu. Autor stawia tezę, iż losy i działalność  

gen. M. Zaruskiego mogą sprzyjać rozwijaniu pozytywnych relacji pomiędzy Polską i Ukrainą. 

Aleksandra Kusztykiewicz w swoim artykule zajęła się problematyką ochrony tożsamości 

narodowej państw Unii Europejskiej. Karolina Pirianowicz swój tekst poświęciła analizie wpływu 

religii na politykę państwa. Podjęła również próbę określenia oddziaływania religii na 

funkcjonowania państwa. 

W kolejnym artykule, którego autorką jest Elżbieta Deja, poruszony został problem migracji 

arabskich, przybliżając genezę ruchów ludnościowych. Ponadto, autorka opisała współczesną 

niestabilność społeczno-polityczną państw arabskich, do której doszło po zakończeniu II wojny 

światowych, zwracając szczególną uwagę na kwestię palestyńską.  

Karolina Pirianowicz wraz z Radosławem K. Urbańskim przeanalizowali kryzys migracyjny, 

którego doświadcza obecnie Stary Kontynent. W tekście wskazano na różnice między uchodźcą  

a migrantem. Katarzyna Nosek swój artykuł poświęciła również kwestiom migracji. Tym razem 
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jednak problem ten przedstawiono w kontekście poczucia jakości życia oraz poczucia 

bezpieczeństwa rodzin migracyjnych.  

Diana Mościcka zajęła się zagadnieniami związanymi z mediatyzacją polityki, a dokładnie 

wpływem mediów na politykę oraz obrazem sceny politycznej prezentowanej w różnych  

środkach masowego przekazu. Autorka ukazała siłę oddziaływania współczesnych mediów na 

funkcjonowanie polityki w XXI stuleciu.  

Justyna Zaborowska zaprezentowała wizerunek kobiet w polityce przestawiany mediach,  

na przykładzie byłej premier Ukrainy – Julii Tymoszenko, a Danuta Kędziorska przeanalizowała 

programy wybranych, polskich partii politycznych, określając priorytety tych ugrupowań  

w zakresie polityki prorodzinnej. Natomiast Natalia Plona, zajęła się istotną kwestią polityki 

społecznej, jaką jest przeciwdziałanie bezrobociu w Polsce. Autorka przytoczyła przykłady prac 

interwencyjnych jako formy aktywizacji bezrobotnych. 

Beata Łączyńska zajęła się jedną z dziedzin bezpieczeństwa ekologicznego, a dokładnie 

„koncepcją zrównoważonego rozwoju”, jako ratunkiem dla dziedzictwa przyrodniczego.  

Monografię kończy artykuł Sławomira Gromadzkiego poświęcony Svalbard – „bramie do 

Arktyki”. Autor przedstawił możliwości większego zaangażowania Polski na archipelagu, 

zwłaszcza w perspektywie ekspansji gospodarczej.  

Wszystkie podejmowane przez autorów zagadnienia wpisują się w aktualny i ważny dyskurs 

polityczno-społeczny odnoszący się do przeszłych, obecnych i przyszłych problemów, zagrożeń  

i wyzwań państwa polskiego.  

Redaktorzy oraz autorzy artykułów wyrażają szczególne podziękowanie dr. hab. Marcinowi 

Chełminiakowi za życzliwe uwagi zawarte w recenzji, które przyczyniły się do podniesienia 

merytorycznej wartości niniejszej monografii oraz prof. dr. hab. Arkadiuszowi Żukowskiemu, 

Dyrektorowi Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,  

za wsparcie przy jej publikacji.  

        
Olsztyn, wrzesień 2017 r.        Redaktorzy  
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Krzysztof Sidorkiewicz1 

 

 

Polska polityka wschodnia w latach 1989-1991  

w świetle dokumentów  
 
Streszczenie: Problematyka artykułu obejmuje zagadnienie polskiej polityki wschodniej w latach 1989-1991. 
Dokonano analizy dokumentów z tego okresu takich jak: doroczne wystąpienia ministra spraw zagranicznych RP, 

uchwały parlamentu RP, traktaty międzynarodowe. Główną metodą badawczą była analiza treści. Zmiana sytuacji 

geopolitycznej w 1989 roku pozwoliła na prowadzenie przez Polskę suwerennej polityki zagranicznej, w tym polityki 

wschodniej. W latach 1989- 1991 budowano podstawy tej polityki.  
Słowa kluczowe: polska polityka wschodnia 
 

Poland's eastern policy in the years 1989-1991 on the basis of documents 
Summary: The article concerns the issue of Poland's eastern policy in the years 1989-1991. Analysis has been 
conducted of documents from the period, such as the annual addresses by the Polish Minister of Foreign Affairs, the 
Polish Parliament's resolutions, international treaties. The main research method was content analysis. The change of 
geopolitical situation in 1989 allowed Poland to conduct sovereign foreign policy, including eastern policy.  
The foundations of this policy were being created in the years 1989-1991. 
Keywords: Poland's eastern policy 
 

 

 
Wstęp 

Po 1989 roku Polska zyskała możliwość kształtowania swojej polityki zagranicznej. W czasie 

istnienia Związku Radzieckiego starano się zachować dobre relacje z mocarstwem na wschodzie, 

ale zarazem wspierać republiki radzieckie dążące do niepodległości. Polityka wschodnia w tym 

okresie obejmowała te dwie kwestie. Pozwoliło to władzom państwowym na wypracowanie celów  

i zasad polityki wschodniej2
. Bardzo duże znaczenie po 1989 roku dla kształtowania polskiej 

polityki wschodniej miała myśl Jerzego Giedroycia i środowiska paryskiej „Kultury”. Według 

koncepcji Giedroycia Polska w przebudowanych realiach geopolitycznych powinna jako państwo 

demokratyczne współpracować z niepodległą Litwą, Ukrainą i Białorusią, uwzględniając zasadę 

nienaruszalności granic. Koncepcje paryskiej „Kultury” były prezentowane na emigracji w latach 

pięćdziesiątych XX wieku
3
. Sprawą fundamentalną po 1989 roku było ułożenie dobrych relacji  

                                                 
1 dr Krzysztof Sidorkiewicz, Adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie, e-mail: sidorkiewicz@wp.pl 
2 P. Żurawski vel Grajewski, Polska polityka wschodnia 1989-2015. Wymiar narodowy i unijny, Kraków 2016, s. 19-20. 
3 L. Unger, Polityka wschodnia Polski w wizji paryskiej „Kultury”, [w:] Polska polityka wschodnia. Uwarunkowania, 
koncepcje, realizacja, red. A. Gil, T. Kapuśniak, Lublin-Warszawa 2009, s. 151-155. 
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ze Związkiem Radzieckim, a potem z Federacją Rosyjską, która była spadkobiercą mocarstwa
4. 

Bardzo dużo znaczenie dla polskiej polityki zagranicznej miała także polityka wobec Ukrainy
5. 

Celem artykułu jest analiza polskiej polityki wschodniej w latach 1989-1991. Głównym 

materiałem badawczym były dokumenty związane z polską polityką zagraniczną we wskazanym 

okresie, w tym doroczne wystąpienia polskich ministrów spraw zagranicznych w Sejmie RP, 

uchwały polskiego parlamentu, traktaty. Podstawową metodą badawczą była analiza treści. 

 

Uwarunkowania polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku 

Od zakończenia drugiej wojny światowej Polska była w bloku państw Europy Środkowo- 

Wschodniej zależnej od Związku Radzieckiego. Sytuacja geopolityczna zaczęła się zmieniać  

u schyłku lat osiemdziesiątych XX wieku. Wśród najważniejszych wydarzeń międzynarodowych 

należy wymienić: zmiany w ZSRR, a w konsekwencji rozpad imperium radzieckiego w grudniu 

1991 roku; zburzenie muru berlińskiego w listopadzie 1989 roku, a następnie zjednoczenie Niemiec 

3 października 1990 roku. Konsekwencją tego był proces zmian ustrojowych w regionie Europy 

Środkowo-Wschodniej, a także powstanie nowych państw po rozpadzie ZSRR. 28 czerwca  

1991 roku rozwiązano porozumienie gospodarcze – Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 

(RWPG), a 1 lipca 1991 roku polityczno – wojskowy Układ Warszawski6
. Roman Kuźniar 

wskazuje także na bardzo duże znaczenie polityki prezydenta USA Ronalda Reagana, którego 

celem była walka z systemem komunistycznym, aż do jego upadku. Pod koniec lat 

osiemdziesiątych próbowano wręcz stabilizować sytuację, aby nie doprowadzić do nadmiernej 

destabilizacji. Faktyczny koniec zimnej wojny tworzył nową sytuację geopolityczną i był nową 

szansą dla państw tego regionu
7
. Michał Dobroczyński wskazywał na znaczenie procesu 

demokratyzacji i liberalizacji w ZSRR, ale także w państwach bloku wschodniego. Był to 

długotrwały proces, ale kojarzy się głównie z postacią Michaiła Gorbaczowa, który przejął władzę 

w Związku Radzieckim w 1985 roku
8. W konsekwencji kluczowe dla polskiej polityki zagranicznej 

były zmiany sytuacji geopolitycznej, które dokonały się po 1989 roku. 

 
 
                                                 
4 M. Lasoń, Polityka Polski wobec Europy Środkowo-Wschodniej (1989–1999), [w:] Polityka zagraniczna  
i bezpieczeństwa Polski (po 1989 roku), red. E. Cziomer, Kraków 2015 s. 52; M. Stolarczyk, Rosja w polityce 
zagranicznej Polski w latach 1992–2015, Katowice 2016, s. 145-151; M. Orzechowski, Strategie polityczne Federacji 
Rosyjskiej wobec państw obszaru Europy Wschodniej w latach 1990- 2005, Toruń 2013, s. 24-42. 
5 L. Osińska, Miejsce Ukrainy w koncepcjach polityki wschodniej III RP, „Dialogi polityczne” 2009, nr 11, s. 129-148. 
6 T. Łoś-Nowak, Polityka zagraniczna RP w fazie tranzycji ustrojowej, [w:] Polska polityka zagraniczna w procesie 
przemian po 1989 roku, red. A. Żukowski, Olsztyn 1999, s. 48-50. 
7 R. Kuźniar, Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2012, s. 37.  
8 M. Dobroczyński, Pomiędzy Rosją a Zachodem. Międzynarodowa pozycja Polski, Toruń 1992, s. 83. 
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Polityka dwutorowości 
Już w 1989 roku polski parlament odniósł się do deklaracji o suwerenności państwowej 

Ukrainy i Białorusi, powołując się na prawo do samostanowienia narodów
9. Zmiany w polskiej 

polityce zagranicznej obrazuje wystąpienie ministra spraw zagranicznych Krzysztofa 

Skubiszewskiego w Sejmie RP 26 kwietnia 1990 roku. Wśród przedstawionych priorytetów 

wymieniono bliską współpracę ze Związkiem Radzieckim i Niemcami. W wypadku Niemiec 

rozumiano proces zjednoczenia dwóch państw niemieckich, ale jednocześnie zastrzegano 

potwierdzenia polskiej granicy zachodniej jako ostatecznej. W kontekście ZSRR przebudowę 

stosunków z mocarstwem, jak to określono „w kierunku właściwego kształtowania wspólnych 

interesów, dobrosąsiedzkiej współpracy i partnerstwa opartego na równych prawach”
10

. Odrębną 

kwestią były stosunki z ZSRR, gdzie wyróżniono kilka spraw szczególnie istotnych: dostawy 

surowców, uregulowanie spraw zadłużenia, przygotowanie nowych zasad relacji gospodarczych 

związanych ze swobodą handlu; współpraca polityczna w kontekście zjednoczenia Niemiec; 

rozwiązanie spraw trudnych tj. zbrodnia katyńska i inne; sprawa opieki nad Polakami w ZSRR. 

Wyraźnie zasygnalizowano możliwość kształtowania odrębnych stosunków z republikami, 

częściami imperium radzieckiego. Koncepcja była wówczas wypracowywana, ale zauważalny 

został fakt ogłaszania samodzielności przez część republik radzieckich. Sprawą kluczową było 

także podjęcie rokowań dotyczących wycofania wojsk radzieckich z Polski. Sam problem wiązano 

wówczas z procesem zjednoczenia Niemiec, kształtowaniem europejskiego systemu 

bezpieczeństwa, a także postępami w kwestii rozbrojenia. Wycofanie wojsk radzieckich z Polski 

uznawano za sprawę przesądzoną, ale pozostawała kwestia określenia czasu dokonania.  

W kontekście polityki wschodniej msz Skubiszewski powiedział: „wchodząc w powiązania ściśle 

europejskie, zwłaszcza z instytucjami zachodnioeuropejskimi, nie będziemy się dystansować wobec 

ZSRR, lecz utrzymamy aktywną politykę w tym kierunku”
11. 

Przykładem kształtowania się polityki dwutorowości była postawa wobec Litwy, która  

11 marca 1990 roku ogłosiła Deklarację o przywróceniu państwa litewskiego
12

. Rząd polski wyraził 

poparcie „dla samostanowienia narodowego”, które prowadziło do osiągnięcia odrębnej 

państwowości. Wskazywano, że sprawa był trudna, a istotnym warunkiem powodzenia było 

utrzymanie stabilności w tym regionie Europy. Zalecano ostrożność, aby nie przeszkodzić 

                                                 
9 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 1989 r., M.P. 1990 nr 30 poz. 234. 
10 K. Skubiszewski, Informacja o polityce zagranicznej rządu przedstawiona w Sejmie X kadencji, 26 kwietnia 1990 r., 
s.7, http://www. msz. gov.pl/resource/432b9164 91e5-4ef7-8c7a-3e0656cc48d9:JCR (dostęp: 3.05.2017). 
11 Tamże, s. 12.  
12 K. Sidorkiewicz, Od trudnego sąsiedztwa po strategiczne partnerstwo. Polska wobec Litwy w latach 1990-2004, 
Elbląg 2014, s. 21-22. 



POLITYCZNO-SPOŁECZNE DYLEMATY I WYZWANIA WE WSPÓŁCZESNEJ 

POLSCE
 _______________________________________  _______________________________________  
 

10 
 

procesom zmian ustrojowym w Europie Środkowo-Wschodnie, które miały już miejsce w tym 

czasie. Polska proponowała w sprawie Litwy dobre usługi oraz mediacje. Kluczowe były 

bezpośrednie rozmowy między Moskwą i Wilnem. Stanowisko w sprawie Litwy było stonowane, 

ale także jednoznaczne w ocenie, co obrazują słowa: „aspiracje narodu litewskiego winny zostać 

spełnione”
13

. W uchwale Sejmu RP z 22 marca 1990 roku czytamy: „Wyrażamy przekonanie, że 

granice ukształtowane po II wojnie światowej są trwałym elementem europejskiego porządku  

i bezpieczeństwa, słuszne aspiracje Litwy zostaną uszanowane, a proces odbudowy niezależnej 

państwowości Litwy będzie przebiegał pokojowo i szybko”
14. 28 lipca 1989 roku polski parlament 

ogłosił uchwałę odnoszącą się do suwerenności państwowej Białorusi i Ukrainy, przypomniano 

także o deklaracji suwerenności Rosji. W deklaracji napisano m.in. „życzymy sąsiednim narodom, 

aby mogły swobodnie kształtować własne oblicze i warunki życia, odsłaniać i umacniać korzenie 

swej tożsamości oraz zmierzać do pomyślnej przyszłości”
15.  

Polska w dalszym ciągu była wówczas członkiem Układu Warszawskiego oraz Rady 

Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. W zmieniających się realiach geopolitycznych wojsko polskie 

miało być użyte tylko i wyłącznie w obronie granic państwa. RWPG była w tym okresie 

przebudowywana, jej rolę określano jak „relikt minionej epoki”
16.  

W 1991 roku sytuacja geopolityczna uległa pewnej zmianie. Procesy demokratyzacji regionu 

Europy Środkowo-Wschodniej pogłębiały się. Bardzo wyraźnie akcentowano prowadzenie polityki 

dwutorowości, przy czym podkreślano znaczenie ZSRR: „nie ma tu symetrii z uwagi na wciąż 

ograniczone kompetencje i ograniczone realne możliwości działania republik w stosunkach 

międzynarodowych”
17

. W dalszym ciągu prowadzono rozmowy w sprawie wycofania wojsk 

radzieckich z Polski. Po raz pierwszy pojawiła się realna data wynegocjowana w trudnych 

rozmowach – 1993 r. Strona radziecka zwracała uwagę na problemy natury ekonomicznej tj. brak 

mieszkań, koszar, czy magazynów na terenie ZSRR dla powracających żołnierzy. Ten argument nie 

przekonywał strony polskiej, gdyż podobne operacje żołnierze radzieccy wykonywali już z innych 

państw. W tym czasie rozpoczęto negocjacje w sprawie zawarcia traktatu o dobrym sąsiedztwie  

i przyjaznej współpracy. Poprzednia umowa była podpisana w 1965 roku i miała charakter 

                                                 
13 K. Skubiszewski, Informacja o polityce zagranicznej rządu przedstawiona w Sejmie X kadencji …, dz. cyt., s.15. 
14 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca w sprawie Litwy, MP 1990, nr 11, poz. 79. 
15 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 1989 r., M.P. 1990 nr 30 poz. 234.  
16 K. Skubiszewski, Informacja o polityce zagranicznej rządu przedstawiona w Sejmie X kadencji …, dz. cyt., s. 16. 
17 K. Skubiszewski, Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1991, exposé przedstawione na 65. 
posiedzeniu Sejmu RP, 27 czerwca 1991 r., s. 27, http://www.msz.gov.pl/resource/1daadebd-a66f-4159-ac9e-
2b4d1cd9773d:JCR (dostęp: 3.05.2017). 
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ideologiczny18
. Kluczową sprawą były także problemy gospodarcze. Załamała się wówczas 

wymiana handlowa między państwami, rozmawiano o systemach rozliczeń dwustronnych. Co do 

części składowych ZSRR zaznaczono: „w dziedzinie stosunków z poszczególnymi republikami 

generalnym celem jest stworzenie powiązań traktatowych, politycznych i ekonomicznych oraz  

w szeroko rozumianej sferze humanitarnej - analogicznych do tych, jakie normalnie istnieją między 

zaprzyjaźnionymi państwami”
19

. Jednak pewne sfery pozostawały tylko w kompetencji ZSRR.  

W przypadku Ukrainy zapowiadano zawarcie traktatu dwustronnego20.  

W sierpniu 1991 roku doszło w Moskwie do próby puczu. 26 sierpnia zareagowały władze 

polskie wydając oświadczenie w tej sprawie, którego konsekwencją było uznanie państwowości 

państw regionu bałtyckiego
21

. 24 sierpnia 1991 roku parlament Ukrainy ogłosił niepodległość.  

26. minister spraw zagranicznych RP Krzysztof Skubiszewski w oświadczeniu zapewnił o poparciu 

Polski dążeń niepodległościowych Ukrainy
22. 31 sierpnia tego roku Sejm RP w specjalnej uchwale 

poparł aspiracje narodu ukraińskiego powołując się na prawo do samostanowienia narodów: 

„Polska, która wolność i niepodległość własnego państwa uczyniła nadrzędną wartością, w pełni 

rozumie i docenia znaczenie tej historycznej decyzji parlamentu Ukraińskiego. Jest ona spełnieniem 

aspiracji narodu ukraińskiego, wyrazem prawa Ukrainy do swobodnego określenia pozycji 

wewnętrznej i zewnętrznej”
23

. Już po rozpadzie ZSRR Sejm RP ponownie wypowiedział się  

w sprawie niepodległości Ukrainy 6 grudnia 1991 roku: „powstanie niepodległego państwa 

ukraińskiego jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla Ukrainy, lecz także dla Europy i całego 

świata. Wierzymy, że niepodległa Ukraina, budując demokrację, zapewni pełną realizację praw 

obywatelskich wszystkim swym mieszkańcom niezależnie od narodowości”. Wspomniano także  

o mniejszościach narodowych: „poszanowanie prawa Polaków zamieszkałych na Ukrainie  

i Ukraińców w Polsce do kultywowania i rozwoju własnej tożsamości narodowej będzie pomostem 

pomiędzy naszymi narodami”. Polscy parlamentarzyści liczyli na dobre ułożenie stosunków polsko-

                                                 
18 Tamże, s. 27; Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich  
o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy podpisany w Warszawie dnia 8 kwietnia 1965 r., Dz.U. 1965, nr 20  
poz. 130. 
19 K. Skubiszewski, Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1991…, s. 28. 
20 Tamże, s. 28. 
21 K. Skubiszewski, Przełom na wschodzie. Oświadczenie dotyczące pewnych kwestii polityki wschodniej złożone  
w dniu 26 sierpnia 1991 r. w Warszawie, [w:] K. Skubiszewski, Polityka zagraniczna i odzyskanie niepodległości. 

Przemówienia, oświadczenia, wywiady 1089-1993, Warszawa 1999, s. 165-167.  
22 K. Fedorowicz, Ukraina w polskiej polityce wschodniej w latach 1989- 1999, Poznań 2004, s. 68. 
23 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1991 r. w sprawie niepodległości Ukrainy, M.P. 1991  
nr 29 poz. 205; W. Gil, N. Gil, Stosunki Polski z Ukrainą w latach 1989-1993, Toruń-Poznań 1994, s. 21. 
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ukraińskich: „dzień 1 grudnia 1991 r. otwiera nową epokę w historii stosunków polsko-ukraińskich. 

Wyrażamy przekonanie, że będą oparte na zasadach przyjaznej współpracy”
24.  

Z kolei w wypadku Białorusi zapowiadano podpisanie deklaracji, która była opracowywana 

przez ekspertów
25. 31 sierpnia 1991 roku polski parlament przyjął także deklarację w wprawie 

niepodległości Białorusi, podobną do tej w sprawie Ukrainy. W deklaracji czytamy: „uznając prawo 

wszystkich narodów do samostanowienia, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z radością wita 

ogłoszenie niepodległości Białorusi w dniu 25 sierpnia 1991 r. Polska, która wolność  

i niepodległość własnego państwa uczyniła nadrzędną wartością, w pełni rozumie i docenia 

znaczenie tej historycznej decyzji Parlamentu Białoruskiego. Jest ona spełnieniem aspiracji narodu 

białoruskiego, wyrazem prawa Białorusi do swobodnego określenia jej pozycji wewnętrznej  

i zewnętrznej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, że niepodległa Białoruś 

postępować będzie drogą demokratycznych przemian, stwarzających warunki dla dobrosąsiedzkiej, 

wszechstronnej międzypaństwowej współpracy między Polską a Białorusią”
26. 

Obszarem polityki wschodniej stał się także obwód kaliningradzki. Rozmawiano  

o współpracy przygranicznej z tym obszarem, głównie o charakterze gospodarczym. Istotną sprawą 

były negocjacje w sprawie swobody żeglugi w Cieśninie Pilawskiej
27. 

Podkreślono także znaczenie kontaktów z republikami bałtyckimi, konieczność poszerzania 

współpracy, a w sposób szczególny z Litwą: „ich niepodległościowe aspiracje cieszą się polskim 

poparciem, w granicach określonych prawem międzynarodowym”
28. 13 czerwca 1991 roku 

podpisano wspólną deklarację o przyjaźni i współpracy z Łotwą
29. Planowano podpisanie takich 

deklaracji z Litwą i Estonią. Zakładano utworzenie konsulatów generalnych w Wilnie i Rydze  

(z możliwością akredytacji na Estonię) na zasadach wzajemności. Miały także powstać polskie 

biura informacyjne na Łotwie i w Estonii. W tym czasie w Wilnie działał polski konsul
30. 

Deklaracja z Litwą została podpisana 13 stycznia 1992 roku
31.  

                                                 
24 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 1991 r. w sprawie niepodległości Ukrainy, M.P. 1991  
nr 45 poz. 316. 
25 K. Skubiszewski, Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1991…, s. 28. 
26 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia niepodległości Białorusi, 
M.P. 1991 nr 29 poz. 206.  
27 K. Skubiszewski, Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1991…, s. 28. 
28 Tamże, s. 31. 
29 Deklaracja o polsko-łotewskiej przyjaźni i współpracy z 13 czerwca 1991 roku, http://swp4.wspolnotapolska.org.pl/ 
prawa_mniejszosci/art/Deklaracja-o-polsko-lotewskiej-przyjazni-i-wspolpracy-z-13_06_1991-r_,39.html (dostęp: 

4.05.2017) 
30 K. Skubiszewski, Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1991…, s. 32.  
31 Deklaracja o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy między Republiką Litewską, a Rzeczpospolitą 

Polską, „Kurier Wileński”, nr 9, 14.01.1992, s. 2; P. Malewicz, Polska polityka wschodnia 1989-1991, Toruń 2008,  
s. 212-224. 
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Upadek Związku Radzieckiego w grudniu 1991 roku zasadniczo zmieniał sytuację 

geopolityczną, ale także mógł spowodować destabilizację całego regionu. Władze polskie 

pozytywnie oceniały politykę dwutorowości: „dwutorowa polityka prowadzona od 1990 r. przez 

Polskę wobec ówczesnego ZSRR i jego republik europejskich stworzyła dobry punkt wyjścia dla 

zamortyzowania gwałtownych zmian zachodzących za naszą wschodnią granicą”
32. W 1992 roku 

zakończono z Rosją negocjacje traktatowe i ostatecznie podpisano traktat o „przyjaznej  

o dobrosąsiedzkiej współpracy” 22 maja 1992 roku
33

. W dalszym ciągu sprawy kluczowe dotyczyły 

współpracy w obwodzie kaliningradzkim, swobodzie żeglugi na Zalewie Wiślanym i w Cieśninie 

Pilawskiej. Nadrzędną sprawą pozostawała kwestia wycofania z Polski dawnej Północnej Grupy 

Wojsk Radzieckich34.  

Dyplomacja polska prowadziła rozmowy traktatowe ze wszystkim sąsiadami, w tym 

państwami wywodzącymi się z byłego Związku Radzieckiego. Systematycznie negocjowano 

podpisano kolejne traktaty: 23 czerwca 1992 roku z Białorusią
35

, 1 lipca 1992 roku z Łotwą
36,  

2 lipca 1992 roku z Estonią
37

, 26 kwietnia 1994 roku z Litwą
38

, a także wyżej wspomniany traktat  

z Rosją. Podpisanie traktatów z sąsiadami zamykało pierwszy okres relacji z wymienionymi 

państwami, a także otwierały nowy etap wzajemnych stosunków.  

 

Podsumowanie 

W 1989 roku w Polsce rozpoczął się proces transformacji systemu politycznego. Zmiany 

sytuacji geopolitycznej, przede wszystkim upadek Związku Radzieckiego, dały możliwość 

kształtowania suwerennej polityki zagranicznej. Do czasu rozpadu ZSRR w końcu 1991 roku 

Polska prowadziła tzw. politykę dwutorowości wobec mocarstwa i republik, które starały się 

uzyskać niezależność od Związku Radzieckiego. Nie była to łatwa sytuacja dla polskiej polityki 

zagranicznej, a podjęte działania wynikały z realnej oceny wydarzeń. Władze polskie wysyłały 

                                                 
32 K Skubiszewski, Informacja ministra spraw zagranicznych o polityce zagranicznej RP przedstawiona na 14. 
posiedzeniu Sejmu RP I Kadencji, 8 maja 1992, s. 46, http://www.msz.gov.pl/resource/a2467a85-fabe-4347-9fc6-
cedc038e8832:JCR (dostęp: 3.09.2017) 
33 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy, 
sporządzony w Moskwie dnia 22 maja 1992 r., Dz. U. 1993 nr 61 poz. 291.  
34 K Skubiszewski, Informacja ministra spraw zagranicznych o polityce zagranicznej RP przedstawiona na 14. 
Posiedzeniu…, dz. cyt., s. 47. 
35 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, 
podpisany w Warszawie dnia 23 czerwca 1992 r., Dz. U. 1993 nr 118 poz. 527.  
36 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską o przyjaźni i współpracy, sporządzony w Rydze  
dnia 1 lipca 1992 r., Dz.U. 1993 nr 114 poz. 502.  
37 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o przyjaznej współpracy i bałtyckim dobrosąsiedztwie, 
sporządzony w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r., Dz. U. 1993 nr 121 poz. 536. 
38 Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej 

współpracy, sporządzony w Wilnie dnia 26 kwietnia 1994 r., Dz. U. 1995 nr 15 poz. 71.  
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sygnały popierające dążenia niepodległościowe zależne republiki. W krótkim czasie po rozpadzie 

ZSRR doprowadzono do negocjacji traktatowych ze wschodnimi sąsiadami Polski, które podpisano 

głównie w 1992 roku. Tylko w wypadku Litwy proces negocjacji przeciągnął się do 1994 roku. 

Lata 1989-1991 miały swoją dynamikę. Według autora władze polskie właściwe oceniały 

istniejące wówczas zagrożenia, a podejmowane działania miały charakter pragmatyczny. Podjęty 

temat nie wyczerpuje zagadnienia, a jest jedynie przyczynkiem do kontynuowania dalszych badań 

nad problematyką polskiej polityki wschodniej, który był analizowany także m.in. przez innych 

autorów wskazanych w niniejszym opracowaniu. 
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Rola mniejszości narodowych w stosunkach międzynarodowych 
 
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest ukazanie roli mniejszości narodowych w stosunkach międzynarodowych. 

W artykule poruszono kwestie problematyki migracyjnej i diasporalnej oraz dokonano analizy terminologii dotyczącej 

mniejszości narodowych i etnicznych. Za studium przypadku wybrano społeczności rozmieszczone na różnych 

kontynentach, których istnienie i działalność zauważalna jest na arenie międzynarodowej.  
Słowa kluczowe: stosunki międzynarodowe, mniejszość narodowa, konflikt 
 

The role of national minorities in international relations 
Summary: The aim of this paper is to show the role of minorities in international relations. The article discusses the 
issues of migration issues and “diasporal”, as well as the terminology of national and ethnic minorities. For the case 
study was selected communities spread over different continents, whose existence and activity is noticeable in the 
international arena. 
Keywords: International Relations, National Minority, Conflict 
 
 
 
Wprowadzenie 

Na przełomie XX i XXI wieku ujawniła się konieczność ukształtowania nowego ładu oraz 

porządku międzynarodowego. Świat stoi przed głęboką, nieuchronną przemianą. Czekają go 

radykalne przekształcenia o różnorodnym charakterze, będące skutkiem takich oddziaływań jak 

globalizacja, regionalizacja i lokalizm. Przemiany zachodzące we współczesnych stosunkach 

międzynarodowych postrzega się też poprzez globalizm, współzależność i transnarodowość
2. 

Terytoria współczesnych państw zamieszkują często grupy etniczne i mniejszości narodowe 

różniące się od większości obywateli. Ich pojawienie się jest uwarunkowane naturalnymi 

migracjami ludności, bądź działalnością państw na przestrzeni wieków. Jesteśmy świadkami 

nadspodziewanego wzrostu znaczenia idei narodowej. Stosunki między narodami starymi nie 

historycznymi, a nowymi lepiej przebudzonymi lub dojrzewającymi podlegają stałym 

przemianom3. 

Jednym z elementów dynamizujących te procesy jest niewyobrażalny jeszcze przed kilku 

dziesięcioleciami rozwój środków przekazu i upowszechnienie kultury masowej. Doświadczenie 

historyczne w wymiarze cywilizacyjnym przekonuje, że państwo narodowe stanowi najlepszą 

gwarancję dla rozwoju narodu. Tym samym brak państwa, w założeniu optymalizującego warunki 

                                                 
1 mgr Andrzej Jurkun, doktorant Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, e-mail: 
andrzej.jurkun@gmail.com 
2 R. Kuźniar, Stosunki międzynarodowe – istota, uwarunkowania, badanie, [w:] Stosunki międzynarodowe geneza, 

struktura, dynamika, red. R. Kuźniar, Warszawa 2005, s. 18. 
3 Tamże.  



POLITYCZNO-SPOŁECZNE DYLEMATY I WYZWANIA WE WSPÓŁCZESNEJ 

POLSCE
 _______________________________________  _______________________________________  
 

17 
 

rozwoju i usuwającego przeszkody wewnętrzne i zewnętrzne, stanowi czynnik negatywnie 

oddziałujący na losy danego narodu
4. 

Współcześnie stwierdzenie to nie wydaje się już tak oczywiste jak było jeszcze kilka lat temu. 

Bywa też poddawane w wątpliwość w związku z trwającym procesem jednoczenia się Europy. 

Nigdy z pola widzenia nie może zniknąć, że współczesna Europa to około osiemdziesiąt grup 

etnicznych, nie licząc małych grup imigrantów z innych kontynentów, zamieszkujących głównie 

Europę zachodnią. Wielka złożoność omawianej problematyki uwidacznia się tym bardziej, o ile 

staramy się uwzględniać sprawy pozaeuropejskie
5. 

Naród jest to wielka grupa społeczna związana wspólną historią, kulturą, językiem  

i terytorium. W tym rozumieniu występuje on jako potencjalny uczestnik stosunków między-

narodowych. Staje się nim wraz z chwilą osiągnięcia określonego stopnia organizacji, co pozwala 

mu występować jako przedstawiciel i reprezentant jego interesów oraz daje możliwość wywierania 

wpływu na stosunki międzynarodowe, jak i politykę innych podmiotów. 

Obecnie w Federacji Rosyjskiej mieszkają przedstawiciele ponad stu narodów należących do 

kilku rodzin językowych i etnicznych, z czego, według danych z 2002 roku sześć narodów liczy 

ponad jeden milion osób, są to: Tatarzy, Ukraińcy, Baszkirzy, Czuwasze, Czeczeni oraz Ormianie. 

Natomiast uczestnikiem stosunków międzynarodowych jest jedynie Rosja, która wedle norm prawa 

międzynarodowego jest państwem jednonarodowym
6. 

Naród jako podmiot pierwotny jest punktem wyjścia tworzenia, budowania państwa 

narodowego. Przestaje nim być w momencie utworzenia państwa i wyłonienia instytucji 

reprezentującej jego interesy.  

Rzeczywistym zaś uczestnikiem stosunków międzynarodowych naród staje się wówczas, gdy 

proces państwowotwórczy nie jest jeszcze zakończony. Wówczas naród tworzy inne niż państwowe 

formy jego reprezentowania na arenie międzynarodowej i walczy o jego interesy. Są to różnego 

rodzaju fronty narodowe lub organizacje narodowowyzwoleńcze, jak np. Organizacja Wyzwolenia 

Palestyny (OWP) powstała w 1964 roku i działająca na rzecz utworzenia państwa palestyńskiego
7.  

Była to organizacja o charakterze terrorystycznym, która w siłowy sposób dążyła do 

utworzenia niepodległego kraju i likwidacji państwa żydowskiego. Lider OWP – Jaser Arafat po 

kilkunastu latach nieudanych walk, zdecydował się na pokojowe rozwiązanie i zawiesił zbrojne 

                                                 
4 Tamże, s. 19.  
5 R, Kuźniar, dz., cyt., s. 21.  
6 Tamże, s. 22.  
7 Organizacja Wyzwolenia Palestyny, http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1136399,Organizacja-Wyzwo lenia-
Palestyny, (dostęp: 24.08.2017). 
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działania organizacji. W wyniku tej decyzji w 1993 roku w Oslo OWP uznało Izrael jako państwo, 

w zamian za prawo do autonomii w Strefie Gazy, tym samym tworząc Autonomię Palestyńską
8.  

Kolejnym przykładem jest Organizacja Ludu Afryki Południowo-Zachodniej walcząca  

o niepodległość Namibii czy Ludowy Front Wyzwolenia Sakijat al.-Hamra i Rio de Oro dążący do 

utworzenia suwerennego państwa na obszarze Sahary Zachodniej administrowanej przez Maroko
9.  

Powyższe kwestie pokazują, że przedstawiciele narodów walczących o niepodległość mogą 

zawierać traktaty międzynarodowe, a nawet być członkami organizacji międzynarodowych.  

Ich polityczny byt kończy się z momentem utworzenia państwa i ukonstytuowania się władz 

przejmujących odpowiedzialność za naród i jego interesy
10.  

Dlatego też, aby lepiej zrozumieć dążenia narodów do samostanowienia należy na potrzeby 

niniejszego artykułu przybliżyć zagadnienia migracyjne i diasporalne oraz wyjaśnić problematykę 

definicyjną mniejszości narodowych i etnicznych.  

 

Problematyka migracyjna i diasporalna 
Ważne miejsce w stosunkach międzynarodowych zajmuje problematyka migracyjna  

i diasporalna, zwłaszcza, że ruchy migracyjne ulegają nasileniu, a na znaczeniu zyskują skupiska 

diasporalne. 

Diaspora są to „ludzie żyjący w rozproszeniu poza krajem ojczystym, stanowi najsilniejszy 

czynnik w kształtowaniu polityki transnarodowej.  

Wg. Robin Cohen – wspólne cechy diaspory to: 

1. przenoszeni się z pierwotnej ojczyzny na nowy obszar lub wiele obszarów; 

2. wspólna pamięć Ojczyzny wszystkich członków diaspory; 

3. pielęgnowanie tożsamości etnicznej; 

4. poczucie solidarności członków diaspory; 

5. pewne napięcia w relacjach z ludnością krajów zamieszkania np. w skrajnej formie 

dyskryminacji; 

6. możliwość wniesienia cennego wkładu do kultury społeczności krajów zamieszkania,  

co sprzyja pluralizmowi kulturowemu.  

Powstające w wyniku migracji diaspory zachowują więzy z krajem urodzenia lub 

pochodzenia, jego kulturą i religia. Więzy te ujmowane są jako międzynarodowe kontakty, które 

                                                 
8 Tamże.  
9 D. Sipiński, Poeci na Saharze walczą o niepodległość. Saharyjczyk szuka kraju, http://www.polityka.pl/tygodnik 
polityka/swiat/1691518,1,poeci-na-saharze-walcza-o-niepodleglosc.read, (dostęp: 28.08.2017).  
10 Współczesne stosunki międzynarodowe, red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 1997, s. 41.  
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ułatwiają globalizację”
11

. Przykładem są Polacy mieszkający w Republice Południowej Afryki.  

Jej geneza sięga II połowy XVII wieku, napływ emigrantów po odkryciu złóż diamentów  

w 1867 roku i złota w 1886 roku, okres obu wojen światowych spowodował, że obecnie na tych 

terenach mieszka około trzydziestu tysięcy osób polskiego pochodzenia. Ich największe skupisko 

znajduje się w Johanseburgu i Kapsztadzie, a najbardziej znaną organizacją jest: Zjednoczenie 

Polskie w południowej Afryce
12.  

 

Mniejszość narodowa – problemy terminologiczne  
Terminem ,,mniejszość narodowa” określa się odrębną zbiorowość społeczną, która 

zamieszkuje terytorium danego państwa. Przy próbie definiowania mniejszości narodowej powstaje 

problem terminologiczny dotyczący relacji mniejszości narodowej i etnicznej. Przez wielu badaczy 

jest używany na przemian13. 

W polskim systemie prawnym zaistniały problem wyjaśnia ,,Ustawa z dnia 6 stycznia  

2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (Dz. U. z dnia  

31 stycznia 2005 roku)”. Zgodnie z zapisami tej ustawy o ile mniejszość narodowa posiada 

zagraniczną ojczyznę, o tyle mniejszość etniczna tworzy społeczność nie posiadającą państwa 

macierzystego. W związku z tym przykładami mniejszości etnicznych są Romowie, a narodowych 

Litwini czy Białorusini.  

,,Mniejszością narodową, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich, która spełnia 

łącznie następujące warunki: 

1. jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej; 

2. w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją; 

3. dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji; 

4. ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i jest ukierunkowana na jej 

wyrażanie i ochronę; 

5. jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 

100 lat; 

6. utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie”
14. 

                                                 
11 A. Żukowski, Diaspora polska w Republice Południowej Afryki w warunkach współczesnej unifikacji  
i dywersyfikacji świata, Olsztyn 2008, s. 19. 
12 Tamże, s. 29. 
13 J. Tomaszewski, Mniejszości, [w:] Nowa encyklopedia PWN, t. 4, Warszawa 1996, s. 253. 
14 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym,  
Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141, art. 2. 
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Zgodnie z zapisami powyższej ustawy w Polsce funkcjonuje dziewięć mniejszości 

narodowych: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska  

i żydowska. Natomiast do mniejszości etnicznych zaliczymy przedstawicieli społeczności: 

karaimskiej, łemkowskiej, romskiej i tatarskiej.  

 

Bunty mniejszości – powszechne dążenie do samostanowienia  
Trudnym do rozwiązania problemem współczesnych państw są bunty mniejszości, które dążą 

do większego samostanowienia, a nawet suwerenności. Dotyczy to zwłaszcza mniejszości 

narodowych, etnicznych, językowych i religijnych. Żądania mniejszości działają dezintegrująco  

na organizację państwową i mogą prowadzić do rozpadu wielu państw. 

Współcześnie istnieją narody lub grupy etniczne aspirujące do rangi narodu, całkowicie 

pozbawione własnego państwa i funkcjonujące jako mniejszość na terenie jednego lub kilku 

państw, które znalazły się poza granicami własnego kraju w wyniku historycznych zawirowań, 

zmiany granic. Wydawałoby się, że w Europie jest najstabilniejsza sytuacja pod względem 

narodowościowym, gdzie tylko około trzech procent mniejszości narodowych jest pozbawionych 

własnego państwa albo autonomii. 

Przykładem ruchów separatystycznych jest działalność Basków w Hiszpanii. Baskijska 

separatystyczna organizacja polityczna (ETA), zbrojnie walczyła o utworzenie niepodległości 

Baskonii. Zamachy organizowane przez członków ETA były wymierzane głównie w służby 

bezpieczeństwa, jak i osoby cywilne. Szacuje się, że w latach 1968 -2008 z rąk terrorystów zginęło 

ponad osiemset osób, w tym ponad trzysta, stanowili cywile
15

. ETA zamknęła swoją działalności  

w 2011 roku, co nie zakończyło dalszej działalności Basków w walce o niepodległość. W ostatnich 

wyborach do parlamentu Katalonii w 2015 roku blisko czterdzieści osiem procent głosów zdobyły 

partie pro niepodległościowe (Ruch Razem dla Tak i Kandydatura Jedności Ludowej) – ich celem 

jest zdobycie niepodległości Katalonii w ciągu osiemnastu miesięcy. Zwolennicy odłączenia 

Katalonii od Hiszpanii planują zorganizować ogólnonarodowe referendum na początku 

października tego roku. Natomiast obecny premier Hiszpanii – Mariano Rojo zapowiedział, iż rząd 

w Madrycie zablokuje wszelkie próby kontynuowania procesu niepodległościowego w Katalonii
16. 

Kolejnym państwem, gdzie naród walczy o samostanowienie jest Turcja. W tym państwie 

Kurdowie są najliczniejszą mniejszością narodową. Ich liczba sięga dwunastu milionów. O ich 

                                                 
15 Największe zamachy przeprowadzone przez ETA, http://www.tvn24.pl/najwieksze-zamachy-przeprowadzon e-przez-
eta,105115,s.html, (dostęp: 20.08.2017).  
16 Katalonia "rozpoczyna proces budowy państwa". Niewielka przewaga w regionalnym parlamencie, 
http://www.tvn24.pl (dostęp: 1.02.2017). 



POLITYCZNO-SPOŁECZNE DYLEMATY I WYZWANIA WE WSPÓŁCZESNEJ 

POLSCE
 _______________________________________  _______________________________________  
 

21 
 

niepodległość walczy Partia Pracujących Kurdystanu. W Iranie w 1946 roku Kurdowie  

w porozumieniu proklamowali Republikę Kurdyjską, która została krwawo stłumiona przez irańską 

armię. Z kolei w Syrii – Region Rożawa w wyniku rewolucji w 2013 roku uzyskał autonomię, która 

nie została uznana przez rząd syryjski. Kontrolowana przez Kurdów prowincja jest przedmiotem 

toczącej się w Syrii wojny domowej
17.  

Kurdyjscy bojownicy w Syrii dołączyli do koalicji walczącej przeciw tzw. Państwu 

Islamskiemu (ISIS). Ich działania wojenne na tamtych terenach przynoszą zamierzony skutek przy 

pomocy państw zachodnich. W styczniu 2015 roku kurdyjscy wojownicy wsparci przez 

amerykańskie lotnictwo obronili atakowane przez ISIS miasto Kobani na granicy syryjsko-

tureckiej. Kilka miesięcy później zajęli oni kolejne miasto – Tal Abyad. Jest to punkt strategiczny, 

ponieważ leży nieopodal osiemdziesiąt kilometrów od stolicy miasta – Raqqa. Szacuje się, że 

Kurdowie w samym 2015 roku wyzwolili z rąk ISIS około pięćset wsi i miasteczek
18. 

 Zaangażowanie Kurdów w konflikt z ISIS spowodowało, że sama Turcja stała się obiektem 

zamachów zarówno ze strony bojowników ISIS, jak również Kurdów. W Turcji od wielu miesięcy 

obowiązuje stan wyjątkowy, ogłoszony po serii zamachów terrorystycznych zorganizowanych 

przez członków ISIS oraz Kurdów.  

W czerwcu 2016 roku na lotnisku w Stambule doszło do zamachu terrorystycznego, w którym 

zabito czterdzieści jeden osób, a dwieście trzydzieści dziewięć zostało rannych. Do zamachu 

przyznało się ISIS. Kilka miesięcy później w grudniu, organizacja bojowa Sokoły Wolności 

Kurdystanu przeprowadziła zamach przed stadionem Vodafone Arena w Stambule, w którym 

zginęło trzydzieści osiem osób, a sto pięćdziesiąt pięć zostało rannych
19.  

Ostatni zamach terrorystyczny miał miejsce w noc sylwestrową. Napastnik przebrany  

za świętego Mikołaja otworzył ogień w klubie pełnym ludzi, w którym zginęło trzydzieści dziewięć 

osób, a sześćdziesiąt dziewięć zostało rannych. Szacuje się, że w 2016 roku z rąk zamachowców  

w Turcji śmierć poniosło ponad sto osiemdziesiąt osób
20. 

Kolejnym przykładem konfliktu na tle narodowościowym jest Kosowo. W 1991 roku 

wybuchła wojna domowa w Jugosławii. W jej wyniku powstały niepodległe państwa: Bośnia  

i Hercegowina. Macedonia, Chorwacja i Słowenia. W ramach Federacyjnej Republiki Jugosławii 

                                                 
17 Ł. Kobierski, Obecna sytuacja Kurdów, http://www.psz.pl/116-bezpieczenstwo/obecna-sytuacja-kurdow (dostęp: 

3.01.2017). 
18 G. Lindenberg, Sukces Kurdów w walce z ISIS, https://euroislam.pl/sukces-kurdow-w-walce-z-isis/, (dostęp: 

22.08.2017).  
19 S. Arlak, Turcja: Zamach przed stadionem Besiktasu w Stambule. Zginęło co najmniej 38 osób, http://www 
.polskatimes.pl/fakty/swiat/a/turcja-zamach-przed-stadionem-besiktasu-w-stambule-zginelo-co-najmniej-38-osob-
zdjecia,11563665/ (dostęp: 6.01.2017). 
20 Atak na klub w Stambule. Nie żyje 39 osób, http://businessinsider.com.pl/wiadomosci/turcja-atak-na-klub-w-
stambule-w-sylwestra/zkvlj3s (dostęp: 6.01.2017).  
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pozostały Serbia z Kosowem i Czarnogórą. W samym Kosowie doszło do konfliktu między 

Serbami, a dążącymi do autonomii Albańczykami. Ówczesny prezydent Serbii Slobodan Milošević 

postanowił uczynić Kosowo regionem czysto serbskim, dokonując represji i czystek etnicznych na 

społeczności albańskiej. Łamanie praw człowieka i zbrodnie dokonywane na terenie Kosowa 

wywołały niepokój krajów europejskich. Obawiano się rozszerzenia konfliktu na sąsiednie kraje.  

W dniu 24 marca rozpoczęto atak na pozycje serbskie. Wojna trwała dziesięć tygodni. W tym 

czasie siły Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) wykonały blisko cztery tysiące 

lotów, tracąc tym samym jedynie cztery samoloty, dwa śmigłowce i dziewięć bezpilotowych 

samolotów rozpoznawczych. Był to pierwszy w historii konflikt bez użycia wojsk lądowych.  

Na mocy aktu kapitulacji Kosowo znalazło się pod bezterminową, międzynarodową kuratelą 

państw europejskich i Stanów Zjednoczonych, aż do 2008 roku, kiedy to Kosowo ogłosiło 

deklaracje niepodległości, tworząc w ten sposób drugie państwo albańskie. Odłączenie Kosowa  

od Serbii było procesem nieuniknionym ze względu na zróżnicowanie narodowościowe na tym 

terenie. Państwo te jest uznane na arenie międzynarodowej przez sto pięć państw. Kosowo jest  

w dziewięćdziesięciu procentach zamieszkiwane przez Albańczyków. Z kolei władzę w Belgradzie 

uznają Kosowo za część terytorium autonomiczne Serbii
21.  

W Afryce terenem spornym jest Arabska Saharyjska Republika Demokratyczna, czyli Sahara 

Zachodnia. Państwa afrykańskie nie wyraziły zgody na przyłączenie tej byłej hiszpańskiej kolonii 

do Maroko, mimo zgody byłej metropolii i uzasadnianych racjami historycznymi pretensji 

Marokańczyków. Organizacja Jedności Afrykańskiej przyjęła kraj do swego grona, w związku  

z czym Maroko przestało być jej członkiem i dziś jako jedyne państwo afrykańskie pozostaje poza 

ramami Unii Afrykańskiej (zastąpiła Organizacje Jedności Afryki w 2002 roku). Z marokańskimi 

wojskami walczą partyzanci Frontu Polisario, uznawanego przez państwa Afryki za legalną 

reprezentację Sahary Zachodniej. Obecnie jest to terytorium sporne, podzielone pomiędzy 

Marokiem, a Saharyjską Arabską Republiką Demokratyczną
22. 

Współcześnie propagowany jest pogląd, iż normę stanowi państwo narodowe, choć z drugiej 

strony jedynie około dziesięć procent ogólnej liczby państw na święcie, to państwa hegemoniczne 

kulturowo. Przykładem takiego państwa jest Izrael, bowiem zamieszkiwany jest jedynie przez 

około dwadzieścia procent przedstawicieli społeczności żydowskiej, natomiast blisko osiemdziesiąt 

procent Żydów rozlokowana jest po całym świcie. 

                                                 
21 Wojna w Kosowie, http://www.unic.un.org.pl/jugoslawia/ndex.php?id=wojna_w_kosowie (dostęp: 1.01.2017). 
22 M. Domagała, Między trybami imperiów, http://www.geopolityka.org/analizy/galeria/marcin-domagala-miedz y-
trybami-imperiow (dostęp: 2.01.2017). 
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Największe skupisko Żydów mieści się w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszka około 

siedem milionów członków społeczności żydowskiej, co stanowi dwa i jedną dziesiątą procenta 

ludności USA. Dlatego też lobby żydowskie w USA jest bardzo silne. Według danych 

Amerykańsko-Izraelskiego Przedsiębiorstwa Spółdzielczego w latach 1990-2012 proizraelskie 

komitety przeznaczyły około sto osiem milionów dolarów na kampanie wyborcze w USA. Lobby te 

też sprzyja izraelsko-amerykańskiej współpracy wojskowej na bliskim wschodzie. Pomimo, że 

obecne relacje amerykańsko-izraelskie wydają się być napięte, szczególnie gdy w styczniu 

prezydentem został Donald Trump, to sojusz między obydwoma państwami ma nadal trwałe 

podstawy, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa i gospodarki
23

. USA są wyrazistym przykładem, 

jak silna pozycja danej mniejszości narodowej może wpłynąć na kreowanie polityki danego 

państwa. 

 
Zakończenie 

Przełom XX i XXI wieku to okres lokalnych konfliktów i wojen domowych. Jego cechą 

charakterystyczną są walki między narodami, a nie między państwami, co miało miejsce  

w przeszłości. Konflikty dotyczą zarówno biednych regionów – Kosowo, jak i bogatych – Pendżab 

w Indiach, państw demokratycznych – Hiszpania i autorytarnych – państwa byłego Związku 

Socjalistycznych Republik Radzieckich.  

W 1991 roku powstała międzynarodowa Organizacja Narodów i Ludów Niereprezen-

towanych (UNPO) z siedzibą w Hadze. Jej celem jest reprezentowanie narodów walczących  

o utworzenie własnego państwa, ochrona praw człowieka oraz zapewnienie prawa do 

samostanowienia narodów. Obecnie liczy ona pięćdziesięciu trzech członków ze wszystkich 

kontynentów świata. A jej Sekretarzem Generalnym jest Marino Busdachin – włoski polityk  

i działacz o prawa człowieka. 

 W przeszłości cześć członków UNPO uzyskała status niepodległych państw uznawanych 

przez społeczność międzynarodową jak m.in. Armenia, Estonia, Łotwa, Gruzja czy Timor 

Wschodni24. 

  

 
 

                                                 
23 P. Pacuła, Wybrane aspekty współpracy amerykańsko-izraelskiej w dziedzinie obronności: historia i stan obecny  
w kontekście polityki USA na Bliskim Wschodzie, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2013, nr 28, s. 33.  
24 Narody i Ludy Niereprezentowane – łączcie się!, https://histmag.org/Narody-i-Ludy-Niereprezentowane-laczcie-sie-
5170 (dostęp: 22.08.2017).  
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Wojciech Fabiszewski1 
 
 

Mariusz Zaruski – bohater, który może łączyć 
 

Streszczenie: Generał Mariusz Zaruski to przykład człowieka, który potrafił poświęcić swoje życie służbie państwu. 

Jego zaangażowanie społeczne nawet dziś może być wzorem do naśladowania. Miłość do Tatr i żeglarstwa sprawiła, że 

stworzył on podstawy działania organizacji takich jak Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Yacht Klub 

Polski czy Polski Związek Żeglarski. Służbą w wojsku pokazał swoje przywiązanie do ojczyzny, a także kunszt 

dowódczy. Życie Mariusza Zaruskiego pełne wspaniałych momentów zasługuje zdecydowanie na pamięć. 
Słowa kluczowe: Mariusz Zaruski, żeglarstwo, Tatry, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wojsko Polskie 
 

Mariusz Zaruski – hero, who can connect people 
Summary: General Mariusz Zaruski, for example, a man who could dedicate his own life. His social commitment even 
today can be a role model. Love for the Tatra Mountains and sailing made it a part of a basic organization such as the 
Tatra Volunteer Rescue Service and the Yacht Club of Poland or Polish Sailing Association. Service in the army  
to show their own attachment to the motherland, as well as the artistry of command. The life of Mariusz Zaruski full of 
pleasure moments deserves a definite memory. 
Keywords: Mariusz Zaruski, sailing, Tatra mountains, Tatra Volunteer Rescue Service, polish army 
 
 
 

Historia życia generała Mariusza Zaruskiego może być przykładem poświęcenia dla ojczyzny, 

a także zaangażowania społecznego. Pewne wątki jego życia są elementem spajającym Polskę  

i Ukrainę co w dobie różnic światopoglądowych dotyczących czczenia pamięci Stefana Bandery 

jest szczególnie ważne. Sam generał był postacią niezwykłą: żeglarz, taternik, marynarz, podróżnik, 

fotograf, malarz, pisarz, prozaik, poeta, ułan, generał Wojska Polskiego czy wreszcie adiunkt 

prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Wszystko to powoduje, że możemy nazwać go „postacią 

renesansu”. 

 
Młodość 

M. Zaruski urodził się 31 stycznia 1867 roku w Dumanowie w pobliżu Kamieńca 

Podolskiego na Podolu. Swoją edukację zaczynał w prywatnej szkole powszechnej w Mohylowie 

Podolskiem. Dzięki wychowaniu w duchu polskim, w czym ogromna zasługa dziadka, ojca i stryja, 

którzy byli uczestnikami powstania listopadowego i styczniowego, młody Zaruski nie uległ 

rusyfikacji, co wpłynęło na jego dalsze życie. W 1885 roku po zdaniu matury wyjechał do Odessy 

by podjąć studia na wydziale matematyczno-fizycznym tamtejszego uniwersytetu2. W okresie 

wakacyjnym korzystając z nadmorskiego położenia Odessy bardzo często zaciągał się jako 

marynarz na statki handlowe, dzięki czemu już w młodym wieku przemierzył morskie szlaki 

                                                 
1 mgr Wojciech Fabiszewski, doktorant Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, e-mail: 
wojtek.fabiszewski@onet.eu 
2 K. Vyšata, Mariusz Zaruski – prekursor narciarstwa i ratownictwa górskiego w Polsce. W rocznicę – 100 lat TOPR  
i 90 lat PZN, [w:] Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku,  
red. K.J. Sobolewski, Białystok 2009, s. 62. 
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południowo-wschodniej Azji, odwiedzając Indie, Chiny i Japonię, a także liczne kraje Afryki. Rejsy 

skłoniły go do zapisania się do odeskiej szkoły morskiej. W latach 1891-1892 odbył obowiązkową 

służbę w rosyjskiej armii carskiej. To właśnie w czasie studiów zaczyna przejawiać talenty 

organizatorsko-przywódcze, rozpoczynając swoją działalność konspiracyjną. M. Zaruski był 

jednym z założycieli oddziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, które miało za zadanie 

przygotowywać młodzież do ewentualnej walki zbrojnej o odzyskanie niepodległości. Jako 

miłośnik literatury zorganizował wśród swoich kolegów tajne koło miłośników literatury polskiej. 

W 1894 roku 27 letni wówczas Zaruski zostaje aresztowany za działalność wywrotową i osadzony 

w Twierdzy Pietropawłowskiej. Skazany na 1,5 roku ciężkiego więzienia, a następnie zesłany  

na 5 lat na drugi koniec Rosji do Archangielska3
. Dzięki zgodzie tamtejszego gubernatora  

M. Zaruski zaciągnął się na statek – szkuner o nazwie „Dzierżawa”, który żeglował po Morzu 

Białym przewożąc futra i drewno do Norwegii. W czasie jednego z rejsów jak wspominał Zaruski 

statek trafił na bardzo groźny sztorm, a „Pijany kapitan Bajow zgubił drogę i nikt już na okręcie nie 

wiedział, gdzie jesteśmy. […] Naokoło nas szalało piekło sądnego dnia morza”
 4

. Tylko dzięki 

przytomnej postawie M. Zaruskiego oraz bosmana statku udało się ocalić statek. Cała sytuacja 

wpłynęła na zgodę lokalnych władz na kontynuację nauki przez Zaruskiego w szkole morskiej.  

Po jej ukończeniu i otrzymaniu patentu Szturmana (Kapitana) Żeglugi Wielkiej w 1899 roku został 

kapitanem żaglowca „Nadieżda”, pływającego po Oceanie Arktycznym. W czasie tych rejsów 

powstały „Sonety morskie”, które publikowane były również na łamach „Tygodnika 

Ilustrowanego”
5
. Po odbyciu kary zesłania Zaruski w 1899 roku wrócił do Odessy, gdzie poznał 

córkę miejscowego lekarza – Izabelę Kietlińską. W 1901 roku wzięli oni ślub i przenieśli się do 

Krakowa, gdzie pod panowaniem Franciszka Józefa panuje większa autonomia i sprzyjający klimat 

polityczny. To właśnie w Krakowie odkrył on swoją kolejną pasję – malarstwo. W związku z tym 

Zaruski rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych, a jego wykładowcami są wówczas Julian 

Fałat, Leon Wyczółkowski, Stanisław Wyspiański czy Józef Mehoffer. Pod wpływem swoich 

profesorów coraz częściej odwiedzał Zakopane poszukując ciekawych plenerów malarskich. Był to 

początek jego związków z tym miastem
6
. Wraz z żoną mocno zaangażował się w działalność 

uniwersytetów ludowych, a po ukończeniu studiów został malarzem portrecistą. W tym czasie 

zaczął również pisać podręcznik „Współczesna żegluga morska”, która wywarła duży wpływ  

                                                 
3 M. Szukała, Mariusz Zaruski – generał gór i mórz, „Dzieje.pl”, http://dzieje.pl/aktualnosci/mariusz-zaruski-general-
gor-i-morz (dostęp: 20.06.2017). 
4 H. Stępień. Marusz Zaruski. Opowieść biograficzna, Warszawa 1997, s. 23. 
5 G. Sierocińska-Dec, Mariusz Zaruski – pionier nie tylko polskiego żeglarstwa, „PolskieRadio.pl”, http://www.pol 

skieradio.pl/39/247/Artykul/168782,Mariusz-Zaruski-pionier-nie-tylko-polskiego-zeglarstwa (dostęp: 20.06.2017). 
6 M. Pinkwart, Zakopiańskim szlakiem Mariusza Zaruskiego, Warszawa-Kraków 1983, s. 34. 
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na rozwój polskiej tradycji morskiej. Dzięki temu nawiązał również współpracę z twórcami 

„Wielkiej Powszechnej Encyklopedii Ilustrowanej”, w której opisał hasła związane z morzem  

i statkami7.  

 
Okres „górski” 

Ze względu na stan zdrowia Izabeli, Zaruscy przenieśli się w 1904 roku do Zakopanego. 

Zamieszkali oni w willi „Krywań”, która obecnie mieści się przy ulicy Mariusza Zaruskiego. Jak się 

później okazało prowadzony przez I. Zaruską pensjonat stał się ważnym centrum kulturalnym 

Zakopanego. Wielokrotnie bywali tam Ignacy Daszyński, Bronisław i Józef Piłsudski czy Stanisław 

Ignacy Witkiewicz. Szeroki zakres działalności M. Zaruskiego sprawiał, że pensjonat stał się ostoją 

zaangażowanych społecznie działaczy na rzecz ochrony przyrody, kultury czy przede wszystkim 

turystyki górskiej. W Zakopanem, podobnie jak w Odessie, Zaruski działał w Towarzystwie 

Gimnastycznym „Sokół”, a także wykładał w „Latającym Uniwersytecie”
8.  

Jednak pobyt w Zakopanem umożliwił mu rozwinięcie swoich pasji – turystyki i taternictwa. 

Został wówczas autorem kilkunastu pionierskich letnich dróg na jedne z najtrudniejszych 

tatrzańskich szczytów. 

Największe osiągnięcia Zaruski odniósł w dziedzinie taternictwa zimowego - jako pierwszy 

zdobył ponad 20 szczytów, w 1904 roku pierwszy wszedł na Giewont, Kopę Magury, Liliowe, 

Pośrednią i Skrajną Turnię. Szczególnie interesował się Giewontem. Tę symboliczną dla 

Zakopanego górę schodził wzdłuż i wszerz, dokładnie opisał dwanaście wiodących na nią dróg  

i ich różnych wariantów. M. Zaruski był pionierem zimowych wejść na najtrudniejsze szczyty Tatr. 

W 1911 roku z Januszem Żuławskim po raz pierwszy zdobył Rohacz Ostry i Rohacz Płaczliwy  

w Tatrach Zachodnich. Tego samego roku dokonał drugiego zimowego wejścia na Opalony 

Wierch9
. W 1913 roku wraz z Józefem Oppenheimem eksplorując Jaskinię Kasprową Niżnią 

odkryli jej górne piętro i nazwali zamulony syfon „Gniazdem Złotej Kaczki”. 

Jako gorący zwolennik narciarstwa wiele tatrzańskich szczytów zdobył na deskach.  

Dbał o popularyzację narciarstwa. Widział w nim przyszłość Zakopanego. Pełnił funkcję sekretarza 

w powstałym 28 lutego 1907 roku Zakopiańskim Oddziale Narciarzy Towarzystwa Tatrzańskiego. 

Był instruktorem na pierwszym kursie narciarskim
10

. W roku 1910 został jego prezesem.  

W pensjonacie prowadzonym przez jego żonę organizował dla gości liczne odczyty i konferencje, 

                                                 
7 G. Sierocińska-Dec, dz. cyt.  
8 M. Pinkwat, dz. cyt., s. 40-45. 
9 Tamże, s. 51-52. 
10 H. Stępień, dz. cyt., s. 37. 
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połączone z wyświetlaniem slajdów prezentujących piękno zimowych Tatr. Prowadził również 

wiele akcji popularyzatorskich. Jak sam mówił „narciarstwo jest środkiem dającym dostęp do 

źródła siły, orzeźwiającym i oczyszczającym duszę z osadu, jaki się w niej tworzy wskutek 

niezdrowych warunków współczesnego życia”
11. 

Napisał Podręcznik narciarstwa według alpejskiej szkoły jazdy, a w 1913 roku opublikował 

pierwszy polski przewodnik zimowy po Tatrach: „Przewodnik po terenach narciarskich 

Zakopanego i Tatr Polskich”, do którego dołączył mapę, na której zaznaczone były trasy narciarskie 

i stałe trasy przebiegu lawin
12

. Wraz ze wzrastającą popularnością zimowego Zakopanego  

M. Zaruski stał się ogromnym orędownikiem powołania górskiej służby ratowniczej. W działaniach 

wspierał go Mieczysław Karłowicz, który notabene zginął pod lawiną 9 lutego 1909 roku. 

Działania propagujące powstanie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

prowadzona były na szeroką skalę między innymi w artykułach w czasopiśmie „Zakopane”. Śmierć 

M. Karłowicza stała się bezpośrednim impulsem, który wpłynął na powołanie Tatrzańskiego 

Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego. Powstało ono 29 października 1909 roku. We władzach 

znaleźli się: dr Kazimierz Dłuski, który pełnił funkcję prezesa. Zaruskiego mianowano 

Naczelnikiem Straży Ratunkowej. Jego zastępcą został przewodnik tatrzański Klemens „Klimek” 

Bachleda. Godłem TOPR został niebieski krzyż na białym polu. Zaruski opracował rotę ślubowania 

ratownika TOPR i założył Księgę ślubowań, gdzie jako pierwszy złożył podpis. Opracował 

regulamin służbowy i system porozumiewania się w górach czyli tak zwany tatrzański telegraf 

wzrokowy13. 

Na początku działalności Pogotowia miało miejsce wydarzenie, które położyło się cieniem na 

jego historii. W wyprawie ratunkowej w sierpniu 1910 roku zginął bliski współpracownik i zastępca 

Zaruskiego – Klimek Bachleda. Oskarżony o niedopełnienie obowiązków Zaruski poprosił  

o powołanie komisji, która oczyściła go z zarzutów. Jako społecznik i wielbiciel gór Zaruski 

zaangażowany był również w budowę schronisk między innymi nad Morskim Okiem i na Hali 

Gąsiennicowej
14. 

 
 

 

                                                 
11 K. Vyšata, dz. cyt., s 64.  
12 G. Sierocińska-Dec, dz. cyt. 
13 M. Tomik, TOPR – historia i współczesność, „Portal Tatrzański.pl”, http://portaltatrzanski.com/historia/ite 
m/2316-topr-historia-i-wspolczesnosc (dostęp: 1.07.2017). 
14 J. Ptak, Kasprowy i jego ludzie. Mariusz Zaruski, „Tatry na starej fotografii”, http://www.jacekptak.nazwa.pl/ 

pdf/Zaruski%20Mariusz.pdf (dostęp: 1.07.2017). 
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Ku niepodległości 
 M. Zaruski w czasie pobytu w Zakopanem nadal działał w organizacjach konspiracyjnych. 

Był dowódcą w zakopiańskim oddziale „Strzelca”. To właśnie wraz z członkami tej organizacji 

wyruszył 5 sierpnia 1914 roku na czele kompani piechoty w kierunku Kielc. Tam po spotkaniu  

z pozostałymi oddziałami Piłsudskiego został przydzielony do 1Pułku Ułanów pod dowództwem 

Władysława Beliny-Prażmowskiego
15

. W grudniu tego samego roku został komendantem Szkoły 

Narciarskiej Legionów Polskich. Po nieporozumieniach na wiosnę 1915 roku wrócił do pułku  

i został awansowany na stopień rotmistrza. Wraz ze swoim oddziałem brał udział w walkach  

z wojskami rosyjskimi na Podhalu, Lubelszczyźnie, Wołyniu i Kielecczyźnie
16. 

 Podczas kryzysu przysięgowego odmówił złożenia przysięgi wierności cesarzom Niemiec  

i Austrii. W związku z tym został oskarżony o nawoływanie do buntu i aresztowany. W grudniu 

1917 roku został zwolniony z aresztu i służby w wojsku austriackim. Po powrocie do Zakopanego 

stanął na czele Polskiej Organizacji Wojskowej na Podhalu. W październiku 1918 roku 

wykorzystując sytuację międzynarodową stał się jednym z przywódców, którzy proklamowali 

Rzeczpospolita Zakopiańską, która była małym, samozwańczym państwem istniejącym około dwa 

tygodnie. Polska Komisja Likwidacyjna podporządkowała je odrodzonej Rzeczypospolitej. W tym 

czasie Zaruski wraz z góralską kompanią wyzwalał polskie wsie na Orawie i Spiszu, za co generał 

Edward Rydz-Śmigły awansował go do stopnia majora
17. W lutym 1919 roku rozkazem Wodza 

Naczelnego został dowódcą tworzącego się 11. pułku ułanów, który wziął udział w operacji 

wyzwolenia Wilna. Pod jego wodzą w Wielkanoc, 16 kwietnia 1919 roku żołnierze zajęli  

po ciężkich walkach na ulicach miasta wileński dworzec. Dla upamiętnienia zasług pułku 

mieszkańcy Wilna ufundowali sztandar z napisem „Obrońcom swoim – wdzięczne Wilno”.  

Jego dowódca otrzymał pierścień „Obrońcy Wilna”. Kolejne miesiące to liczne boje wygrane  

z bolszewikami, za które otrzymał pięciokrotnie Krzyż Walecznych. Latem 1920 roku został 

awansowany na pułkownika. Dowodzący frontem litewsko-białoruskim gen. Stanisław Szeptycki 

napisał o Zaruskim: „doskonały dowódca, z doskonałym wpływem na podwładnych”
18.  

 Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej Zaruski dowodził 23. pułkiem Ułanów 

Grodzieńskich. Z funkcji ustąpił w lutym 1923 roku po objęciu stanowiska generalnego adiutanta 

prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego. Do jego obowiązków należało: informowanie  

o nastrojach panujących w wojsku; o pracach podejmowanych przez Ministerstwo Spraw 

                                                 
15 Z. Krawczyk, Człowiek i natura. Filozoficzne założenia ideologii tatrzańskiej i marynistycznej Mariusza Zaruskiego,. 
„Studia filozoficzne” 1968, nr 2, s. 57. 
16 H. Stępień, dz. cyt., s. 62. 
17 G. Sierocińska-Dec, dz. cyt. 
18 H. Stępień, dz. cyt., s. 78. 
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Wojskowych, referowanie wniosków o ułaskawienie w sprawach karnych sądów wojskowych oraz 

dowództwo szwadronem i kompanią przyboczną
19. 

W tym czasie Zaruscy zamieszkali w Warszawie. Tuż przed zamachem majowym Zaruski, 

już w stopniu generała brygady, przeszedł w stan spoczynku. Przez cały czas służby wojskowej 

Zaruski był wielokrotnie odznaczany m.in. orderem Virtuti Militari V klasy, pięciokrotnie Krzyżem 

Walecznych i Krzyżem Niepodległości
20. 

 Przejście w stan spoczynku przed zamachem majowym pozwoliło generałowi uniknąć 

mieszania się w konflikt polityczny. 

 

Budowa morskiej tożsamości Polski 
 W trakcie służby wojskowej Zaruski nigdy nie zapomniał o swojej drugiej wielkiej pasji, jaką 

było żeglarstwo. W czasie służby jako adiunkt prezydenta Wojciechowskiego propagował idee 

morskie publikując „Na morzach dalekich – kartki z pamiętnika marynarza – Polaka”. W 1924 roku 

był współzałożycielem, a od 1925 roku komandorem Yacht Klubu Polski – najstarszej polskiej 

organizacji żeglarskiej, której zadaniem było zrzeszanie żeglarzy i promocja żeglarstwa.  

W 1925 roku Zaruski dowodził klubowym jachtem „Witeź” odbywając pierwszy jachtowy rejs do 

wybrzeży Szwecji i Danii. Dzięki dużemu zaangażowaniu generała Minister Spraw Wewnętrznych  

w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych reskryptem z dnia 26 lutego 1927 roku udzielił 

prawa Yacht Klubowi Polski na używanie bandery polskiej Marynarki Wojennej, z tym że  

w górnym lewym rogu białego pasa znajdować się ma nadto czerwony skośny krzyż z niebieską 

obwódką w białym polu, tzn. godło Yacht Klubu Polski. Było to ogromne wyróżnienie, które do 

dziś obowiązuje jedynie Yacht Klub Polski oraz Klub Żeglarski Marynarki Wojennej Kotwica
21.  

W 1928 roku M. Zaruski ustąpił z funkcji komandora, ale w zamian za ogromy wkład w życie 

organizacji został dożywotnio członkiem honorowym. 

 Równolegle z działalnością w klubie żeglarskim Zaruski w latach 1926-1930 był 

przewodniczącym komisji regulaminów morskich marynarki wojennej, a od 1927 roku był 

sekretarzem generalnym Komitetu Floty Narodowej. Organizacja ta miała na celu koordynację  

i organizację różnego rodzaju inicjatyw mających na celu budowę polskiej floty. Zaruski za punkt 

honoru przyjął sobie zebranie funduszy na zakup polskiego żaglowca, który będzie mógł pełnić rolę 

reprezentacyjną i szkoleniową, ponieważ „współczesna Polska nie może istnieć bez morza”
22. 

                                                 
19 Tamże, s. 81. 
20 Tamże. 
21 A. Sosnkowski, Historia YKP, [w:] 75 lat Yacht Klubu Polski, red. A Sosnkowski, Warszawa 1999, s. 12. 
22 G. Sierocińska-Dec, dz. cyt. 
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Zaruski czuł się idealnie jako organizator, dlatego szybko rozpoczął spotkania z oficjelami, a także 

organizował liczne pokazy, wykłady oraz spotkania w całej Polsce, zachęcając do wpłaty 

symbolicznej złotówki na rzecz Komitetu. Po zakupie mniejszych jednostek 

 W 1929 roku ze środków komitetu zakupiono niemiecki żaglowiec zwodowany  

w 1909 roku, a rok później 13 lipca nadano mu imię „Dar Pomorza”. Podczas uroczystości chrztu  

i pierwszego podniesienia bandery Zaruski stwierdził, że do zadań załogi będzie należało głoszenie 

na świecie informacji, że „Polska żyje, że mocną stopą oparła się o brzeg morski, a przez morze 

weszła do wielkiej rodziny narodów władających światem”
23. 

 Od 1930 roku kierował on również Polską Ligą Morską i Kolonialną, która działając  

do wybuchu II wojny światowej prowadziła między innymi zbiórki na Fundusz Obrony Morskiej, 

który sfinansował zakup okrętu podwodnego ORP Orzeł. 

 Po rozwiązaniu w związku z kryzysem gospodarczym Komitetu Floty Narodowej Zaruski 

zajął się w głównej mierze pisaniem poradników żeglarskich i felietonów podróżniczych
24. 

 Zupełnie oddzielny rozdział działalności żeglarskiej Zaruskiego stanowiło szkolenie.  

„Szkoła Zaruskiego” wychowała bardzo wielu przyszłych kapitanów. Jako komendant ośrodka 

szkoleniowego w Jastarni zyskał ogromny szacunek zwłaszcza wśród harcerzy. W związku  

z rosnącą liczbą wodnych drużyn harcerskich oraz ich znaczącą rolą w 1931r. utworzono  

w Komendzie Głównej ZHP Kierownictwo Harcerskich Drużyn Żeglarskich, którego kierownictwo 

objął harcmistrz Witold Bublewski. Dowodził on ośrodkiem szkolenia harcerzy wodnych  

w Wejherowie, a w 1934r. był odpowiedzialny za zakup statku, który nazwano „Zawisza Czarny”. 

Harcerze rozpoczęli poszukiwania doświadczonej osoby na stanowisko kapitana. Osoba ta musiała 

cechować się również dobrym kontaktem z młodzieżą. W 1935r. kierownictwo Harcerskich Drużyn 

Żeglarskich poprosiło Zaruskiego o objęcie stanowiska kapitana jachtu Głównej Kwatery Harcerzy 

ZHP. Generał natychmiast przyjął oferowaną funkcję, którą jako niemal siedemdziesięciolatek 

traktował jako kolejną misję, a nie honorowych zaszczyt. Pierwszy rejs „Zawiszy” pod 

dowództwem generała rozpoczął się 29 czerwca 1935 roku Do sierpnia 1939 roku „Zawisza 

Czarny” wypłynął w 26 rejsów z czego Zaruski dowodził 17 rejsami, które dotarły do 26 portów  

w 10 krajach25. 

 Jak wspominali uczestnicy rejsów kapitan był bardzo wymagający, ale również miał świetny 

kontakt z załogą – „na służbie w czasie rejsu Generał-Kapitan był wymagający, w wolnych 

chwilach siadał wśród grupy żeglarzy na pokładzie i wspólnie obierał ziemniaki (…). W takich 

                                                 
23 H. Stępień, dz. cyt. s. 87. 
24 M. Szukała, dz. cyt. 
25 Tamże. 
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chwilach byliśmy zasłuchani w jego opowieściach i opowiadaniach bądź z wypraw żeglarskich  

po morzach północy, bądź z wypraw na jachtach po Bałtyku”
26. 

 Mimo tego, że Zaruski dowodząc „Zawiszą” był już wiekową osobą nadal cechowała go 

odwaga czy wręcz brawura. Podczas jednego z rejsów do Visby na Gotlandii Zaruski postanowił 

wejść do portu bez asysty holowników. Jak wspominał świadek tego manewru był to „czyn śmiały, 

niemal zuchwały” jednak perfekcja wykonania manewru wzbudziła ogromny entuzjazm i szacunek 

wśród osób zgromadzonych na nabrzeżu portowym. „Wymachiwali czapkami nawet 

funkcjonariusze kapitanatu portu, piloci, marynarze statków znajdujących się w porcie, słowem 

wszyscy bez wyjątku, kto tylko był i widział”
27

. Ostatni wpis do dziennika pokładowego dokonany 

przez Zaruskiego z datą 7 sierpnia 1939 roku brzmiał: „Litery międzynarodowego kody 

sygnalizacyjnego IJB dla nas Polaków mają wielkie znaczenie symboliczne. Znaczą one 

>>Wyjdziecie na morze, gdy tylko będziecie gotowi<<. Ale musicie być gotowi i moralnie  

i fizycznie, gen. Mariusz Zaruski. Na pokładzie s/j Zawisza Czarny 7 VIII 1939”
 28. 

 Zaplanowany na koniec sierpnia rejs został odwołany. Być może gdyby się odbył udałoby się 

uratować życie wielu marynarzy z „Zawiszy”, a także jego kapitana. Nadchodząca wojna zamknęła 

„morski” rozdział w życiu kapitana.  

 Mimo zaawansowanego wieku Zaruski zgłosił się do punktu mobilizacyjnego, jednak nie 

został powołany do walki zbrojnej. W związku z tym udał się na Wołyń, a stamtąd do Lwowa. 

Prawdopodobnie tam 10 grudnia 1939 roku został aresztowany przez NKWD i przewieziony do 

aresztu Brygidki we Lwowie, a następnie do ciężkiego sowieckiego więzienia w Chersoniu, koło 

Odessy. Tym samym historia życia generała zatoczyła koło, ponieważ to tam zaczął swoją 

przygodę z morzem. Wyniszczony ciężkimi warunkami zmarł na cholerę 8 kwietnia 1941 r. 

 Jego żona, nazywana „opiekunką żeglarzy” zmarła w 1971 r. Imię generała Zaruskiego 

zostało nadane jednemu z najstarszych polskich żaglowców, który został zamówiony  

w Szwecji w 1938 r. jako zalążek harcerskiej floty. W 60. rocznicę śmierci patrona na jego 

pokładzie odbył się symboliczny pogrzeb generała. Ponieważ dokładne miejsce pochówku nie jest 

znane do wód Zatoki Gdańskiej została wysypana ziemia z cmentarza w Chersoniu. Obecnie 

żaglowiec został odrestaurowany przez miasto Gdańsk, które jest jego portem macierzystym. 

Symboliczne groby generała znajdują się w Chersoniu oraz na cmentarzu na Pęksowym Brzysku  

z Zakopanem. We współpracy polsko-ukraińskiej w Chersoniu odbywają się również 

międzynarodowe regaty żeglarskie ku czci kapitana Zaruskiego. W 2011 r. dla uczczenia pamięci 

                                                 
26 W. Wędziński, Generał Mariusz Zaruski. Wychowawca młodzieży w idei morskiej, Gdańsk 1990, s. 15 
27 B. Miazgowski, Ze wspomnień żeglarza, Warszawa 1959, s. 146. 
28 Tamże, s. 182. 
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pierwszego komandora Zarząd Główny Yacht Klubu Polski nadał Gen. Mariuszowi Zaruskiemu 

godność Komandora Honorowego Yacht Klubu Polski. Rok 2017 z okazji przypadającej  

150 rocznicy urodzin został przez Polski Związek Żeglarski ogłoszony rokiem gen. Mariusza 

Zaruskiego. W związku z przypadającą rocznicą również Sejm uczcił pamięć człowieka, którego 

postawa może być wzorem do naśladowania specjalną uchwałą. 

 
Podsumowanie 

Postać generała Mariusza Zaruskiego niewątpliwie może być wzorem do naśladowania. 

Swoim życiorysem zapisał się złotymi zgłoskami w polskiej historii. W swojej działalności unikał 

mieszania się w polityczne konflikty, dzięki czemu mógł skupić się na działalności organizatorskiej 

będą prekursorem polskiego żeglarstwa i taternictwa. Sam generał tak definiował swoją misję 

rozwoju polskiej floty i kształcenia jej kadr: „Pływałem, łaskawi moi Czytelnicy, mokłem  

i marzłem na pokładach jachtów nie po to, ażeby z Was uczynić sportowców (…), lecz dlatego, 

ażebyście Wy, jako Polacy, poznali morze, uczuciem z nim się związali, uznali je za własną 

bezcenną wartość, bez której nie ma życia dla dzisiejszej Polski”
29.  
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Ochrona tożsamości narodowej państwa członkowskiego  
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Streszczenie: Problematyka ochrony tożsamości narodowej państw będących częściami składowymi Unii Europejskiej 
jest bardzo skomplikowana i wielopłaszczyznowa. Współcześnie w całej Europie można dostrzec zwiększone 

zainteresowanie tym obszarem. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być procesy towarzyszące transformacji zarówno 

współczesnych państw jak i ich społeczeństw. Kwestie tę dodatkowo komplikują pogłębiające się procesy integracyjne. 

Powodują one przenoszenie szeregu kompetencji ze szczebla narodowego do instytucji unijnych. 
Słowa kluczowe: tożsamość narodowa, Unia Europejska, państwa członkowskie, procesy integracyjne, instytucje  
Unii Europejskiej.  
 

Protecting the national identity of a Member State of the European Union 

Summary: The issue of protecting the national identity of the member states of the European Union is very complex 
and multifaceted. There is a growing interest in this area throughout Europe. The cause of such a state of affairs may be 
the processes accompanying the transformation of both modern nations and their societies. These issues further 
complicate the deeper integration processes. They transfer a number of competences from the national level to the EU 
institutions. 
Keywords: National identity, European Union, Member States, integration processes, institutions of the European 
Union. 
 
 
 

Punktem wyjścia nad ochroną tożsamości państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest 

prawidłowe zdefiniowanie tożsamości narodowej, która według Jana Błuszkowskiego „stanowi 

podstawę egzystencjalną każdego narodu jako samoistnego bytu społecznego przez co naród 

odzwierciedla swoją tożsamość w formie autostereotypu – obrazu własnego będącego wynikiem 

postrzegania wewnętrznego”
2. Okazuje się, iż w dyskursie naukowych coraz rzadziej można 

spotkać przekonanie, w którym owa tożsamość rozumiana jest jako konstrukcja względnie stała, 

którą obdarzana jest każda jednostka wraz z narodzinami. Współcześnie dominuje natomiast 

pogląd, że jest to konstrukt zmienny a co za tym idzie wrażliwy na ewolucje środowiska, w którym 

się znajduje. Wielu badaczy wskazuje, iż w społeczeństwach tradycyjnych sam proces formowania 

tożsamości narodowej był zdecydowanie prostszy. Polegał jedynie na dostosowaniu się do 

określonych ról, które już wcześniej zostały zakorzenione przez przodków.  

Bardzo ważnym elementem, który bezpośrednio wpływa na formowanie się tożsamości są 

procesy integracyjne. Mimo wielu uregulowań prawnych, które gwarantują państwom ochronę pod 

                                                 
1 mgr Aleksandra Kusztykiewicz, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego, e-mail: 
a.kusztykiewicz@student.uw.edu.pl 
2
J. Błuszkowski, Stereotypy a tożsamość narodowa, Warszawa 2006, s. 8. 
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tym względem wiele z nich obawia się zatracenia tożsamości narodowej. Jedną z głównych zasad, 

która zapewnia protekcje poszczególnym krajom jest art. 4 Traktatu o Unii Europejskiej: Unia 

szanuje równość Państw Członkowskich wobec Traktatów, jak również ich tożsamość narodową, 

nierozerwalnie związaną z ich podstawowymi strukturami politycznymi i konstytucyjnymi, w tym  

w odniesieniu do samorządu regionalnego i lokalnego. Szanuje podstawowe funkcje państwa, 

zwłaszcza funkcje mające na celu zapewnienie jego integralności terytorialnej, utrzymanie 

porządku publicznego oraz ochronę bezpieczeństwa narodowego. W szczególności bezpieczeństwo 

narodowe pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności każdego Państwa Członkowskiego
3. 

Zatem, zgodnie z literą prawa każde państwo będące członkiem UE posiada zabezpieczenie, które 

chroni jego tożsamość. 

Poddając analizie procesy integracyjne zwykle badacze skupiają się na instytucji integrującej 

(w tym przypadku UE). Warto zauważyć, iż współcześnie na całym świecie istnieje szereg 

organizacji integracyjnych, lecz każda z nich ma inną strategię, w znakomitej większości 

przypadków mniej linearną niż ma to miejsce w ramach UE. W związku z rozwojem koncepcji 

integracyjnych pojawiły się modele związane z tym zjawiskiem. Najbardziej rozpowszechnione to 

model amerykański i europejski jako skrajne rozwiązania integracyjne. W związku z tym, iż Unia 

Europejska nie ma charakteru federacji a jej częściami składowymi są odrębne państwa bardzo 

ważna jest kwestia ochrony tożsamości narodowej.  

Organizacje integracyjne są jedynymi podmiotami, które coraz bardziej odbiegają w swoich 

działaniach od tradycyjnych założeń organizacji międzynarodowej. Zjawisko to wiąże się przede 

wszystkim z sytuacją państwa. W organizacjach międzynarodowych rozumianych w klasycznym 

ujęciu (jako międzyrządowe) kraje są reprezentowane przez rządy, ministerstwa spraw 

zagranicznych, a współcześnie także przez inne resorty. Organizacje integrujące różnicują się, 

ponieważ dochodzi w nich (w różnym stopniu) do scalenia państw na każdym poziomie stosunków 

społecznych, rządowych parlamentarnych a także na szczeblu władzy sądowej. Tworzone są zatem 

specjalne organy np. o charakterze międzyparlamentarnym a także takie, w których współpracują ze 

sobą jednostki wyspecjalizowane. Powstają one poprzez państwo a jednocześnie owe procesy 

integracyjne różnią się od mechanizmów globalizacyjnych, które również prowadzą do perforacji 

państw. Procesy globalizacyjne w odróżnieniu od integracyjnych nie są sterowane przez państwa.  

W organizacjach integracyjnych relacja z państwem ulega zasadniczej zmianie, prowadzą one 

do przeobrażenia sytuacji prawnej państwa, co najwyraźniej oddaje odmienność organizacji 

integracyjnych od międzynarodowych. Wiążę się to także z nowym odczytaniem elementów 

                                                 
3 Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE, C 83, 30.03.2010. 
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definicyjnych państwa. Według teorii Jelinka państwo to naród osiadły na pewnym terytorium 

i podległy władzy zwierzchniej zdolny do działania w stosunkach międzynarodowych jeśli 

rozpatrywać to jako podmiot prawa międzynarodowego. Wszystkie elementy wyróżniające państwo 

tj. naród z obywatelstwem, terytorium z granicami i zwierzchnictwem terytorialnym a wreszcie 

władza najwyższa z jej suwerennością - ulegają przeobrażeniu. Stąd w tezach wielu badaczy 

pojawia się stwierdzenie, iż między organizacjami integracyjnymi i międzynarodowymi zachodzi 

znacząca zmiana jakościowa a nie jedynie ilościowa. Rozważając pozycje państwa w UE należy 

postawić sobie zasadnicze pytanie czy jest ono wartością czy jest postrzegane jedynie jako element 

Unii Europejskiej, który przeszkadza zarówno w procesie integracji jak i w rozwoju jednostek.  

Współczesne analizy skupiają się na rozstrzygnięciu kwestii czy państwo jako takie jest 

przedmiotem oddziaływania procesów integracyjnych czy w dalszym ciągu ich podmiotem. Jeszcze 

inne spojrzenie poddaje do rozważań to czy państwo jako instrumentem w procesie integracji 

wykorzystuje instytucje integracyjną czy dochodzi do odwrotnego procesu. Odmiennie w stosunku 

do mechanizmów zapoczątkowanych w Europie kształtują się procesy integracji modelu 

amerykańskiego, która opiera się w znacznym stopniu na strefie wolnego handlu. Cechą 

charakterystyczną jest fakt, iż nie ma on charakteru postępującego, a więc nie zmierza  

do zacieśnienia więzów między państwami. Pomimo niezaprzeczalnych osiągnięć mechanizmu 

amerykańskiego współcześnie większość organizacji na całym świecie wzoruje się na dorobku 

Europejczyków. Interesujące jest także to, iż już w momencie, gdy powstawały organizacje 

integracyjne jako takie, w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w dużym stopniu czerpały  

ze Wspólnot Europejskich a później samej Unii. Brały przykłady zarówno ze struktury 

organizacyjnej jak i z zakresu samego procesu integracyjnego. Owy mechanizm, inaczej niż  

w Środkowo-europejskim Porozumieniu o Wolnych Handlu wykroczył poza sferę ekonomiczno-

społeczną a co bardzo istotne wszedł w materie polityczne. W Unii Europejskiej żaden z tzw. 

„ojców założycieli” nigdy do końca nie wypowiedział do czego tak naprawdę dąży Wspólnota.  

W związku z powyższym na przestrzeni dziejów kształtowało się wiele teorii odnośnie kursu, jaki 

powinna obrać jednocząca się Europa. Niektórzy teoretycy twierdzą, że celem UE jest zbudowanie 

państwa, które będzie europejskim odpowiednikiem Stanów Zjednoczonych, inni natomiast optują 

za tym, aby pozostała to mniej lub bardziej zacieśnioną organizacją państw. Położenie państwa  

w UE zmienia także jego relacje ze światem zewnętrznym, gdyż działa ono przez pryzmat 

wspólnoty. Jest to jednym z podstawowych założeń organizacji integracyjnych, które definiuje się 

jako kolektywizację w stosunkach międzynarodowych a zwłaszcza traktatowych. Na podstawie 

wysnutej teorii można stwierdzić, iż państwo nie może działać samodzielnie, musi współpracować  
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z innymi podmiotami, które znajdują się w strukturze organizacji lub podejmować inicjatywy 

bezpośrednio przez organy danej wspólnoty. Tylko wtedy będzie ono postrzegane jako godny uwagi 

partner zarówno w środowisku wewnętrznym jak i zewnętrznym.  

Rozważając problematykę ochrony tożsamości narodowej w UE trzeba zwrócić uwagę na 

rozumienie instytucji państwa w momencie, gdy Unia Europejska była tworzona. Koncepcje 

intelektualne były wówczas tworzone głównie w środowisku francuskim. Było to spowodowane 

przede wszystkim pojawieniem się na arenie międzynarodowej wolnych Niemiec, których „żywioł” 

trzeba było ujarzmić. Koncepcje francuskie optowały za podejściem ponadnarodowym ale ich 

pojmowane było dość charakterystyczne. Schuman – francuski minister spraw zagranicznych  

– mówił, że UE nie powinna być jednym superpaństwem ponieważ kraje są elementami 

historycznym ich różnorodność jest bardzo korzystna dlatego nie należy jej niszczyć ani niwelować 

tego co jest zróżnicowane. Dalej w swoich teoriach Schuman mówił o potrzebie jednoczenia. 

Twierdził, że trzeba przyjąć zasadę równości praw i obowiązków wszystkich krajów zrzeszonych 

stanowczo jednak optował przeciwko prawu weta (zostało ono przyjęte w ramach Ligii Narodów). 

Opowiadał się za działaniem państw we własnym interesie, z zastrzeżeniem akceptacji wspólnych 

działań jednocześnie przeciwstawiając się tendencjom hegemonii. Jak Schuman widział 

poszczególne elementy państwa? Najsłabiej dopracowany był, zgodnie z jego postrzeganiem, 

element ludności bowiem nikt nie potrafił określić jasnej wizji owego ogniwa. Jeśli chodzi  

o granice głosił, iż zarówno polityczne jak i etniczne są rzeczywistym faktem i nie należy  

ich niwelować. Jednocześnie był przeciwnikiem nowej racjonalnej geografii politycznej. Granice,  

w jego mniemaniu, nie miały być przeszkodą ale linią kontaktu, gdzie rozwija się wymiana 

materialna i kulturowa. Można przypuszczać, że Schumanowi chodziło o to, aby nie narażać 

bezpieczeństwa i niepodległości poszczególnych krajów. Jeżeli chodzi o władzę państwową  

– uważał, że integrować powinny się kraje demokratyczne. Jako chadek uważał, że demokracja 

może istnieć tylko wtedy, kiedy jest oparta na chrześcijaństwie podkreślał, że jest to warunek sine 

qua non. Wraz z Monnetem próbował formułować pogląd dotyczący wyglądu struktury 

integracyjnej oraz roli państwa. Przyjmował idee rządów federalnych a także koncepcje ścisłego 

zbliżenia państw, znalazło to oczywiście odzwierciedlenie w jego późniejszej tzw. deklaracji 

Schumana.  

Kolejną osobą ściśle kojarzoną ze procesami integracyjnymi na kontynencie europejskim jest 

Charles de Gaulle. Uważał, podobnie jak Schuman, że podstawowym elementem systemu 

europejskiego są suwerenne państwa narodowe. Jego zdaniem Europa narodów to Europa państw  

a nie Europa mitów czy rożnych koncepcji demokratycznych. Twierdził, że wspólnotę europejską 
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trzeba przekształcić w konfederację państw. Miała być ona oparta na delegacji kompetencji – a nie 

władzy. Uważał, że państwo stanowi warunek konieczny do przetrwania narodu, co więcej państwo 

jest instrumentem, poprzez który działa naród legitymizując tym samym działania państwa 

pozwalając na utrzymanie jego jedności. De Gaulle podkreślał, iż głównym aktorem procesu 

integracyjnego w Europie powinno być państwo dlatego też był przeciwnikiem wspólnot 

ponadnarodowych.  

Poruszając kwestię ochrony tożsamości narodowych w UE warto także zwrócić uwagę  

jak wygląda definicja Unii Europejskiej, jej elementy składowe oraz w jaki sposób określono 

pozycję kraju. Definiując państwo jako aparat państwowy, tzn. jako pewną strukturę, która działa 

zgodnie z określonymi zasadami niekoniecznie bliskimi jednostkom należy pamiętać, iż tego typu 

twierdzenie wywodzi się z przekonania obywateli, że państwo nie należy do społeczeństwa. Gdyby 

zastosować definicję Jelinka można powiedzieć, że jest to przede wszystkim wspólnota narodowa  

i dlatego Unia Europejska działa przez państwo, a co za tym idzie nie powinna ciążyć nad 

społeczeństwem. 

Podstawowym wyznacznikiem przynależność do danego państwa jest obywatelstwo. Ciekawe 

podejście do tej kwestii reprezentuje Joanna Konderla, która w swoim artykule „Tożsamość 

europejska czy unii europejskiej?” pisze: „Błędne jest jednak założenie, że obywatelstwo UE wiąże 

się automatycznie z poczuciem wspólnej tożsamości. To prawda, przyznaje ono wszystkim 

obywatelom państw członkowskich równą pozycję w stosunku do i przed organami UE. W tym też 

sensie może zaistnieć poczucie równości i wspólności praw czy interesów pomiędzy nimi. Wydaje 

się jednak wątpliwe by było to równoznaczne z posiadaniem przez nich poczucia wspólnej 

tożsamości i przynależności do jednego społeczeństwa ze względu na przynależność do 

politycznego projektu, jakim jest UE. Wizja, by obywatelstwo UE wiązało obywateli państw 

członkowskich mocniej niż obywatelstwa państwowe jest pewną ideą, która jest trudna 

w realizacji”4.  

Zgodnie z tym podejściem ustanowienie obywatelstwa europejskiego w żaden sposób nie 

godzi w założenie ochrony tożsamości narodowej. Dzięki obywatelstwu państwo może 

oddziaływać na swoich obywateli oraz ma również możliwość wykonywania opieki 

dyplomatycznej. Tak kwestia obywatelstwa wygląda w klasycznym prawie międzynarodowym.  

W Unii Europejskiej natomiast „dorzuca się” pojęcie obywatelstwa unijnego do obywatelstwa 

państw członkowskich, przy czym w regulacjach przedlizbońskich unijna przynależność dopełniała 

obywatelstwo państwowe. W Traktacie z Lizbony zmieniono art. 9 zgodnie, z którym: „we 
                                                 
4 Zob. http://www.nowapolitologia.pl/politologia/europeistyka/tozsamosc-europejska-czy-unii-europejskiej, (dostęp: 

18.08.2017). 
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wszystkich swoich działaniach Unia przestrzega zasady równości swoich obywateli, którzy są 

traktowani z jednakową uwagą przez jej instytucje, organy i jednostki organizacyjne. Obywatelem 

Unii jest każda osoba mająca obywatelstwo Państwa Członkowskiego. Obywatelstwo Unii ma 

charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa krajowego i nie zastępuje go”
5
. Podczas rozmów 

nad Traktatem Lizbońskim pojawiło się wiele wątpliwości odnośnie art. 9. Wielu eurosceptyków 

twierdziło, iż zapis ten jest niezgodny z konstytucją RP, ponieważ w ustawie zasadniczej znajduje 

się sformułowanie, które jasno jest określona zasada państwa jednolitego. Zakłada ono, że każdy 

element państwa jest wyłączny jeśli chodzi o państwo polskie. Początkowo obywatelstwo unijne, 

które pojawiło się w traktacie z Maastricht po raz pierwszy, było związane ze statusem 

gospodarczym osoby, dzisiaj jest inaczej m.in. dzięki decyzji Trybunału Sprawiedliwości, który 

stwierdził, że nawet jeżeli osoba straci status gospodarczy czy też status przedsiębiorcy  

nie przestaje być obywatelem Unii Europejskiej i w dalszym ciągu korzysta ze swobodnego 

przepływu osób. To rozwiązanie ma fundamentalne znaczenie dla całej sytuacji w zjednoczonej 

Europie. Większego znaczenia nabiera obywatelstwo unijne, jednocześnie w prawie unijnym wobec 

obywateli innych państw członkowskich nie używa się pojęcia „cudzoziemiec” – mówi się  

o obywatelach państw członkowskich Unii.  

Kolejnym ważnym elementem państwa jest jego terytorium. W klasycznym prawie 

międzynarodowym biorąc pod uwagę ten aspekt mówi się o suwerenności terytorialnej. Terytorium 

jest wyznaczone granicami jako określonymi płaszczyznami - wszystko to, co znajduje się na 

terytorium państwowym podlega władzy danego kraju. Granice państwowe mają szczególne 

znaczenie dlatego, że nie tylko rozgraniczają władztwo, ale także mają funkcję ochronną oraz 

fiskalną. W przypadku UE mimo procesów integracyjnych granice w sensie prawa między-

narodowego nie zostały naruszone, co dodatkowo podkreśla art. 77 ust. 4 Traktatu  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. DO PRZYPISU mówi: „Niniejszy artykuł nie narusza 

kompetencji Państw Członkowskich w odniesieniu do geograficznego wytyczania ich granic, 

zgodnie z prawem międzynarodowym”
6 – dlatego też można powiedzieć, że formalnie Wspólnota 

Europejska szanuje granice państw i ich kompetencje do zmiany granic. Jednocześnie obserwujemy 

tzw. proces deterytorializacji państwa, co oznacza, że władza coraz mniej związana jest z terytorium 

a tym samym zyskuje na znaczeniu jej charakter funkcjonalno- regulacyjny. Granice w Unii 

Europejskiej powoli zaczynają tracić sens głównie ze względu na swobodny przepływ osób  

i towarów. Pełna przenikalność granic w zjednoczonej Europie ma swoje zalety i wady. Głównym 

problemem ściśle związanym z otwartością granic jest osłabienie bezpieczeństwa zewnętrznego. 

                                                 
5 Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE, C 83, 30.3.2010, s. 8. 
6 Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE, C 83, 30.03.2010, s. 30. 
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Stąd pojawiają się działania wewnątrz struktur UE, które dążą do tworzenia granic zewnętrznych. 

Dodatkowo granica gospodarcza ulega także znacznemu osłabieniu. Mimo przenikalności 

zewnętrznych granic dochodzi do umocnienia tendencji odśrodkowych państw. W praktyce polityka 

UE wzmaga tendencje odśrodkowe zamiast je uelastyczniać. Współpraca transgraniczna zaciera 

charakter narodowy, co z tego punktu widzenia jasno pokazuje, że państwo traktowane jest bardziej 

jako pewna przeszkoda w procesie integracyjnym niż czynnik, który wpływa korzystanie na 

zacieśnienie współpracy.  

Jeżeli poddajemy pod rozważania pozycje państw członkowskich trzeba zwrócić uwagę na 

kształtującą się w nim strukturę władzy. W klasycznej organizacji międzynarodowej zorganizowane 

jest ona nienaruszona a państwo reprezentuje rząd. W Unii Europejskiej natomiast, dochodzi to 

powierzenia władzy państwowej organom unijnym. Mamy tutaj do czynienia z powierzeniem 

władzy prawodawczej, która dalej jest wykonywana i kontrolowana przez Trybunał 

Sprawiedliwości UE oraz Komisję Europejską. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na to, iż podział 

władzy nie jest tożsamy z tym wstępującym w strukturach państwowych, dlatego jedna instytucja 

pełni jednocześnie kilka ról. Komisja Europejska nadzoruje państwa a jednocześnie jest tzw. 

„strażnikiem traktatów”. Fakt, iż władza prawodawcza jest przekazana na poziom unijny ma 

podstawowy skutek, ponieważ najbardziej skrępowaną władzą na poziomie krajowym jest władza 

parlamentów narodowych. To właśnie ona jest najbardziej ograniczoną władzą ponieważ musi 

stanowić prawo w taki sposób, aby było ono zgodne z zaleceniami organów Unii. Pomimo tego, że 

Traktat z Lizbony starał się uporządkować kompetencje unijne w możliwie najlepszy sposób 

władza podzielona została pomiędzy państwo a UE w nierównym stopniu. W związku z tym 

wyróżniono dwa rodzaje kompetencji: wyłączne i niewyłączne, do których można zaliczyć tzw. 

kompetencje dzielone, (stanowiące zasadę, jeśli chodzi o władzę unijną) i kompetencje 

koordynacyjne. Szczególny status mają kompetencje Unii Europejskiej w sferze polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa oraz unii gospodarczej i polityki zatrudnienia.  

Władza unijna opiera się na zasadzie specjalności – jest to reguła, która mówi, że aby móc 

podjąć jakieś działanie UE musi udowodnić, że ma do tego prawo. Zasada ta jest bardzo często 

ignorowana stąd też wykształciło się pojęcia „spillover”
7.  

Unia Europejska w swoich działaniach stara się wyeliminować pewne elementy władzy 

państwowej z jej struktury. Wydobywa je i wiąże ze strukturami poszczególnych państw, co odbywa 

na wielu szczeblach. W art. 12 Traktatu o Unii Europejskiej mówi się o parlamentach narodowych 

w następujący sposób: Parlamenty narodowe aktywnie przyczyniają się do prawidłowego 

                                                 
7 Używana stosunkowo często teoria, która wyjaśnia pojawiające się zmiany i przedstawia coraz większą I szerszą 

kooperację w ramach UE. 



POLITYCZNO-SPOŁECZNE DYLEMATY I WYZWANIA WE WSPÓŁCZESNEJ 

POLSCE
 _______________________________________  _______________________________________  
 

41 
 

funkcjonowania Unii otrzymując od instytucji Unii informacje oraz projekty aktów 

ustawodawczych Unii zgodnie z Protokołem w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii 

Europejskiej. W związku z tym parlament w rozumieniu prawa europejskiego nie jest teraz tylko 

organem państwa, ale jest także organem Unii.  

Jakie czynniki determinują położenie państwa w strukturze integracyjnej? Otóż pozycja kraju 

jest zależna od miejsca państwa w relacjach z Unią i jej instytucjami, ale także w relacjach 

międzypaństwowych. Jeśli chodzi o powiązania z UE trzeba zauważyć, że wysokość płaconej 

składki do budżetu ma duże znaczenie, zwłaszcza jeśli jest się płatnikiem netto (Polska takim 

płatnikiem nie jest).Ważnym elementem wpływającym na pozycję państwa jest jego reprezentacja 

w rożnych organach międzyrządowych ale także możliwość delegowania do organów, które takiego 

charakteru nie mają. Jeśli chodzi o relacje między państwami, można powiedzieć, że opiera się to 

na zasadzie ufności prawnej. W Unii Europejskiej możliwa jest współpraca tylko między 

niektórymi państwami tak jak na przykład w kwestii rozwodów czy patentów. Język państwa jest 

też wyznacznikiem tego, jakie miejsce zajmuje dany kraj w strukturach UE. Wszystko zależy  

od tego czy język jest roboczym czy też nie. 

Wszystkie te czynniki wpływają na ochrona tożsamości narodowej państwa członkowskiego 

ponieważ im silniejsza pozycja kraju tym większa szansa na obronę jego fundamentalnych 

wartości. „W koncepcji „Europy narodów” tożsamość narodowa obejmująca tożsamość 

konstytucyjną nie pozostaje w sprzeczności z celami integracji europejskiej. Wręcz przeciwnie, 

wielość języków prawnych, wartości i odczuwania tradycji jest jakością wzmacniającą integrację”
8 

- taki pogląd, reprezentowany głównie w środowisku zwolenników integracji europejskiej, 

wyraźnie zwraca uwagę na to, że różnorodność państw w UE jest czynnikiem, który wspomaga 

integracje. Z jednej strony ochrona tożsamości narodowej ogranicza państwa, ponieważ nakazuje 

pielęgnowanie własnego dorobku, tym samym nie sprzyja integracji. Jednak patrząc z innej 

perspektywy wyraźnie widać, że tożsamość europejska wyrasta na gruncie różnorodności państw 

członkowskich.  

Problematyka ochrony tożsamości narodowej państw członkowskich Unii Europejskiej jest 

bardzo złożoną kwestią i trzeba ją rozpatrywać pod wieloma względami. Pomimo wielu prawnych 

uregulowań związanych z poszanowanie przez Unię Europejską podstawowych praw 

przysługujących państwom, istnieje bardzo duży zakres kompetencji, które znajdują się w gestii 

instytucji unijnych. Podstawowe pojęcia, które charakteryzują państwo, a więc – ludność, 

                                                 
8 M. ZirkI-Sadowski, Tożsamość konstytucyjna a prawo europejskie, [w:] „Analizy natolińskie” 2012, nr 1(53), s. 3. 
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terytorium i władza podlegają w największym stopniu ochronie ze strony rządzących. 
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Wpływ religii na politykę państwa 
 

Streszczenie: Poniższy artykuł porusza kwestię wpływu religii na politykę państwa. Na wstępie przedstawiona została 

definicja państwa, religii oraz wyjaśniona zostanie różnica między religią, a wiarą. Wyjaśnione zostanie, czy religia 

stwarza zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania państwa. Analizie poddane zostanie upolitycznienie religii, które 

jest przyczyną narastającej presji instytucji wyznaniowych na politykę państwa, a także ingerencji w życie prywatne 

obywateli. Dla przykładu, opisana zostanie polityka kilku państw, w których religia posiada znaczny wpływ, w kwestii 

ich funkcjonowania. 
Słowa kluczowe: religia, polityka, państwo, fundamentalizm religijny, wiara  

 

The influence of religion on state policy 
Summary: The following article discusses the influence of religion on state policy. On the initial presentation of the 
current situation, religion and understanding between religion and faith. Explain whether religion poses a threat to the 
proper functioning of the state. The politicization of religions is the subject of growing political pressure on the part of 
the state, as well as the interference in the lives of private citizens. The policy of several states is described, in which 
religion has a considerable influence, in matters of functioning of the state. 
Keywords: religion, politics, state, religious fundamentalism, faith 
 
 
 
 Tradycja, kultura oraz historia w pewnym stopniu wpływają na elementy życia społeczeństwa 

oraz państwa. Historia uczy, jakich błędów nie należy popełniać. Jest to istotne w działaniach 

państwa. Dzięki tradycji, społeczeństwo zamieszkujące dany kraj ma własny język, którym 

wyróżnia się spośród innych grup, natomiast mówiąc o kulturze, należy tu zwrócić uwagę na 

religię. To ona jest elementem, która w większym lub mniejszym stopniu wpływa na 

funkcjonowanie państwa. Mówiąc o wpływie religii na politykę państwa, na początku trzeba 

przytoczyć definicję państwa. 

 Państwo można nazwać formą organizacji społecznej, wyposażonej we władzę, która dba  

o to, aby zapewnić ochronę społeczeństwa zamieszkującego jego terytorium przed zagrożeniami 

zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Państwo składa się z kilku podstawowych elementów  

– społeczeństwo, suwerenna władza, terytorium oraz zdolność do prowadzenia współpracy 

międzynarodowej
2.  

 Społeczeństwo zamieszkujące dane państwo, często przynależy do jakiejś religii. Religia jest 

pewną formą świadomości społecznej, która obejmuje zespół wierzeń dotyczących genezy, 

struktury oraz celu istnienia człowieka, ludzkości i świata – te elementy ogólnie nazywane są 

                                                 
1 lic. Karolina Pirianowicz, studentka Bezpieczeństwa narodowego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim  
w Olsztynie, e-mail: karolina.pirianowicz@gmail.com 
2 M.Z. Kulisz, Determinanty bezpieczeństwa państwa jako organizacji społecznej, http://www.rocznikbezpiecz 
enstwa.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/RBM/RBM_artykuly/2013_9.pdf (dostęp: 26.05.2017). 
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doktrynami religijnymi – związane z nimi zachowania, nazywane kulturą religii oraz formy 

organizacji, czyli instytucje religijne. Religia jest zjawiskiem społeczno-kulturowym, dlatego jej 

wygląd oraz forma funkcjonowania zazwyczaj zależy od rozwoju gospodarczego, społecznego  

i cywilizacyjnego danej grupy społecznej przynależącej do tej religii, co przyczynia się do 

różnorodności jej przejawów i form funkcjonowania
3.  

 Szacuje się, że na świecie istnieje około 5 tys. religii. Niecałe 7 tys. osób deklaruje 

przynależność do jednej z religii
4
. W śród nich są największe religie świata – Chrześcijaństwo, 

Islam i Hinduizm.  

 Według przeprowadzonych badań przez ośrodek The Pew Reserch Center’s Forum  

on Religion & Public Life w 2010 roku największą religią świata było chrześcijaństwo, którego 

wyznawcy stanowią około 34% całej populacji. Według badań, wyznawców Islamu jest około 23 % 

całej ludzkości. Hinduiści stanowią 15 % populacja świata, natomiast buddyści – 7%5. 

 Aby wyjaśnić ingerencję religii w funkcjonowanie państwa, należy zastanowić się, jaka jest 

różnica między religią, a wiarą. Wiara jest często utożsamiana z religią, a człowiek kojarzony jest 

jako wyznawca jakiejś religii, jednak różnica pomiędzy religia, a wiarą jest zasadnicza.  

 Należy zapamiętać, iż wiara jest ukierunkowana na konkretne bóstwo, rzecz lub przedmiot, 

natomiast religia jest to sposób wyznawania tej wiary, funkcjonująca na podstawie ustanowionych 

zasad opartych na doktrynach religijnych, kulturze religii i instytucjach religijnych6, wspomnianych 

na początku artykułu.  

 Wobec tego, czy religia stwarza zagrożenie dla polityki państwa? W tym miejscu, należy 

zwrócić uwagę na fundamentalizm religijny, który jest twardym trzymaniem się wyznaczonych 

norm, w których za najważniejszą wartość uznaje się tradycję religijne oraz stanowcze wyznawanie 

idei danej religii.  

 Źródeł fundamentalizmu, należy szukać w początkach czasów współczesnych, kiedy pojawiał 

się proces modernizacji cywilizacji, czyli unowocześnienia. Jego początki narodziły się na gruncie 

chrześcijaństwa, kiedy na początku XX wieku pewna grupa chrześcijan doszła do wniosku, że 

Pismo Święte należy traktować dosłownie
7.  

                                                 
3 D. Kupczyk, Czy współcześnie filozofia, ideologia i religia stanowią źródło wartości i treści edukacyjnych?, 

http://www.eioba.pl/a/3r5c/czy-wspolczesnie-filozofia-i-religia-moga-byc-nosnikami-wartosci-pedagogiczn#en (dostęp: 

25.05.2017).  
4 Ludność i urbanizacja, http://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_2/382_2_ludnosc_urbanizacja/r 2_2_06 
a.pdf (dostęp: 25.05.2017). 
5 M. Mazan, Religie świata, https://prezi.com/omc7wcsw8lxo/religie-swiata/, (dostęp: 10.06.2017). 
6 A. Różyło, O głównych cechach znaczenia wiary w Katechizmie Kościoła Katolickiego, http://www.pedkat.pl 
/images/czasopisma/pk5/art17.pdf (dostęp: 11.06.2017). 
7 K. Pirianowicz,. Fundamentalizm religijny jako podłoże konfliktów międzynarodowych, Olsztyn 2016, 
nieopublikowana praca licencjacka (zbiory prywatne).  
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 Obecnie głównie na zachodzie, religia jest odsuwana na dalszy plan. Przyczyną jest rozwój 

cywilizacji, podczas którego ludzie skupili swoją uwagę na sprawach codziennych. Dlatego  

u fundamentalistów religijnych łatwo jest dostrzec przeciwstawienie się, wobec kultury 

współczesnej cywilizacji. Niekiedy mówi się, że fundamentalizm religijny dąży do „oczyszczenia” 

wiary ludzi, która została zabrudzona przez nowoczesność współczesnego świata
8.  

 Działania fundamentalistów religijnych często prowadzą do upolitycznienia religii. Obecne 

działania sprzeciwiające się współczesnej kulturze, starają się przywrócić polityczną rolę religii, 

która uważana jest jako przejaw przesłania politycznego, głównie ze wschodu na zachód. Takie 

działania prowadzą właśnie do upolitycznienia religii oraz ustanowienia „władzy Boga”
9.  

 W państwach wschodnich, działania fundamentalistów religijnych, jako działania ideologii 

politycznej, kierowane są głównie w kierunku państw zachodnich. Wynika to z tego, iż 

współczesny wygląd państwa jest wytworem prac krajów zachodnich, których wygląd tworzą takie 

wartości, jak prawa człowieka, demokracja, sposób organizacji społeczeństwa, czy zasada tolerancji 

pod względem rasy i wyznania. Wartościom tym sprzeciwiają się fundamentaliści religijni. Za złe, 

uważane są również mniejszości seksualne, równouprawnienie kobiet oraz aborcja. Państwa 

opierające swoje funkcjonowanie na działaniach fundamentalizmu religijnego, odrzucają wolność 

jednostki oraz suwerenność narodu. Za jedynego suwerena, przez fundamentalistów, uważany jest 

sam Bóg. Taka polityzacja religii jest widoczna nie tylko w Islamie, choć zazwyczaj jest z nim 

kojarzona, ale występuje również w Chrześcijaństwie.  

 Działania fundamentalistów religijnych w kwestii upolitycznienia religii, przyczyniają się  

do wywoływania presji ze strony instytucji wyznaniowych na funkcjonowanie polityki państwa 

oraz do ingerencji religii w życie prywatne obywateli państwa.  

Przytoczyć należy określenie państwa wyznaniowego, które jest określeniem potocznym 

opisującym takie państwo, w którym zasady danej religii kształtują strukturę tego państwa.  

W kontekście państw wyznaniowych, mówi się zazwyczaj odnośnie państw muzułmańskich. 

 Przykładem państwa wyznaniowego, może być Afganistan, gdzie w latach 1996-2001 

sprawowana była władza przez Talibów, którzy radykalnie interpelowali szariat. Innym przykładem 

państwa wyznaniowego odnośnie krajów muzułmańskich, może być Iran. 

 W celu ulepszenia funkcjonowania państwa na bazie fundamentalizmu religijnego, 

fundamentaliści swoje działania w większości opierają na słowie pisanym, a nie mówionym, 

ponieważ dla „wodzów” fundamentalistycznych, słowo pisane stanowi kryterium wierności 

                                                 
8 D. Zbytek, Fundamentalizm religijny we współczesnym świecie, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5257  
(dostęp: 25.06.2017).  
9 J. Kaczmarek, Terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalizm islamski, Wrocław 2001, s. 74.  
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ludności fundamentalistycznej. Słowo pisane i charyzma „wodzów”, ułatwia sposób manipulacji 

społeczeństwa fundamentalistycznego.  

 Przykładowo, głównym celem fundamentalistów islamskich jest zbudowanie „państwa 

Boga”, prowadząc do przejęcia władzy na całym świecie i wprowadzenia tak zwanego dar al.-islam 

– świata islamu
10

. Żeby go osiągnąć, prowadzone są tzw. „święte wojny” (porównywane  

do chrześcijańskich krucjat), powszechnie zwane dżihadem. Ponadto, gdy szariat, czyli 

muzułmański kodeks, został spisany po śmierci Mahometa, zaczął regulować każdą sferę życia, 

zarówno politycznego, religijnego, gospodarczego oraz prywatnego, co przyczyniło się do 

upolitycznienia religii oraz powstania państwa wyznaniowego
11.  

 Koran, czyli święta księga Islamu, odgrywa kluczową rolę w prawie muzułmańskim. 

Wyznawcy Islamu wierzą, że za pomocą świętej księgi, Bóg (Allah), przekazuje czym należy 

kierować się w życiu.  

 Wyróżnione zostały cztery najważniejsze wartości – wyznawanie wspólnej wiary, której 

głównym przekonaniem jest, że nie ma innych bogów niż Allah. Uprawianie wspólnego kultu, które 

jest charakterystyczne dla religii muzułmańskiej, pięciokrotne odmawianie modlitw oraz obrona 

swojej religii przed jej zanikiem. Kolejną wartością jest zasada moralności, której celem jest 

przestrzeganie prawa oraz bezwzględny zakaz zabójstw, gdzie jego łamanie można zauważyć we 

współczesnym fundamentalizmie islamskim, który prowadzi, wspomnianą już, „świętą wojnę”  

z zachodem. Ostatnią wartością, są właściwie „stosunki społeczne”, polegające na ingerencji religii 

w życie społeczne, religijne oraz polityczne muzułmanów
12.  

 Do pilnowania powyższych zasad oraz do kierowania państwem, w taki sposób aby religia 

stawała się co raz silniejsza i rozprzestrzeniała się w obrębie całego świata, zostali zobowiązani 

Kalifowie, czyli następny Mahometa. Upolitycznienie religii, państwo wyznaniowe oraz 

fundamentalizm religijny często kojarzone są z Islamem, a właściwie z Państwem Islamskim.  

 Państwo Islamskie jest to samozwańcze państwo, którego głównym filarem jest 

społeczeństwo, oparte na fundamentalnym dążeniu do osiągnięcia państwa świata, opartego na 

władzy Boga. Państwo Islamskie posiada charakterystyczne cechy dla istnienia państwa – ziemię 

leżącą na granicy Syrii i Iraku, z dwiema stolicami – w Syrii jest to Rakka, a w Iraku Mosul. Prawo 

tzw. Państwa Islamskiego, oparte jest na wspomnianym wyżej szariacie. Społeczeństwo 

fundamentalistyczne tzw. Państwa Islamskiego posiadają również swoją flagę oraz własne źródło 

                                                 
10 J. Czaja, Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Kraków 2008, s. 172.  
11 J. Kaczmarek, dz. cyt., s. 60. 
12 Tamże. 



POLITYCZNO-SPOŁECZNE DYLEMATY I WYZWANIA WE WSPÓŁCZESNEJ 

POLSCE
 _______________________________________  _______________________________________  
 

47 
 

dochodów, które uzyskane jest z przejętych rafinerii naftowych, przemytu oraz opłat za okupy, 

często porywanych obywateli państw zachodnich
13.  

 Przykład ingerencji religii w politykę państwa, zaobserwować można również  

w chrześcijaństwie.  

 W kwestii wpływu religii na funkcjonowania państwa, można odwołać się do materialnego 

uprzywilejowania kleru, czyli grupy księży, w porównaniu z innymi grupami społecznymi  

w państwie. Widoczne to jest również, w uprzywilejowaniu instytucji wyznaniowych,  

w odróżnieniu z innymi instytucjami, nie będącymi instytucjami wyznaniowymi, działającymi  

w państwie
14.  

 Warto zwrócić uwagę, na obciążenia finansowe kleru wobec państwa, które są znikome. 

Natomiast państwo finansuje lub współfinansuje liczną działalność różnych instytucjie związanych 

z tą religią
15. W kwestii innych wyznań, warto zwrócić uwagę na religię muzułmańską, która 

niejako „za sprawą” narastającej liczby imigrantów ze wschodu, znacznie się zwiększa.  

 Na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, sprawa finansowania religii  

i związków oraz stowarzyszeń wyznaniowych z budżetu państwa jest elementem stosunków między 

religią a państwem, czyli jest częścią prawa wyznaniowego danego państwa
16

. Artykuł 17., ustęp 1. 

Traktatu mówi, że „unia szanuje status przyznany na mocy prawa krajowego kościołom  

i stowarzyszeniom lub wspólnotom religijnym w Państwach Członkowskich i nie narusza tego 

statusu”
17

. Oznacza to, że każde państwo Unii Europejskiej, według własnego prawa krajowego 

ustala, w jaki sposób będzie finansować daną religię.  

 Dlatego finansowanie islamu z budżetu danego państwa, zależy od stosunku prawa państwa 

do danej religii, czyli to w jaki sposób funkcjonuje system prawa wyznaniowego, odnosi się ogólnie 

do kwestii związanej z religią oraz jak wygląda sytuacja danej religii w tym państwie. Przykładowo, 

Islam jest w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej religią tradycyjną i występuje  

w większym stopniu, niż w innych państwach Unii. Przykładem państw, w których Islam występuje 

                                                 
13 P. Ciszak, Państwo Islamskie ma w budżecie 2,2 mld dolarów. Wszystko nafciarzom, bankierom, chirurgom,  
i paserom proroka, https://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/panstwo-islamskie-ma-w-budzecie-2-2-mld,98,0, 
1952354.html (dostęp: 14.06.2017).  
14 M. Woroniecki, Państwo wyznaniowe, państwo świeckie, państwo neutralne światopoglądowe, http://www.ra 
cjonalista.pl/kk.php/s,8786, (dostęp: 14.06.2017). 
15 Tamże.  
16 A.S. Nalborczyk, Finansowanie funkcjonowania islamu z budżetu państwa a status prawny tej religii w wybranych 

państwach Unii Europejskiej, „Studia Religiologica” 2016, nr 49, s. 66. 
17 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, s. 326/55, https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_3262012102 6pl.pdf 
(dostęp: 15.06.2017). 
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od wieków jest np. Polska, Rumunia lub Bułgaria, natomiast w państwach Zachodnich jest 

elementem nowym18. 

 Wyróżnić można trzy typy stosowania regulacji pranych w dziedzinie występowania 

współczesnej relacji między religiami, a państwem. Pierwszym typem jest system uniwersalny 

odnoszący się w takim samym stopniu do każdej religii. Występuje on m. in. we Francji, Holandii  

i Szwecji.  

 Kolejnym typem jest system, który daje możliwość oficjalnego uznania niektórych religii, 

jeżeli spełniają one postawione przez państwa kryteria, takimi państwami jest Belgia, Polska, 

Niemcy i Bułgaria. Uznanie religii w państwie daje możliwość pobrania z budżetu państwa pensji 

dla kleru religijnego, umożliwia przywileje podatkowe oraz finansowanie przez państwo nauczania 

religii w szkołach. 

 Trzecim typem jest system z kościołami narodowymi lub państwowymi, gdzie dopłaty ze 

strony państwa przysługują tylko jednej religii, a pozostałe są religiami drugorzędnymi. Przykładem 

takiego państwa jest Wielka Brytania
19. 

 Na podstawie drugiego systemu powiązania religii z państwem, finansowanie instytucji 

odbywa się w formie stałych lub okazjonalnych nakładów pieniężnych, ale również poprzez 

obdarowywanie instytucji częścią państwowego majątku trwałego. Mowa tu o gruncie oraz 

budynkach przekazywanych instytucji wyznaniowej.  

 Spotkać się również można z sytuacjami, gdzie prawo stanowione przez władzę państwową 

jest dostosowywane do interesów instytucji wyznaniowej. Działanie to dotyczy zarówno 

formalnych umów, jak i ustaw regulujących różne aspekty życia społecznego i osobistego 

wszystkich obywateli. Przykładem może być kwestia nauczania religii w szkołach oraz 

respektowanie wartości religijnych w nauce i publikacjach. Innym przykładem jest 

charakterystyczny dla religii model rodziny, sposobu zawierania lub rozwiązywania małżeństwa, 

czy możliwość adoptowania dzieci albo zasady dopuszczalności aborcji. Między innym właśnie  

z tych względów obywatele nie chcą ingerencji religii w politykę państwa. Często prowadzi to do 

odwrócenia się wiernych względem kościoła. Przykładem państwa, w którym jest określony wygląd 

rodziny są Indie, w których życie jednostki jest w całkowity sposób podporządkowany głównej 

religii tego państwa – Hinduizmowi. To w nim każdy człowiek, zaraz po narodzinach, 

podporządkowany jest kastom. A dziewczyna, w młodym wieku wychodzi za mąż, za wcześniej 

wybranego przez jej rodziców mężczyznę, któremu w całkowity sposób zostaje podporządkowana. 

                                                 
18 A.S. Nalborczyk, dz. cyt., s. 67. 
19 Tamże.  
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Jeżeli nie wypełniały woli męża, mogła zostać publicznie lub w tajemniczych okolicznościach 

pozbawiona życia
20.  

 Innym, nieco odmiennym przykładem wpływu religii na politykę państwa, jest praktyka 

oparta na fundamentalizmie hinduskim. Odmiennym ze względu na religię, z której się wywodzi.  

 Hinduizm jest zbiorem wierzeń, w którym podobnie jak w Islamie i Chrześcijaństwie istnieje 

święta księga. W tym przypadku jest to zbiór wielu świętych ksiąg, który nazywa się Wed.  

Na terenie Indii powstał ruch hindutwa, zwany Arj Samadż, który na podstawie wspomnianej księgi 

Wed, dąży do utworzenia idealnego państwa. Jest to grupa fundamentalistów hinduskich, która 

przez sposób w jaki działa, staje się grupą osób nietolerancyjnych względem osób nie będących 

hindusami. 

 Z czasem, na obszarze Indii zaczęły powstawać szkoły, w których dzieci uczone były  

na podstawie podręczników propagujących ideologię hinduskiego nacjonalizmu. Ideologia  

ta tłumaczyła – żeby być hindusem, osoba taka musi posiadać trzy podstawowe cechy – rasę, 

kulturę i naród, w którym żyje. Z czasem w Indiach zaczęły powstawać nowe odłamy 

fundamentalistów hinduskich. Zaczęły powstawać partie polityczne, oparte na ideologii 

fundamentalistycznej, które wyraźnie widoczne są w polityce Indii. Przykładem takiej partii jest 

Bharatiya Janata Party, czyli Indyjska Partia Ludowa. 

 Partie polityczne swoje działania opierają na tradycji i religii hinduskiej, zachęcając obywateli 

do tępienia wyznawców Islamu i Chrześcijaństwa mieszkających na Półwyspie Indyjskim.  

Ze względu na sprawującą władzę przez Indyjską Partię Ludową – Bharatiya Janata Party, 

pozostałe państwa na arenie stosunków międzynarodowych uznały, że Indie jako państwo wolności 

religii jest zagrożone. Obraz państwa świeckiego, tradycyjnego i pokojowego, przytłumiły ataki na 

chrześcijan i muzułmanów.  

 Przedstawiciel BJP, Narenda Modi, nawołał społeczeństwo hinduskie do zabijania 

muzułmanów, angażując do tego zarówno osoby cywilne, jak i jednostki policji, a swoje działania 

próbował tuszować, aby nikt z innych państw się o tym nie dowiedział
21.  

 Działania władz Indyjskich budzą kontrowersje na całym świecie, jednak zamieszki nie 

wychodzą po za granice państwa, lecz wciąż zagrażają bezpieczeństwu dużej ilości osób. Warto 

zaznaczyć, iż mimo wrogiego nastawienia fundamentalistów hinduistycznych, wobec osób innego 

wyznania, Indie jako państwo są w stanie współpracować z innymi państwami.  

                                                 
20 R. Kurdiak, Model rodziny w różnych religiach świata, http://www.profesor.pl/mat/pd6/pd6_r_kurdiak_2006 
0530.pdf (dostęp: 14.06.2017). 
21 K. Izak, Nie tylko islam. Ekstremizm i terroryzm religijny, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015, nr 12,  
s. 191.  
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 Wpływ ideologii religijnych w grupach fundamentalistycznych, w partiach politycznych, jak  

i w instytucjach wyznaniowych, znacznie oddziałuje na politykę państwa, ale również na 

bezpieczeństwo społeczeństwa nie tylko na terenie jednego kraju, ale na obszarze całego świata. 

Najbardziej widać to na przykładzie działań fundamentalistów islamskich, czy działań 

fundamentalistów hinduskich. Ci pierwsi jednak, znacznie wychodzą po za obszar „swojego” 

terytorium, przyczyniając się do powstawania konfliktów o podłożu religijnym.  

 Religia mimo tego, że kojarzona jest z czymś dobrym, czasem okazuje się być źródłem zła. 

Religia zamiast być bodźcem łagodzącym konflikty, staje się przyczyną ich powstawania. 

Wspomniany fundamentalizm religijny, często okazuje się być elementem powodującym walki  

o wpływy, interesy i władzę w danym państwie. Widoczne to jest zwłaszcza w kulturze islamu
22.  

 Konflikty religijne podzielić można na dwie kategorie. Pierwsza to konflikty  

występujące między religiami, na przykład między islamem, chrześcijaństwem czy hinduizmem.  

Druga kategoria to konflikty między odłamami religijnymi, na przykład między katolikami,  

a protestantami lub między szyitami, a sunnitami.  

 Uwarunkowania toczonych konfliktów o podłożu religijnym są różne – historyczne, 

gospodarcze, wyznaniowe, czy interesy polityczne. Takim konfliktem religijnym można nazwać 

konflikt w Irlandii Północnej, między Irlandczykami, którzy są katolikami, a Anglikami, którzy są 

protestantami.  

 Początki teko konfliktu zaczęły się dawno temu, w okresach kolonizacyjnych, około X w., 

kiedy Anglia dążyła do przejęcia władzy nad całą Irlandią, jednak to w roku 1920 został podpisany 

traktat irlandzko-brytyjski, który podzielił Irlandię na Północną i Południową, w tym oddzielając 

część Irlandii katolickiej (część południowa) od części protestanckiemu (część północna), która 

została wcielona do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii.  

 Pozostali katolicy na obszarze Irlandii Północnej nie chcieli aby władzę w kraju przejęli 

protestanci, wobec czego powstały bunty w społeczeństwie. W większych miastach powstawały 

dzielnice katolickie i protestanckie. 

 W latach 60. na obszarze Irlandii Północnej wybuchły zamieszki, w których musiała 

interweniować policja. Wówczas mniejszość katolicka zaczęła przeciwstawiać się dyskryminacji ze 

strony władz. Członkowie Irlandzkiej Armii Republikańskiej – była to uzbrojona organizacja 

walcząca o niepodległość Irlandii – zostali aresztowani pod zarzutem działań terrorystycznych
23. 

                                                 
22 J. Czaja, dz. cyt., s. 151. 
23 D. Szostek, Geneza konfliktu w Irlandii Północnej, [w:] Współczesne konflikty międzynarodowe i etniczne,  
red. D.K. Gemechu, Olsztyn 2009, s. 83. 
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 W roku 1998 zostało podpisane porozumienie piątkowe, w którym jednym z postanowień 

było, że na terenie Irlandii Północnej będzie obowiązywało równouprawnienie obywateli każdego 

wyznania.  

 Innym przykładem konfliktu religijnego jest wojna w Afganistanie. Początkowo walki były 

prowadzone między talibami, czyli fundamentalistami islamskimi, a mieszkańcami Afganistanu. 

Zmiana nastąpiła po atakach terrorystycznych 11 września 2001 r. w Nowym Jorku  

i Waszyngtonie. Wtedy do Afganistanu wkroczyły wojska amerykańskie. Fundamentaliści 

islamscy, prowadzą tam wojnę w celu przejęcia władzy w państwie i wprowadzeniu prawa opartego 

na szariacie i władzy jedynego suwerena, jakim jest Bóg (Allah). 

 Działanie fundamentalistyczne i wpływ poglądów religijnych w polityce państwa widoczny 

jest nie tylko we wspomnianych powyżej konfliktach, ale i w obecnej sytuacji, z jaką możemy się 

zetknąć na terenie współczesnej Europy. Grupy uchodźców, masowo przybywających na obszar 

Unii Europejskiej, szukają schronienia przed walkami toczonymi na terenie m. in. Syrii,  

z Państwem Islamskim.  

 Liczba przybywających uchodźców jest tak ogromna, że władze państw europejskich nie są  

w stanie każdego sprawdzić, dlatego istnieje ryzyko, że wśród osób przedostających się na obszar 

otwartych granic Unii Europejskiej, znajdą się członkowie tzw. Państwa Islamskiego, chcąc  

i tu rozpocząć działania, w celu wprowadzenia swojego prawa. Jednak ataki terrorystyczne, które 

miały miejsce na obszarze Europy, w ostatnich czasach nie były jedynie organizowane przez 

terrorystów islamskich, ale i przez obywateli europejskich, chcących przedstawić swoje poglądy 

względem przyjmowanych uchodźców, będących głównie wyznania muzułmańskiego.  

 Słusznie można zauważyć, że ataki terrorystyczne jakie miały miejsce w Europie, w głównej 

mierze były motywowane religią. Tutaj należy wrócić do wpływu religii w politykę państwa. 

Występuje tu znaczny element ingerencji poglądów religijnych w życie społeczne obywateli państw 

m. in. Europy. Czy jest to element niebezpieczny w funkcjonowaniu państwa? Na pewno tego typu 

działania i poglądy mogą doprowadzić do podziału społeczeństwa. Pewna grupa osób może 

powiedzieć, że wiara nie pozwala na takie zachowania, względem drugiego człowieka, inni 

natomiast będą się upierać twardo przy tym, że na danym obszarze nie powinna występować inna 

grupa wyznaniowa, która według nich stwarza zagrożenie dla pozostałych obywateli kraju.  

Wiąże się to ze stereotypem, że każdy muzułmanin to terrorysta. Nie należy się tym kierować, 

ponieważ wiele działań terrorystycznych, które miały miejsce, były organizowane nie tylko przez 

muzułmanów.  
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  Należy pamiętać, że religia jest elementem kultury każdego społeczeństwa oraz bardzo 

ważną częścią historii całej ludzkości. Przenikanie się religii i polityki państwa, ingerencja wiary, 

wyznania w życie prywatne jednostki oraz spory na tle religijnym, będą miały miejsce przez cały 

okres rozwoju naszej cywilizacji. Próby zwalczania tego typu działań, będą niemożliwe, gdyż 

zawsze znajdzie się „osoba bardziej wierząca”, chcąca aby jej wiara wpływała na funkcjonowanie 

całej struktury społecznej. 
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Niestabilność społeczno-polityczna a migracje arabskie  

po II Wojnie Światowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi  

na czynnik palestyński 
 
Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie historii migracji arabskich, wewnątrz i na zewnątrz świata 

arabskiego, oraz ukazanie zależności między brakiem stabilizacji społeczno-politycznej a przemieszczaniem się 

ludności. Cezurę stanowi zakończenie II wojny światowej – nierozwiązane od tamtego czasu kwestie doprowadziły  
do sytuacji patowych, których najlepszym przykładem jest problem palestyńskiego uchodźctwa. Przedstawione zostaną 

trendy migracyjne ludności zamieszkującej obszar Bliskiego Wschodu w tym także czynniki decydujące o kierunku 

migracji. Szczególna uwaga poświęcona została członkom narodu palestyńskiego, który żyje w rozproszeniu od ponad 

60 lat a brak systemowego rozwiązania kwestii palestyńskiej prowadzi do eskalacji konfliktu palestyńsko-izraelskiego. 
Słowa kluczowe: diaspora, uchodźcy, uchodźcy palestyńscy, UNWRA 

 

The lack of political-social stability and Arab migrations after WWII, focusing on the 

Palestinian factor 
Summary: This article gives the outline of the Arab migration, inside and outside the Arab World, as well as shows the 
relation between the lack of social-political stabilisation and migration. The turning point is the end of the Second 
World War. The issues which have not been solve since that time led to hopeless situation such as the problem of 
Palestinian refugees. This research depicts both the migration trends of the people residing the Middle East and the 
factors influencing on the migration direction. The question of the members of Palestinian nation living on exile over  
60 years is going to be highlighted, as it seems to be proved the lack of the systemic solution of the Palestinian issue 
leads to escalation of the Palestinian – Israel conflict.  
Keywords: diaspora, refugees, Palestinian refugees, UNWRA 
 
 
 
Ludność regionu arabskiego 
 Jesteśmy świadkami wzmożonych ruchów migracyjnych z państw arabskich do Europy. 

Coraz częściej zastanawiamy się jakie jest podłoże oraz jaka jest historię tych zjawisk. 

Niewątpliwie jedną z przyczyn migracji ludności z krajów arabskich na kontynent europejski jest 

niestabilność polityczna na Bliskim Wschodzie. W kontekście konfliktu bliskowschodniego należy 

zwrócić uwagę na problem nierozwiązanej od ponad 60 lat kwestii palestyńskiej. Niniejszy artykuł 

ma na celu ukazanie palestyńskich migracji wewnątrz i na zewnątrz świata arabskiego w kontekście 

trendów migracyjnych występujących w rejonie państw arabskich.  
Region arabski - w ramach, którego należy wyróżnić takie kraje jak: Algieria, Bahrajn, 

Komory, Dżibuti, Egipt, Irak, Jordania, Kuwejt, Liban, Libia, Mauretania, Maroko, Terytoria 

Palestyńskie, Oman, Katar, Arabia Saudyjska, Somalia, Sudan, Sudan Południowy, Syria, Tunezja, 

Zjednoczone Emiraty Arabskie i Jemen - jest niezwykle różnorodny. Państwa tego obszaru 

                                                 
1 mgr Elżbieta Deja, doktorantka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, e-mail: e.deja@wp.pl 
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różnicuje współczynnik umieralności, poziom bogactwa oraz uprzemysłowienia, a także nasilenie  

i kierunki ruchów migracyjnych zamieszkującej je ludności
2. 

Poziom płodności jest najwyższy w Autonomii Palestyńskiej, Somalii, Sudanie, Sudanie 

Południowym i Jemenie, a niski w Kuwejcie, Libanie, Tunezji i Zjednoczonych Emiratach 

Arabskich. Państwa regionu arabskiego różnicuje także ich rozmiar. Sudan zajmujący obszar ponad 

2,6 mln km² i jest największym z krajów regionu, najmniejszym zaś jest Bahrajn z powierzchnią 

750 km². Ponad 84-milionową populacją może poszczycić się Egipt, podczas gdy Katar 

zamieszkuje około 111 tysięcy mieszkańców. Kolejną cechą różniącą państwa tego obszaru jest 

gęstość zaludnienia: w Bahrajnie sięga ona poziomu 1,5 osoby na km² zaś w Libii i Mauretanii  

– 3 osoby na km².  

Według danych zebranych przez Palestyński Główny Urząd Statystyczny, w 2016 roku 

tereny Autonomii Palestyńskiej były zamieszkiwane przez ponad 4,8 miliona Palestyńczyków
3. 

Według szacunków ONZ populacja palestyńska osiągnie poziom 6,7 mln osób w 2030 roku  

i będzie zyskiwać na liczebności. Prognozy wskazują na to, iż w 2050 roku nacja palestyńska 

będzie liczyła niespełna 10 milionów osób, po czym w 2100 roku przekroczy poziom 15 milionów. 

Raport ONZ wykazuje, że osoby pomiędzy 15 a 59 rokiem życia stanowiły, w 2015 roku, 55% 

palestyńskiej populacji. Niespełna 4,5% osób powyżej 60 roku życia oraz około 0,5% 80-latków 

zamieszkiwało Terytoria Okupowane. Osoby poniżej 15 roku życia stanowiły około 40% nacji 

palestyńskiej 
4 (Wykres 1). Populacja ta jest uznawana za najmłodszą na świecie. 

 

Wykres 1. Populacja palestyńska – zróżnicowanie ze względu na wiek, stan na 2015 rok 

 
Źródło: United Nations, Department of Economic and Social Affairs World Population Prospects: The 2015 Revision. 

Key Findings and Advance Tables, Working Paper No. ESA/P/WP. 241, New York 2015, s. 30. 

                                                 
2 B. Mirkin, Population levels, trends and policies in the Arab region: challenges and opportunities, 
“Arab Human Development Report Research Paper Series” 2010, nr 1, s. 7. 
3 Palestinian Central Bureau of Statistics, Estimated Population in the Palestinian Territory Mid-Year  
by Governorate,1997-2016, http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/gover_e.htm (dostęp: 27.06.2017). 
4 Tamże, s. 30. 
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Palestyńskie migracje na Bliskim Wschodzie 
W rejonie arabskim mamy do czynienia z różnymi typami migracji. Można zauważyć 

mobilność ludzi z, do i wewnątrz świata arabskiego. Są to zarówno migracja przymusowa jak  

i dobrowolna, na które wpływają czynniki ekonomiczne, demograficzne jak i polityczne
5. 

Każde polityczne zawirowanie i związane z nim poczucie zagrożenia jednostki wzmaga 

ruchy migracyjne, za przykład można podać Somalię, Sudan, Syrię, Tunis oraz Egipt. W 1990 roku, 

w wyniku irackiej inwazji na Kuwejt, ponad 2 milionów arabskich ekspatriantów zostało 

zmuszonych do opuszczenia Kuwejtu, innych krajów GCC 
6 oraz Iraku. Zdecydowali się oni albo 

na powrót do ojczyzny bądź na migrację do kolejnego państwa
7
. Tereny Rady Krajów Zatoki 

Perskiej stały się obszarem, który chętnie wybierali migranci w latach 50. ubiegłego stulecia. 

Tendencja ta ulega nasileniu przed Wojną w Zatoce w 1991 roku, państwa GCC gościły 7 milionów 

migrantów, w 2008 roku – 16 milionów
8
. Według Instytutu Gallupa, najbardziej atrakcyjnymi 

krajami dla osób poszukujących pracę i emigrantów ekonomicznych stały się Zjednoczone Emiraty 

Arabskie i Arabia Saudyjska. Oba te państwa znajdują się wśród sześciu najczęściej wskazywanych 

przez potencjalnych migrantów z rejonu MENA
9 jako kraju, w którym chcieliby osiąść: 23% tychże 

osób wybrałoby na miejsce swojego pobytu Arabię Saudyjską a 33% Zjednoczone Emiraty
10. 

Początek palestyńskich ruchów migracyjnych przypada na rok 1948
11 - Nakbę. Termin ten 

oznacza dla Palestyńczyków katastrofę, związaną z koniecznością opuszczenia swych domostw  

a także początek palestyńskiego rozproszenia
12

. Nie jest możliwym podanie dokładnej liczby 

Palestyńczyków zamieszkujących państwa sąsiadujące z Terytoriami Okupowanymi. Istnieją 

rozbieżności nie tylko pomiędzy źródłami izraelskimi i palestyńskimi, ale także danymi 

podawanymi przez organizację międzynarodowe.  

                                                 
5 H. de Hass, North African Migration Systems: Evolution, Transformations and Development Linkages,  
[w:] Migration and Development: Perspectives from the South, red. S. Castles, R.D. Wise, Genewa 2007,  
 s. 147-148; D. Turton, Conceptualising Forced Migration, “Refugee Studies Centre Working Paper” 2003, nr 12,  
s. 8-12. 
6 GCC – pełna nazwa Gulf Cooperation Council lub Gulf, Co-operation Council - Rada Krajów/ Współpracy Zatoki 

Perskiej. W jej skład wchodzi 6 państw: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty 
Arabskie. Od początku roku 2011 trwają prace nad przyłączeniem Jemenu, Jordanii i Maroka. 
7 R. al Khouri, Arab Migration Patterns: The Mashreq, [w:] Arab Migration in a Globalized World, Genewa 2004,  
s. 21-22. 
8 B. Mirkin, dz. cyt, s. 17-18. 
9 Do krajów rejonu MENA (The Middle East and North Africa) zalicza się: Algierę, Bahrain, Egipt, Irak, Jordanię, 

Kuwejt, Liban, Libię, Maroko, Autonomie Palestyńską, Oman, Katar, Arabię Saudyjską, Syrię Tunezję, Zjednoczone 

Emiraty Arabskie oraz Jemen, na podstawie: IOM Regional Office for the Middle East and North Africa, Migration to, 
from and in the Middle East and North Africa. Data snapshot, dostęp: https://www.iom.int/sites/default/files/ 

country/mena/Migration-in-the-Middle-East-and-North-Africa_Data%20Sheet_August2016.pdf (dostęp: 20.06.2017.) 
10 Gallup, Potential Migration and the GCC, dostęp: http://www.gallup.com/poll/157058/potential-migration-gcc.aspx 
(dostęp: 28.06.2017). 
11 N. Masalha, Imperial Israel and the Palestinians: The Politics of Expansion, London 2000, s. 3. 
12 R. Bowker, Palestinian Refugees: Mythology, Identity, and the Search for Peace, Boulder 2003, s. 96. 
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W 1950 roku, według UNWRA
13

, liczba palestyńskich uchodźców wynosiła około  

914 tysięcy, z czego niespełna 200 tysięcy zamieszkiwało Strefę Gazy. Najpopularniejszym 

miejscem osiedlania się migrantów palestyńskich była Jordania – wybrało ją ponad 500 tysięcy 

Palestyńczyków, na drugim miejscu uplasował się Liban – zamieszkany przez 127 tysięcy 

Palestyńczyków, zaś w Syrii osiedliło się ponad 80 tysięcy uchodźców palestyńskich (Wykres 2)
14.  

 

Wykres 2. Rozmieszczenie Zarejestrowanych Uchodźców Palestyńskich w Krajach 

Arabskich w 1950 roku 

 
Źródło: PASSIA, Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs, Refugees Today, 

http://www.passia.org/publications/bulletins/Refugees/Pal-Refugees.pdf (dostęp: 4.01.2014) 
 

W 2003 roku, największa część członków diaspory palestyńskiej skoncentrowana była  

w Jordanii (Wykres 3)15
. Ponad 60% ogólnej liczby palestyńskich migrantów napłynęło do niej 

pomiędzy 1948 a 1966 rokiem. Kulminacja migracji palestyńskiej do państwa jordańskiego 

nastąpiła w 1967 roku – wtedy to Jordania stała się krajem goszczącym dla 77% palestyńskich 

uchodźców. Głównym czynnikiem powodującym tak duże zainteresowanie Palestyńczyków 

osiedleniem w tym państwie była okupacja Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy przez Izrael
16.  

                                                 
13The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East – Agenda Narodów 

Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie. 
14 PASSIA – Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs, Refugees Today, dostęp: 
http://www.passia.org/publications/bulletins/Refugees/Pal-Refugees.pdf (dostęp: 4.01.2014). 
15 Do 1967 roku dane, że dotyczące Zachodniego Brzegu wliczane są do jordańskich. 
16 Y. Shalabi, Highly-Skilled Migration in the Occupied Palestinian Territory (OPT): Socio-Political Perspectives, 
“CARIM Analytic and Synthetic Notes” 2010, nr 20, s. 3-5.  
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W 2003 roku, do obszarów najliczniej zamieszkiwanych przez uchodźców palestyńskich należał 

ponownie Zachodni Brzeg, Strefa Gazy, Syria oraz Liban (Wykres 3)17. 

 

Wykres 3. Rozmieszczenie Zarejestrowanych Uchodźców Palestyńskich w Krajach Arabskich  

w 2003 roku 

 
Źródło: PASSIA, dz. cyt. 

 

Według danych podanych przez UNWRA (stan na 31 grudnia 2016 roku), ponad  

5,2 milionów Palestyńczyków należy określić mianem uchodźców, z czego ponad 2,14 mln 

zamieszkuje Jordanię, niespełna 560 tysięcy – Syrię, a ponad 450 tysięcy – Liban. Ponadto szacuje 

się, że Terytoria Okupowane są schronieniem dla ponad 2,1 milionów palestyńskich uchodźców:  

z czego około 790 tysięcy przebywa na Zachodnim Brzegu a ponad 1,3 miliona zamieszkuje Strefę 

Gazy18 (Wykres 4).  

Wydział ds. Uchodźców Organizacji Wyzwolenia Palestyny twierdzi, że dane podawane 

przez UNWRA są zaniżone twierdząc, iż już w 1998 roku liczba palestyńskich uchodźców 

przekroczyła 5,1 miliona19
. Główny Urząd Statystyczny Palestyny podaje, że nacja palestyńska 

osiągnęła w 2010 roku poziom 11 milionów osób, z których połowa zamieszkiwała tereny 

palestyńskie i izraelskie
20. 

                                                 
17 PASSIA, dz. cyt. 
18 UNWRA, UNWRA in Figures, https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/ unrwa_in_figures 
_2016.pdf (dostęp: 21.06.2017). 
19 T. Chen, Palestinian Refugees in Arab Countries and Their Impacts, “Journal of Middle Eastern and Islamic Studies 

(in Asia)” 2009, nr 3, s. 44. 
20 The Palestinian Central Bureau of Statistics, Estimated Number of Palestinians in the World by Country  
of Residence, End Year 2010, www.pcbs.gov.ps/Portals/Rainbow/Documents/PalDis-POPUL-2010E.htm (dostęp: 

23.08.2013). 
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Wykres 4. Rozmieszczenie Zarejestrowanych Uchodźców Palestyńskich w Krajach Arabskich  

w 2016 roku 

 
Źródło: UNWRA, UNWRA in Figures, dostęp: 

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/unrwa_in_figures_2016.pdf (dostęp: 21.06.2017). 
 

Arabskie migracje do krajów europejskich z uwzględnieniem czynnika palestyńskiego 
Przemieszczanie się ludności z obszaru Maghrebu ku Europie, ma swe podłoże w ruchach 

migracyjnych mieszkańców francuskich obszarów kolonialnych (Algierii, Maroka, Tunezji, Libanu 

i Syrii) do Francji. Zakończenie II Wojny Światowej, spowodowało wzmożonym napływ ludności 

arabskiej, a wśród nich Palestyńczyków, Egipcjan i Sudańczyków, do Europy. Osoby te szukały  

na starym kontynencie przede wszystkim możliwości rozwoju zawodowego i zdobycia 

wykształcenia. W latach 60. ubiegłego wieku, można zauważyć falę migracji Marokańczyków. 

Chcieli oni żyć w godnych warunkach i cieszyć się swobodami politycznymi. To właśnie prawa 

polityczne wydają się determinantem napływu Arabów do Europy w latach 1960-199021. 

Na początku obecnego stulecia to właśnie z krajów Maghrebu przybywało najwięcej 

arabskich migrantów. Większość z nich stanowili Marokańczycy, Algierczycy oraz Tunezyjczycy. 

Szacuje się, że w 2000 roku w krajach OECD mieszkało 4,9 miliona osób urodzonych w krajach 

arabskich22
. Głównymi krajami goszczącymi stały się Francja, Włochy i Hiszpania.  

Według raportu OECD z 2013 toku, jedna z największych fal migrantów z państw arabskich 

wystąpiła w 2011 roku, wówczas ponad 840 tysięcy wybrało na miejsce pobytu Niemcy,  

350 tysięcy migrowało do Włoch, do Hiszpanii i Wielkiej Brytanii przybyło po 400 tysięcy Arabów 

(Wykres 5)23. 

 
                                                 
21 H. de Hass, dz.cyt, s. 147 - 148. 
22 J-Ch. Dumont, Immigrants from Arab Countries to the OECD: From the Past to the Future, Beirut 2006, s. 3. 
23 OECD, International Migration Database, www.stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MIG (dostęp:14.08.2013). 
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Wykres 5. Napływ Arabskich Migrantów do Europy w 2011 roku 

 
Źródło: OECD, International Migration Database, www.stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MIG  

(dostęp: 14.08.13) 
 

W 2011 roku, największa populacja Arabów zamieszkiwała Niemcy – 6,9 mln, Hiszpanię  

– 5,7 mln; Wielką Brytanię – 4,8 miliona, Włochy – 4,8 mln; Francję – 3, 8 mln; Szwajcarię  

– 1,8 miliona, Belgię – 1,1 miliona; Austrię - 970 tysięcy osób; Grecją – 750 tysięcy oraz Szwecję  

– 655 tysięcy (Wykres 6)
24. 

 

Wykres 6. Rozmieszczenie Arabskich Migrantów w Europie w 2011 roku 

 
Źródło: OECD, International Migration Database, www.stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MIG  

(dostęp: 14.08.2013) 
 

                                                 
24 Tamże. 
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Szacuje się, że w 2015 roku było ponad 34,6 miliona migrantów z obszaru MENA, około  

1/3 z nich przybyła do Europy (do której IOM zalicza także Turcję). Spośród krajów europejskich 

największą popularnością cieszyła się Francja, w której osiadło ponad 2,8 osób. Co drugi migrant  

z Północnej Afryki przybywał na stary kontynent, który został wybrany przez 22% osób z krajów 

Maghrebu oraz 17% z rejonu GCC25.  

Przyjmuje się, że w 2015 roku na terenie OECD zamieszkiwało ponad 120 milionów osób 

urodzonych poza tym rejonem, co oznacza, że w ostatnich latach w krajach OECD osiedla się 

rocznie rzesza ponad 4 milionów osób spoza tego obszaru
26

. Ostatni raport OECD donosi, że szczyt 

napływu migrantów jest już za nami, w pierwszym półroczu 2017 przybyło około 72 tysięcy 

migrantów. Jest to fala migracji zbliżona do tej z 2014 roku, ale już ponad 12 razy niższa niż 

odnotowana w 2015 roku27. 

Napływ Palestyńczyków do Europy zapoczątkowała Nakba28
. Początkowo niewielu 

Palestyńczyków osiedlało się w Europie, trzon stanowili ci, którzy wcześniej pracowali dla władz 

Mandatu Brytyjskiego oraz studenci. Mimo, iż rząd Zjednoczonego Królestwa dawał im prawo do 

wymiany palestyńskiego paszportu na brytyjski, niewielu zdecydowała się na ten krok. 

Palestyńczycy uważali swój pobyt na Wyspach Brytyjskich za tymczasowy. Na lata 60. XX stulecia 

przypada napływ kilkuset Palestyńczyków do Niemiec. Byli to głównie robotnicy, którzy posiadali 

jordańskie paszporty 
29

. Migracja palestyńska jest ściśle powiązana z polityka izraelską względem 

tej nacji. Palestyńczycy są zmuszeni do życia w diasporze głównie ze względu na: problemy 

związane z uzyskaniem prawa do pobytu (zmiany w statusie Palestyńczyków – z obywatela na 

obcokrajowca zamieszkującego wspomniane wyżej terytorium), odebranie Palestyńczykom prawa 

do swobodnego przemieszczania się, konfiskatę ziemi, gettoizację i segregację wymierzoną  

w ludność palestyńską, utrudniony dostęp do zasobów naturalnych (w tym wody) oraz usług, 

odmowa przez Izrael prawa do powrotu tysięcy mieszkańców Zachodniego Brzegu i Gazy
30.  

Nie jest możliwe podanie precyzyjnych danych statystycznych odnośnie liczby 

Palestyńczyków żyjących w Europie. Powodem takiej sytuacji, jest posiadanie przez nich różnych 

dokumentów lub też klasyfikowanie ich jako obywatela państwa, z którego przybyli ostatnio lub 

jako bezpaństwowców. Wykorzystując różne źródła, określono liczebność diaspory palestyńskiej  
                                                 
25 IOM, dz. cyt. 
26 OECD, International Migration Outlook, 2016, Paris 2016, s. 9-10. 
27OECD, International Migration Outlook, 2017, Paris 2017, s. 7. 
28 M. Bruneau, Diasporas, Transnational Spaces and Communities, [w:] Diaspora and Transnationalism: concepts, 
theories and methods, red. R. Bauböck, Th. Faist, Amsterdam 2010, s. 40. 
29 A. Shiblak, Reflections on the Palestinian Diaspora in Europe, “Refugee and Diaspora Studies” 2005, nr 2, s. 10. 
30 BADIL Resource Center for Residency and Refugee Rights, Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced 
Person 2013-2015, t. VIII, BADIL 2015, s.1-7; R. Shehadeh, From Occupation to Interim Accords: Israel And the 
Palestinian Territories, Hague 1997, s. 77-88. 
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w Europe na niespełna 200 tysięcy w 2001 roku. Największa populacja Palestyńczyków 

zamieszkiwała wówczas Niemcy – 80,000 i Skandynawię – 50,000. Ponad 20.000 członków 

diaspory palestyńskiej zamieszkiwało Wielką Brytanię; 12.000 – Hiszpanię; 5.000 – Francję;  

4.000 – Grecję. W pozostałych krajach europejskich zamieszkiwało 32.000 Palestyńczyków 

(Wykres 7)31. Aljazeera podała, że pół miliona palestyńskich uchodźców zamieszkiwało kraje  

Unii Europejskiej w 200932
, co wydaje się być spójne z danymi Głównego Urzędu Statystycznego 

Palestyny. Urząd szacował że w 2010 roku około 620 tysięcy Palestyńczyków mieszkało poza 

obszarem Bliskiego Wschodu33. 

 

Wykres 7. Rozmieszczenie Palestyńczyków w Europie w 2001 roku 

 
Źródło: A. Shiblak, Reflections on the Palestinian Diaspora in Europe, “Refugee and Diaspora Studies” 2005, nr 2,  

s. 10. 
 

Migracje a „drenaż mózgu” 
Zmagając się z trudnymi warunkami bytowymi, brakiem nadziei na poprawę, coraz więcej 

młodych, wykształconych Arabów postrzega opuszczenie swego państwa za najlepsze rozwiązanie 

biorąc pod uwagę swój rozwój i zapewnienie właściwego poziomu życia swojej rodzinie.  

Ta gotowość do migracji na stary kontynent została spowodowana załamaniem się rynku pracy  

w krajach Zatoki Perskiej34 oraz zapotrzebowaniem na pracowników w krajach Unii Europejskiej. 

                                                 
31 A. Shiblak, dz. cyt., s. 15. 
32 F. Al-Atraqchi, Interview: Palestinians in Europe, www.aljazeera.com/focus/2008/11/200811191638980749.html 
(dostęp: 15.08.2013). 
33 The Palestinian Central Bureau of Statistics, dz. cyt. 
34 P. Fargues, Arab Migration to Europe: Tends and Policies, “International Migration Review” 2004, nr 4,  
s. 1348-1371. 
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Przełom stulecia wykazał, że UE cierpi na brak siły roboczej
35. W 1999 roku występowało 

zapotrzebowanie na 850 tysięcy odpowiednio wykształconych pracowników, zwłaszcza w sferze 

nowych technologii. Deficyt ten sięgnął poziomu 1,7 mln osób w 2003 roku
36.  

Według raportu Silatech Index z 2010, prawie 1/3 młodych osób z obszaru MENA wyraziło 

ochotę na opuszczenie swojej ojczyzny. Osoby dobrze wykształcone postrzegają migrację jako 

szansę na rozwój zawodowy. Zatem można zauważyć swoisty drenaż mózgów w krajach arabskich 

i związany z nim także drenaż ducha przedsiębiorczości. Osoby decydujące się na migrację 

najczęściej spośród wszystkich krajów europejskich wybierają: Francję – 11% respondentów, 

Wielką Brytanię – 8% i Włochy – 5%37
. Według Raportu Silatech głównymi przyczynami 

opuszczania ojczyzny przez dobrze wykwalifikowanych pracowników są: czynniki ekonomiczne 

związane z poprawą warunków życia i możliwością rozwoju kariery zawodowej, polityczne  

(a wśród nich: potrzeba bezpieczeństwa, swobody obywatelskie oraz stabilność polityczna) oraz 

osobiste – takie jak potrzeba samorealizacji 38. 

 Badania przeprowadzone przez Palestyński Instytut Badań ds. Polityki Gospodarczej 

wskazują, że palestyńscy migranci napotykają trudności związane z uzyskaniem pracy  

i wynagrodzenia adekwatnym do swoich kwalifikacji. Są oni gotowi na powrót do kraju ojczystego 

w sprzyjających warunkach polityczno-ekonomicznych39
. Przyjmuje się, że dobrze wykształceni 

Palestyńczycy stanowią 25% palestyńskich migrantów opuszczających Terytoria Palestyńskie. Taki 

odpływ pracowników powoduje znaczne braki w kadrze na palestyńskich uniwersytetów oraz  

w instytucjach finansowych. Około 34% dobrze wykwalifikowanych Palestyńczyków związanych  

z sektorem zdrowia i edukacji migruje do Europy40 . 

 
Wnioski 

Wiek XXI przyniósł ze sobą wzmożone ruchy migracyjne wewnątrz i na zewnątrz świata 

arabskiego. Są one związane z niestabilną sytuacją w obszarze MENA. Należy zwrócić uwagę na 

napływ dobrze wykwalifikowanych Arabów do Europy (wśród nich oczywiście Palestyńczyków), 

których cechuje silne pragnienie osiągnięcia sukcesu i życia w dobrze rządzonym miejscu. 

                                                 
35 M. Mghari, Exodus of Skilled Labour: Magnitude, Determinants and Impacts on Development, [w:] Arab Migration 
in a Globalized World, Genewa 2004, s. 72. 
36 Tamże, s. 85. 
37 Gallup, Silatech, The Silatech Index: Voices of Young Arabs, www.silatech.com/docs/silatech-index/silatech-index-
june-09.pdf?sfvrsn=24 (dostęp: 12.06.2017).  
38 M. Mghari, dz. cyt., s. 83 - 84. 
39 A. Mataria, I. Abu Hantash, W. Amer, The “Brain Drain” in the Palestinian Society: with an Exploratory Study  
of the Health and Higher Education Sectors, Palestine Economic Policy Research Institute (MAS) 2008, s. 2. 
40 Y. Shalabi, dz. cyt., s. 3-5.  
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Społeczeństwo palestyńskie podąża według tych samych trendów migracyjnych, co inni 

mieszkańcy krajów arabskich. Jedyną, lecz niezwykle ważną, różnicę stanowi Nakba 

i związana z nią trauma wygnania. Inne przyczyny migracji wewnątrz i na zewnątrz regionu 

arabskiego są tożsame dla wszystkich Arabów a stanowią je czynniki ekonomiczne i polityczne, 

wśród których prym wiedzie potrzeba bezpieczeństwa oraz samorealizacji. 
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Kryzys migracyjny w Europie  

– różnica między uchodźcą a migrantem 
 
Streszczenie: W nawiązaniu do wydarzeń w Europie związanych z napływającymi falami uchodźców oraz problemami 

społeczno-politycznymi związanymi z ich rozmieszczeniem poniższy artykuł zostanie poświęcony współczesnemu 

kryzysowi migracyjnemu w Europie, a zwłaszcza wyjaśnieniu różnicy między uchodźcą a migrantem. Analizie poddane 

zostanie akty prawa międzynarodowego odnoszące się do kwestii uchodźców, jak również procedura ubiegania się o 

status uchodźcy.  
Słowa kluczowe: kryzys migracyjny, uchodźca, migrant, społeczeństwo 

 

Migration crisis in Europe – difference between refugee and immigrant  
Summary: Referring to recent events in Europe related to the influx of refugees and the socio-political problems 
surrounding their relocation, the following article will focus on the contemporary migration crisis in Europe, in 
particular the explanation of the difference between a refugee and a migrant. Analyzes will deal with international 
instruments dealing with refugee issues, as well as the procedure for applying for refugee status. 
Keywords: migration crisis, refugee, migrant, society 
 
 

 

Kryzys migracyjny, który współcześnie uwidocznił się na obszarze całej Europy, nie jest 

jedynie przyczyną napiętych sytuacji w Afryce i na Bliskim Wschodzie. To również 

nieprzemyślana polityka migracyjna państw członkowskich Unii Europejskiej, która funkcjonuje od 

kilkunastu lat. Między wszystkimi państwami Unii istnieje wyraźna różnica, zarówno w sprawie 

ochrony uchodźców, jak i kwestii dotyczących warunków ich przyjmowania. Różnice w polityce 

migracyjnej państw UE wynikają, m.in. z sytuacji ekonomicznej poszczególnych państw oraz  

z liczby przybywających migrantów do krajów Wspólnoty.  

 

Współczesny kryzys migracyjny w Europie 
Procesy migracyjne na Starym Kontynencie zachodzą od wielu lat. Jednakże obecny kryzys 

migracyjny przypomina ten z początku lat 90. XX wieku. Podobieństwa dotyczą przede wszystkim 

skali migracyjnej oraz liczby złożonych wniosków o azyl.  

Przyczyn powstawania procesów migracyjnych jest wiele, najczęściej dzielą się one na dwie 

kategorie: ekonomiczną i pozaekonomiczną. Przyczyny ekonomiczne związane są głównie z chęcią 

                                                 
1 lic. Radosław K. Urbański, student Bezpieczeństwa narodowego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim  
w Olsztynie, e-mail: radasx@gmail.com 
2 lic. Karolina Pirianowicz, studentka Bezpieczeństwa narodowego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim  
w Olsztynie, e-mail: karolina.pirianowicz@gmail.com 
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poprawienia warunków życiowych. Osoby migrujące z powodu przyczyn ekonomicznych zmieniają 

miejsce swojego pobytu na takie, gdzie łatwiej będzie im osiągnąć odpowiednie warunki bytowe. 

Natomiast pozaekonomiczne przyczyny procesów migracyjnych podzielić można na kilka 

podkategorii, wśród których wskazać można przyczyny: polityczne, religijne, społeczne, rodzinne 

itd.3  

Polityczne przyczyny migracji często wynikają z „wojny” toczonej na danym terenie,  

to zmiany granic politycznych lub powstanie nowego państwa. Zaś religijne są efektem 

prześladowań, a migracje społeczne spowodowane są chęcią zmiany środowiska społecznego,  

w którym funkcjonowano dotychczas
4
. Natomiast przyczyny rodzinne odnoszą się do zmiany 

miejsca zamieszkania, będące wynikiem tworzenia nowych rodzin. Ponadto istnieje wiele innych 

przyczyn migracji, które spowodowane mogą być różnymi warunkami, przykładem mogą być 

migracje będące skutkiem klęsk lub katastrof żywiołowych.  

 

Rys. 1. Rodzaje migracji 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Wymieniając przyczyny migracji należy wspomnieć również o ich rodzajach, które podzielić 

można na trzy kategorie, z czego każda jeszcze dzieli się na dwie podkategorie. Rodzaje migracji 

dzielimy na długość ich trwania – wyróżniamy tu migracje stałe oraz migracje okresowe. Migracje 

kierunkowe dzielimy na migracje zewnętrzne, które polegają na opuszczeniu swojego rodzimego 

                                                 
3 W. Mościbrodzki, Ruchliwość migracyjna i jej konsekwencje, http://www.wojmos.com/texts/politics/ 
Ruchliwosc%20migracyjna%20i%20jej%20konsekwencje.pl.pdf (dostęp: 27.06.2017). 
4 K. Błeszyńska, Dzieci obcokrajowców w placówkach oświatowych – perspektywa szkoły. Raport badań,  
Warszawa 2010.  
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kraju (często z przyczyn np. politycznych czy ekonomicznych) oraz migracje wewnętrzne, czyli 

ruchy ludności wewnątrz swojego kraju (występują zazwyczaj z przyczyn rodzinnych lub 

ekonomicznych). Ważnym elementem procesu migracji jest wskazanie czynnika decydującego  

o rodzaju migracji. Wyróżniamy tu czynniki przymusowe – mogą występować z przyczyn 

politycznych np. kiedy na danym terytorium toczone są walki, i grupy ludzi opuszczają te rejony, 

by uchronić swoje życie, albo z powodu zmiany granic państwa – przykładem mogą być 

przesiedlenia ludności polskiej z Kresów Wschodnich po II wojnie światowej. Do czynników 

decydujących zaliczamy również migracje dobrowolne – spowodowane one są zazwyczaj 

przyczynami ekonomicznymi, czyli poszukiwaniem przez człowieka nowego miejsca pracy oraz 

zamieszkania dla poprawienia swoich warunków życia.  

Współczesne procesy migracyjne, z którymi mamy do czynienia w Europie przedstawiane są 

w literaturze przedmiotu, jako trzy strumienie migracyjne. Pierwszy strumień dotyczy migracji  

z krajów rozwijających się do krajów rozwiniętych. Drugi występuje pomiędzy krajami wysoko 

rozwiniętymi, a trzeci to migracje z krajów rozwiniętych do krajów rozwijających się
5. Warto 

podkreślić, że migracje w znacznym stopniu oddziałują na gospodarkę oraz relacje społeczne.  

Dzisiejsze procesy migracyjne mają tendencję narastającą. Osoba migrująca swoje 

„przemieszczenie” usprawiedliwić może różnymi przyczynami, gdzie najczęściej wskazuje się 

poprawę warunków życiowych, co skutkuje poprawą sytuacji materialnej. Ponadto wciąż 

narastający postęp techniczny ułatwia pokonywanie dużych odległości, w krótkim okresie czasu. 

Jednakże decyzję o migracji nie kształtują jedynie wymienione przyczyny, ale także ułatwienia 

stwarzane przez państwa
6.  

 
Prawo międzynarodowe w kwestii ochrony uchodźców i migrantów 

Istnieje wiele wyspecjalizowanych agencji i biur pośrednictwa, które są łatwo dostępne dla 

wszystkich zainteresowanych osób. Ułatwieniem, dla przemieszczających się po Europie 

cudzoziemców są zniesione granice państw członkowskich Unii Europejskiej oraz prawo, 

ukształtowane w taki sposób, aby jak najlepiej pomóc osobom migrującym. 

Państwa członkowskie Unii Europejskiej są doskonałym przykładem na to, że zniesienie 

granic ułatwiło komunikację międzypaństwową, np. właśnie dzięki porozumieniu podpisanemu  

w Schengen. Natomiast w kwestii prawnej uregulowania wspólnotowe gwarantują migrantom wiele 

                                                 
5 Zob. Procesy migracyjne jako źródła szans i zagrożeń dla społeczności lokalnych, http://stosunki-
miedzynarodowe.pl/socjologia/1077-procesy-migracyjne-jako-zrodlo-szans-i-zagrozen-dla-spolecznosci-lokalnych 
(dostęp: 27.06.2017) 
6 Tamże.  
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praw funkcjonujących podczas ich pobytu poza granicami własnego kraju. Do takich praw 

zaliczamy prawo: wyjazdu z państwa ojczystego; wjazdu na terytorium przyjmującego państwa 

członkowskiego; pobytu na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego; dostępu do 

zatrudnienia; do równego traktowania przy wykonywaniu zatrudnienia; do równego traktowania  

w zakresie dostępu do przywilejów socjalnych; do świadczeń społecznych; uznawania kwalifikacji 

zawodowych; do wykształcenia; do pozostania w państwie przyjmującym po zakończeniu 

zatrudnienia7.  

Podejmując rozważania o prawie warunkującym kwestie procesów migracyjnych, należy 

wymienić kilka kluczowych aktów i dokumentów prawnych, dotyczących uchodźców i migrantów.  

Bardzo ważnym aktem prawnym jest Konwencja Genewska (dalej Konwencja) dotycząca 

statusu uchodźców z 1951 r. Konwencja ta, przedstawia istotną definicję uchodźcy (opisaną  

w dalszej części artykułu), jak również wskazuje, jakie działania są dozwolone, a jakie nie, przez 

państwa-strony owej konwencji. Wśród istotniejszych regulacji pranych, jakie określa Konwencja, 

należy wspomnieć zwłaszcza o nakazie traktowania uznanych uchodźców, tak samo, jak obywateli 

państwa przyjmującego w sprawie dostępu do systemu pomocy socjalnej. Kolejną ważną zasadą są 

zakazy karania uchodźców za zmuszenie do nielegalnego przekroczenia granicy
8.  

Kolejnym istotnym aktem prawnym jest Protokół Nowojorski z 1967 r.
9 To w nim państwa-

strony konwencji postanowiły znieść ograniczenia geograficzne i czasowe oraz przyjąć, że status 

uchodźcy będzie mogła uzyskać każda osoba, która opuściła swój kraj z obawy przed 

prześladowaniami, niezależnie od tego, kiedy wystąpiła taka sytuacja
10.  

W Polsce najwyższym aktem prawnym jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 

1997 r., w której odnaleźć można m.in. zapisy dotyczące migrantów. W tej ustawie zasadniczej 

zapisano, że cudzoziemcy uciekający przed prześladowaniami mogą ubiegać się o przyznanie 

statusu uchodźców
11.  

Kolejnym ważnym dokumentem omawiającym kwestię migrantów jest Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów  

i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku  

o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez 

                                                 
7 Tamże. 
8 Konwencja dotycząca statusu uchodźcy sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r., Dz.U. 1991 nr 119 poz. 515. 
9 Protokół dotyczący statusu uchodźców, sporządzony w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r., Dz.U. 1991  
nr 119 poz. 517. 
10 Akty i regulacje prawne, http://uchodzcy.info/infos/akty-i-regulacje-prawne/ (dostęp: 9.07.2017).  
11 Warto zaznaczyć, iż Konstytucja RP odsyła do ustawy oraz umów międzynarodowych dotyczących uchodźców, 

regulujących procedurę przyznania ochrony międzynarodowej. Informacje dotyczące cudzoziemców znaleźć można  
w rozdziale trzecim Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej; zob. tamże.  
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obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca
12

. Rozporządzenie to powszechnie jest znane jako 

„Rozporządzenie Dublin III”. Na podstawie tego dokumentu wiadomo, które państwo należące do 

UE powinno zająć się rozpatrzeniem wniosku cudzoziemca i ewentualnie, w razie uzasadnionej 

potrzeby, udzielić mu ochrony międzynarodowej na terenie Unii
13.  

W Polsce prócz Konstytucji, w poruszanej sprawie, istotne są zapisy ustaw, wśród których 

należy zwrócić uwagę zwłaszcza na Ustawię z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom 

ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej14. Ustawa ta jest najważniejszym i najbardziej 

szczegółowym aktem prawnym dotyczącym uchodźców, w którym zawarta została informacja  

o warunkach, jakie muszą zostać spełnione, aby nadany został status uchodźcy. W dokumencie tym 

zamieszczono również informacje odnośnie udzielanej ochrony uzupełniającej opartej na 

Konwencji Genewskiej oraz aktach pranych przyjętych przez UE. Zostały również przedstawione 

kryteria postępowania w kwestii udzielania ochrony międzynarodowej; wyszczególniono organy 

administracji zajmujących się sprawami cudzoziemców; opisano zasady przyznawania pomocy 

socjalnej dla osób objętych ochroną międzynarodową
15.  

Ustawa o cudzoziemcach z 2013 r.16 jest ważnym dokumentem dla osób, które ubiegają się  

o udzielenie pomocy międzynarodowej. Natomiast Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców 

ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej, dotyczy udzielanej pomocy socjalnej 

cudzoziemcom oczekującym na decyzję w sprawie ochrony międzynarodowej
17.  

Wszystkie wyżej wymienione akty prawne, dotyczące kwestii związanej z uchodźcami, jak 

również te dokumenty, które tą kwestię poruszają, ale nie zostały w artykule wymienione są bardzo 

ważne w bezpiecznym funkcjonowaniu cudzoziemców przebywających na obczyźnie.  

 

Różnica między uchodźcą a migrantem 
Omawiając kwestie współczesnego kryzysu migracyjnego należy wyjaśnić zasadniczą różnicę 

między uchodźcą a migrantem. I choć oba wymienione pojęcia często używane są jako synonim, to 

należy pamiętać, iż rozumowanie to jest błędne, ponieważ pomiędzy obiema definicjami istnieje 
                                                 
12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 

ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 

o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa 

trzeciego lub bezpaństwowca. 
13 Akty…, dz. cyt. 
14 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
Dz.U. 2003 nr 128 poz. 1176. 
15 Tamże. 
16 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Dz.U. 2013 poz. 1650.  
17 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wysokości 

pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej, Dz.U. 2016 poz. 311.  
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różnica, głównie w charakterze prawnym. Dlatego synonimiczne stosowanie tych pojęć może 

prowadzić do konfliktów dotyczących uchodźców i osób ubiegających się o nadanie tego statusu. 

Żeby dokładnie wyjaśnić różnicę występującą między uchodźcą a migrantem należy podać 

dokładną definicję obu pojęć.  

Pojęcie uchodźcy, jak wspomniano wcześniej, zostało dokładnie zdefiniowane w prawie 

międzynarodowym. Art. 1 Konwencji Genewskiej, uchodźcę definiuje, jako osobę przebywającą 

poza granicami swojego kraju ze względu na obawy związane z prześladowaniami na tle 

religijnym, rasowym lub narodowościowym, za należenie do danej grupy społecznej lub z powodu 

własnych przekonań politycznych, chcąc otrzymać ochronę i schronienie w państwie, w którym 

obecnie się przebywa
18

. Uchodźcy uciekają ze swoich państw często z powodu wybuchu wojny lub 

innej nagłej zmiany sytuacji politycznej zagrażającej jego bezpieczeństwu. Badacze migracji  

za uchodźcę uważają osobę przebywającą poza swoim krajem pochodzenia, z powodu obawy przed 

prześladowaniami, z powodu konfliktu, które wymagają ochrony międzynarodowej
19. Zdarza się, że 

uchodźcami są osoby, które miały bliską styczność ze śmiercią lub były poddawane nieludzkiemu 

traktowaniu – mowa tu o torturach, dlatego są osoby takie zostają uznani za uchodźców, właśnie ze 

względu na ich bezpieczeństwo. Są to osoby, w przypadku których odmowa azylu może mieć 

śmiertelne konsekwencje
20.  

Wielu autorów podkreśla, że wyjaśnienie terminu migrant jest dużo bardziej skomplikowanie 

niż uchodźcy. Wynika to z faktu, że migrant jest to osoba, która opuściła kraj swojego pochodzenia 

z różnych przyczyn, np. ochrony swojego życia, prześladowań albo z przyczyn ekonomicznych.  

W stosunkach międzynarodowych nie ma jednolitej prawnej definicji tego pojęcia, dlatego zarówno 

przez organizacje międzynarodowe, jak i środki masowego przekazu termin ten stosowany jest 

bardzo ogólnie, zwykle dla określenia zarówno osób przemieszczających się po za granice swojego 

państwa, jak i uchodźców.  

Dotychczas przeprowadzane badania statystyczne przez światowe organizacje zajmujące się 

procesami migracyjnymi, obejmują zazwyczaj migrantów, ale również osoby ubiegające się o status 

uchodźcy i uchodźców. Organizacje te korzystają wówczas z określenia „międzynarodowa 

migracja”
21.  

Należy zaznaczyć, że proces migracji zazwyczaj rozumiany jest jako proces dobrowolny, 

czyli opuszczanie granic swojej ojczyzny w poszukiwaniu lepszych warunków do rozwoju kariery 

                                                 
18 Konwencja dotycząca statusu uchodźcy…, dz. cyt., art. 1. ust. A pkt 3. 
19 Uchodźca czy migrant? Tłumaczymy różnice i wyjaśniamy ich sens, http://www.unhcr.org/pl/365-pl 
wiadomosci2016uchodzca-czy-migrant-tlumaczymy-roznice-i-wyjasniamy-ich-sens-html.html (dostęp: 10.07.2017).  
20 Tamże.  
21 Tamże.  
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zawodowej lub polepszenia swojego statusu finansowego. Uchodźcy, natomiast potrzebują 

ochrony, ponieważ dla własnego bezpieczeństwa nie mogą powrócić do swoich domów. Dlatego 

tak ważne jest rozróżnienie tych terminów, gdyż ich łączenie może osłabić wsparcie ze strony 

państw dających ochronę międzynarodową.  

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), czyli Wysoki Komisarz 

Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców w kwestiach związanymi z udzielaniem azylu oraz 

innymi sprawami związanymi z cudzoziemcami oddzielnie odnosi się do spraw związanymi  

z uchodźcami i migrantami, aby obydwu stronom zapewnić prawnie jak najlepsze i bezpieczne 

warunki życia po za granicami państwa, zwłaszcza ze szczególnym naciskiem na kwestie związane 

z uchodźcami i przestrzeganiem prawa międzynarodowego.  

Obecny kryzys migracyjny, z którym mamy do czynienia zwłaszcza na Starym Kontynencie, 

polega przede wszystkim na gwałtownym wzroście liczby migrantów, podróżujących do Europy 

m.in. przez Morze Śródziemne. Migranci często przemieszczają się, w celu uzyskania azylu, 

małymi statkami lub pontonami operowanymi przez przemytników.  

Liczba migrantów przybywających do Europy jest ogromna, a otwarte granice w państwach 

Unii Europejskiej ułatwiają im przemieszczanie się na terenie kontynentu. Działania te utrudniają 

służbom oraz instytucjom zajmującymi się cudzoziemcami, zidentyfikować każdą osobę 

przybywającą do Strefy Schengen z innego rejonu świata. 

Za początek kryzysu migracyjnego w Europie uznaje się 2015 r., ze względu na rekordowo 

dużą liczbę złożonych wniosków o azyl – 1,2 miliony.  

 

Tabela 1. Dane UNHCR z 2015 r. o migrantach, którzy dotarli do Europy 

Obywatele Procent 

Syryjczycy 49 

Afgańczycy 21 

Irakijczycy 8 
Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Leszczyński, Minister Waszczykowski wie, jak osiągnąć pokój  

w Syrii. Wyślijmy go tam!, https://oko.press/waszczykowski-wie-osiagnac-pokoj-syrii-wyslijmy-go/  
(dostęp: 10.07.2017). 

Według danym podanych przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw 

Uchodźców, wśród migrantów, którzy dotarli do Europy w 2015 r., znajdowali się przede 

wszystkim Syryjczycy – 49 procent, Afgańczycy – 21 procent oraz Irakijczycy – 8 procent22. 

Natomiast wnioski o azyl złożone zostały przede wszystkim w: Niemczech rekordowe 476 tysięcy, 
                                                 
22 A. Leszczyński, Minister Waszczykowski wie, jak osiągnąć pokój w Syrii. Wyślijmy go tam!, https://oko.press/ 
waszczykowski-wie-osiagnac-pokoj-syrii-wyslijmy-go/ (dostęp: 10.07.2017). 
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Szwecji, Austrii i na Węgrzech. Warto zaznaczyć, że na początku 2016 r. do wybrzeży Grecji 

przybyły kolejne 123 tysiące osób
23

. Dla porównania, w tym samym okresie, w 2015 roku, było ich 

zaledwie 4,6 tysiąca osób
24

. To pokazuje, że liczba osób migrujących z roku na rok znacznie 

wzrasta.  

Z danych opublikowanych na stronie internetowej uchodzcy.info, wynika, że wśród 

migrantów przybyłych do UE w 2015 r. 58 procent stanowili mężczyźni, 17 procent kobiety,  

a 25 procent dzieci. Tak znacząca liczba przybywających mężczyzn wynika z ryzyka ich 

przymusowego uczestnictwa w działaniach wojennych toczonych w ojczyźnie, co wiąże się  

z dużym ryzykiem śmierci. Natomiast spory odsetek dzieci w tym zestawieniu, to chęć zapewnienia 

im bezpieczeństwa. Wiele przybywających do Europy dzieci pozbawionych jest opieki, ponieważ 

straciły one woje rodziny podczas wojny lub rodziny nie mogły pozwolić sobie na transport 

wszystkich jej członków do innego kraju, wobec czego postanowili priorytetowo ratować swoje 

potomstwo. Warto również zaznaczyć, że dzieci, w porównaniu z dorosłymi, mają dużo większą 

szansę na uzyskanie azylu w Europie
25.  

 

Procedura ubiegania się o status uchodźcy 
Osoby opuszczające swój kraj ze względów bezpieczeństwa oraz ochrony własnego życia 

niemal od razu uważane są za uchodźców, dlatego nadanie statusu uchodźcy przez państwo 

przyjmujące jest jedynie formalną częścią sprawy w kwestii prawnej ochrony międzynarodowej 

takiej osoby.  

Procedura otrzymania statusu uchodźcy proces składający się z kilku etapów. Po pierwsze 

osoba przybywająca do państwa przyjmującego, powinna złożyć wniosek o udzielenie ochrony 

międzynarodowej. Wniosek ten składa się w Straży Granicznej, podczas przekraczania granicy.  

We wniosku oraz podczas rozmowy z funkcjonariuszami Straży Granicznej, należy wyjaśnić  

z jakiego powodu wniosek ten jest składany. Jeżeli cudzoziemiec zaznaczy, że obawia się powrotu 

do kraju swojego pochodzenia, służby graniczne zobowiązane są umożliwić złożenie takiego 

wniosku. Należy zaznaczyć, funkcjonariusze Straży Granicznej są pośrednikami przyjmowania 

wniosków o ochronę międzynarodową. Organem odpowiednim za rozpatrzenie takiego wniosku,  

w przypadku Polski, jest organ centralny – Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Ponadto podczas 

przeprowadzanej rozmowy, przy składaniu przez cudzoziemca wniosku o ochronę między-

narodową, osoba ta zobowiązana jest podać strażnikom przyczyny opuszczenia swojego państwa, 

                                                 
23 Jedynie w ciągu stycznia i lutego 2016 r. 
24 Obecny kryzys migracyjny, http://uchodzcy.info/infos/obecny-kryzys-migracyjny/ (dostęp: 10.07.2017). 
25 Tamże.  
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przedstawić swoją tożsamość. Zebrane informacje przekazywane są, wspomnianemu Szefowi 

Urzędu do spraw Cudzoziemców. Kolejnym krokiem jest „przekserowanie” cudzoziemca do 

ośrodka recepcyjnego. Obecnie w Polsce funkcjonują dwa takie ośrodki. Jeden mieści się  

w Podkowie Leśnej, w Dębaku pod Warszawą, a drugi w Białej Podlaskiej. Tam osoba ubiegająca 

się o „ochronę” poddawana jest m.in. badaniom lekarskim. Posiada również prawo do złożenia 

wniosku o udzielenie pomocy socjalnej na okres oczekiwania na udzielenie statusu uchodźcy.  

Po przebytych badaniach i złożeniu wniosku o pomoc socjalną, cudzoziemiec ma dwa wyjścia. 

Pierwsze to oczekiwanie na skierowanie do ośrodka pobytowego, w którym ma zagwarantowane 

zakwaterowanie, wyżywienie, jednorazową pomoc pieniężną albo bony na zakup odzieży i obuwia, 

naukę języka państwa przyjmującego – w tym wypadku Polski. Drugim wyjściem jest pobyt poza 

ośrodkiem. Wówczas osoba ta otrzymuje świadczenie pieniężne w wysokości 20 złotych na dzień, 

dla dwóch osób. A dla rodziny czteroosobowej lub większej świadczenie to wynosi 12,50 złotych. 

Kwota ta musi wystarczyć na wynajęcie mieszkania, opłacenie kursu języka państwa przyjmują-

cego oraz szeroko rozumianego utrzymania się.  

Całe postępowanie o ochronę międzynarodową powinno trwać nie dłużej niż sześć miesięcy, 

a średni czas oczekiwania na decyzję trwa około czternastu miesięcy. Należy jednak zaznaczyć, że 

przez pierwsze 6 miesięcy osoba ubiegająca się o ochronę nie ma prawa podjęcia żadnej pracy.  

Po długim okresie oczekiwania Szef Urzędu do spraw Uchodźców wydaje decyzję. Jeżeli 

decyzja jest pozytywna, wniosek oraz wszelkie informacje dotyczące danej osoby weryfikowane są 

przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), a następnie osoby, którym przyznano status 

uchodźcy mają prawo przystąpić do indywidualnego programu integracyjnego, trwającego rok. 

Dzięki uzyskaniu statusu uchodźcy, cudzoziemiec ma możliwość usamodzielnić się ekonomiczne 

oraz zintegrować się ze społeczeństwem. Jednak, jeśli decyzja jest negatywna, osoba ubiegająca się 

o status uchodźcy ma prawo odwołać się do Rady do Spraw Uchodźców, a jeśli wciąż decyzja ta 

będzie negatywna, cudzoziemiec ma obowiązek w ciągu 30 dni opuścić kraj, w którym obecnie 

przebywa26
. Cała procedura jest rozległa w czasie, ale na pewno pozytywne rozpatrzenie takiego 

wniosku, sprzyja osobom ubiegającym się o status uchodźcy oraz ochronę międzynarodową.  

Zakończenie 
Współcześnie, dzięki postępowi technologicznemu, rozwojowi cywilizacji, wyraźnie widać 

wzrost procesów migracyjnych, dlatego ważne jest aby w państwach przyjmujących zwracać uwagę 

na osoby potrzebujące wsparcia. Należy jednak pamiętać, aby udzielana pomoc była bezpieczna dla 

osób migrujących i szukających bezpiecznego schronienia w obcym dla siebie państwie, ale 

                                                 
26 Procedura uchodźcza, http://uchodzcy.info/infos/procedura-uchodzcza/ (dostęp: 15.07.2017). 
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również dla obywateli państw przyjmujących. Procesy migracyjne mogą przyczynić się do 

konfliktów wewnętrznych państwa. Dlatego przyjmując osoby potrzebujące pomocy, należy 

zapewnić bezpieczeństwo zarówno imigrantom, jak i obywatelom27. Pomóc w tym mogą przepisy 

prawa międzynarodowego oraz wewnętrzne, dotyczące cudzoziemców. Należy pokreślić rolę 

niezbywalnych praw człowieka, które w żadnym stopniu nie mogą być łamane. Ważna jest również 

edukacja mieszkańców państwa przyjmującego, uwrażliwianie ich na inne kultury, wyznania  

czy narodowości. Ponadto należy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa w kontaktach  

z cudzoziemcami. 
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Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Dz.U. 2013 poz. 1650.  
 
 
 

 

                                                 
27 W. Anioł, Migracje międzynarodowe a bezpieczeństwo europejskie, Warszawa 1992, s. 17. 
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Poczucie jakości życia i poczucie bezpieczeństwa rodzin migracyjnych 

we współczesnym świecie 
 

Streszczenie: Podstawowa jednostka społeczna, którą stanowi rodzina ulega nieustannym przeobrażeniom, 

powodującym powstawanie nowego typu rodzin. Współcześnie zainteresowanie badaczy budzą rodziny migracyjne  
– transnarodowe, których członkowie przebywają na terenie co najmniej dwóch różnych państw. Przyczyn takiego 

stanu jest wiele, ale jednym z najistotniejszych motywów wyjazdu za granicę jest chęć podjęcia tam pracy i polepszenia 

sytuacji materialnej rodziny, a tym samym chęć podniesienia jakości jej życia na wyższy poziom, co skutkuje wzrostem 
poczucia bezpieczeństwa członków rodziny. Próba analizy wskazanych obszarów problemowych podjęta została na 

łamach artykułu. 
Słowa kluczowe: rodzina, migracja, jakość życia, bezpieczeństwo 

 

Feeling the quality of life and sense of security of migrant families in the modern world 
Summary: The basic social unit, which is the family, is constantly transformed, resulting in the emergence of a new 
family type. Today, researchers are interested in migrant-transnational families whose members reside in at least two 
different countries. The reasons for this state are many, but one of the most important motives for traveling abroad is the 
desire to work there and improve the family's financial situation, and thus the desire to improve the quality of her life to 
a higher level, resulting in increased family members' sense of security. An attempt was made to analyze the problem 
areas identified in the article. 
Keywords: family, migration, quality of life, security 
 

 

Wstęp 
 Rodzina stanowi powszechnie znaną, najważniejszą jednostkę społeczną, której kształt ulega 

przeobrażeniom wraz ze zmianami zachodzącymi w życiu społecznym. Na przestrzeni wieków 

znaczącej zmianie ulega przede wszystkim system wartości rodziny. Współcześni ludzie dążą do 

osiągnięcia wysokiego poziomu życia, nie tylko rodzinnego, ale także zawodowego. Osiągnięcie 

wysokiego poziomu życia często związane jest z wyjazdem za granicę, który powoduje powstanie 

nowego typu rodziny – rodziny migracyjnej, której członkowie przebywają na terenie dwóch 

różnych państw, prowadząc wspólne gospodarstwo domowe. Rodziny migracyjne można 

scharakteryzować jako żyjące oddzielnie, ale poszczególni członkowie tych rodzin pozostają  

w bliskich relacjach poprzez wytworzenie silnych więzi emocjonalnych. 

Wszelkie dążenia człowieka do dobrego życia zmuszają go do zastanowienia się nad jego 

jakością. Podnoszenie bądź utrzymanie jakości życia na dotychczasowym poziomie nadaje życiu 

sens. Zadaniem pedagogów jest wspieranie człowieka w doświadczaniu sensu życia,  

                                                 
1 mgr Katarzyna Nosek, doktorantka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, e-mail: 
katarzyna.nosek@onet.eu 
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w rozwiązywaniu kryzysów i poszukiwaniu celów życiowych. Wszechstronny rozwój człowieka 

obejmuje tworzenie nowych możliwości rozwoju, a tym samym stałe podnoszenie jakości życia na 

wyższy poziom. T. Tomaszewski wskazuje na różnorodne kryteria tej jakości: bogactwo przeżyć 

subiektywnych, poziom świadomości i aktywności, twórczość dającą wartościowe efekty oraz 

przyjazne współuczestnictwo w życiu społecznym człowieka. Życie pełne wrażeń, przeżyć zarówno 

poznawczych, jak i uczuciowych. Kształtowanie jakości życia człowieka według J. Kuźmy polega  

z kolei na kreowaniu wizji nowego człowieka jako wartości podstawowej. Pełny rozwój człowieka 

możliwy jest zaś wtedy, gdy jest procesem ciągłym. Pedagogiczna koncepcja jakości życia zakłada, 

że człowiek może osiągnąć pełną wartość, radość życia i wysoką jego jakość poprzez nieustanne 

doskonalenie samego siebie i poprzez swój rozwój. W pedagogice jakość życia rozumiana jest jako: 

„poczucia życiowej satysfakcji, wyrażanej możliwością kształtowania wielowymiarowego rozwoju 

i autokreacji człowieka oraz realizacji jego aspiracji i celów życiowych zgodnie z przyjętymi 

wartościami i oczekiwaniami, przy uwzględnieniu materialnych elementów statusu społecznego”. 

Bezpieczeństwo natomiast zalicza się do egzystencjalnych potrzeb jednostek i grup społecznych.  

Ze społecznego punktu widzenia pojęcie to związane jest z życiem osoby ludzkiej  

w społeczeństwie, które szanuje prawa jednostki i stwarza instytucjonalne warunki zabezpieczające 

te prawa2
. Bezpieczeństwo w czasach wielkich przemian społecznych nie jest jednak zjawiskiem 

jednorodnym. Składa się na nie wiele różnorodnych czynników, które podlegają ocenie,  

na przykład pod kątem zapewnienia potrzeb człowieka związanych ze zdrowiem, wykształceniem, 

kulturą czy jakością życia. Bezpieczeństwo społeczne i jakość życia stanowią więc dwie kategorie 

w życiu człowieka ściśle ze sobą związane. 

 
Teorie analizy funkcjonowania rodziny i jej jakość życia 

Wieloaspektowość funkcjonowania rodziny powoduje znaczna złożoność przedmiotu analiz 

badawczych. Wymaga ona wielostronnego podejścia i adekwatnego traktowania problematyki. 

Ogólny metodologiczny model analizy rodziny zaproponował Zbigniew Tyszka. Model analizy 

rodziny jako grupy, instytucji, mikrosystemu społecznego i wspólnoty
3. Zdaniem tego autora: 

„Rodzina ma swe istotne odniesienia do zewnętrznych w stosunku do niej układów społecznych  

– ze społeczeństwem globalnym włącznie, podlega zewnętrznym wpływom i sama na zewnętrzny 

świat społeczny wpływa, pozostając z nim w nieustannej interakcji, a także ulegając przemianom 

wraz z przemianami społeczeństwa globalnego i jego struktur”
4. Jest to klasyczne socjologiczne 

                                                 
2 T. Biernat, J. Gierszewski, Poczucie bezpieczeństwa społecznego młodzieży w małym środowisku, Toruń 2013, s. 17. 
3 Z. Tyszka, System metodologiczny poznańskiej szkoły badań socjologicznych nad rodziną, Poznań 1997, s. 32. 
4 Tamże, s. 31. 
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ujęcie rodziny. Zdaniem Tadeusza Michalczyka jest to podejście niewystarczające i jednostronne
5. 

Proponuje on nadać badaniom nad rodziną charakter interdyscyplinarny i wywodzić je z teorii 

indywidualnego wyboru. W proponowanej przez T. Michalczyka strategii badawczej rodzina 

traktowana jest jako wewnętrznie zróżnicowana całość i system indywidualnie rozwiązywanych 

dylematów reprodukcji życia w sferze biologicznej, demograficznej, społecznej i ekonomicznej. 

 Pedagogika rozpatruje rodzinę jako grupę wychowawczą, w której na bazie stosunków 

małżeństwa i pokrewieństwa kształtują się relacje wychowawcze. Podejmuje refleksję nad rodziną, 

jako środowiskiem życia człowieka, a przede wszystkim skupia się na środowisku wychowawczym 

tworzonym przez rodzinę. Kategoria środowiska umożliwia wieloaspektowe ujęcie rodziny,  

jako kategorii pedagogicznej6. Rodzina jest instytucją, grupą społeczną, środowiskiem 

wychowawczym, a przede wszystkim systemem, w którym ma miejsce oddziaływanie na siebie 

wszystkich jego członków. Członkowie rodziny stanowią dla siebie wzajemny układ odniesienia, są 

źródłem wzorów zachowań, aktywności, postaw, a także informacji na temat akceptowanych  

w rodzinie wartości
7
. Każdy system rodzinny ma określoną strukturę i organizację, na którą 

składają się relacje pomiędzy poszczególnymi elementami. Pierwotne podsystemy wchodzące  

w skład rodziny to: subsystem małżeński, rodzicielski i rodzeństwa. Stopień zaangażowania 

poszczególnych członków rodziny w realizację tych podsystemów decyduje o jakości życia 

małżeńskiego i rodzinnego
8
. Realizacja założeń wynikających z teorii systemowej rodziny stanowi 

istotne uwarunkowanie jakości funkcjonowania małżeństwa/ rodziny. Jakość ta oznacza realizację 

na odpowiednim poziomie ważnych wymiarów osobowości, głównie w ramach interakcji 

interpersonalnych. 

 
Poczucie jakości życia i poczucie bezpieczeństwa w perspektywie pedagogicznej 

Poczucie jakości życia – quality of life ma stosunkowo krótki rodowód. Pojawiło się po raz 

pierwszy po II wojnie światowej w Ameryce Północnej i początkowo kojarzone było wyłącznie  

z materialnymi aspektami ludzkiego życia, a dopiero później poszerzono je o wartości 

niematerialne, takie jak: edukacja, szczęście, wolność, zdrowie. Poczucie jakości życia omawiane 

jest przede wszystkim w orientacji humanistycznej i opiera się na założeniu, iż konkretna osoba 

potrafi najlepiej ocenić własną sytuację życiową. Proces oceniania dotyczy zróżnicowanych 

                                                 
5 T. Michalczyk, Rodzina jako sfera racjonalnego wyboru, [w:] Rodzina polska u progu XXI wieku, red. H. Cudak, 
Łowicz 1997, s. 38. 
6 S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Pedagogika rodziny, obszary i panorama problematyki, Toruń 1997, s.30. 
7 M. Tyszkowa, Jednostka, a rodzina: interakcje, stosunki, rozwój, [w:] Psychologia rozwoju człowieka,  
red. M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa, Warszawa 1996, s. 124-150. 
8 M. Plopa, Psychologia rodziny: teoria i badania, Kraków 2004, s. 52. 
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elementów, będących wskaźnikami poczucia jakości życia. Obejmuje najczęściej cztery ich grupy: 

sprawność fizyczną, samopoczucie fizyczne, dobrostan psychiczny i funkcjonowanie społeczne. 

Coraz więcej uwagi kieruje się w badaniach ku temu, jak osoby badane subiektywnie odczuwają 

jakość życia. Poczucie jakości życia obejmuje pewną globalną ocenę funkcjonowania człowieka  

i własnych możliwości w określonej sytuacji i środowisku . Osoby o podobnych warunkach 

materialnych i bytowych często cechuje różna subiektywna ocena jakości ich życia. Znaczący  

dla subiektywnej oceny jakości życia jest udział czynników podmiotowych, wiążących się  

z osobistym wartościowaniem oraz odniesieniem do sensu egzystencji. Subiektywnie odczuwana 

jakość życia to rezultat wewnętrznych procesów wartościowania różnych sfer życia i życia jako 

całości, jest pochodną refleksji nad własnym życiem. To indywidualna reakcja na doświadczenia 

życiowe czy też doświadczanie satysfakcji z własnego życia. Wartościowanie życia, poczucie jego 

sensu jest mocno związane ze społecznym doświadczeniem konkretnej osoby, jej osobowością, 

akceptacją siebie, samooceną i poczuciem własnej wartości. Obiektywny aspekt jakości życia i jego 

subiektywny wymiar są jak naczynia połączone – wzajemnie ze sobą sprzężone. Poprawa  

w którymkolwiek aspekcie zadziała na ten drugi. Nie dzieje się to w sposób automatyczny.  

Na jakość życia składają się ogólne samopoczucie, możliwość samorealizacji i pozytywne 

zaangażowanie społeczne odczuwane przez jednostkę. Jest ona zatem kategorią o wielu wymiarach, 

uzależnioną od ich subiektywnego odbioru, przeżywania i wartościowania. 

W nauce kategoria pojęciowa jakość życia służy głównie ustaleniu odpowiedzi na pytanie, co 

leży u podstaw wartościowej, satysfakcjonującej egzystencji. Zdaniem B. Gałęskiego o ile poziom 

życia odnosi się do stopnia zaspokajania potrzeb, o tyle jego jakość – do sposobu ich zaspokajania. 

Jakość życia badana jest za pomocą różnych wskaźników, związanych z warunkami: 

środowiskowymi, ekonomicznymi i psychologicznymi9. W ostatniej z wymienionych kategorii na 

uwagę zasługują potrzeby, a przede wszystkim: potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba samorealizacji, 

potrzeba utrzymania równowagi psychicznej, potrzeba uznania społecznego. W definicji jakości 

życia sugeruje się subiektywną ewaluację życia jako całości bądź też jej komponentów, takich jak 

kontakty społeczne, zabezpieczenie finansowe czy też zadowolenie z wykonywanego zawodu. 

Wyróżniono czynniki wpływające na jakość życia osób w okresie późnej dorosłości: fizyczne, 

emocjonalne, intelektualne i społeczne funkcjonowanie, satysfakcja życiowa, postrzeganie zdrowia, 

status ekonomiczny, funkcjonowanie seksualne, witalność, energia i sposób spędzania wolnego 

czasu. Na poziom poczucia jakości życia wpływa także poczucie sensu życia
10

. Człowiek nadaje 

                                                 
9 B. Gałęski, Styl i jakość życia – próba systematyzacji pojęć, „Studia Socjologiczne” 1997, nr 1, s. 44-47. 
10 W. Poznańska, Alternatywny styl życia a proces samorealizacji u młodzieży, [w:] Wybrane problemy edukacji  
i wychowania dorosłych w okresie przekształceń ustrojowych, red. T. Aleksander, Kraków 1996, s. 48. 
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różne znaczenia wydarzeniom, miejscom, osobom, przedmiotom i przeżyciom. Uznaje się, że sens 

życia jest fundamentalnym czynnikiem ludzkiej egzystencji. Każdy człowiek może go odkryć  

i poznać, choć dla każdego sens życia może być inny. Sens życia według Frankla wiąże się przede 

wszystkim z ogromną siłą egzystencjalną człowieka do konfrontowania się z przeciwnościami  

i codziennymi wyzwaniami11
. Niektórzy badacze definiują sens jako spójność życia, inni wiążą go  

z ukierunkowaniem na cele, a jeszcze inni opisują go jako odkrycie ontologicznego znaczenia  

z punktu widzenia osoby doświadczającej. „Pojęcie poczucia sensu życia odwołuje się do ujęcia 

statycznego, określającego subiektywny stan psychiczny konkretnej osoby związany  

z odczuwaniem podmiotowej satysfakcji z życia. Stan ten wynika z osiągania stawianych sobie 

celów
12

”.  

Ważnym zagadnieniem podlegającym analizie naukowej związanym z sensem i znaczeniem 

ludzkiego życia jest temat źródeł oraz przestrzeni, w których można go odkrywać. Aktualnie 

dostrzega się coraz więcej badań w tym zakresie. Baumeister wyróżnia cztery potrzeby będące 

źródłami sensu
13

. Po pierwsze cele życiowe – rzeczywistości, które pragnie się osiągnąć  

w przyszłości. Po drugie wartości – czynnik decydujący o tym, co człowiek postrzega jako dobre,  

a co jako złe. Trzecią potrzebą wiążącą się z sensem i znaczeniem życia jest poczucie skuteczności 

– wiara, że można coś uczynić i zmienić. Bez tego czynnika znaczenie życia byłoby tylko pasywną 

energią, która nie przekładałaby się na moc działania. Ostatni element to poczucie własnej wartości 

– przekonanie, że jest się osobą dobrą i wartościową. Ta wielość źródeł sensu i znaczenia życia 

zabezpiecza jednostkę przed poczuciem bezsensu i apatią. Lamberta wraz z innymi badaczami 

wskazują, że rodzina jest jednym z najsilniejszych źródeł generujących poczucie sensu życia  

w życiu młodego człowieka, ten wymiar wyprzedza nie tylko przyjaźń, ale także aspekt religijności, 

wolę osiągania, troskę o rozwój osobisty, poczucie wartości bądź sprawiedliwości czy w końcu 

pomoc innym14.  

Konkludując, poziom jakości życia uzależniony jest od oczekiwań indywidualnych  

i społecznych, od rodzaju aktywności jednostki i jej wyborów życiowych. Wszystkie te cechy mają 

wpływ na samoocenę człowieka i jego samorealizację. W połączeniu z przestrzenią życiową 

człowieka podsystem ten wywiera wpływ na poczucie sensu życia, a ten z kolei na poczucie jakości 

życia. Zwolennicy nurtu interakcyjnego wyrażają przekonanie, iż jakość życia jednostki jest 

                                                 
11 Z. Formella, Życie jako zadanie. Viktor Frankl w setną rocznicę urodzin, „Seminare” 2006, nr 23, s. 385-401. 
12 J. Życińska, M. Januszek, Test Sensu Życia, [w:] „Analiza psychometryczna. Czasopismo Psychologiczne” 2011,  
nr 1, s. 31-48.  
13 R. F. Baumeister, Meanings of life, New York 1991, s. 23. 
14 N. Lamberta, Stillmanb N.M., Family as a salient source of meaning in young adulthood, “The Journal of Positive 

Psychology” 2010, nr 5, s. 367-376. 
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wynikiem przenikania się indywidualnych, subiektywnych ocen własnego życia (poczucia jakości 

życia) z ogólnymi jego wymiarami, charakterystycznymi dla wszystkich ludzi, lub dla większej 

zbiorowości
15

. Ogólnym wymiarem związanym z życiem ludzkim, podobnie jak jakość życia jest 

także poczucie bezpieczeństwa społecznego. Bezpieczeństwo społeczne jest naturalną  

i podstawową wartością, a przedmiotami jego wartościowania będą najczęściej stosunki społeczne, 

stan zaspokojenia potrzeb i ocena instytucji społecznych. Wartość bezpieczeństwa społecznego 

określa się jako sumę indywidualnych bytów, którym otoczenie stwarza bezpieczną możliwość 

zaspokajania potrzeb i rozwoju przy zachowaniu podstawowych praw jednostek oraz podnoszeniu 

jakości życia16
. Do głównych celów bezpieczeństwa społecznego zaliczyć można zabezpieczenie 

przed17
: niedostatkiem i niemożnością zaspokojenia podstawowych potrzeb, utratą dochodów  

w przypadku choroby, bezrobocia, inwalidztwa czy też starości, utratą wolności powstałą wskutek 

niedostatku materialnych środków utrzymania.  

Egzystencja ludzka zawsze ma miejsce w konkretnym mikroświecie, który składa się 

zarówno z elementów bezpiecznych, jak i tych niebezpiecznych. Układ i jakość tych czynników  

w dużej mierze determinują jakość życia ludzkiego oraz jego szanse rozwojowe
18

. Im wyższe więc 

poczucie bezpieczeństwa, tym wyższa jakość życia ludzkiego.  

 

Jakość życia rodzinnego w kontekście społecznym 
Społeczny kontekst oceny jakości życia rodzinnego wiąże się z teorią systemową. Każda 

rodzina w cyklu swojego istnienia przechodzi przez szereg etapów, a przechodzenie do każdego 

kolejnego etapu życia rodzinnego powoduje zmiany. Zachodzące w rodzinie przekształcenia wiążą 

się z koniecznością nabywania przez poszczególnych członków rodziny nowych doświadczeń  

i umiejętności, a także z koniecznością przystosowywania się do zmieniających się sytuacji
19. 

Pojawiające się w życiu człowieka sytuacje wiążące się z koniecznością zmian, wpływają na ocenę 

własnego życia, a także na ocenę funkcjonowania całego systemu rodzinnego. Zgodnie  

z założeniami teorii systemowej zmiana w ocenie jakości życia rodzinnego może być wynikiem
20: 

- zmian strukturalnych, które zaistniały w systemie rodzinnym; 

- rozluźnienia więzi rodzinnych; 

                                                 
15 Tamże. 
16 J. Gierszewski, Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Warszawa 2013, s.73-74. 
17 M. Księżopolski, Bezpieczeństwo społeczne i jego zagrożenia, [w:] Polityka społeczna w okresie przemian,  
red. A. Piekara, J. Supińska, Warszawa 1985, s.20. 
18 T. Biernat, J. Gierszewski, Poczucie bezpieczeństwa społecznego młodzieży w małym środowisku, Toruń 2013, s. 30. 
19 T. Rostowska, Rozwojowe aspekty jakości życia rodzinnego, [w:] Jakość życia rodzinnego. Wybrane zagadnienia, 
red. T. Rostowska, Łódź 2006, s. 17. 
20 Tamże, s. 17. 



POLITYCZNO-SPOŁECZNE DYLEMATY I WYZWANIA WE WSPÓŁCZESNEJ 

POLSCE
 _______________________________________  _______________________________________  
 

80 
 

- zacieśnienia więzi rodzinnych; 

- zmian dotyczących przepuszczalności granic w podsystemach rodzinnych; 

- zmian w zakresie ról pełnionych w rodzinie; 

- zmian w zakresie komunikowania się. 

O poczuciu szczęścia i zadowolenia w rodzinie, a tym samym o wysokiej ocenie jakości życia 

rodzinnego, stanowią więzi rodzinne. We właściwie funkcjonującej rodzinie więzi te są serdeczne 

bezinteresowne, oparte na miłości i wzajemnej akceptacji. Te poprawne relacje umożliwiają także 

jednostce nabywanie właściwych postaw prospołecznych. Niepokój budzą sytuacje kryzysowe, 

pojawiające się w rodzinach, ponieważ wpływają na negatywną ocenę jakości życia, zarówno  

w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym.  

Doniosłą rolę w funkcjonowaniu systemów rodzinnych pełnią granice, mające pewien sposób 

przepuszczalności, który rzutuje na sposób społecznego funkcjonowania członków rodziny, na styl  

i zakres komunikacji wewnątrzrodzinnej, a tym samym na jakość życia rodzinnego. Ocena jakości 

życia rodzinnego w wymiarze podmiotowym, jak również w wymierzę społecznym, zależy od 

stopnia satysfakcji z pełnionych przez jednostkę ról społecznych, a zwłaszcza poprzez odniesienie 

do struktury i reguł obowiązujących w systemie rodzinnym. Skuteczna realizacja ról życiowych 

wyznaczana jest z jednej strony przez możliwości indywidualne jednostki, uwarunkowane  

w znacznym stopniu płcią, wiekiem, pozycją w systemie rodzinnym czy też predyspozycjami 

jednostki. Zaangażowanie człowieka w realizację wielu ról życiowych o wysokiej jakości ma duże 

znaczenie poznawcze i stanowi najbardziej efektywny predyktor rozwoju i jakości życia. 

 

Jakość życia rodzin migracyjnych 

 Odniesienie migracji do życia rodzinnego, a zwłaszcza do jakości życia rodzinnego, nie jest 

zadaniem łatwym. Analiza doświadczenia migracji w perspektywie funkcjonowania rodziny,  

a także realizowania ról rodzicielskich, prowadzona jest także w kontekście zjawiska 

transnarodowości. Konsekwencją migracji jest bowiem powstawanie nowego typu rodziny, którym 

jest rodzina migracyjna, współcześnie określana mianem rodziny transnarodowej. Rodzina 

transnarodowa to „rodzina, której kluczowi członkowie znajdują się w co najmniej dwóch 

państwach”
21

, lub „podzielone gospodarstwo domowe, w którym jeden z partnerów mieszka  

z dziećmi w jednym kraju, podczas gdy drugi – w innym22
”. Analizy badawcze ukazują, że rodziny 

                                                 
21 R.S. Parrenas, Servants of Globalization. Women, Migration and Domestic Work, Standford 2001, p. 80. 
22 M.W. Chee, Taiwanese American Transnational Families. Women and Kin Work, New York 2005, p. 25. 



POLITYCZNO-SPOŁECZNE DYLEMATY I WYZWANIA WE WSPÓŁCZESNEJ 

POLSCE
 _______________________________________  _______________________________________  
 

81 
 

te muszą sobie radzić z wielonarodowościową moralnością, tożsamością, a przede wszystkim ze 

zróżnicowaniem przestrzennym, wykraczającym poza granice ojczystego kraju
23.  

 Dorota Gizicka dokonała analizy jakości życia rodzin migracyjnych, która wymagała 

całościowego ujęcia tego zjawiska. Za istotne elementy w tym procesie autorka badań uznała 

strukturę rodziny, strukturę migracji, a więc czas jej trwania, odległość kraju migracyjnego, osobę 

samego migranta i pełnione przez niego role w rodzinie
24. 

 Jednym z elementów składających się na jakość życia rodzin migracyjnych są relacje 

pomiędzy małżonkami. Krystian Wojaczek w analizach relacji małżeńskich wyróżnia trzy aspekty 

więzi małżeńskiej: poznawczy, emocjonalny i działaniowy
25. Autor ten stwierdza na podstawie 

prowadzonych przez siebie badań, że migracja wprowadza istotne zmiany w więź małżeńską. 

Migracja powoduje przede wszystkim obniżenie poczucia własnej wartości u małżonków, poza tym 

nie wygasa uczucie miłości, ale pojawia się tęsknota, osamotnienie, złość skierowana w stronę 

partnera26
. Spada także poziom fascynacji współmałżonkiem i czułości wobec drugiej osoby. 

Pojawiają się zmiany także na gruncie komunikacji.  

Migracja powoduje zaprzestanie kontaktu bezpośredniego i chociaż małżonkowie 

wypracowują alternatywne sposoby porozumiewania się to są one znacznie uboższe. W trakcie 

trwania dłuższej migracji może także dojść do odzwyczajenia się od bliskości fizycznej
27.  

Nie mniej jednak sytuacja migracji zapewne jest łatwiejsza do zaakceptowania przez dorosłych, 

którzy wspólnie podejmują tę decyzję i są jej inicjatorami niż przez dzieci. Najczęstszym powodem 

migracji jest chęć podniesienia jakości życia rodziny poprzez podjęcie pracy zarobkowej poza 

granicami kraju. Nie mniej jednak jest to powód niezrozumiały dla dzieci, zwłaszcza tych 

młodszych. Migracja może prowadzić do rozpadu więzi małżeńskich, a nawet rozpadu rodziny, ale 

najczęściej jeśli dochodzi do tego typu sytuacji to nie są one skutkiem nie samej migracji, ale 

sytuacji w rodzinie, która miała miejsce jeszcze przed rozpoczęciem migracji
28.  

Kolejnym istotnym czynnikiem analizy jakości życia rodzinnego rodzin migracyjnych są 

relacje rodzicielskie, ujmujące perspektywę rodzica i perspektywę dziecka. Istnieją dwie 

perspektywy badawcze analizujące relacje rodzicielskie. Model funkcjonalno-strukturalny zakłada, 

że oddzielenie przestrzenne jednego z rodziców powoduje zawieszenie wypełniania jego funkcji  

                                                 
23 D. Gizicka, Jakość życia rodzin migracyjnych, [w:] Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia  
i wyzwania, red. A. Jabłonski, M. Szyszka, D. Gizicka, Lublin 2014, s. 154. 
24 Tamże, s. 155. 
25 K. Wojaczek, Więź małżeńska w sytuacji rozłąki z przyczyn ekonomicznych, Opole 2007, s. 100. 
26 Tamże. 
27 Tamże, s. 142. 
28 J.M. Młyński, W. Szewczyk, Rodzina wobec dylematów migracji zarobkowej. Badania i analizy, Warszawa 2012,  
s. 60-61. 
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i prowadzi do destrukturyzacji rodziny. Model interpretatywny uwzględnia przeobrażenia 

pełnionych przez rodzica przebywającego na migracji funkcji, ale nie ich zanik
29. Drugi model 

analizy przyjmuje paradygmat transnarodowości i nie uznaje rodziny migracyjnej jako rodzinę 

niepełną. Analizie w tym przypadku poddane zostaje transnarodowe rodzicielstwo. Odmienny jest 

rzecz jasna sposób sprawowania rodzicielstwa na odległość przez kobiety i odmienny przez 

mężczyzn. Ojcostwo migracyjne ma znacznie dłuższą tradycje niż migracyjne macierzyństwo. 

Ojcowie migrujący nadal pełnią przypisaną sobie przez społeczne tradycje funkcje żywiciela 

rodziny. Odmienna sytuacja pojawia się w przypadku matek, które udając się na migracje stają się 

także obok ojców żywicielkami rodziny, ale przy tym muszą jeszcze wypełniać funkcje opiekuńcze 

nad dzieckiem, a więc ich macierzyństwo ulec musi całkowitej transformacji. Matki wchodzą  

w rolę „intensywnego macierzyństwa”, które i tak okazuje się niewystarczające, ponieważ dzieci 

tęsknią za ich obecnością i potrafią mieć do nich pretensje z powodu wyjazdu30.  

Rodzicielstwo na odległość wzbudza wiele dyskusji i kontrowersji co do społecznych 

skutków pozostawiania dzieci przez rodziców. Temat ten stał się popularny wśród badaczy życia 

społecznego, demografów, ekonomistów i polityków. Zainteresowanie nim świadczy o dużej wadze 

tego problemu.  

Migracja nie jest czynnikiem, który w sposób nieuchronny doprowadza do dysfunkcji 

rodziny, ale z pewnością jest czynnikiem ryzyka. Wiele rodzin migracyjnych doświadcza trudności 

związanych z sytuacją migracyjną, ale trwałość reakcji pomiędzy członkami rodziny oraz jakość 

życia rodziny zależą od wielu innych czynników, niezwiązanych z migracją. Świadomość zagrożeń 

i korzyści związanych z migracją i sposobów radzenia sobie z jej negatywnymi konsekwencjami 

jest kluczowa w kontekście jakości życia rodzin migracyjnych. 

 

Zakończenie  
Z jakością każdy człowiek spotyka się wielokrotnie na co dzień. Spotkania te są na tyle częste 

i naturalne dla ludzi, że czasem nie zdają oni sobie sprawy, że dotyczą zagadnień związanych  

z jakością. Jakość życia jest pojęciem wieloznacznym i wielowymiarowym. Problematyka jakości 

przejawia się w różnych dziedzinach wiedzy ludzkiej. Problematyka jakości życia stała się 

znaczącym problemem naukowym w pedagogice w obliczu nowego, opartego na humanizmie, 

spojrzeniu na człowieka. Jakość życia to sposób w jaki każdy człowiek ocenia swój stan zdrowia, 

samopoczucia, samodzielności, jakość relacji ze środowiskiem, stan osobistych poglądów  

                                                 
29 D. Gizicka, Jakość życia rodzin migracyjnych, dz. cyt., s. 160. 
30 J. Carling, C. Menijvar, L. Schalzbauer, Central Themes in the Study of Transnational Parenthood, “Journal  
of Ethnic and Migration Studies” 2012, nr 2, s. 193. 
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i przekonań. Poziom jakości życia człowieka informuje o zaspokojeniu jego potrzeb życiowych. 

Jeśli zaś człowiek ma możliwość zaspokajania swoich potrzeb i rozwoju wytwarza tym samym  

w sobie poczucie bezpieczeństwa społecznego. Wskaźnik jakości życia dla odpowiednich 

uwarunkowań pokazuje poziom rozwoju tego człowieka. Sfera życia rodzinnego, jako jedna  

z najważniejszych składowych jakości życia człowieka ma istotny wpływ na jego stan psychiczny. 

Kształtowanie się poziomu jakości życia zależne być może od wielu czynników, związanych  

z cechami osobowymi jednostki, stylem jej funkcjonowania czy też społeczno-kulturowym 

kontekstem jej egzystencji. Podsumowując subiektywnie postrzegane aspekty jakości życia, które 

splatają się z obiektywnymi warunkami, sprowadzają się do określenia stanów emocjonalnych 

człowieka, indywidualnie podejmowanych kategorii czynników warunkujących zaspokajanie jego 

potrzeb i osiąganie wytyczanych sobie celów. Tak rozumiana jakość życia powinna być 

rozpatrywana w wymiarze przeżyć emocjonalnych i wymiarze poznawczym. Wymaga to jednak 

ciągłego doskonalenia tej dziedziny. Doskonalenie wiedzy dotyczącej jakości życia i sposobów jej 

określania wydaje się być zależne w przyszłości od wykorzystania możliwości dwóch 

podstawowych dziedzin wiedzy, a mianowicie edukacji i nauki. 
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Wpływ i siła oddziaływania współczesnych mediów na politykę 
 

Streszczenie: Współczesne media mają ogromną siłę perswazji w oddziaływaniu na społeczeństwo, ponieważ 

wpływają na wiele sfer ludzkiego życia. Kształtują ludzką wyobraźnię o otaczającej ich rzeczywistości, w tym 

politycznej, zależną w głównej mierze od tego, co i w jaki sposób zostanie przez media zaprezentowane. Aktywne 

uczestnictwo mediów w procesie komunikowania politycznego przekłada się na ich uczestnictwo w procesie 

politycznym. W ten sposób debata publiczna stała się debatą medialną. Media manipulując obrazem i prezentując 

subiektywną wizję sceny politycznej, wpływają na decyzje, procesy i przedsięwzięcia polityków. Przyczyniają się m.in. 

do personalizacji polityki, kreując według własnych upodobań np. liderów politycznych i partyjnych oraz promują 

„sensacyjność”, tabloidyzując i celebrytyzując politykę. Wszystko to rodzi potrzebę zastanowienia się nad wpływem 

mediów na politykę w XXI wieku oraz wskazanie szans i zagrożeń z tym procesem związanych. 
Słowa kluczowe: media, polityka, komunikowanie polityczne, społeczeństwo, wpływ 

 

The impact and power of contemporary media on politics 
Summary: Contemporary media have tremendous power of persuasion in influencing society because they affect many 
spheres of human life. They shape the human imagination of the surrounding reality, including the political one, 
depending largely on what and how the media will be presented. Active participation of the media in the process of 
political communication translates into their participation in the political process. In this way the public debate has 
become a media debate. The media - by manipulating the image and presenting a subjective vision of the political scene 
- affect the decisions, processes and undertakings of the politicians. They contribute, among others, to the 
personalization of politics, creating - according to their own preferences - e.g. political and party leaders, and promoting 
"luridness", tabloidizing and celebritizing politics. All this raises the need to reflect on the impact of the media on 21st 
century politics, and to identify opportunities and threats associated with this process. 
Keywords: influence, media, politics, political communication, society.  
 
 
 

Ryszard Kapuściński podkreślał, że „zmorą komunizmu był brak informacji, zaś zmorą 

demokracji ery technologicznej – przesyt informacją”
2
. Współczesne media stanowią bardzo istotny 

czynnik warunkujący funkcjonowanie człowieka w różnych sferach życia społeczno-politycznego.  

Dla większości społeczeństwa tzw. stare media, czyli telewizja, radio, prasa a obecnie również 

internet stanowią podstawowe źródła informacji, dlatego wyobrażenia o otaczającej ich 

rzeczywistości (w tym politycznej), zależą od tego, co i w jaki sposób zostanie im przez media 

zaprezentowane3. 

Wkroczenie mediów w sferę polityki pociągnęło za sobą szerokiego rodzaju konsekwencje 

w sposób istotnie oddziałujący na ich odbiorców
4
. Sfera polityki wpływa na system medialny, 

natomiast media bardzo silnie oddziaływują na politykę, o czym traktuje niniejszy artykuł. 

                                                 
1 mgr Diana Mościcka, doktorantka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, e-mail: 
diana.moscicka@uwm.edu.pl 
2 R. Kapuściński, Dwa światy, „Newsweek Polska” 2001, nr 16-17, s. 166. 
3 M. Urban, A. Zdanowicz, Manipulacja polityczna w mediach – mit czy rzeczywistość, „Studia politologiczne” 2012, 

vol. 25, s. 25, s. 94.   
4 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2006, s. 194.  
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Relacje mediów i polityków 

Politycy, media i obywatele tworzą swoisty nierozerwalny układ i system wielu powiązań. 

Bogusława Dobek-Ostrowska układ ten określa mianem niewidocznej, gęstej sieci krążących 

informacji oraz komunikatami lub przekazami5. Badaczka zwraca uwagę na fakt, że media, politycy 

oraz społeczeństwo żyją w komunikacyjnej symbiozie i jedni od drugich są zależni
6. 

Komunikowanie polityczne to dwustronny proces komunikowania o polityce. Richard Perloff 

komunikowanie polityczne zdefiniował jako proces wymiany i interpretacji komunikatów 

politycznych między trzema elementami: aktorami politycznymi (głównie liderami politycznymi  

i partyjnymi), mediami masowymi oraz obywatelami7
. To właśnie wówczas powstaje układ, który 

nazywany jest tzw. złotym trójkątem komunikowania i to w jego ramach toczy się debata  

o polityce. Badacz twierdzi, że narodowi przywódcy dysponują największą siłą w tym trójkącie,  

co pozwala im kontrolować społeczne zasoby, nie mają one jednak władzy nad ustanowieniem 

agendy medialnej i publicznej, co nadaje komunikowaniu politycznemu dynamiczny charakter.  

Z drugiej strony Perloff sporo uwagi poświęcił mediom masowym, wskazując ich eksponowane 

miejsce w strukturze tego trójkąta. Badacz podkreśla, że media przejmują coraz więcej funkcji, 

dawniej przypisanych polityce8. 

Politycy z racji swojego zawodu są uczestnikami sfery publicznej i w naturalny sposób cieszą 

się zainteresowaniem ze strony obywateli. Społeczeństwo chce wiedzieć: kim dokładnie są ich 

polityczni reprezentanci, jakie wyznają wartości, jakie mają plany, czym zajmowali się wcześniej,  

a nawet co robią prywatnie. Takie informacje ludzie mogą uzyskać dzięki różnego rodzaju środkom 

medialnym. Natomiast zbyt częsta obecność polityków w mediach może prowadzić do powstania  

u odbiorców podobnych odczuć, jakie mają oni wobec gwiazd kina i estrady, bohaterów seriali 

telewizyjnych oraz bywalców okładek kolorowych czasopism. Nie bez przyczyny politycy są 

nazywani aktorami, obszar uprawiania polityki sceną
9, zaś społeczeństwo przekształca się  

w widownię mniej lub więcej zainteresowaną spektaklem, który się jej prezentuje. Na dominację tej 

analogii wpłynął z pewnością rozwój mediów oraz zainteresowane społeczeństwa 

widowiskowością wydarzeń, zjawisk i procesów politycznych. Dorota Piontek twierdzi, że „stała 

obecność polityków w telewizji, radiu, internecie oraz prasie służy tworzeniu bliskości, skracaniu 

                                                 
5 B. Dobek-Ostrowska, Porozumienie czy konflikt? Politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym, 
Warszawa–Bielsko-Biała 2009, s. 7.  
6 Tamże.  
7 Zob. R. Perloff, Political Communication. Politics, Press and Public in America, New Jersey 1998, p. 8-13. 
8 Tamże.  
9 Zmiany w komunikowaniu politycznym, jakie zaczęły zachodzić od drugiej połowy XX wieku, uczyniły analogię 

polityki do teatru lub spektaklu instrumentem ułatwiającym postrzeganie rzeczywistości politycznej.  
Zob. P. Pawełczyk, Socjotechniczne aspekty gry politycznej, Poznań 2000. 
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dystansu, a w konsekwencji, zgodnie z zasadą wzajemności, sprzyjać może oddaniu głosu na 

danego polityka”
10. Współczesna scena polityczna stała się „widoczna” dla wszystkich, którzy 

„zechcą włączyć telewizor, radio, otworzyć gazetę, a w ostatnim czasie po prostu podłączyć się do 

sieci. Widownia polityczna wzrosła gwałtownie i wymusiła dostosowanie formuły spektaklu do jej 

oczekiwań i percepcyjnych możliwości”
11. 

John B. Thompson uważa, że „media można opisać jako obszar interakcji posiadający swój 

własny, wyróżniający go zbiór interesów, pozycji i dróg kariery”
12

. Badacz wskazał, że „media 

coraz częściej stają się najważniejszą areną, na której tworzą się, są podtrzymywane, a czasem 

ulegają zniszczeniu stosunki między politykami a nieprofesjonalistami w szerszym polu polityki”
13. 

Media są autonomiczne i kierują się własną logiką przy wyborze prezentowanych treści, a to 

wymaga od polityków dostosowania się do tych warunków
14

. Należy przy tym pamiętać, że choć 

zasady działania mediów reguluje ustawa prasowa, określająca prawa i obowiązki dziennikarzy, 

właścicieli mediów oraz instytucji publicznych, to „media podlegają też uwarunkowaniom 

systemowym, które sprawiają, że idea zupełnie wolnych środków masowego przekazu ma wymiar 

platoński”
15. Poglądy na temat zadań mediów i ich roli w państwie czy społeczeństwie zawsze 

wypływają z samej doktryny politycznej, rozwiązań systemowych oraz doświadczeń historycznych, 

czyli oceny działalności środków masowego przekazu
16. Ponadto spora część polityków po prostu 

lubi występować w mediach.  

Współczesna demokracja staje się równocześnie demokracją medialną, ponieważ podmioty 

uczestniczące w debacie publicznej nie mogą obejść się bez mediów i ich przekazów
17. Politycy 

poprzez media informują obywateli o swych działaniach, starając się kierować wolą ogółu  

i czekając na sprzężenie zwrotne w postaci wyników sondaży poparcia, popularności i wyborów. 

Winfried Schulz „efektem mediatyzacji”
18

, określa znaczny wpływ mediów na samą możliwość 

zaistnienia komunikowania politycznego, na jego przebieg, na zachowania uczestników tego 

                                                 
10 D. Piontek, Ani słowa o polityce. Prasa kobieca jako kanał komunikowania politycznego, „Studia politologiczne” 

2012, vol. 24, s. 164.  
11 P. Pawełczyk, Rekwizyt w teatrze politycznym, „Studia politologiczne” 2012, vol. 24, s. 72-73. 
12 J.B. Thompson, Skandal polityczny. Władza i jawność w epoce medialnej, Warszawa 2010, s. 129. 
13 Tamże.  
14 D. Piontek, dz. cyt., s. 151.  
15 A. Kasińska-Metryka, Dziennikarze polityczni, czyli kto? Zmieniająca się rola nadawców medialnych w przestrzeni 
politycznej, [w:] Marketing polityczny w gorsecie mediów, red. R. Wiszniowski, A. Kasińska-Metryka, Toruń 2014,  
s. 56.  
16 K. Pokorna-Ignatowicz, Odpowiedzialna wolność „czwartej władzy” w katolickiej doktrynie medialnej, „Państwo  
i Społeczeństwo” 2006, nr 1, s. 162. 
17 A. Hess, Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce. Mediatyzacja i strategie komunikacyjne 

organizacji pozarządowych, Kraków 2013, s. 12.  
18 W. Schulz, Komunikacja polityczna: koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych na temat mediów masowych 

w polityce, Kraków 2006, s. 30. 
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procesu, na treść przekazywanych informacji
19

. W związku z tym, nazywając to „efektem 

mediatyzacji”, media poza rolą nadawcy wtórnego mogą być również znaczącym nadawcą 

pierwotnym, kierującym własne przekazy, decydującym o pojawieniu się lub wyeliminowaniu 

danego komunikatu lub przekazaniu informacji w określonej formie”
20. 

Media coraz częściej świadome swojej siły, wpływając na polityków, próbują odgrywać 

samodzielną rolę polityczną. Obecnie na scenie politycznej nie ma ważniejszych i mniej ważnych 

mediów, dawne bariery zatarły się. Każde medium jest istotne, bo znajduje ono swoich odbiorców  

i należy to szanować. Ponadto każde ma swoją rolę do odegrania. Programy telewizyjne, 

doniesienia prasowe, radiowe, strony internetowe, blogi i media społecznościowe – to przede 

wszystkim świetne źródło informacji oraz szybki komunikator. Media nie służą tylko partii 

rządzącej. Bez mediów opozycyjne partie nie mogłyby osiągnąć wyborczych sukcesów.  

 
„Władza mediów”  

Klasyczny podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą od kilku dekad jest 

wzbogacany o jeszcze jedną kategorię – medialną. Wynika to z faktu, że wraz z rozwojem środków 

społecznego przekazu, wzrastającą rolą i wpływem na odbiorców, coraz częściej media określa się 

mianem „czwartej władzy”. Owa władza uwidacznia się zwłaszcza w relacjach zachodzących 

między światem polityki i mediów. Wzajemne zależności, powiązania ideologiczne i finansowe, 

zaciemniają granice odrębności i niezależności
21

. Politycy doskonale zdają sobie sprawę, z tego, że 

trudno dziś przekonać obywateli do swoich politycznych pomysłów bez przychylności mediów.  

Przeważająca większość badaczy, komentatorów politycznych oraz samych polityków 

zauważa, że polityka toczy się i rozgrywa obecnie niemal wyłącznie w mediach. Związane jest to  

z dzisiejszymi środkami komunikacji oraz poglądem, że kampania wyborcza w mediach trwa 

nieustannie. Współczesna aktywność polityków ogniskuje wokół absorbowania uwagi widzów, 

czytelników, słuchaczy i internautów. Rządzący skupiają się już nie tylko na przysłowiowym 

„zbawianiu świata” oraz „rządzeniu”, ponieważ procesy z tym związane, są trudne, kosztowne 

(finansowo i wizerunkowo) oraz czasochłonne. Politycy doskonale wiedzą, że media sterują 

emocjami społeczeństwa, które to, z ich informacji czerpią wiedzę o współczesnym świecie. Dzięki 

temu media coraz mocniej wpływają na politykę, zmieniając jej oblicze. Media od kilkudziesięciu 

lat, zamiast prezentować programy wyborcze, gabinety członków rządu oraz dyskusje toczone na 

sali plenarnej, czy z posiedzeń komisji lub nawet konferencję prasową w parlamencie, pokazują 

                                                 
19 M. Urban, A. Zdanowicz, dz. cyt., s. 96. 
20 Tamże.  
21 G. Łęcicki, Wstęp, [w:] Polityka w mediach, red. M. Butkiewicz, G. Łęcicki, P. Płatek, Warszawa 2016, s. 7. 
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polityków „złapanych” na korytarzu sejmowym lub w sytuacji prywatnej, co czasem przypomina 

bardziej kabaret, reality show niż poważny parlament. 

Denis McQuail stworzył kilka metafor funkcjonowania mediów. Określił media jako: okno, 

przez które odbiorcy postrzegają otaczającą ich rzeczywistość; zwierciadło wydarzeń i problemów, 

starające się pokazać ich wierne odbicie, które jest jednak odwrócone; filtr, prezentujący odbiorcom 

różne treści, często selektywnie i subiektywnie dobrane; drogowskaz i interpretator rzeczywistości; 

forum lub scena, na której ścierają się różne opinie i idee; ekran lub bariera oddzielają odbiorców 

od rzeczywistości poprzez rozrywkę lub propagandę, przekonując ich do fałszywego obrazu 

świata
22

. Media prócz pośredniczenia w wymianie informacji, opinii i obrazów między politykami  

a społeczeństwem, posiadają także „moc stwórczą” (np. wypromowania polityka lub forsowania 

określonych rozwiązań politycznych). Wszystko to uzasadniać może używanie w stosunku do 

mediów wcześniej cytowanego terminu „czwarta władza”. Ma to również związek z tym, że kultura 

masowa dokonała ekspansji na sferę polityczną. W związku z tym polityka weszła w sferę kultury 

masowej, powodując groźne zjawisko, jakim jest radykalnie ograniczany element merytoryczny. 

Skutki takiego zjawiska dla polityki są złe. 

Silna pozycja i rola mediów w demokratycznej Polsce oraz koncepcja, jakoby media miały 

nieformalny wpływ na politykę nie jest nowa. Chociaż media nie mają formalnych uprawnień, to 

jednak oddziaływują na rzeczywistość społeczną. Natomiast polityka ma charakter komunikacyjny, 

i jako istotna sfera społeczna musi być komunikatywna. Poprzez media dochodzi do wyjaśniania  

i interpretowania wielu zjawisk, następuje wymiana idei i informacji pomiędzy działającymi  

w przestrzeni politycznej aktorami – politykami, partiami politycznymi i instytucjami.  

Wśród przyczyn zainteresowania treścią polityczną mediów, wymienić należy: 

komercjalizację mediów
23

, tabloidyzację treści oraz zacieranie różnic między sferą publiczną  

i prywatną. Jan Dziedziczak, podkreśla, że media „działają bezrefleksyjnie, powierzchownie. 

Bywają przedstawicielem czwartej władzy, dla której liczy się głównie, kto pierwszy będzie miał 

newsa, jaka jest oglądalność czy nakład ich tytułów, a nie poczucie służby dla kraju  

– przedstawianie Polakom obiektywnej prawdy, promocja patriotyzmu, zwalczanie patologii  

et cetera”
24

. Z kolei Krzysztof Leski jest przeciwny nazywaniu mediów czwartą władzą. 

Dziennikarz za takową władzę uważa społeczeństwo oraz środowisko szeroko rozumianych 

                                                 
22 Zob. D. McQuail, Teoria komunikacji masowej, Warszawa 2007. 
23 Komercjalizacja mediów oznacza oparcie ich działania na zasadach handlowych i nastawienie na zysk. 
24 J. Osiecki, Polaków rozmowy o polityce, Warszawa 2010, s. 196. 
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mediów, ponieważ to „oni badają, czego społeczeństwo oczekuje, i mówią szefom mediów,  

co i kiedy powiedzieć, jaką muzykę grać oraz jak mają wyglądać teksty”
25. 

Polityka i media mają ontologiczny charakter, osadzone są w jakiejś wspólnocie politycznej  

i komunikacyjnej, dlatego wymagają wspólnych działań i aktów komunikacyjnych. Relacje 

pomiędzy tymi dwiema sferami są wieloaspektowe, wewnętrznie skomplikowane, wytwarzane 

przez liczne podmioty, a ich struktura i funkcje ulegają zmianom, deformacjom wraz ze 

zmieniającym się otoczeniem. W związku z tym przewidywanie przyszłości w kontekście rozwoju 

mediów jest dzisiaj zadaniem ryzykownym. Bernard Cohen stwierdził, że „media być może nie 

zawsze są skuteczne, mówiąc ludziom, jak mają myśleć, ale są oszałamiająco skuteczne  

w mówieniu swoim czytelnikom i słuchaczom, o czym mają myśleć”.  

Media kształtują sposób postrzegania polityki i polityków przez obywateli, co formułuje 

postawy i zachowania polityczne oraz wpływa na uczestnictwo w procesach politycznych. W sferze 

działań politycznych, komunikowanie między politykami a obywatelami stanowi proces wymiany 

informacji dotyczących wydarzeń dziejących się w sferze polityki publicznej
26. Komunikowanie 

polityczne, rozumiane jako komunikacja społeczna dotycząca sfery polityki27
, podlega ważnym 

przeobrażeniom, przede wszystkim ze względu na upowszechnienie się nowych mediów. Według 

koncepcji Jaya Blumlera i Dennisa Kavanagha ostatnia era komunikowania politycznego 

charakteryzuje się m.in. proliferacją głównych mediów, obfitością, wszechobecnością, zasięgiem, 

szybkością mediów, nowymi formami podawania informacji, brakiem czasu na refleksję oraz 

wzrostem presji na rywalizację, dotyczącą polityków oraz mediów
28. 

Należy pamiętać, że „media nigdy nie zapominają”, szukając potwierdzenia tego hasła, 

wystarczy wskazać decyzje polityczne, na które media miały decydujący wpływ. W 1997 roku 

podczas tzw. powodzi tysiąclecia ówczesny premier Włodzimierz Cimoszewicz do dziennikarzy 

skierował pamiętne słowa na temat powodzian. Powiedział, że trzeba „być przezornym i trzeba się 

ubezpieczać”. Ta niefortunna wypowiedz została upubliczniona przez telewizję w całym kraju, 

powodując rysę na wizerunku tego polityka, i w pewnym stopniu przyczyniła się do zmiany na 

stanowisku ówczesnego szefa rządu. „Afera Rywina” zaczęła się od jednego artykułu w gazecie  

i wywróciła polską scenę polityczną. Protesty „w obronie sądów” relacjonowane były na żywo  

w kilku stacjach telewizyjnych oraz w Internecie, co poskutkowało dwoma vetami prezydenta.  

To wszystko uzmysławia jaką moc i władzę dzierżą dzisiejsze media.  

                                                 
25 Tamże, s. 280.  
26 M. Urban, A. Zdanowicz, dz. cyt., s. 94.  
27 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie…, s. 130.  
28 Cyt. za: J. Blumler, G. Jay, D. Kavanagh, The Third Age of Political Communication. Influences and Features, 
“Political Communication” 1999, vol. 16 (3), s. 214-220. 
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„Polityczno-medialne show” 
Stanisław Michalczyk uważa, że wyborcy, czyli konsumenci mediów, „karmieni są 

spektaklami, a nie informacjami koniecznymi do podejmowania racjonalnych decyzji. Polityka 

przedstawiana w mediach, jest specyficznie sterowana, a demokracja na niej oparta wykrzywiona, 

nieefektywna i nieracjonalna29.  

Podstawowymi gatunkami mediów w odniesieniu do polityki są informacja i publicystyka, ale 

obecnie również w programach stricte rozrywkowych, jak np. „Kuba Wojewódzki” czy „Taniec  

z gwiazdami” coraz częściej goszczą politycy. Odgrywają oni wówczas rolę podobną do 

przedstawicieli świata show biznesu, stając się celebrytami.  

Dzięki mediom sukces odniosło wielu polityków, wśród których można wymienić np. 

Ryszarda Czarneckiego – eurodeputowanego PiS, który jest mistrzem kreowania swojego 

wizerunku oraz znajdowania sobie miejsca w mediach. Kolejną osobą był Janusz Palikot, który 

przez wiele lat dzięki medialnym prowokacjom zdobył rozgłos. Palikot był typowym beneficjentem 

polityki medialnej, wielokrotnie powtarzał, że informacja jest produktem, „zatem newsy mają 

przyciągać ludzi, dlatego są tak sensacyjne. Rozumiem tę konwencję i się do niej dopasowuję – jak 

nie tworzę show dla samego show, staram się zajmować konkretnymi problemami”
 30.  

Poprzez deformację obrazu świata polityki w mediach, wizerunki aktorów politycznych są 

dalekie od prawdziwych, tworząc ułudę rzeczywistości. Dlatego nie dziwi tendencja tabloidyzacji 

informacji. Alicja Jaskiernia wskazała, że „partie polityczne, politycy i kandydaci w wyborach 

muszą zaakceptować reguły personalizacji polityki, dostosowując swój wizerunek, a często  

i program, do reguł medialnego przekazu”
31.  

 

Podsumowanie 
Współczesne media są jednym z elementów systemu demokratycznego oraz podstawowych 

narzędzi pracy polityków, którzy mają ambicję występować w imieniu społeczeństwa i muszą mieć 

z tymi grupami kontakt. Poprzez media politycy dają się poznać, prezentują swoje zdanie, racje  

i dokonania, wpływając na opinię społeczną. Jednocześnie politycy otrzymują sygnały zwrotne,  

z których dowiadują się „co słychać w kraju”, jakie są potrzeby społeczeństwa oraz co ludzi 

bulwersuje. To przepływ informacji działający w dwie strony – politycy czerpią od mediów a media 

od polityków. Bez mediów byłoby to niemożliwe. Jedynie w niewielkiej gminie można wyobrazić 

                                                 
29 S. Michalczyk, Demokracja medialna. Teoretyczna analiza problemu, Toruń 2010, s. 8.  
30 J. Osiecki, dz. cyt., s. 192.  
31 A. Jaskiernia, Czynniki oddziałujące na zachowania mediów masowych w procesach wyborczych, [w:] Media 
 – między władzą a społeczeństwem, red. M. Szpunar, Rzeszów 2007, s. 23.  



POLITYCZNO-SPOŁECZNE DYLEMATY I WYZWANIA WE WSPÓŁCZESNEJ 

POLSCE
 _______________________________________  _______________________________________  
 

91 
 

sobie kontakt codzienny, bezpośredni z obywatelami. W dużym okręgu wyborczym jest to 

niewykonalne. Ponadto elementem pracy polityków jest „bycie na bieżąco” i nie można dać się 

zaskoczyć różnym wydarzeniom. 

Media drugiej dekady XXI wieku są zupełnie inne niż nawet kilka lat wstecz. Wiąże się to ze 

wzrostem poziomu populizmu, umasowieniem, komercjalizacją i celebrytyzacją polityki oraz 

mediów. Większość ugrupowań politycznych, których przedstawiciele zostali wybrani do 

parlamentu, już dawno pogodziła się z tym, że ich pracę kształtują media. Przez media są oni 

obserwowani niemal całą dobę, czego skutkiem jest stan permanentnej mobilizacji. Dzięki 

„wpływowości” środki masowego przekazu starają się kreować nawet „własnych” polityków
32. 

Media mają ambicję wpływać na priorytety poszczególnych partii i rządu. Środki masowego 

przekazu są dominującym źródłem definicji i obrazów rzeczywistości społecznej, tworząc, 

gromadząc i prezentując różnorodne wartości kulturowe i społeczne
33.  

Personalizacja, komercjalizacja, teatralizacja, tabloidyzacja i celebrytyzacja polityki 

powodują, że treści rozrywkowe są istotnym nośnikiem wiedzy o polityce oraz ważnym czynnikiem 

budowania ram poznawczych procesów politycznych i podmiotów czynnie w nich uczestniczących. 

Zdecydowanie media można uznać za pewną formę władzy, ponieważ mają one ogromny wpływ na 

to, co dzieje się w wielu sferach ludzkiego życia, w tym w polityce. Wielu polityków „żyje” 

sondażami oraz ilością swoich okładek w prasie. To, co dzieje się w mediach wpływa na 

podejmowanie różnych decyzji, w tym ich własnych.  

Badania wskazują, że wszelkie sukcesy wyborcze partii politycznych oraz konkretnych 

polityków zależą w bardzo dużym stopniu od tego, jak są postrzegani przez media. To one są 

„dominującym źródłem obrazów i definicji rzeczywistości społecznej”, kreują politykę i kształtują 

obraz społeczeństwa, pośredniczą w wymianie informacji oraz dóbr kultury i nauki, promują, „stają 

się jednym z domowników”, wpływają na emocje człowieka, na jego światopogląd oraz sposób 

wypowiadania się. Mimo wielu toczących się od kilkunastu lat dyskusji na temat dominującej czy 

też nie, roli mediów w stosunku do polityki, nie ulega wątpliwości, że środki masowego przekazu 

mają znaczny wpływ na przekonania i decyzje polityczne społeczeństwa oraz zachowania  

i przedsięwzięcia samych polityków.  

 
                                                 
32 Kilkanaście lat temu doszło do personalizacji medialnej, czy zmiany w sposobie przedstawiania polityki w mediach, 

która wyraża się we wzroście uwagi poświęcanej indywidualnym politykom a spadkiem zainteresowania partiami, 
organizacjami oraz instytucjami; zob. G. Rahat, T. Sheafer, The Personalization(s) of Politics: Israel 1949-2003, 
“Political Communication” 2007, nr 24 (1), s. 69. 
33 B. Secler, A. Stępińska, E. Jurga-Wosik, D. Narożna, K. Adamczewska, Model dziennikarstwa zorientowany na 
obywateli w perspektywie paradygmatu społecznej odpowiedzialności mediów. Przykład prasy w Polsce,  
“Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2016, nr 2 (32), s. 167-168. 
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Justyna Zaborowska1 
 
 
 

Wizerunek kobiet w polityce przedstawiany w mediach  
 

Streszczenie: Celem artykułu było pokazanie problemu funkcjonowania kobiet w przestrzeni politycznej w XXI wieku. 

Zwróciłam uwagę na możliwe przyczyny niewielkiej aktywności kobiet w polityce. Zaakcentowałam medialny odbiór 

tych, które w politykę się zaangażowały – np. Julii Tymoszenko. Okazało się, że media zwracają często uwagę na 

wygląd i stylizacje kobiet działających w polityce. Pomocną bazą merytoryczną okazała się pozycja Magdaleny Musiał-
Karg „Kobiety we współczesnym świecie” oraz „Marketing płci” autorstwa Magdaleny Jaworowicz.  
Słowa kluczowe: kobiety, sfera polityczna, media, Julia Tymoszenko, wizerunek 

 
Image of women in politics presented in the media  

Summary: The aim of the article was to present the problem of functioning of women in the political space in the 21st 
century. I pointed out the possible reasons for the low activity of women in politics, and I have brought some of them 
closer, which, however, do involve politics – on example Julia Tymoszenko. I also noticed that the media focused 
mainly on the physical appearance of women in public space and their styling. The book Kobiety we współczesnym 

świecie edited by Magdalena Musiał-Karg and Bartłomiej Secler and Magdalena Jaworowicz's Marketing płci. 
Keywords: women, political sphere, media, Julia Tymoszenko, picture  
 
 
  

W XXI wieku możemy zaobserwować coraz wyraźniejszą tendencję do pojawiania się kobiet 

w sferze, która w przeszłości była zarezerwowana raczej dla mężczyzn – sferze polityki.  

Co prawda, nadal dominują w niej mężczyźni, jednak pozycja kobiet staje się coraz wyraźniejsza. 

Jakie są przyczyny tej dysproporcji? Przyczyny takiego stanu rzeczy są złożone. Głównie wynikają 

z kulturowego stereotypu, który utrwalił postrzeganie polityki jako obszaru męskiej aktywności. 

Nie mniej istotne są kryteria społeczne, jak i uwarunkowania ekonomiczne – kobiety zarabiają 

mniej – zatem są z tego powodu mniej atrakcyjne dla partii ekonomicznej
2
. Jednak często same 

kobiety wykazują bierną wobec zainteresowań polityką. Powodem może być fakt, iż nie znajdują 

one w programach politycznych interesujących dla nich kwestii oraz często niesłusznie  

– postrzegają się jako niekompetentne do bycia aktywnym politykiem. „Bardzo często 

społeczeństwo postrzega kobiety jako osoby, które nie mogą i nie powinny ubiegać się  

o stanowiska publiczne, a same kobiety często nie dostrzegają swoich zalet i predyspozycji do 

pełnienia takich ról. Kobiety często nie są świadome swoich mocnych stron, umiejętności, 

kompetencji, a jeśli nawet są świadome, to odczuwają poczucie dysonansu, gdyż wysoka 

                                                 
1 mgr Justyna Zaborowska, doktorantka Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, e-mail: 
justyna.zaborowska@onet.eu 
2 A. Opalińska, Problem pozycji kobiet i kwot w systemach wyborczych, [w:] Kobiety we współczesnym świecie.  
Rola i miejsce kobiet w życiu politycznym, red. M. Musiał-Karg, B. Secler, Poznań 2010, s. 38; Cyt. za: W. Cwalina,  
A. Falkowski, Marketing polityczny, perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005, s. 219. 
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samoocena sprzeczna jest z socjalizacją dziewczynek, nadal przygotowywanych do prezentowania 

siebie jako osób skromnych, niemających politycznych aspiracji, nienastawionych na karierę”
3.  

 Fakt ten odgrywa bardzo znaczącą rolę dla kształtowania się świadomości kulturowej  

i społeczno-narodowej4. Równolegle z przemianami na wielu płaszczyznach naturalną 

konsekwencją była zmiana kanonu obyczajów związana z przynależnością płciową. Zakres działań 

wykonywanych wcześniej przez mężczyzn pokrył się z rolami odgrywanymi przez kobiety. Role te 

– związane z życiem rodzinnym, relacjami, działalnością zawodową korelują ściśle z życiem 

politycznym. Magdalena Jaworowicz podkreśla istotę marketingu politycznego. „W marketingu 

politycznym, postrzeganym jako proces komunikacji, nadawcą jest kandydat (personifikujący daną 

organizację polityczną), odbiorcą – szeroko rozumiany wyborca. (…) Istotą marketingu 

politycznego jest użycie sfery symbolicznej w sposób pozwalający na uzyskanie pożądanego efektu 

w postaci podjęcia określonego działania przez wyborcę”
5. 

 Model ten związany jest – zdaniem Jaworowicz – z kodem komunikacyjnym męskości.  

Z marketingiem nieodzownie związany jest sukces wizerunkowy, za którym zawsze stoi 

odpowiedni image. Wizerunek osoby jest sumą wrażeń i emocji związanych z jej wyglądem oraz 

oceny na temat jej postępowania. Kod komunikacyjny płci służyć może funkcji autoprezentacyjnej, 

a więc wzmocnieniu image’u
6.  

 W rozdziale poświęconym kodowi komunikacyjnemu kobiecości badaczka analizuje i stosuje 

metodę komparatystyczną wobec cech medialnego wizerunku Nicolasa Sarkozy’ego i Segonele 

Royle. Autorka przybliżyła również reakcje mediów, jakie pojawiały się podczas prezydenckiej 

kampanii wyborczej. Ciekawym zabiegiem okazała się włączenie do niej macierzyństwa, które 

przedstawione w określonym sposób porze przybrać wymiar niemalże bohaterski. „W przypadku 

Royal mamy do czynienia z wykorzystaniem kodu komunikacyjnego kobiecości poprzez 

ukazywanie kandydatki w roli matki. Przekazywana jest tu informacja na temat jej predyspozycji do 

bycia prezydentem”
7.  

Jednak media postrzegały ją jako osobę niekoniecznie odpowiednią do sprawowania władzy, 

a swoje braki w zakresie kompetencji często pokazała w trakcie trwania kampanii wyborczej8.  

Nie można jednak nie doceniać politycznych działaczek, których znacząca działalność polityczna 

                                                 
3 A. Opalińska, Problem pozycji kobiet i kwot w systemach wyborczych, dz. cyt., s .51,  
4 E. Drewniak, Wpływ kobiet na politykę państwa na przykładzie Polski i Hiszpanii, Warszawa 2012, s. 7.  
5 M. Jaworowicz, Marketing płci w komunikowaniu politycznym, Warszawa 2016, s. 171; cyt. za: M. Jeziński, 

Marketing polityczny w poszukiwaniu interdyscyplinarnej tożsamości, [w:] Marketing polityczny – założenia 

teoretyczne, reguły działania, praktyka kampanijna, red. M. Kolczyński Katowice 2005, s. 9. 
6 M. Jaworowicz, Marketing polityczny płci, dz. cyt., s.178. 
7 Tamże. s. 250.  
8 Tamże.  
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przejawiała się już wcześniej. Jedną z takich kobiet była np. Henryka Krzywonos, która była 

sygnatariuszką Porozumień Sierpniowych oraz jedną z nielicznych przedstawicielek „pierwiastka 

żeńskiego” w strajkach. Emilia Drewniak szczegółowo wymienia jej zasługi: „swoimi 

wystąpieniami i przemówieniami porywała tłumy ludzi. Podczas stanu wojennego zaangażowała się 

w pracę konspiracyjną. Niosła pomoc osobom internowanym, prześladowanym oraz ich rodzinom. 

Pomagała przy tworzeniu i działaniu podziemnej drukarni, przenosiła tusz, papier i bibułę. Była 

kurierką podziemia, roznosiła antykomunistyczne ulotki oraz prasę. W całej swej aktywności 

podziemnej wykazała się mądrością i rozsądkiem życiowym, liczyła się dla niej przede wszystkim 

walka o wolność i pomoc drugiemu człowiekowi”
9.  

 Niewątpliwie ważnymi kobietami w polityce XXI wieku są Julia Tymoszenko i kanclerz 

Niemiec – Angela Merkel oraz Erika Steinbach, która dała radę stworzyć bardzo wyrazisty profil 

społeczny. Pozwolił jej on na skupienie wokół siebie oddanego grona zwolenników, dobrze 

wyczuwała też zmiany politycznej koniunktury. Kontrowersje jakie spowodowała głównie swoimi 

wypowiedziami dotyczą stosunków polsko-niemieckich. Stawia się polityczce zarzuty fałszowania 

historii. Steinbach chciała bowiem, by powstało muzeum przesiedlonych uwzględniające 

mieszkańców przede wszystkim Prus Wschodnich, Ślązaków, Niemców Sudeckich. Polscy krytyce 

obawiali się, że zostaną pominięte takie fakty historyczne jak brak dostatecznych informacji  

o polityce Adolfa Hitlera, czy decyzji podjętych na konferencji w Jałcie i Poczdamie, podczas 

których zostały usankcjonowane przesiedlenia. Obawiano się również przemilczania faktu, że 

Polska wskutek wojny straciła część swojego terytorium oraz przedstawienia zwiedzającym 

muzeum Niemców jako ofiar, a Polaków jako oprawców
10. Krytyczne wypowiedzi Steinbach 

dotknęły Polski także podczas akcesji do Unii Europejskiej. Członkini CDU twierdziła wówczas, że 

nie wszystkie państwa wstępujące do UE spełniają według niej kryteria praw człowieka. Miała na 

myśli Czechy i Polskę ze względu na powojenne przesiedlenia Niemców
11

. Jej wypowiedzi budziły 

słuszne oburzenie w środowisku polskich polityków i dziennikarzy. Opierają się one bowiem na 

udokumentowanych działaniach i wypowiedziach. Jednak sama Steinbach przedstawiała się z tego 

powodu w roli ofiary „polskich fobii”: „byłam przerażona bardzo zniekształconym wizerunkiem 

mojej osoby. Moi rodzice za życia bardzo z tego powodu cierpieli . Ojciec powiedział kiedyś  

z oburzeniem „Erika przecież taka nie jest”. Znoszę to wszystko, bo angażuje się nie dla siebie, lecz 

dla ludzi, którzy często są bezsilni. Zarzuty te nie dotykają mnie tak bardzo, gdyż wiem, że 

                                                 
9 Tamże, s. 11.  
10 D. Zagrodzka, Erika Steinbach – tygrysica wypędzonych, http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1, 
96856,1784106.html, (dostęp: 15.08.2017).  
11 J. Piosik, Fenomen Eriki Steinbach, [w:] Kobiety we współczesnym świecie. Rola i miejsce kobiet w życiu 
politycznym, dz. cyt., s. 184.  
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odgrywają tu role cierpienia jakich doświadczyła Polska. Mimo wszystko to jednak absurd. Byłam 

wówczas małym dzieckiem a zakłada mi się mundury SS”
12. 

 W przypadku Julii Tymoszenko pojawiały się takie określenia jak: „żelazna dama”, „kobieta 

ze stali” czy „jedyny mężczyzna w ukraińskim rządzie”. Jej działania i decyzje polityczne budzą 

jednak również niemało problemów i kontrowersji. Jedne z nich pojawiły się w trakcie wyborów 

prezydenckich w 2010 roku. Na Tymoszynko padł wówczas cień za którym stały konszachty  

z W. Janukowyczem. Nie przyniosło to jej poparcia i stało za jej porażką w wyborach. Podkreśla to 

wyraźnie Łukasz Donaj. „To także prawdopodobnie doprowadziło do utraty stabilnej większości  

w parlamencie przez rząd J. Tymoszenko. Niektórzy obserwatorzy twierdzą, że odmowa poparcia 

gabinetu to implikacja bezpośrednich działań szefa kancelarii prezydenta Wiktora Bałohy.  

J. Tymoszenko zmuszona była wiele miesięcy radzić sobie bez stabilnej większości w Radzie 

Najwyższej. Co więcej na jaw wyszły jej konszachty z W. Janukowyczem w sprawie 

przeforsowania zmian w konstytucji, które zasadzały się na introdukcji pośrednich wyborów 

prezydenckich dokonywanych przez deputowanych Rady Najwyższej”
13.  

 Do tej pory zarzuca się Tymoszenko, że prowadzi skomplikowanym grę, której celem jest 

objęcie władzy. Ma jej pomóc niezadowolenie Ukraińców, którym składa populistyczne obietnice. 

Jej spryt i determinacje dostrzega wielu politologów. Zdaniem Donaja udowodniła, że doskonale 

odnajduje się w opozycji, że jest w stanie zawierać pakty z każdym i bardzo ważne – potrafi 

odczytywać społeczne nastroje, do których dostosowuje nawet swój wizerunek. Zatem postrzega się 

ją w pewnym sensie za manipulatorkę, która jest zdolna wszystkimi sposobami czarować 

wyborców i media, byle tylko osiągnąć swój zamierzony cel
14.  

Treści o podobnym wydźwięku dotyczące byłej premier można znaleźć także w mediach, 

które dotyczyły przedterminowych wyborów na Ukrainie: wydawać się może, że Julia Tymoszenko 

przeceniła swoją pozycję. Ale jest całkiem prawdopodobne, że była premier prowadzi  

bardziej złożoną grę, której ostatecznym celem jest doprowadzenie do przedtermino-

wych wyborów parlamentarnych. Nie może do nich otwarcie nawoływać z uwagi na krytykę 

zachodnich partnerów, dlatego wysunęła żądania, które są nie do zaakceptowania przez główne siły 

polityczne”
15. 

                                                 
12 Tamże, s. 186; cyt. za: B. Helbig-Mischewski, M. Parys-Liskowski, Erika Steinach: Agresorem był Hitler,  
a nie kobiety i dzieci, http://www.wyborcza.pl, (dostęp: 20.06.2009). 
13 Ł. Donaj, Julia Wołodymirywana Tymoszenko „Jedyna depozytariusza nadziei na zmianę” czy „profesjonalna 

populistka”?, [w:] Kobiety we współczesnym świecie. Rola i miejsce kobiet w życiu politycznym, dz. cyt., s. 153.  
14 Tamże, s. 156.  
15 P. Andrusieczko, Julia Tymoszenko wraca do wielkiej polityki http://wyborcza.pl/1,75399,19864691,julia-tym 
oszenko-wraca-do-wielkiej-polityki.html, (dostęp: 15.08.2017). 

http://wyborcza.pl/0,143644.html
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Mimo że głównie w opiniach publicznych pojawiają się komentarze i dyskusje dotyczące jej 

politycznych działań, emocje wzbudza również element wizerunkowy Julii Tymoszenko, którego 

charakterystycznym elementem stało się jej słynne uczesanie. Była premier oprócz polityki kojarzy 

się też z warkoczem. Niemałe zaskoczenie pojawiło się więc, gdy była premier Ukrainy 

zdecydowała się na zmianę fryzury: „była premier Ukrainy Julia Tymoszenko zmienia swój 

wizerunek. Polityk najwyraźniej postanowiła odmłodzić swój image, a oznaką tego jest nowa 

fryzura i odważne kreacje. Julia Tymoszenko przez dłuższy czas kojarzona była z długim blond 

warkoczem, który upinała wokół głowy. Ostatnio zerwała jednak z tym niemalże ikonicznym 

wizerunkiem, czego najlepszym dowodem są zdjęcia przedstawiające ją w rozpuszczonych 

włosach. Zmianie uległ również jej ubiór. Była premier stawia teraz na odważne stylizacje.  

Na jednej z ostatnich sesji parlamentu pojawiła się w dobrze dopasowanej sukience, modnej 

biżuterii i stylowych okularach. Przypomnijmy, polityk została skazana na pobyt w zakładzie 

karnym za nadużycia przy zawieraniu umów gazowych z Rosją, a następnie przechodziła 

kilkumiesięczną rehabilitację w berlińskim szpitalu z powodu problemów z kręgosłupem  

i mięśniami. Najnowsze zdjęcia pokazują, że ciężkie doświadczenia ostatnich lat są już za nią”
16. 

Co ciekawe analiza jej wyglądu – zmiana uczesania, stylu ubioru i dodatków pojawiła się 

przed o wiele bardziej istotnymi informacjami dla polityki i samej Julii Tymoszenko. Wyprzedziły 

one informacje dotyczące tak ważnych kwestii jak jej proces sądowy i aresztowanie oraz kłopoty 

zdrowotne. Tendencja ta, chociaż można określić ją mianem krzywdzącej, zbędnej i pozbawionej 

warstwy merytorycznej nie należy niestety do wyjątków. Media koncentrują się często głównie  

na wyglądzie kobiet, które pojawiają się sferze polityki.  

W podobny sposób postrzega się w mediach również pierwsze damy i członkinie rodzin 

królewskich. Pomija się lub mocno ogranicza ich realny czy potencjalny wpływ na politykę, 

działalność charytatywną, kwestie ekologiczne itp. koncentrując się głównie na ich fizycznych 

cechach i stylizacjach. Na Brigitte Macron patrzy się głównie przez pryzmat różnicy wieku. 

Prezydent Francji wyraźnie staje w obronie swojej starszej żony, podkreślając jej intelekt, 

wykształcenie i co za tym idzie – możliwości w wielu sferach. Spotyka jednak ze strony swoich 

rodaków niemały opór. Jak podaje „Newsweek” Francuzi sceptycznie podchodzą do propozycji 

Macrona17
. „Ale Francuzi nie przyjmują tego wszystkiego do wiadomości. Jak tłumaczył 

dziennikarz Betrand Meyer-Stabley, pragną, żeby małżonka prezydenta była jak dotychczas 

                                                 
16 Koniec z warkoczem. Julia Tymoszenko zmienia swój wizerunek, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/koniec-z-war 
koczem-julia-tymoszenko-zmienia-swoj-wizerunek/nmv4tp, (dostęp 15.08.2017).  
17 Warto wspomnieć o petycji, którą podpisali Francuzi w której sprzeciwiali się nazywaniu Brigitte Macron pierwszą 

damą. Podpisało ją podobno ponad 190 tysięcy osób. Francuzi do Brigitte Macron: Nie jesteś pierwszą damą, 
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/francuzi-do-brigitte-macron-nie-jestes-pierwsza-dama/8dvn96k, (dostęp 15.08.2017).  
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„pracownikiem socjalnym, do której piszą ludzie w rozpaczy” (żonie d’Estainga zdarzało się 

dołączać 500 franków do listu dla biednych). A jednocześnie – „superambasadorką mody 

francuskiej”. Oraz „dobrą panią domu – o ile to możliwe, zaangażowaną w akcje charytatywne”. 

Nie ma najmniejszego znaczenia, że podobna rola nie pasuje również do czasów galopującego 

równouprawnienia”
18. 

 Określa się również Brigitte Macron pobłażliwie i złośliwie mianem „pierwszej babci”.  

Nie brak również bardziej dosadnych i obraźliwych komentarzy. Nie tylko we Francji, ale również 

zagranicą. Pojawiają się jednak publiczne głosy, które stanowczo bronią małżonki Macrona  

i krytykują autorów głosów określających ją mianem „starej baby”. W Polsce głos w tej sprawie 

zabrały m.in. Agata Młynarska, jej siostra Paulina i Hanna Bakuła. „Wstyd i to ogromny można 

czuć czytając polskie hejty pod adresem żony Emmanuela Macrona. Oczywiście jemu się też 

dostaje, że "coś ma z głową". Liczba obraźliwych komentarzy mnie poraziła – dziennikarka Paulina 

Młynarska komentowała dla "Newsweeka". Brigitte weszła w związek ze swoim uczniem. Starsza 

od niego o 24 lata, wówczas już zamężna, matka trojga dzieci, uczyła francuskiego, łaciny, 

prowadziła zajęcia teatralne. On miał 17 lat, gdy zadeklarował, że kiedyś się z nią ożeni. Dziesięć 

lat później dotrzymał słowa. Drażni to Polaków. Tymczasem przykładów małżeństw, gdzie ona jest 

starsza można szukać i na naszym podwórku. Kancelaria prezydenta Lecha Kaczyńskiego długo 

utrzymywała Polaków w przekonaniu, że pierwsza dama (dla męża „Babusik”) była od niego o rok 

młodsza, choć tak naprawdę była o siedem lat starsza”
19. 

 W obronie Brigitte stają również kobiety, które otwarcie przyznają się do związków ze 

znacznie młodszymi mężczyznami. Należy do nich np. Małgorzata Potocka. Falę agresji jaką budzi 

pierwsza dama Francji tłumaczy się też zazdrością
20. 

 Z kolei Melanię Trump, żonę amerykańskiego prezydenta i milionera – Donalda Trumpa 

media oceniają głównie przez pryzmat jej urody i kosztownych stylizacji, których pierwsza dama 

prezentuje się doskonale. W odróżnieniu od Brigitte różnica wieku jaka dzieli ją i jej męża nie 

budzi już takich kontrowersji. W Internecie regularnie z dużą częstotliwości pojawiają się 

szczegółowe informacje dotyczące jej kreacji – nazwiska projektantów, ceny poszczególnych części 

garderoby oraz obowiązkowo zdjęcia, na których wyraźnie widać Melanię. W kwestii mody analiza 

                                                 
18 M. Nowicki, Ma być „pracownikiem socjalnym, ambasadorką mody francuskiej i panią domu”. Jak Francja walczy  
z Brigitte Macron, http://www.newsweek.pl/swiat/polityka/kim-jest-brigitte-macron-pierwsza-dama-fran cji-protesty-
,artykuly,414562,1.html, (dostęp: 15.08.2017).  
19 W. Szczepański, Paulina Młynarska broni Brigitte Macron: - Nagle zawyły te wszystkie Dulskie. Wściekły się, że 

śmie żyć pełnią życia, http://natemat.pl/208585,paulina-mlynarska-broni-brigiite-macron-nagle-zawyly-te-wszystkie-
dulskie-wsciekly-sie-ze-smie-zyc-pelnia-zycia, (dostęp: 15.08.2017).  
20 O zazdrości wobec Brigitte Macron wspominała między innymi Agata Młynarska w programie Tomasza Lisa, Agata 
Młynarska o zazdrości kobiet wobec Brigitte Macron, http://wiadomosci.onet.pl/opinie/agata-mlynarska-o-zazdrosci-
kobiet-wobec-brigitte-macron/7lw72c1, (dostęp: 15.08.2017).  

http://natemat.pl/198537,jeden-wpis-pauliny-mlynarskiej-na-fejsie-i-juz-prawica-zaczyna-ja-lubic-wystarczylo-skrytykowac-petru-i-kijowskiego
http://natemat.pl/198537,jeden-wpis-pauliny-mlynarskiej-na-fejsie-i-juz-prawica-zaczyna-ja-lubic-wystarczylo-skrytykowac-petru-i-kijowskiego
http://natemat.pl/207591,w-wielu-krajach-trafilaby-za-kratki-we-francji-zostala-pierwsza-dama-brigitte-macron-urzeka-i-wymyka-sie-stereotypom
http://natemat.pl/t/1281,lech-kaczynski
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stylizacji pierwszej damy Stanów Zjednoczonych wiedzie prym, chociaż podobne analizy dotyczą 

też np. Kate Middleton, wspomnianej Brigitte Macron, czy królowej Hiszpanii – Letizii. Można 

zatem pokusić się o stwierdzenie, że rola kobiet stojące wysoko w społecznej hierarchii w dużej 

mierze wiąże się z branżą modową, w której królują nazwiska najsłynniejszych światowych 

projektantów, takich jak np. Yves Saint Laurent, Prada czy Louis Vouitton. Jedna ze stylizacji 

Melanii Trump została skomentowana następująco: „odkąd Melania Trump została Pierwszą Damą 

Ameryki, wszyscy uważnie śledzą każde jej wystąpienie i oceniają każdy jej strój. Bladoróżowa 

sukienka do kostek, w której prezydentowa pojawiła się podczas świąt na organizowanej rokrocznie 

w Białym Domu imprezie toczenia wielkanocnych jaj, wyglądała pięknie, ale jednocześnie 

niezwykle subtelnie. Pastele to jeden z mocnych, wiosennych trendów. Odmładzają i dodają blasku 

nic więc dziwnego, że lubi je wiele kobiet, także Pierwsza Dama. Szczególnie, że rozbielone kolory 

świetnie prezentują się nawet podczas oficjalnych spotkań. Sukienkę Melanii Trump stworzył 

francusko-amerykański projektant Hervé Pierre. Ten sam, który pomagał Pierwszej Damie przy 

projektowaniu jej sukni na bal inauguracyjny. Warto przy okazji wspomnieć, że Hervé Pierre ubiera 

pierwsze damy ameryki już od lat 90., kiedy to przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych.  

Jego klientkami były między innymi Michelle Obama czy Hillary Clinton”
21. 

Publikowane są również przybliżone zdjęcia, na których widać biżuterię kobiet. Analizowane 

są także ich makijaże, dodatki oraz zgodność z obowiązującym dress codem.  

Można zatem stwierdzić, że merytoryczne teksty dotyczące aspektu działania kobiet  

w polityce znajdują się głównie w naukowych badaniach politologów czy medioznawców. Czasami 

pojawiają się one w czasopismach opiniotwórczych. Jednak dominują newsy dotyczące wizerunku 

kobiet, ich prywatnych spraw i relacji. Można zauważyć jednak coraz wyraźniejszą tendencję do 

coraz aktywniejszej działalności kobiet w politykę, która mimo wielu społecznych oporów  

i stereotypów i stale obecnej dysproporcji w porównaniu z aktywnością w tej sferze staje się coraz 

ważniejsza i bardziej zauważalna. 
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Polityka prorodzinna w programach wybranych  

partii politycznych w Polsce 
 
Streszczenie: Celem niniejszego artykuł jest analiza programów wybranych partii politycznych oraz określenie 

priorytetów ugrupowań w zakresie polityki wobec rodziny. Charakterystyce zostały poddane opcje , które odegrały 

znaczącą rolę na polskiej scenie politycznej: Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska oraz Polskie Stronnictwo 

Ludowe. W analizie uwzględniono kwestie polityki poszczególnych ugrupowań związane z rodziną jej powstaniem 

oraz funkcjonowaniem. 
Słowa kluczowe: polityka prorodzinna, Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, 

rodzina 
 

The family policy programs of chosen political party in Poland  
Summary: The purpose of this article is to analyze the programs of selected political parties and to prioritize groupings 
in the field of family policy. Characteristics have been subjected to political party that have played a significant role on 
the Polish political scene: Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe. The analysis 

covered the policy issues of individual groups related to the family and its functioning. 
Keywords: family policy, Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, family 
 
 
 
Wstęp 

„Polityka prorodzinna stanowi odrębny system, którego zadaniem jest tworzenie teoretycznej 

podstawy kompleksowych zadań państwa na rzecz rodziny. Polityka skierowana jest na ochronę 

oraz promocję interesów rodziny i jej członków. Jeżeli efektem ochrony jest stwarzanie warunków 

prawidłowej realizacji funkcji rodziny, a przez to prawidłowego funkcjonowania całego 

społeczeństwa staje się ona prospołeczna. Istotne jest również wyznaczanie wyraźnych granic 

między postrzeganiem polityki rodzinnej a społecznej, które często się zacierają. Polityka rodzinna 

skierowana jest do wszystkich rodzin bez wyjątku”
2. 

Głównym celem niniejszego artykułu jest analiza programów wybranych partii politycznych, 

rozumianych jako zbiór celów oraz zamierzeń, których zadaniem jest warunkowanie planów oraz 

działania mające na celu uzyskanie poparcia społecznego
3 oraz określenie priorytetów partii  

w zakresie polityki wobec rodziny. Charakterystyce zostały poddane ugrupowania, które odegrały 

znaczącą rolę na polskiej scenie politycznej: Prawo i Sprawiedliwość (PiS), Platforma Obywatelska 

(PO) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL). PiS - od momentu powstania stało się jedną  
z największych sił politycznych, współtworząc rząd z Samoobroną oraz Ligą Polskich Rodzin.  

                                                 
1 mgr Danuta Kędziorska, doktorantka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, e-mail: vdanka@wp.pl 
2 D. Kedziorska, Cele i zadania polityki wobec rodziny w Polsce, praca magisterska (nieopublikowana, zbiory 
prywatne), Olsztyn 2012, s. 5; D. Kędziorska, Instytucje państwowe i organizacje pozarządowe jako podmioty polityki 
wobec rodziny w Polsce, „Studia Redemptorystowskie” 2014, nr 12, s. 537-548. 
3 F. Ryszka, Nauki o polityce, Warszawa 1984, s. 34. 
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Z partii wywodzą się także dwaj prezydenci Polski - Lech Kaczyński oraz Andrzej Duda.  
W 2015 roku lista wyborcza Zjednoczonej Prawicy, gdzie wiodącą rolę pełniło PiS odniosła 

spektakularny sukces wyboczy, tworząc pierwszy raz w historii politycznej większość samodzielną. 

PO oraz PSL przez osiem lat wspólnie tworzyły koalicję, wyznaczając tym samym kierunki polityki 

państwa. Z PO wywodzą się także: prezydent Bronisław Komorowski i Donald Tusk, obecny 

Przewodniczący Rady Europejskiej. 
 

Polityka prorodzinna w programach partii Prawo i Sprawiedliwość 
Polska rodzina jest jednym z elementów zainteresowań PiS, na co wskazują odwołania do 

rodziny w programach tej partii4
. Działania, jakie proponowano w 2005 roku w zakresie polityki 

wobec rodziny koncentrowały się między innymi na problemie mieszkaniowym, stąd też narodził 

się program „Rodzina na swoim”. W zamyśle partii program zakładał budowę mieszkań oraz 

niwelowanie niepotrzebnych obciążeń finansowych. Program ten w zależności od pozycji 

materialnej rodziny zakłada budownictwo: rynkowe, społeczne oraz socjalne. Budownictwo 

rynkowe kierowane było do rodzin o wyższym statusie materialnym wykluczając jednocześnie 

wsparcie państwa od strony finansowej. Zagadnienie to przedstawia się inaczej w budownictwie 

typu społecznego i socjalnego. Budownictwo socjalne kierowane jest do rodzin o niższym statucie 

społecznym, których dochody mieszczą się w granicach średnich a także niskich
5. Problem 

mieszkalnictwa został również poruszony w programie z 2009 roku, gdzie jego twórcy zwracają 

uwagę na potrzebę budownictwa komunalnego, proponując samorządom wsparcie w tym zakresie
6. 

W programie z 2009 roku, zwraca się uwagę na „Rządowy program na rzecz rozwoju 

mieszkalnictwa”, gdzie wskazano czas oczekiwania (do 10 lat) na przyznanie mieszkania7. 

 Kolejnym zagadnieniem poruszanym w programie są kwestie podatkowe. Program PiS  

w 2005 roku zakładał ulgi podatkowe dla rodzin. Ulgi te miały być uzależnione od liczby dzieci 

oraz od dochodu liczonego na jednego członka gospodarstwa domowego (dochód taki nie miał 

przekraczać 500 zł kwoty brutto). Ponadto założono, że zostanie podniesiony próg podatkowy  

                                                 
4 Program partii Prawo i Sprawiedliwość, Warszawa 2005, http://old.pis.org.pl/dokumen ty.php?s=partia&iddoc=3, 
(dostęp: 25.09.2016); Program partii Prawo i Sprawiedliwość, Warszawa 2007, 
http://old.pis.org.pl/dokumenty.php?s=partia&iddoc=144 (dostęp: 10.09.2016); Nowoczesna, solidna, bezpieczna 
Polska. Program Prawa i Sprawiedliwości, Kraków 2009, http://old.pis.org.pl/dokumenty.php?s =partia&iddoc=148 
(dostęp: 10.09.2016); Program partii Prawo i Sprawiedliwość Nowoczesna, solidna, bezpieczna Polska. Program 

Prawa i Sprawiedliwości, Warszawa 2011, http://old.pis.org.pl/dokumenty.ph p?s=partia&iddoc=157 (dostęp:  
10.09. 2016). 
5 Program partii Prawo i Sprawiedliwość, 2005, dz. cyt, s.76-77. 
6 Program partii i Prawo i Sprawiedliwość, 2009, dz. cyt, s. 132. 
7 Tamże, s. 132-133. 



POLITYCZNO-SPOŁECZNE DYLEMATY I WYZWANIA WE WSPÓŁCZESNEJ 

POLSCE
 _______________________________________  _______________________________________  
 

103 
 

(od 80 do 100 tys. zł), przy czym kwota wolna od podatku pozostawałaby bez zmian
8. Natomiast 

program powstały w 2009 roku odnosił się do problemów związanych z świadczeniami rodzinnymi. 

Kwota, jaka wyznaczała tzw. kryterium dostępu do tych świadczeń miałaby w założeniu 

zaproponowanym przez PiS zostać podniesiona do 1000 zł, co dawałoby wzrost progu kwotowego 

tych świadczeń na poziomie prawie 50 procentowym. Sama wysokość pobieranego świadczenia 

zależałaby natomiast od funduszu, jaki posiada rodzina na miesięczne utrzymanie
9. W 2005 roku 

ugrupowanie zwróciło uwagę na przedsiębiorczość, podkreślano potencjał jaki tkwi w rodzinie. 

Postulowano aby zniwelować nadmierny biurokratyzm oraz często niezrozumiałe przepisy, 

odstraszające powstawanie rodzinnych przedsiębiorstw
10

. Program stworzony w 2007 roku zakładał 

wprowadzenie trzy letniego urlopu wychowawczego dla osób będących właścicielami firm  

z sektora mikro przedsiębiorstw oraz wydłużenie urlopu macierzyńskiego do 26 tygodni dla każdej 

kobiety po urodzeniu dziecka. Ułatwieniem dla rodziców miałaby być także możliwości odpisania 

określonej kwoty od podatku
11. Rodzicom samotnie wychowującym dzieci, którzy mają problem ze 

ściągnięciem płatności na dzieci od współrodzica dziecka z pomocą ma przyjść Fundusz 

Alimentacyjny12. 

 W myśl programu, dalszemu wzrostowi mają ulegać świadczenia dla rodzin tak w formie 

pieniężnej jak i żywnościowej13
. Również powrót do pracy rodzica (program partii z 2007 roku) 

miałby zostać ułatwiony poprzez zachęcenie do zakładania przedszkoli przez pracodawców  

w miejscach pracy gdzie rodzice podejmują zatrudnienie, na co miałyby być przeznaczone środki  

z tzw. Zakładowego Funduszu Pracy
14

. Ulgi w podatku CIT oraz zwolnienia ze składek na 

Zakładowy Fundusz Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych skierowane byłoby 

do tych pracodawców, którzy zdecydują się na zatrudnienie rodzica wracającego do pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka
15

. Ponadto zmianom miały ulec 

uregulowania prawne, ich uproszczenie miało spowodować zwiększenie liczby nowych placówek 

przedszkolnych16. 

                                                 
8 Program partii Prawo i Sprawiedliwość, 2005, s. 78. 
9 Program partii Prawo i Sprawiedliwość, 2009, s. 128. 
10 Program partii Prawo i Sprawiedliwość, 2005, s. 79. 
11 Program partii Prawo i Sprawiedliwość, 2007, s. 40-42. 
12 Tamże, s. 43. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie, http://mops.tczew.pl/fundusz, (dostęp: 28.09.2016); 
[„Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie 

tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna w okresie 

ostatnich 2 miesięcy: do ukończenia przez nią 18 roku życia albo; w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole 
wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności - bez względu na wiek”]. 
13 Tamże. 
14 Tamże, s. 44. 
15 Tamże, s. 45. 
16 Tamże, s. 44. 
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 Ogniwem programu PiS w 2005 roku był również punkt odnoszący się do zdrowia 

rodzinnego: „zdrowa rodzina”. W programie zostały przedstawione kwestie związane z systemem 

opieki zdrowotnej, które zgodnie z opinią PiS, wymagają przebudowy, ponieważ są niewydolne 

wpływając na stan polskiej rodziny. W szerszej perspektywie postawiono sobie za cel dążenie do 

kreowania zachowań prozdrowotnych i ochrony członków rodziny od niekorzystnych elementów 

wpływających na ich funkcjonowanie
17

. Program ten odnosi się również do wartości wyższych  

tj. moralności opartej na wartościach. Partia w programie przeciwstawia się aborcji i eutanazji, 

klonowaniu oraz wykorzystywaniu komórek macierzystych pobranych od dzieci poczętych celem 

ich wykorzystania w badaniach naukowych18. 

 W programie z 2009 roku zaproponowano wprowadzenie „karty rodziny wielodzietnej”, która 

przeznaczona miała być dla rodzin, posiadających na swoim utrzymaniu co najmniej troje dzieci. 

Karty uprawniać miałoby do zniżek do obiektów kulturalnych, sportowych oraz licznych ulg  

w wybranych sklepach19. Idea stworzenia karty miała na celu promowanie rodzin wielodzietnych 

oraz zapewnienie ulg, które przyczynią się do większego zainteresowania głównie kulturą  

i sportem. 

 Ponadto założenia programu z 2009 roku zakładały otoczenie większą troską i opieką rodzin  

z dziećmi i kobiet w ciąży. Postulowano wprowadzenie przystosowania miejsc użyteczności 

publicznej do swobodnego wypełniania obowiązków rodzicielskich np. dostępność miejsc  

w których można byłoby nakarmić dziecko. Założono, że konieczne jest stworzenie miejsc 

parkingowych z przeznaczeniem dla tych, którzy przyjechali z małym dzieckiem oraz 

pierwszeństwo dla nich oraz dla kobiet oczekujących dziecka. Niezmiernie ważne z perspektywy 

kobiet, które po urodzeniu dziecka chcą jak najszybciej powrócić do aktywności zawodowej jest też 

postulat wprowadzenia możliwości korzystania z elastycznego czasu wykonywania pracy, co 

pozwoliłoby kobietom karmiącym zając się dzieckiem a jednocześnie podejmować pracę
20. 

 Zasadniczą uwagę zwraca się również na konieczność zwiększenia dostępności żłobków, 

które miałyby stworzyć szansę na powrót rodzica do pracy. Twórcy programu zwracają uwagę na 

niedostateczną ilość tego typu instytucji, wskazując na powód takiego stanu rzeczy wysokie 

wymogi, które muszą spełnić one od strony formalnej. Wskazano także na potrzebę zwiększenia 

wymiaru dziennego czasu funkcjonowania placówek w których przebywają starsze dzieci, żeby 

odbiór dzieci nie kolidował z godzinami pracy
21

. W szczególnej sytuacji znajdują się rodzice dzieci 

                                                 
17 Program partii Prawo i Sprawiedliwość, 2005, s. 78-80. 
18 Tamże, s. 80-81. 
19 Program partii Prawo i Sprawiedliwość, 2009, s. 128-129. 
20 Tamże, s. 129. 
21 Tamże, s. 131-132. 
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niepełnosprawnych, którzy niejednokrotnie są zmuszeni do rezygnacji z pracy zawodowej, aby 

zająć się opieką nad swoim dzieckiem. Twórcy programu zwracają uwagę na potrzebę 

zabezpieczenia świadczenia emerytalnego rodziców w takiej sytuacji
22. 

 Kwestie troski w kontekście zdrowia dzieci oraz kobiet w ciąży zostały również poruszone 

przez twórców programu z 2009 roku. Założono wówczas rozszerzenie możliwości korzystania  

z wizyt u lekarzy pediatrów, mając tu na myśli również całodobową dostępność. Ponadto 

zaplanowane było wznowienie kontroli w zakresie przeglądów dentystycznych nad dziećmi 

pobierającymi naukę w szkołach podstawowych. W kwestii kobiet spodziewających się dziecka, 

upatruje się realności gwarantowanych świadczeń medycznych finansowanych przez państwo. 

Pojawił się przy tym również postulat dotyczący zwiększenia wymiaru urlopów przysługujących 

rodzicom z tytułu narodzin dziecka (tzw. macierzyńskich) w przypadku, gdy pobyt w szpitalu  

po porodzie zostaje przedłużony
23

. Program 2009 roku postulował również o troskę nad dziećmi  

i młodzieżą z środowisk rodzinnych dysfunkcjonalnych i zagrożonych dysfunkcjonalnością, 

wymagających szczególnego wsparcia i opieki. W związku z tym zaproponowano powstanie 

świetlic socjoterapeutycznych, gdzie dzieci i młodzież poza pomocą w przyswojeniu wiedzy 

szkolnej będą również uczyć się właściwych wzorców zachowań panujących w społeczeństwie
24. 

Przed kongresem PiS, który odbył się na przełomie stycznia i lutego 2009 roku, swoje obrady 

miały panele pt. „Aktywność kobiet w życiu publicznym” oraz „Bez kobiet ani rusz”
25. W części I 

pt. „Dobre prawo dla kobiet i rodziny” poruszono kwestie dotyczące sytuacji kobiet między innymi 

na rynku pracy, również pod względem ich konkurencyjności. W czasie obrad zostały 

wypracowane postulaty, które miałyby poprawić pozycję kobiety, a co za tym idzie i polskiej 

rodziny, które tym samym powinny znaleźć się w programie partii. Zwrócono uwagę na potrzebę 

zmian w zrównaniu prawa do urlopu macierzyńskiego czy też wychowawczego, tak kobiet 

pracujących na etacie (pracownik) jak też tych, które prowadzą własną firmę, analogicznie do tego 

zauważa się, że okres ten powinien być wliczony do lat przepracowanych, liczonych podczas 

starania się o przyznanie świadczenia emerytalnego
26.  

W programie wyborczym z 2011 roku priorytetem polityki partii PiS było zwrócenie uwagi 

na potrzebę propagowania wartości oraz solidaryzmu rodzinnego. Zwrócona uwagę na potrzebę 

wprowadzenia 26. tygodniowego urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu dla rodzin 

                                                 
22 Tamże, s. 130. 
23 Tamże, s. 131. 
24 Tamże, s. 129. 
25 Aktywność kobiet w życiu publicznym czyli „Bez kobiet ani rusz”, http://old.pis.org.pl/dokumenty.php?s=parti 
a&iddoc=148, (dostęp: 26.09.2016). 
26 Tamże, s. 3-4. 
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dzieci hospitalizowanych. Uwagę skierowano także na problem dostępności miejsc w żłobkach oraz 

przedszkolach, który utrudnia rodzicom pracę. Zaproponowano sfinansowanie żłobków z budżetu 

państwa oraz zaproponowano stworzenie standardów dla alternatywnych form edukacji 

przedszkolnej. Zwrócono uwagę także na potrzeby finansowe rodzin proponując podwyższenie 

świadczeń rodzinnych. Ciekawą propozycją było wprowadzenie karty dużej rodziny mającej 

zapewnić wiele zniżek oraz przywilejów dla rodzin wielodzietnych27. 

W programach oraz wystąpieniach liderów partii, wielokrotnie wskazywano na problem 

związany z niskim poziomem dzietności w Polsce i Europie. Polska staje się społeczeństwem 

starzejącym. W związku z problemem oraz wieloma obawami co do przyszłości młodych pokoleń 

Polaków w 2014 roku pojawił się pomysł stworzenia europejskiego funduszu demograficznego. 

Prezes partii Jarosław Kaczyński przewidywał kwotę w wysokości 100 euro, która miałaby być 

przekazywana na każde urodzone dziecko w Unii Europejskiej
28. W czasie kampanii parlamentarnej 

w 2015 roku w programie wyborczym oraz wypowiedziach polityków partii rodzina została 

postawiona na piedestale potrzeb oraz ukazana jako kierunek koniecznych zmian mających 

wprowadzić intensyfikację działań państwa na rzecz rodziny. Beata Szydło, kandydatka na Prezesa 

Rady Ministrów partii PiS na Konwencji w Warszawie wielokrotnie zakomunikowała, że problemy 

demograficzne Polski są największym wyzwaniem. Za priorytet polityki wskazano wprowadzenie 

programu „500 plus”. Wyszczególniono kryterium dochodowe, od którego zależy czy rodzina 

otrzyma środki na pierwsze dziecko, czy dopiero na drugie i kolejne. Zwrócono uwagę również na 

problem dzieci niepełnosprawnych, zapowiadając większe wsparcie finansowe
29. Program ma na 

celu nie tylko pomoc rodzinom w trudnej sytuacji finansowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

materialnego ale także ma być impulsem demograficznym. Program partii zakładał także zniesienie 

obowiązku szkolnego 6 – latków. Podkreślano, że to rodzice powinni decydować, czy chcą, aby ich 

dziecko od 6 lat chodziło do szkoły. Politycy podkreślali, że pomysł ten jest nie tylko pożądany 

przez rodziców ale także potwierdzony przez naukowców, czy pedagogów
30. 

 
 
 

                                                 
27 Program partii Prawo i Sprawiedliwość, Nowoczesna, solidna, bezpieczna Polska, Warszawa 2011, s. 41, 
http://old.pis. org.pl/dokumenty.php?s=partia&iddoc=157 (dostęp: 10.09.2016). 
28 Ogólnopolski portal dla Rodzin 3+, http://kartaduzejrodziny.pl/w-polityce/292-pis-u-pomysly-na-polityke-
prorodzinna.html (dostęp: 24.09.2016). 
29 B. Szydło, Propozycje ustawowe dla rodziny, Konwencja PiS w Warszawie, http://wybierzpis.org.pl/materialy-
programowe, (dostęp: 25.09.2016). 
30 B. Szydło, Program Prawa i Sprawiedliwości. Sześciolatki, http://wybierzpis.org.pl/materialy-programowe, (dostęp: 

25.09.2016). 
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Polityka prorodzinna w programach partii Platforma Obywatelska 
W 2001 roku w programie wyborczym PO zaproponowano 21 głównych priorytetów 

ugrupowania. Wśród nich wyszczególniono także kwestie dotyczące polityki wobec rodziny. 

Wskazano na konieczność wprowadzenia zwiększonej ulgi rodzinnej na trzecie i kolejne dziecko. 

Wartym uwagi była także idea wprowadzenia do szkół e-podręczników, zapowiedzi polityków PO 

wskazywały na zrealizowanie idei do roku 2015
31

. Zwrócono także uwagę na kwestie równości 

płci. Zapowiedziano znowelizowanie przepisów prawa gwarantujących kobietom „równą płacę za 

równą pracę” oraz zabiegi mające na celu eliminację dyskryminacji kobiet w miejscu pracy
32. 

Donald Tusk zapowiadał reformę systemu podatkowego zgodnie z hasłem „niskie podatki dla 

wszystkich to więcej pieniędzy w budżecie każdej polskiej rodziny33
”. 

W 2007 roku PO postulowała w programie „By żyło się lepiej. Wszystkim”, dokonując 

analizy potrzeb polityki wobec rodziny. Zwrócono uwagę, ze polityka prorodzinna powinna być 

skupiona na zwiększeniu satysfakcji z rodzicielstwa i macierzyństwa. Zapowiedziano stopniowe 

wydłużanie urlopu macierzyńskiego do 22 tygodni oraz zwiększenie opieki lekarskiej związanej  

z macierzyństwem. Upowszechnienie korzystania z urlopu wychowawczego poprzez oboje 

rodziców w różnych jego fazach oraz zwiększenie liczby rodzin z niego korzystających z 50% do 

70% uprawnionych”
34

. Platforma postulowała także o: „zmniejszenie poczucia utarty pozycji na 

rynku pracy ze względu na macierzyństwo i pełnienie funkcji wychowawczych. Za pomocą 

upowszechniania zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, by można było kontynuować 

rozwój zawodowy, nie tracąc uprawnień ochronnych z tytułu urlopu wychowawczego; 

upowszechnieniu w prawie i praktyce działania firm instytucji „kontraktu opiekuńczego” jako 

porozumienia między pracodawcą a pracownikiem w celu zwiększenia elastyczności organizacji 

pracy, czasu pracy, aby w różnych fazach opieki nad dzieckiem strony mogły uzgodnić działania na 

rzecz godzenia interesów”
35. 

PO zakładała również zwiększenie wsparcia dla rodzin sprawujących opiekę nad dziećmi  

i dbałość o rozwój dzieci i młodzieży poprzez: wprowadzenie ulg podatkowych o charakterze 

prorodzinnym, dostępnych dla każdej rodziny i każdego dziecka. Zwrócono uwagę na konieczność 

                                                 
31 Program wyborczy partii Platforma Obywatelska. 21 priorytetów PO, http://mowimyjak.se.pl/newsy/fak 
ty/platforma-obywatelska-program-wyborczy,22_31276.html, (dostęp: 25.09.2016). 
32 Tamże. 
33 T. Cukiernik, Obietnice Platformy Obywatelskiej, http://nczas.com/wazne/obietnice-platformy-obywatelskej-
rozliczenie/, (dostęp: 26.09.2016). 
34 Program wyborczy Platformy Obywatelskiej, By żyło się lepiej. Wszystkim, Warszawa 2007, s. 40-41. https://mam 
prawowiedziec.pl/file14512, (dostęp: 27.09.2016). 
35 Tamże, s. 42. 
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stworzenia przejrzystego systemu świadczeń rodzinnych tam, gdzie jest to niezbędne do 

wyrównania szans dzieci i młodzieży; 

Upowszechnienie ulgi opiekuńczej dla małych dzieci (żłobki) i w okresie przed rozpoczęciem 

edukacji (przedszkola)36
. Podkreślano także rolę samorządów, które powinny dbać o jakość  

i większą dostępność usług Wskazano uwagę na konieczne zapewnienia młodemu pokoleniu 

realnego dostępu do mieszkań. PO dostrzegła potrzebę radykalnego zmniejszenia ubóstwa  

i wykluczenia wśród dzieci poprzez m. in. zmiany w zasadach dostępności pomocy, przede 

wszystkim dożywiania. Zgodnie z założeniami partii konieczne jest upowszechniania rodzinnych 

form opieki zastępczej oraz wdrożenie skutecznego systemu alimentacyjnego, zapewniającego 

dzieciom należyte świadczenia
37. 

W 2011 roku w programie PO „Następny Krok. Razem” wskazywano, że zasada solidarności 

międzypokoleniowej jest podstawą każdego wysoko rozwiniętego społeczeństwa. Polityka wobec 

rodziny powinna być przede wszystkim oparta na solidarności oraz poszanowaniu potrzeb 

społeczeństwa wielopokoleniowego
38. Politycy PO wskazywali na problem związany ze 

starzejącym się społeczeństwem, proponując radykalne zwiększenie ulgi rodzinnej na trzecie  

i kolejne dziecko. Program zgodnie z deklaracjami miał być realizowany od 2014 roku.  

W założeniach programowych ujęto również konieczność zmian zasad finansowania szkoły 

rodzenia oraz porodu. Z budżetu państwa przewidywano także pomoc finansową przeznaczoną  

na dofinansowane znieczulenia okołoporodowego oraz porodu rodzinnego. Postulowało dalszą 

pracę mająca na celu zwiększenie dostępności żłobków i przedszkoli oraz wprowadzenie 

elastyczności w godzinach otwarcia. Zapowiedziano obowiązek funkcjonowania przedszkoli  

od 8:00 do 18:00. Na każdej większej uczelni zapowiadano powstanie punktu przedszkolnego, 

gdzie dzieci studentów i naukowców mogłyby korzystać z opieki. W zakresie ochrony zdrowia 

deklarowano kampanię na rzecz przeciwdziałania otyłości oraz promocji zdrowego żywienia. Sporo 

uwagi poświęcono szkolnictwu, zapowiedziano objęcie dzieci w wieku 3 i 4 lat prawem do edukacji 

przedszkolnej. Poprzez dofinansowanie z budżetu państwa, miałoby powstać więcej przedszkoli, 

które prowadziłyby zadania edukacyjno-opiekuńcze w placówkach, Zwrócono także uwagę na 

problem dzieci niepełnosprawnych oraz postulowano zwiększenie liczby niepełnosprawnych, 

którzy kształcą się w szkołach publicznych
39.  

                                                 
36 Tamże, s. 40-41. 
37 Tamże, s. 42-43. 
38 Następny krok. Razem. Program wyborczy 2011, http://www.platforma.org/media/dokumenty/Program_PO_10 
0dpi.pdf, (dostęp: 25.09.2016). 
39 Tamże. 
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We wrześniu 2011 roku lider PO Donald Tusk spotkał się z przedstawicielami rodziców 

dzieci niepełnosprawnych, deklarował wówczas że rodziny te otrzymają więcej środków, 

postulował także zniesienie progu dochodowego. PO sprzeciwiała się także legalizacji eutanazji 

oraz aborcji. Opowiadał się za wprowadzeniem finansowania z budżetu państwa zabiegów 

zapłodnienia in vitro. Ugrupowanie PO widząc konieczność wprowadzenia zmian w polityce 

rodzinnej postanowiła ogłosić rok 2013 rokiem rodziny, Donald Tusk w wystąpieniach medialnych 

stwierdził, że „wypełniamy (rząd Platformy Obywatelskiej) 100% zobowiązań wobec rodziny
40. 

W 2010 roku zaproponowała nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, gdzie  

na spotkaniu z przedstawicielami organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy  

w rodzinie Donald Tusk mówił: „Bicie dzieci jeszcze całkiem niedawno było narodowym sportem, 

nie tylko w Polsce, niestety. Będziemy starali się uświadamiać, ze bicie dziecka jest przestępstwem, 

zarówno przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, ale przede wszystkim rodzinom i wszystkim, 

którzy powinni czuć się odpowiedzialni za przyszłość naszych dzieci. Prawdziwy Polak nie bije 

dzieci”
41. 

W programie PO z 2015 roku przede wszystkim zwrócono uwagę na problem 

mieszkalnictwa, chcąc wprowadzić dodatkowe ułatwienia dla rodzin, które decydują się  

na wynajem mieszkania. Rozwiązania prawne miałyby na celu zapewnienie równowagi pomiędzy 

najemcą a wynajmującym. Postulowano wprowadzenie nowelizacji ustawy o ochronie praw 

lokatorów. Zakładano, że po wprowadzeniu programu „Mieszkanie dostępne” w ciągu 10 lat 

powstanie 30 tys. nowych mieszkań. Udział w budowie mieszkań pod wynajem miałby mieć także 

fundusze Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Polskich Inwestycji Rozwojowych, które miałyby 

zbudować ok. 20 tys. mieszkań. Szczególna pomoc ma być skierowana do rodzin wielodzietnych. 

Program zakładał także lepszą opiekę dla najmłodszych. Poprzez wykorzystanie funduszy 

europejskich planowano rozwój obecnych oraz budowę nowych żłobków. Planowano także 

ułatwienie tworzenia nowych form opieki: klubów dziecięcych oraz gminnych centrów opieki. 

Władze samorządowe miały być zachęcane do tworzenia przy przedszkolach oddziałów 

żłobkowych. Pochylono się również w kierunku zmodyfikowania prawa w taki sposób aby firmy 

mogły finansować działania związane z opieką nad dziećmi pracowników poprzez przyzakładowe 

                                                 
40 W Polityce.pl, Kolejna hucpa Tuska. „Wypełniamy 100% zobowiązań wobec rodzin”. To brzmi wyjątkowo cynicznie, 
polityce.pl/polityka/165969-kolejna-hucpa-tuska-wypelniamy-100-zobowiazan-wobec-rodzin-to-brz mi-wyjatkowo-
cynicznie, (dostęp: 25.09.2016). 
41 Cyt za: Wprost, Tusk: bicie dzieci było narodowym sportem Polaków, http://www.wprost.pl/kraj/218456/Tusk-bicie-
dzieci-bylo-narodowym-sportem-Polakow.html, (dostęp: 27.09.2016). 
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przedszkola, wyprawki szkolne czy urlopy opiekuńcze. W przypadku sporych nakładów w nagrodę 

firmy mogłyby zwiększyć limit odpisu od podatków
42. 

Postulowano podniesienie zasiłków rodzinnych, wprowadzając nowe kryterium dochodowe  

w taki sposób aby pomoc była zaadresowana także do osób bezrobotnych oraz rodzin o niskich 

dochodach43. 

Po wyborach parlamentarnych 2015 ugrupowanie PO zapowiedziała, że rodzinom potrzeba 

programu, który będzie kompleksową pomocą. Została także skrytykowana polityka wobec rodziny 

partii Prawo i Sprawiedliwość, szczególnie priorytetowy program „500 plus”.  

 

Polityka prorodzinna w programach partii Polskie Stronnictwo Ludowe 
Rodzina w programie i założeniach PSL zawsze zajmowała szczególne miejsce. Jednym  

z bardziej znanych elementów przeforsowanej polityki prorodzinnej w czasie rządów koalicji PO  

z PSL jest program zwany potocznie „kosiniakowym”. Nazwa została zaczerpnięta od twórcy 

założeń programu Władysława Kosinaka-Kamysza, ministra pracy i polityki społecznej w rządzie 

PO-PSL. Program zakładał wsparcie finansowe w wysokości jednego tysiąca złotych przez 

dwanaście miesięcy, począwszy od urodzenia dziecka. Program został skierowany do rodziców, 

którzy z różnych powodów nie mogą skorzystać z rocznych urlopów macierzyńskich. Do osób 

które mogą skorzystać z powyższego wsparcia zaliczyć można osoby bezrobotne, studentów oraz 

osoby pracujące w innych formach zatrudnienia niż umowa o pracę. Dodatek finansowy  

po urodzeniu dziecka miał być wypłacany bez względu na dochód rodziców. Z różnych szacunków 

wynika, że z programu może skorzystać około 126 tysięcy rodziców
44. 

Kolejnym pomysłem PSL był Pakt dla Polskich Firm. Program został skierowany do mikro, 

małych i średnich polskich firm. Według twórców programu miał realizować głównie cztery cele: 

1) obniżenie kosztów prowadzenia działalności, 2) wsparcie skierowane do firm w początkowym 

okresie prowadzenia działalności gospodarczej, 3) „uwolnienie mocy inwestycyjnych” polskich 

firm oraz 4) zniesienie barier administracyjnych45. 

Program Pakt Dla Polskich Firm Rodzinnych miał na celu wprowadzenie dwóch stawek 

opłacanych przez działalności gospodarcze do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w zależności  

od uzyskanych przychodów, pięćset złotych płaciłyby firmy przynoszące przychód nie większy od 

                                                 
42 Polska Przyszłość - Program Platformy Obywatelskiej RP 2015, http://wybory.platforma.org/program, (dostęp: 

27.09.2016). 
43 Tamże. 
44 Kosiniakowe bije rekordy, http://www.psl.pl/kosiniakowe-bije-rekordy/, (dostęp: 27.09.2016); Wielka popularność 

kosiniakowego, http://www.psl.pl/wielka-popularnosc-kosiniakowego/ (dostęp: 27.09.2016). 
45 Pakt dla polskich firm rodzinnych, http://www.psl.pl/pakt-dla-polskich-firm-rodzinnych/, (dostęp: 27.09.2016). 



POLITYCZNO-SPOŁECZNE DYLEMATY I WYZWANIA WE WSPÓŁCZESNEJ 

POLSCE
 _______________________________________  _______________________________________  
 

111 
 

250 tysięcy rocznie, jeśli firma uzyskałaby większy przychód wtedy to obciążenie na ZUS 

wynosiłoby tysiąc złotych. Kolejną zmianą postulowaną przez program byłoby płacenie za urlop 

chorobowy pracownika już od pierwszego dnia jego pobytu na zwolnieniu lekarskim. Następną 

proponowaną zmianą jest wprowadzenie możliwości wzięcia urlopu od ZUS. Przedsiębiorca raz na 

pięć lat mógłby na okres sześciu miesięcy zawiesić płacenie składek na ubezpieczenie społeczne. 

Musiałby jednak przed tym wykazać spadek przychodów o co najmniej dwadzieścia pięć procent. 

Ciekawą propozycją mieszczącą się w omawianym programie jest „Start bez ZUS”. Powyższy 

element programu zakłada, że przedsiębiorca zakładający firmę zapłaci pierwszą składkę na 

ubezpieczenie społeczne dopiero wtedy, gdy uzyska przychód miesięczny w wysokości co najmniej 

trzech tysięcy złotych netto. Przed wygenerowaniem takiego przychodu składka uiszczana byłaby 

przez budżet państwa. Program „Pakt Dla Polskich Firm Rodzinnych” zakłada także zwiększenie 

bezzwrotnego dofinansowania dla osób zakładających działalność gospodarczą z kwoty dwudziestu 

tysięcy złotych do kwoty pięćdziesięciu tysięcy złotych oraz wprowadzenie możliwości załatwienia 

wszystkich formalności podczas zakładanie działalności gospodarczej w jednym prostym 

internetowym formularzu, wykluczając tym samym potrzebę osobistej wizyty w urzędzie gminy, 

Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Kolejnymi pomysłami mającymi 

na celu zmniejszenie utrudnień administracyjnych w prowadzeniu firmy ma być wprowadzenie 

limitu kontroli w roku, uzależniając je od wielkości firmy. Dla firmy mikro maksymalna liczba 

kontroli ograniczałaby się do jednej rocznie, dla firmy małej dwie rocznie, zaś dla firmy średniej 

przewidziano trzy kontrole. Partia zaproponowała także wprowadzenie „przepisu za przepis”, które 

polegało na każdym nowym przepisem dotyczącym funkcjonowania działalności gospodarczych 

parlament będzie zobowiązany do usunięcie jednego z istniejących, tak aby ich ilość się nie 

zwiększała. Wparcie finansowe firm z budżetu państwa miałoby być realizowane poprzez 

udzielenie niskoprocentowych pożyczek na rozwój, zniesieni obowiązku płacenia podatku CIT dla 

małych i mikro przedsiębiorstw oraz dopłaty do pensji dla nowo zatrudnionych pracowników  

w wysokości wynagrodzenia minimalnej krajowej przez okres dwunastu miesięcy
46. 

PSL nawiązując do programu PiS „mieszkanie plus” ocenia postulat jako dobry, ale 

proponuje w nim zmiany, które w opinii ludowców sprawią, że program będzie jeszcze lepszy. 

Działacze PSL postulują rozszerzenie programu na tereny wiejskie oraz sprzedawanie w cenie 

symbolicznej złotówki działek budowlanych z posiadanych terenów Agencji Nieruchomości 

                                                 
46 Tamże. 
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Rolnych. Zmiana, która została zaproponowana przez partię w projekcie „mieszkanie na plus”, 

dotyczyła odchodzenia od budowy mieszkań pod wynajem, w stronę mieszkań na własność
47. 

W ocenie PSL program „500 +” jest bardzo pozytywny. Kosiniak-Kamysz stwierdził, że jeśli 

jego partia będzie tworzyć rząd po następnych wyborach, to będą za utrzymaniem powyższego 

rozwiązania. Partia ludowców postuluje wprowadzenie zasady złotówki za złotówkę
48, czyli 

zasady, zmniejszania świadczeń socjalnych o przekroczoną kwotę do której świadczenia były 

przyznawane, nie zaś utraty prawa do świadczeń po przekroczeniu dochodów choćby o złotówkę
49. 

W założeniach politycznych partii jest dofinansowywanie powstających żłobków oraz przedszkoli. 

W każdej szkole miałyby być serwowane bezpłatne obiady dla uczniów
50. 

Ugrupowanie PSL unika zagadnień światopoglądowych, typu in vitro, czy aborcja51
, często 

wypowiadając się w sposób bardzo dyplomatyczny. Ugrupowanie posiada interesujące rozwiązania 

problemów, mimo to będąc w roli koalicjanta zabrakło woli lub siły politycznej do ich 

wprowadzenia w życie podczas sprawowania ośmioletnich rządów przy boku Platformy 

Obywatelskiej. 

Programy poszczególnych partii politycznych wskazują na główne priorytety polityki wobec 

rodziny. Każda z opcji politycznych wyznaczyła sobie własne cele i kierunki realizacji polityki. 

Programy mimo tego, że poruszają podobne problemy oraz odnoszą się do oczekiwań 

społeczeństwa, przyjmują odmienne rozwiązania w wielu sprawach. W 2015 roku widać wyraźne 

zainteresowanie problematyką rodziny w programach partii politycznych. Ugrupowania coraz 

częściej dostrzegają konieczność wspierania rodziny, która wynika z niepokojących wskaźników 

dzietności oraz postępującego starzenia się społeczeństwa w Polsce. 
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Przeciwdziałanie bezrobociu w Polsce  

– prace interwencyjne jako forma aktywizacji bezrobotnych 
 
Streszczenie: Zjawisko bezrobocia towarzyszy ludzkości niemal od zawsze, choć przybiera różne oblicza i rozmiary  
w zależności od ustroju społeczno-gospodarczego. Obecnie można stwierdzić, że zjawisko to stanowi istotny problem 

współczesnego świata. Rynek pracy jest jednym z najważniejszych i zarazem specyficznych rynków funkcjonujących 

we dzisiejszej gospodarce, a niestabilna sytuacja panująca na nim stanowi problem społeczno-ekonomiczny dla wielu 
rządów. Trudna sytuacja na rynku pracy w Polsce świadczy o występujących niedopasowaniach pomiędzy podażą 

pracy a popytem na nią. Obecnie bezrobocie w naszym kraju wynosi 7,1%. W związku z tym konieczne jest 

prowadzenie polityki zmierzającej do przeciwdziałania bezrobociu za pomocą aktywnych programów rynku pracy,  
a także działań łagodzących jego skutki. W obowiązującym porządku prawnym najważniejszym aktem prawnym 

regulującym zadania państwa w ramach przeciwdziałania bezrobociu jest Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy. Wymienia ona szereg metod aktywizacji bezrobotnych, działań wspierających i motywujących osoby 

bezrobotne. Przykładem instrumentów rynku pracy wymienionych w ustawie są: prace interwencyjne czy roboty 

publiczne. W przedstawionym opracowaniu szerzej omówione zostały prace interwencyjne. Celem podjętych rozważań 

jest analiza i ocena poziomu bezrobocia w Polsce oraz przedstawienie wybranych form aktywizacji bezrobotnych 
prowadzonych przez państwo.  
Słowa kluczowe: bezrobocie, pracownik, przeciwdziałanie, promocja zatrudnienia, prace interwencyjne 

 
Anti-unemployment in Poland - interventional works as a form of unemployment activity 

Summary: The phenomenon of unemployment accompanied by mankind almost always, but it takes different forms 
and sizes, which is depending on socio-economic system. Currently it can be said that phenomenon of unemployment is 
a significant problem of modern world. Labour market is one of the most important and specific markets of today 
economy and unstable situation is a socio-economic problem for many governments. Difficult situation on labour 
market in Poland is evidence of mismatches between supply and demand. Currently unemployment in our country is 
7,1%. Therefore, it is necessary to pursue policy aimed at counteracting unemployment through active labor market 
programs and mitigating its effects. In current legal the most important legal act regulating tasks of counteracting 
unemployment is Act on promotion of employment and labour market situation. It contains a list of method of 
activating unemployed, supporting and motivating unemployed. Examples of labor market instruments mentioned in 
law are: intervention works or public works. In presented study will be show intervention work in detail. Purpose of 
study is to analyze and evaluate level of unemployment in Poland and present selected forms of activating unemployed 
led by state. 
Keywords: unemployment, employee, contribution, intervention work 
 

 

 
Wstęp 

Jednym z kluczowych zadań państwa jest walka z bezrobociem. Rynek pracy kształtowany 

jest przez wiele płaszczyzn, m.in. gospodarki, finansów, tworzenia prawa oraz w ramach polityki 

pracy i polityki społecznej, za działania którego odpowiada w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej.  

                                                 
1 mgr inż. Natalia Plona, doktorantka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, e-mail: 
natalia.chodkowska@uwm.edu.pl 



POLITYCZNO-SPOŁECZNE DYLEMATY I WYZWANIA WE WSPÓŁCZESNEJ 

POLSCE
 _______________________________________  _______________________________________  
 

115 
 

W ramach aktywnej polityki rynku pracy, podejmowane są programy, mające na celu 

likwidację przyczyn bezrobocia za pomocą różnych instrumentów oddziaływania na ten rynek. 

Często polegają one na bezpośrednim oddziaływaniu na możliwość znalezienia pracy przez osoby 

objęte danym programem. Z jednej strony państwo pomaga w kreowaniu popytu na pracę, z drugiej 

zaś oferuje usługi rynku pracy, do których należą np. pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe  

i szkolenia. 

Obecnie często w doktrynie poruszany jest problem bezrobocia, który nasilił się po 

transformacji ustrojowej po 1989 r. Stanowi on w dzisiejszych czasach wyzwanie dla ustawodawcy, 

którego zadaniem jest stworzenie podstaw prawnych dla prowadzenia polityki zatrudnienia.  

Bezrobocie najczęściej ujmowane w negatywnym znaczeniu, szczególnie wtedy kiedy 

przybiera znaczne rozmiary, jest poważnym problemem polskiego rynku pracy. Polityka państwa 

powinna zmierzać do określenia skutecznych instrumentów, rozwiązań prawnych, które zmniejszą 

do możliwego minimum polskie bezrobocie. Ze względu na zmieniający się rynek pracy, owe 

instrumenty i regulacje mają dynamiczny, często zmieniający się charakter. Potwierdzeniem, jest to, 

że w dość krótkim przedziale czasu uchwalone zostały kolejno po sobie cztery ustawy regulujące 

kwestie zatrudnienia i jego braku. 

Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu2 była obarczona licznymi błędami, głównie  

z powodu braku wcześniejszych doświadczeń dotyczących tej materii. Kolejną regulacją prawną 

była ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu
3. Również i ta ustawa nie 

spełniła oczekiwań zmieniającego się rynku pracy. Następną była ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. 

o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
4 (dalej Ustawa). Rozwiązania w niej zawarte były 

trafniejsze, jednak można było jej zarzucić również wiele wad. Kilkakrotnie nowelizowana, 

obowiązywała do 2004 r. Kolejną regulacją była, obowiązująca do dziś ustawa z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy5.  

Celem obowiązującej Ustawy jest określenie zadań państwa w zakresie promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Jest ona obszerna,  

a rozbudowane przepisy sprawiają trudności interpretacyjne. Dlatego wielu autorów opracowań tej 

tematyki zarzuca ustawie: nadmierną szczegółowość, niejasność, niespójność i znaczne rozmiary
6. 

Ponadto problemem stosowania przepisów są liczne akty wykonawcze i inne z nią powiązane,  

np. ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 

                                                 
2 Dz.U. nr 75, poz. 446 z późn. zm. 
3 Dz.U. nr 106, poz. 457 z późn. zm. 
4 Dz.U. 2003 nr 58, poz. 514 z późn. Zm. 
5 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001. 
6 M. Szylko-Skoczny, Zwrot w polityce rynku pracy, „Polityka społeczna” 2006, nr 1, s. 1-5. 
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stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
7, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
8 czy ustawa  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
9.  

Obecna Ustawa, nie stanowi dużego zainteresowania teoretyków prawa i do tej pory ukazały 

się tylko dwa jej komentarze
10. Jednak wielokrotnie nowelizowana, doczekała się bogatego 

orzecznictwa sądowego. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie wybranych działań 

państwa w celu przeciwdziałania bezrobociu w Polsce.  

 
Bezrobocie i jego skala na polskim rynku pracy 

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w słowniczku podaje bardzo 

rozbudowaną i kazuistyczną definicję bezrobotnego.  

Według Ustawy, bezrobotnym jest pełnoletnia osoba, która bezpośrednio przed rejestracją 

jako bezrobotna była zatrudniona nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co 

najmniej 6 miesięcy, oraz osobę niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną  

i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym 

zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, 

zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, 

nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do 

egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie 

studiuje na studiach niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania 

stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej, jeżeli:  

- nie osiągnęła wieku emerytalnego;  

- nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, 

renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu 

prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia 

                                                 
7 Tekst jedn.: Dz. U. 2015 poz. 192 z późn. zm. 
8 Tekst jedn.: Dz. U. 2011 nr 127, poz. 721 z późn. zm. 
9 Tekst jedn.: Dz. U. 2015 poz. 163 z późn. zm. 
10 D. Chlebosz, I. Wolińska, Komentarz do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, Warszawa 2005, Departament Rynku Pracy; red. Z. Góral, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy. Komentarz, wyd. II, Warszawa, 2016. 
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rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości 

zasiłku macierzyńskiego,  

- nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez 

zagraniczny organ emerytalny lub rentowy,  

- nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej,  

o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy, jako współmałżonek lub 

domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha 

przeliczeniowe, 

- nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów 

specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, 

obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości 

przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha 

przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 

przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym  

z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie, 

- nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku  

o wpis: zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania 

działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo nie upłynął jeszcze 

okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia 

działalności gospodarczej, 

- nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności,  

z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru 

elektronicznego, 

- nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych 

przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, 

- nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego, 

- nie pobiera: świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do 

zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla 

bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, 

- nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego,  
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- nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego,  

z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników, 

- nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłku dla 

opiekuna11. 

Bezrobocie jest zjawiskiem społeczno-gospodarczym i jednym z podstawowych wskaźników 

makroekonomicznych wykorzystywanych przy tworzeniu planu budżetowego. To sytuacja, kiedy 

pewien odsetek ludzi zdolnych do pracy, gotowych i chcących ją podjąć, pozostaje z różnych 

powodów bez pracy. W literaturze ekonomicznej autorzy wskazują na trzy cechy bezrobocia: 

pozostawanie bez pracy, poszukiwanie pracy to „gotowość do pracy”
12.  

Do przyczyn bezrobocia zalicza się: sytuację gospodarczą; przekształcenia gospodarcze; brak 

doświadczenia zawodowego szkół i uczelni wyższych; mała mobilność pracowników; 

reglamentację wielu zawodów; praca „na czarno”; mała aktywność bezrobotnych na rynku pracy
13. 

Stopę bezrobocia rejestrowanego oblicza się jako stosunek liczby bezrobotnych 

zarejestrowanych do liczby ludności aktywnej zawodowo
14. Stopa bezrobocia rejestrowanego nie 

jest jednak precyzyjną miarą zjawiska, ponieważ obejmuje tylko osoby spełniające przyjęte kryteria 

prawne. Niezależnie od tej miary stosuje się również międzynarodowe standardy mierzenia 

bezrobocia, m.in. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), prowadzane co kwartał od 

1992 r. przez GUS15.  

Według danych GUS w pierwszym kwartale 2017 r. bezrobotnych było 926 tys., natomiast  

w drugim 863 tys. osób. Jest to mniej aniżeli w drugim kwartale w roku 2016, gdzie liczba 

bezrobotnych wynosiła 1066 tys. Stopa bezrobocia w drugim kwartale 2017 r. wg GUS wynosiła 

5%16. 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło szacunkowe dane dotyczące 

poziomu bezrobocia w Polsce w poszczególnych miesiącach 2017 r. W lipcu bezrobocie 

utrzymywało się na poziomie 7,1% i w porównaniu do końca czerwca o 0,9%
17

. Najwyższe 

bezrobocie odnotowano w województwie Warmińsko-Mazurskim, na poziomie 12%. Najmniejsze 

                                                 
11 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001. 
12 E. Staszewska, Środki prawne przeciwdziałanie bezrobociu, Warszawa 2012, s. 5. 
13 Programy walki bezrobociem na poziomie Unii Europejskiej i w wybranych państwach – Polsce, Finlandii, Irlandii i 
Niemczech, Opracowania tematyczne, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Warszawa 2012, s. 5. 
14 Bez osób odbywających czynną służbę wojskową oraz pracowników jednostek budżetowych prowadzących 

działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa. 
15 W. Zgliczyński, Bezrobocie (osoba bezrobotna, stopa bezrobocia), http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/ 
BASLeksykon.xsp?id=51301A1132FC3336C1257A56003D56C3&litera=B (dostęp: 30.08.2017). 
16 Główny Urząd Statystyczny, Monitoring Rynku Pracy, Kwartalna informacja o rynku pracy, Warszawa 2017. 
17 Polska Agencja Prasowa, Spadek bezrobocia w Polsce wyhamował, http://businessinsider.com.pl/ 
finanse/praca/bezrobocie-w-polsce-stopa-bezrobocia-lipiec-2017/yzxpx2n. 
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zaś było w województwie Wielkopolskim
18

. Dla porównania w Unii Europejskiej w pierwszym 

kwartale, stopa bezrobocia wynosiła 8%. 

 

Formy aktywizacji bezrobotnych 
W ramach prowadzonej przez państwo polityki rynku pracy rozróżnia się dwa typy 

wykorzystywanych metod: aktywne i pasywne. 

Aktywna polityka rynku pracy, mająca na celu zapobieganie i ograniczanie poziomu 

bezrobocia, prowadzona jest z wykorzystaniem makro- i mikroekonomicznych narzędzi.  

Do narzędzi mikroekonomicznych należą np.: pożyczki dla osób bezrobotnych i zakładów pracy 

udzielane w celu tworzenia nowych miejsc pracy oraz podjęcia własnej działalności gospodarczej 

przez bezrobotnego; szkolenia i przekwalifikowania osób bezrobotnych; prace interwencyjne, czyli 

forma zatrudnienia subsydiowanego; roboty publiczne; finansowanie zatrudniania absolwentów; 

programy specjalne przeznaczone dla osób długotrwale bezrobotnych. 

Do makroekonomicznych narzędzi należą głównie instrumenty polityki fiskalnej, tj. podatki, 

wydatki budżetowe oraz polityki pieniężnej, tj. stopa procentowa.  

Obok aktywnej polityki rynku pracy, wykorzystywane są również pasywne (bierne) formy 

walki z bezrobociem, których głównym celem jest likwidacja skutków bezrobocia. Nie wspomagają 

procesu tworzenia nowych miejsc pracy. Należą do nich: zasiłki, jednorazowe odszkodowania dla 

osób zwolnionych z pracy czy różne dodatki związane z wcześniejszym przechodzeniem na 

emeryturę. Faktem jest, że świadczenia pieniężne na rzecz bezrobotnych i wydatki przeznaczone na 

walkę z bezrobociem znacznie obciążają budżet państwa. 

Wydaje się, że obie formy wsparcia rynku pracy są potrzebne, dlatego polska polityka rynku 

pracy wykorzystuje obie z nich, w celu zwalczania bezrobocia. Jednakże, należy stwierdzić, że 

pasywne formy wsparcia, są znacznie mniej efektywne. Często prowadzą do sytuacji, w których 

beneficjenci świadczeń, biernie oczekują na pomocną „rękę” państwa. Dlatego to aktywne formy 

powinny być postawą polityki rynku pracy, natomiast bierne tylko je uzupełniać.  

Polityka państwa realizowana jest poprzez instytucje rynku pracy. Są to publiczne służby 

zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe oraz instytucje 

dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego. Głównym celem ich funkcjonowania jest pełne  

i produktywne zatrudnienie, ale działają również w celu rozwoju zasobów ludzkich, osiągnięcia 

wysokiej jakości pracy, wzmacniania integracji i solidarności społecznej oraz zwiększenia 

mobilności na rynku pracy. 
                                                 
18 Dane statystyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Bezrobocie Rejestrowane w Polsce, Raport 
miesięczny – lipiec 2017, http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/bezrobocie-rejestrowane-w-polsce/rok-2017/. 

http://www.firma.egospodarka.pl/86168,Dlugotrwale-bezrobotni-pomoze-prywatyzacja-pomocy,1,11,1.html
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Państwo podejmuje szereg działań na rzecz ograniczenia stopy bezrobocia. Do niedawna 

działania państwa w tym zakresie ograniczały się do wypłaty zasiłków dla bezrobotnych.  

Dziś polityka zatrudnienia nastawiona jest na motywowanie bezrobotnych do poszukiwania  

i podjęcia pracy. Dzięki temu pomimo wydatków poniesionych przez państwo na ten cel, są one 

bilansowane przez zyski społeczne. 

Polityka rynku pracy prowadzona przez państwo zmierza do zwiększenia szansy osób 

bezrobotnych na ponowne zatrudnienie, poprzez podwyższenie lub zmianę ich kompetencji, 

wsparcie doradców zawodowych, angaż w robotach publicznych oraz dofinansowanie pomysłów  

na biznes. 

Ustawa przewiduje szereg form aktywności zawodowej, zwanych instrumentami rynku pracy. 

Niektóre z wymienionych aktywności, przeznaczone są tylko dla wybranej grupy bezrobotnych,  

a część dla wszystkich osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Osoby przed  

25 rokiem życia podlegają szczególnej opiece, tak jak osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji 

na rynku pracy (np. osoby w wiek powyżej 50 lat, długotrwale bezrobotni, byli więźniowie itp.). 

Ustawa wymienia następujące instrumenty rynku pracy: dodatek aktywizacyjny dla bezrobotnego, 

który podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymuje wynagrodzenie niższe od 

minimalnego wynagrodzenia (w wysokości do uzupełnienia kwoty minimalnego wynagrodzenia); 

refundacja kosztów, dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego; dokonanie na rzecz podmiotu 

prowadzącego przedszkole lub szkołę niepubliczną refundacji kosztów wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego; finansowanie kosztów 

zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukujących pracy, w związku z udziałem tych osób 

w targach pracy i giełdach pracy organizowanych przez wojewódzkie urzędy pracy; prace 

interwencyjne; prace społecznie użyteczne; przyznawanie bezrobotnemu środków na podjęcie 

działalności gospodarczej, na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; refundacja 

producentowi rolnemu kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 

bezrobotnego; roboty publiczne; staże zawodowe; przygotowanie zawodowe dorosłych; refundacja 

kosztów opieki nad dzieckiem; refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek  

na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego; stypendia  

w okresie kontynuowania nauki; zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania.  

W niniejszym opracowaniu zostanie szerzej przedstawiony instrument rynku pracy – prace 

interwencyjne. 
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Prace interwencyjne 
Zgodnie z Ustawą prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę,  

na podstawie umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnych. Z prac 

interwencyjnych mogą skorzystać wszyscy bezrobotni
19. Ustawa przewiduje trzy warianty 

organizowania prac interwencyjnych, różnych pod względem zakresu, czasu trwania, częstotliwości 

refundacji, kwoty stanowiącej podstawę do obliczenia należnej pracodawcy refundacji. 

Szczegółowe kwestie dotyczące sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych zostały 

uregulowane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r.  

w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji 

kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne
20. 

Wysokość i częstotliwość refundacji jest uzależniona od okresu trwania prac interwencyjnych  

i wymiaru zatrudnienia bezrobotnych. Jeżeli pracodawca zdecyduje się zatrudnić bezrobotnego  

w ramach prac interwencyjnych na okres do 6 miesięcy, starosta zwraca takiemu pracodawcy część 

kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne, 

nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu  

w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku określonej w art. 72 ust. 1 pkt 1 

Ustawy, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na 

ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Wynika z tego, iż pracodawca ma 

obowiązek zatrudniać bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Jeżeli pracodawca zatrudni skierowanych bezrobotnych przez okres 12 miesięcy, wówczas 

starosta będzie dokonywał zwrotu części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz 

składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak 

minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego 

wynagrodzenia za każdego bezrobotnego - jeżeli refundacja obejmie koszty poniesione za co drugi 

miesiąc ich zatrudnienia. Natomiast jeśli pracodawca zatrudni co najmniej w połowie wymiaru 

czasu pracy na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych, starosta może zwrócić część 

kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne  

w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty połowy minimalnego 

wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia za 

                                                 
19 Zgodnie z art. 33 ust. 2c Ustawy prace interwencyjne przysługują jedynie bezrobotnym zakwalifikowanym  
do profilu pomocy II.  
20 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac 

interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek  
na ubezpieczenia społeczne, Dz.U. 2014 poz. 864. 
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każdą osobę bezrobotną. W tym przypadku pracodawca może zatrudnić bezrobotnych na część 

etatu, jednak nie mniejszą niż połowa wymiaru czasu pracy. 

Po okresie refundacji pracodawca ma obowiązek zatrudnienia skierowanego bezrobotnego 

przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji. Nie spełnienie tego warunku grozi sankcją 

polegającą na obowiązku zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi. Jeśli natomiast 

to zatrudnienie będzie utrzymywane bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających 

co najmniej 6 miesięcy, w pełnym wymiarze, starosta może przyznać pracodawcy jednorazową 

refundację wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 150% 

przeciętnego wynagrodzenia. 

Bezrobotni zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych przez pracodawcę, muszą łączyć 

stosunek pracy, stosunek służbowy lub umowa o pracę nakładczą. Nie wchodzi zatem w rachubę 

zatrudnienie bezrobotnego na podstawie umów cywilnoprawnych.  

Pracodawca, chcący zorganizować prace interwencyjne, nie może zatrudnić dowolnie 

wybranego przez siebie kandydata, ale takiego który jest zarejestrowany w powiatowym urzędzie 

pracy w tym charakterze, który do tych pracy będzie skierowany.  

Należy stwierdzić, że pomimo tego, że pomiędzy bezrobotnym a pracodawcą dochodzi do 

podpisania umowy o pracę na czas określony, to trzeba mieć cały czas na uwadze liczne 

odrębności, które wynikają z charakteru zatrudnienia subsydiowanego
21.  

 

Podsumowanie 
Rynek pracy jest silnie uzależniony od innych gałęzi gospodarki, jeśli wzrasta popyt na 

produkty, liczba miejsc pracy zwiększa się, a co za tym idzie bezrobocie spada. Stąd specyficzność 

rynku pracy. Jednakże jest to na pewno jeden z głównych rynków funkcjonujących we 

współczesnej gospodarce.  

Bezrobocie jest jednym z głównych problemów ówczesnych rządów, również Polska mierzy 

się z tym problemem. Pomimo, że liczba osób pozostających bez pracy sukcesywnie spada, to 

jednak nadal jest na niezadawalającym poziomie (7,1%). Dlatego, aktywna polityka pracy 

prowadzona przez państwo jest tak ważna. Obowiązkiem państwa jest aktywizowanie osób 

bezrobotnych. Służy do tego szereg instrumentów rynku pracy, wprowadzonych Ustawą o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, precyzowanych w aktach wykonawczych. Jednym z nich są 

prace interwencyjne, zachęcające licznymi ulgami, refundacjami pracodawców do zatrudnienia 

skierowanych bezrobotnych. To niewątpliwie metoda kreująca nowe miejsca pracy, zachęcająca 

                                                 
21 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, red. Z. Góral, Warszawa, 2016. s. 244-258. 
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pracodawców do zatrudnienia bezrobotnych i motywująca osoby pozostające bez pracy do jej 

podjęcia.  

Nadal istnieje potrzeba dopracowywania polskiej polityki rynku pracy. A rozbudowana, 

skomplikowana i nieczytelna dla wielu Ustawa, powinna zostać uproszczona.  
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,,Koncepcja zrównoważonego rozwoju” jako podstawa ratowania 

dziedzictwa przyrodniczego na przykładzie zrównoważonej 

akwakultury ekologicznej 
 
Streszczenie: Zrównoważony rozwój jest pojęciem niejednoznacznym, które ma wiele definicji. Ten swoistego rodzaju 

postulat etyczny zyskał szeroki rozgłos i odbija się echem we wszystkich płaszczyznach życia i funkcjonowania. 

Zrównoważony rozwój obecny jest w rybołówstwie, specjalnie powstałej na jego wymogi akwakulturze ekologicznej, 

jak również znalazł się w wielu ważnych aktach pranych, w tym Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, edukacja, akwakultura ekologiczna  
 

"Sustainable development concept" as the basis for saving the natural heritage on the 

example of sustainable organic aquaculture 
Summary: Sustainable development is an ambiguous concept that has many definitions. This kind of ethical postulate 
has gained wide publicity and echoes in all areas of life and functioning. Sustainable development is present in the 
fishery, especially established for its ecological aquaculture requirements, and has been included in many important 
legal acts, including the Constitution of the Republic of Poland. 
Keywords: sustainable development, education, ecological aquaculture 
 
 
 
Idea zrównoważonego rozwoju 
 Sustainable development w sposób dosłowny tłumaczone jest jako trwały rozwój. 

Sformułowanie to od dawna budzi wiele kontrowersji. Idea koncepcji zrównoważonego sięga lat 

60. Już na tamtą chwilę poziom zanieczyszczeń, jak również stopień degradacji środowiska 

naturalnego na całym świecie osiągnął dramatyczny poziom. Natomiast pierwsze próby 

zdefiniowania pojęcia przypadają na lata 80. XX wieku. I do chwili obecnej pomimo 

podejmowanych licznych prób nie zakończyły się sukcesem. Najbardziej popularną definicją 

rozwoju zrównoważonego jest ta, która mówi, że jest to ,,droga do zaspokajania aspiracji  

i harmonijnego rozwoju społeczeństw, bez ograniczenia szans następnych generacji na 

zaspokojenie ich potrzeb rozwojowych w przyszłości”
2. 

 Koncepcja rozwoju zrównoważonego nie wywodzi się od filozofów
3. Koncepcja ta ma 

negatywne i pozytywne konsekwencje. Wielkim pozytywem jest chociażby to, iż „zajęli się” nią 

                                                 
1 mgr Beata Łączyńska, doktorantka Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, e-mail: 
beatalaczynska@op.pl 
2 D. Liszewski, Etyczne podstawy rozwoju zrównoważonego, ,,Problemy Ekorozwoju” 2007, nr 1, s. 28. 
3 A. Pawłowski, Wielowymiarowość rozwoju zrównoważonego, [w:] Filozoficzne, społeczne i ekonomiczne 
uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, red. A. Pawłowski, Lublin 2004, s. 111. 
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politycy, biznesmeni i aktywiści społeczni, dzięki czemu zyskała ona rozgłos. Ponadto znalazła 

swoje miejsce w wielu ważnych dokumentach państwowych, w tym w Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Minusem tego, iż koncepcji rozwoju 

zrównoważonego nie stworzyli filozofowie jest argument nieprecyzyjnej definicji. Stąd też pojawia 

się mnogość interpretacji samego pojęcia (wielość definicji), która wynika z jego wewnętrznej 

niespójności. Celem wyjaśnienia tych niespójności prowadzone są obszerne analizy genezy  

i możliwych znaczeń pojęcia zrównoważonego rozwoju
4. 

 Warto zauważyć, że koncepcja rozwoju zrównoważonego w świadomości powszechnej 

funkcjonuje jako projekt o charakterze technologiczno-ekonomicznym. Mogą o tym świadczyć 

chociażby głoszone przez wielu polityków definicje rozwoju zrównoważonego. Owe definicje 

formułowane nieustannie. Niewątpliwie ich wspólną cechą jest zaakceptowanie wzrostu 

gospodarczego, jako mechanizmu podnoszenia jakości życia rosnącej populacji ludzkiej, ale pod 

warunkiem zminimalizowania ekologicznych i społecznych zagrożeń, które taki rozwój generuje. 

Najogólniej rzecz ujmując rozwój zrównoważony to rozwój cywilizacyjny, który jest możliwy do 

realizowania w długiej perspektywie, a zarazem pożądany i akceptowalny społecznie, efektywny 

ekonomicznie i dopuszczalny ekologicznie. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów 

priorytetem zawsze powinny być kryteria ekologiczne, gdyż to od nich wszystko bierze swój 

początek
5. 

 

Elementy rozwoju zrównoważonego 
Jako konstytutywne elementy koncepcji rozwoju zrównoważonego wskazuje się trzy główne,  

do których zalicza się: 

- rozwój ekonomiczny, rozumiany głównie przez mechanizm podnoszenia jakości życia; 

- trwałość ekologiczną (idea trwałość wyraża się jako warunek utrzymania rozwoju ekonomicznego 

na chwilę obecną, jak i dającej się przewidzieć przyszłości. Ponadto jest warunkiem utrzymania 

jakości życia na poziomie nie niższym, niż był on utrzymywany w przeszłości);  

- sprawiedliwość społeczną (zarówno między, jak i wewnątrzpokoleniową, która rozumiana jest 

jako równość szans na zaspokojenie uzasadnionych potrzeb obecnej i przyszłej generacji)6.  

Wszystkie te elementy zbudowane są na poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych.  

                                                 
4 O. Langhelle, Sustainable Development: Exploring the Ethics of Our Common Future, ,,International Political Science 
Review” 1999, nr 2, s. 129–149. 
5 D. Liszewski, Etyczne podstawy rozwoju zrównoważonego, ,,Problemy Ekorozwoju” 2007, nr 1, s. 28. 
6 M. Kistwoski, Koncepcja ekorozwoju profesora Stefana Kozłowskiego, [w:] Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii 
rozwoju zrównoważonego, red. D. Kiełczewski, Białystok 2009, s. 23. 
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 Idea odpowiedzialności wzięła swój początek od myśli Hansa Jonasa i nią zainspirowana 

powstała koncepcja rozwoju zrównoważonego
7
. Odpowiedzialność uznano za jej podstawę  

i fundament funkcjonowania. Jednocześnie należy zaznaczyć, że nie determinuje ona jej kształtu  

i przeznaczenia8. 

 W koncepcji zrównoważonego rozwoju odnajdujemy już zawarty w samej nawet nazwie 

wątek rozwoju, który rozumiany jest jako rozwój społeczny, gdzie siłą napędową jest  

wzrost gospodarczy, mierzony rosnącym PKB. Nieodzownymi składnikami takiego rozwoju są 

oczekiwania dotyczące poprawy zdrowia, rosnącej długości i jakości życia oraz powiększającej się 

sfery emancypacji społecznej
9
. Krokiem, który wydawał się nie do pokonania było opanowanie 

przyrody w skutek nowoczesnych technologii będących wytworem postępu cywilizacyjnego, czyli 

szeroko rozumianego rozwoju. Narastające oznaki kryzysu ekologicznego dające o sobie znać  

w postaci dziury ozonowej, kwaśnych deszczy, efektu cieplarnianego, deficytów wody, utraty ziemi 

uprawnej oraz zatrutych rzek i jezior, jeszcze bardziej oddalały tę wizję.  

 Przy koncepcji zrównoważonego rozwoju należy również poruszyć pojęcie trwałości 

ekologicznej. Trwałość ta jest niezbędną normą etyczną, która ma „strzec” zagrożonego środowiska 

przyrodniczego oraz ograniczać nadmierny apetyt konsumpcyjny. Etyczny wymiar trwałości 

ekologicznej przejawia się w ochronie wartości życia, m.in. poprzez zachowanie zdolności 

środowiska do jego podtrzymania i samoodtwarzania. Ponadto norma trwałości ekologicznej to 

wyraz trwałości o przyszłe pokolenia. Dbałość o środowisko naturalne umożliwia nie tylko 

przetrwanie, ale jest to również dziedzictwo, które musi zostać zachowane dla następnych 

generacji. Jedna z funkcjonujących definicji rozwoju zrównoważonego, wpisuje się właśnie w idee 

nawiązującą do trwałości ekologicznej, gdzie zapisano, że rozwój zrównoważony jest ,,drogą do 

zaspokajania aspiracji i harmonijnego rozwoju społeczeństw, bez ograniczania szans następnych 

generacji na zaspokojenie ich potrzeb rozwojowych w przyszłości”
10. 

 

Edukacja w trosce o rozwój zrównoważony 
 Przy rozważaniach na temat edukacji należy odejść od pojmowania jej w wąskim zakresie 

sprowadzającym się do sfery wyłącznie rozumowej, jak intelekt i racjonalizm intelektualny. 

Edukacja powinna być rozpatrywana w szerokim ujęciu nawiązującym do rozwoju 

                                                 
7 A. Pawłowski, Wielowymiarowość rozwoju zrównoważonego, [w:] Filozoficzne, społeczne i ekonomiczne  
uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, red. A. Pawłowski, Lublin 2004, s. 112. 
8 D. Liszewski, Etyczne podstawy rozwoju zrównoważonego, ,,Problemy Ekorozwoju” 2007, nr 1, s. 29. 
9 Tamże, s. 30.  
10 Raport światowej Komisji do Spraw środowiska i Rozwoju ONZ „O naszą wspólną przyszłość” ogłoszony w 1987. 
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zrównoważonego oraz zakresu i zadań edukacyjnych, spajających w jedną całość edukację 

ekologiczną, społeczną i ekonomiczną
11. 

 Międzynarodowa inicjatywa ustanawiająca „Dekadę Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju 

na lata 2005-2014” ma na celu wprowadzenie problematyki zrównoważonego rozwoju do 

narodowych systemów edukacji i polityki edukacyjnej oraz uświadomienie założeń 

zrównoważonego rozwoju. W związku z tym potrzeba nam zmian w systemie edukacji na rzecz 

rozwoju i wprowadzenia rozszerzonej wizji edukacji dla zrównoważonego rozwoju, ujawnienia  

w systemie edukacji nowego paradygmatu rozwoju oraz połączenia w zintegrowany system 

edukacji dla zrównoważonej jakości życia z edukacją dla zrównoważonego rozwoju  

– z wyeksponowaniem spajającej te kategorie roli kultury.  

 Podstawowym przesłaniem idei edukacji dla zrównoważonego rozwoju jest dążenie do 

osiągnięcia równowagi pomiędzy społecznym i ekonomicznym dobrem oraz kulturą, tradycją  

i naturą, czyli ochroną zasobów naturalnych Ziemi, rozumienie i poczucie godności ludzkiej, 

poszanowania różnorodności, ochrony środowiska naturalnego i zasobów naszej planety, w taki 

sposób by zaspokoić potrzeby obecnego pokolenia, nie pozbawiając przy tym możliwości 

zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń. Tak ukształtowana edukacja jest koniecznym warunkiem 

dla wcielenia koncepcji zrównoważonego rozwoju w życie. Może ona wpłynąć na zmianę sposobu 

myślenia, umożliwić ludziom tworzenie bezpieczniejszego i lepiej funkcjonującego świata, 

podnosząc przy tym jednocześnie jakość życia. Uświadomienie w zakresie zrównoważonego 

rozwoju w edukacji potrzebuje radykalnych zmian zarówno w skali krajowej, jak i globalnej
12.  

 W praktyce edukacja dla zrównoważonego rozwoju jest czymś znacznie więcej, aniżeli tylko 

edukacją ekologiczną. Obejmuje wszystko, co „bierze udział” w kreowaniu ładu zintegrowanego, 

na który składa się ład środowiskowy, przestrzenny, społeczny i gospodarczy. 

 
Zrównoważona akwakultura ekologiczna 
 Ekologiczne systemy produkcji żywności definiowane są bardzo różnie, lecz ich wspólną 

częścią jest ochrona środowiska oraz otrzymanie produktu wysokiej jakości. Duży nacisk położono 

również na te elementy w akwakulturze.  

 Pojęcie akwakultury oznacza – chów i hodowlę organizmów wodnych przy pomocy technik, 

które opracowano w celu zwiększenia produkcji owych organizmów powyżej naturalnej zdolności 

                                                 
11 T. Borys, Dekada edukacji dla zrównoważonego rozwoju – polskie wyzwania, ,,Problemy ekorozwoju – problems of 
sustainable development” 2010, nr 1, s. 60. 
12 Tamże, s. 62.  
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środowiska
13

. Natomiast akwakultura ekologiczna nazywana również organiczną jest bardzo młodą 

gałęzią produkcji. Jej początki przypadają na 1995 rok, kiedy to postanowiono opracować standardy 

ekologicznej produkcji łososia
14. Od 2009 roku system ten obecny jest również w Polsce i innych 

krajach Unii Europejskiej. 

 Do akwakultury ekologicznej powinniśmy podchodzić jako do systemu produkcji żywności, 

która nie jest łatwa i wymaga większego nakładu pracy od hodowcy, jego wiedzy oraz 

zaangażowania, niż w przypadku metod konwencjonalnych. Wymagania konsumentów są coraz 

wyższe, poszukują oni produktów o coraz wyższej jakości oraz takich, które będą wytwarzane  

w sposób przyjazny dla środowiska. Zaznaczyć należy także, że produkty te skierowane są jednak 

do ściśle określonej grupy, ludzi zamożnych, którzy z racji swoich dochodów są w stanie zapłacić 

wyższą cenę w zamian za produkt organiczny. W Polsce w ostatnim czasie powstaje coraz więcej 

sklepów z żywnością ekologiczną. Jednakże nie można w nich zaopatrzyć się w niektóre produkty, 

jak np. ryby, które zostały uzyskane w sposób ekologiczny
15.  

 Warunkiem produkcji ekologicznej, co tyczy się głównie karpia, jest tradycyjna akwakultura 

prowadzona w stawach ziemnych, która ma charakter ekologiczny. Dlatego też w kontekście 

rozwoju zrównoważonego rola stawów typu karpiowatego nie ogranicza się tylko i wyłącznie do 

samych korzyści natury ekonomicznej i społecznej. Obiekty te generują głównie korzyści natury 

ekologicznej16. Do których zaliczyć można: pozytywny wpływ na gospodarkę wodną w zlewni, 

poprawę jakości wody, tworzenie mikroklimatu oraz ogromny wpływ na bioróżnorodność
17. Należy 

pamiętać, że najważniejszą rolą stawów ziemnych jest tworzenie siedlisk dla wielu gatunków roślin 

i zwierząt. Zróżnicowanie głębokości, powierzchni, czy też czasu zalewu wodą daje bogactwo 

siedlisk. Dlatego też we wszelkich obiektach stawowych występuje olbrzymia różnorodność 

gatunków roślin i zwierząt
18. 

 Wymaganiami, które powinny zostać uwzględnione przy produkcji ekologicznej jest 

odpowiedni wymiar zbiornika, który będzie dawał rybom komfort życia oraz dopływ wciąż świeżej 

wody w miejscu odłowu ryb. Ponadto obowiązuje ograniczenie w stosowaniu nawożenia oraz 

                                                 
13 Aquaculture,”Oxforddictonaries.com”, http://tiny.pl/gp72k (dostęp: 15.05.2017).  
14 S. Bergleiter, U. Censkowsky, History of organic aquaculture, [w:] Organic Aquaculture EU Regulations (EC) 
834/2007, (EC) 889/2008, (EC) 710/2009 Background, assessment, Interpretation – IFOAM EU Group, Brussels 2010, 
s. 7-8.  
15 D. Żarski, T.K. Czarkowski, Akwakultura zrównoważona a domestykacja, Olsztyn 2011, s. 13. 
16 S. Wróbel, Stawy i ryby, ,,Aura” 1994, nr 6, s. 18; J. Guziur, H. Białowąs, W. Milczarzewicz, Rybactwo stawowe, 
Warszawa 2003; Z. Kaczkowski, Stawy rybne jako narzędzie ochrony środowiska na obszarach wiejskich,  
[w:] Akwakultura – nowe możliwości dywersyfikacji produkcji w gospodarstwie rolnym, Olsztyn 2010. 
17 M. Kuczyński, Pozaprodukcyjne walory stawów karpiowych, [w:] Wybrane zagadnienia dobrostanu karpia,  
red. A. Lirski, A.K. Siwicki, J. Wolnicki, Olsztyn 2007, s. 49. 
18 D. Augustyn., Hydrological importance of carp ponds in the upper Vistula river catchment basin, ,,Ecohydrology and 
Hydrobiology” 2001, nr 1, s. 408; Gil F.M., Natura 2000 i akwakultura, Warszawa 2003. 
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zakazane jest stosowanie chemikaliów syntetycznych. Dodatkowo akwakultura ekologiczna nie 

może być prowadzona w zamkniętych systemach wody w celu produkcji w nich ryb 

przeznaczonych do konsumpcji. Systemy te mogą być wykorzystywane jedynie w celu produkcji 

materiału obsadowego lub do produkcji organizmów paszowych, do których należy zaliczyć ryby 

drapieżne
19. 

 Prowadzona produkcja ekologiczna powinna opierać się na materiale ekologicznym. Z racji 

braku dość dużych ilości materiału obsadowego, co jest efektem zbyt krótkiego czasu prowadzenia 

akwakultury ekologicznej, przed naukowcami stoi wyzwanie opracowania odpowiednich procedur 

oraz metod umożliwiających wyprodukowanie dostatecznej ilości wysokiej jakości ekologicznego 

materiału obsadowego. Największym problemem na jaki napotyka się przy produkcji tzw. 

ekologicznego materiału obsadowego jest zakaz stosowania hormonów i substancji pochodnych do 

hormonów w celu wywołania sztucznej indukcji rozmnażania zwierząt akwakulturowych, bowiem 

jest to niezgodne z pojęciem produkcji ekologicznej
20. 

 
Zrównoważone rybołówstwo 
 Z eksploatacją systemów wodnych wiąże się wiele problemów natury ekologicznej.  

W dzisiejszych czasach w związku z popularnością i stosowaniem koncepcji zrównoważonego 

rozwoju przestrzega się, aby prowadzone połowy przebiegały w zgodzie z jej założeniami. Nowe 

podejście do połowów (poza przesłankami ekonomicznymi) w dużej mierze uwzględnia względy 

ekologiczne i społeczne. 

 Duże znaczenie ma EAF, czyli ,,sposób realizacji zrównoważonego rozwoju w kontekście 

rybołówstwa”. Założenie to musi uwzględniać wpływ rybołówstwa w szerszym zakresie. W celu 

spełnienia założeń zrównoważonego rozwoju i wprowadzenia EAF należy uwzględnić modyfikację 

stosowanych narzędzi oraz metod połowowych, wyznaczyć obszary zamknięte celem ochrony 

zagrożonych siedlisk, różnorodności biologicznej oraz miejsc rozrodu nazywanych tarliskami. 

Należy również poprawić stan techniczny łodzi i statków, kontrolować połowy i wyładunki, 

poprawić stan siedlisk oraz zwiększyć jakość prowadzonych zarybień. Ponadto należy kontrolować 

stan populacji wszystkich gatunków ryb, manipulacje prowadzone na gatunkach obcych, ustanowić 

jasne prawa połowowe i zachęcać do zmiany praktyk połowowych
21. 

                                                 
19 D. Żarski, T.K. Czarkowski, dz. cyt., s. 26. 
20 Tamże, s. 38. 
21 S. M. Garcia, K.L. Cochrane, Ecosystem approach to fisheries: a review of implementation guidelines, ,,ICES Journal 
of Marine Science” 2005, nr 3, s. 313. 
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 Nowoczesna ,,koncepcja oparta na podejściu ekosystemowym”
22 zakłada, że skutki 

eksploatacji nie dotyczą wyłącznie gatunków odławianych w celach komercyjnych, lecz całego 

ekosystemu, z którego pochodzą. Tym samym powinno się uwzględnić wpływ połowów na cały 

ekosystem, zarówno występujące w nim organizmy żywe, jak i sam biotop
23. 

 Należy pamiętać, że prowadzone rybołówstwo winno być odpowiedzialne i oparte na 

podejściu ekosystemowym. Zarządzanie rybołówstwem musi być ostrożne i adaptacyjne. Podstawą 

rybołówstwa jest dokładny monitoring zasobów i ocena ich trwałości. Należy dbać o zdrową  

i naturalną strukturę wiekową w populacjach ryb, której podstawą są duże, starsze, masywne 

samice, jak również utrzymywać naturalną strukturę przestrzenną zasobów rybnych. Siedliska 

wodne muszą być utrzymywane w takiej kondycji, by zapewnić rybom zarówno bazę pokarmową, 

jak i schronienie. Ekosystemy powinny utrzymywać swoją odporność. Ważnym jest także 

określenie, a następnie utrzymanie połączeń oraz gatunków w sieci troficznej. Zmiany są 

nieodłączną częścią wszelkich procesów, dlatego należy umieć się do nich dostosować w czasie, 

zarówno krótszej jak i w dłuższej perspektywie. Eksploatacja wywołuje między innymi zmiany 

ewolucyjne, które skupiają się na usuwaniu dużych oraz starszych wiekiem ryb. W związku z tym, 

wszelkie działania prowadzone przez człowieka, a powiązane z eksploatacją, powinny zapewniać 

poza rozwojem ekonomicznym i społecznym, także bezpieczeństwo ekologiczne ekosystemów 

wodnych24.  

 
Podsumowanie 
 Filozofia zrównoważonego rozwoju obejmuje wszystkie wymiary pojęcia rozwój. Jednak 

dotychczas pojęcie to najczęściej sprowadzało się do racjonalnego gospodarowania zasobami 

środowiska przyrodniczego oraz do sposobu zarządzania nim, który pozwoliłby zachować i chronić 

walory przyrodnicze poprzez ograniczenie szkodliwego wpływu produkcji i konsumpcji
25. Obecne 

podejście do rozwoju zrównoważonego eliminuje politykę ekologiczną, jako niezależną dziedzinę. 

Posiłkując się ekofilozofią stwierdzamy, iż rozwój zrównoważony ma w sposób trwały zapewnić 

również równowagę społeczno-gospodarczą
26

. Istotną rolę w realizacji filozofii zrównoważonego 

rozwoju odgrywa więc społeczeństwo, zaś jego wsparcie i współdziałanie zależy od stopnia 

zrozumienia idei zrównoważonego rozwoju. Tym samym najwyższą wagę należy przyłożyć do 

                                                 
22 D. Liszewski, Etyczne podstawy rozwoju zrównoważonego, ,,Problemy Ekorozwoju” 2007, nr 1, s. 27. 
23 D. Żarski, T.K. Czarkowski., dz. cyt., s. 33. 
24 R.C. Francis, M.A. Hixon, M.E. Clarke, S.A. Murawski, S. Ralston S., Ten commandments for ecosystem-based 
fisheries scientists, ,,Fisheries”, nr 32, s. 221. 
25 T.H. Tietenberg, Environmental and Natural Resource Economics, Addison-Wesley 2005, s. 86. 
26 D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers, Przekraczanie granic. Globalne załamanie czy bezpieczna przyszłość, 
Warszawa 1995, s. 142. 
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edukacji i popularyzacji wiedzy z tego zakresu. Zrozumienie idei zrównoważonego rozwoju, z jej 

wzajemnymi powinnościami i koniecznością dokonywania wyborów, pozostaje nadal bardzo 

ograniczone. Kwestia popularyzacji oraz wyraźnego, zrozumiałego przedstawienia założeń i idei 

zrównoważonego rozwoju, powinno stać się jednym z głównych priorytetów władz rządowych
27. 
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Svalbard – „Brama do Arktyki”. Polskie zaangażowanie na archipelagu oraz 

perspektywy ekspansji gospodarczej  
 
Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące określenia potencjału społeczno-gospodarczego 
Svalbardu w kontekście możliwości ekspansji gospodarczej. Wskazano na historyczne uwarunkowania rozwoju 

osadnictwa i działalności gospodarczej na Svalbardzie. Określono potencjał ludzki oraz politykę demograficzną 

archipelagu. Wskazano na główne rodzaje i sektory działalności gospodarczej na wyspach. Ustalono stan infrastruktury 

technicznej archipelagu sprzyjającej rozwojowi gospodarki. Dokonano projekcji zmian oraz warunków prowadzenia 
działalności w Arktyce w skutek zachodzących zmian klimatycznych. 
Słowa kluczowe: Svalbard, Spitsbergen, Arktyka, c\zmiany klimatu, Biegun Północny, Pole Północne, transport 

morski, Traktat Spitsbergeński, potencjał sołeczno-gospodaczy, ekspansja gospodarcza 
 

Svalbard – Gateway to the Arctic. Polish involvement on the archipelago and prospects of 
economic expansion 

Summary: The paper presents the results of research on the definition of socio-economic potential of Svalbard in the 
context of the possibility of economic expansion. The historical circumstances of the development of settlement and 
economic activity in Svalbard are indicated. Human potential and demographic policy of the archipelago were 
determined. The main types and sectors of economic activity on the islands were indicated. The state of the technical 
infrastructure of the archipelago, which is conducive to the development of the economy, was determined. The changes 
and the conditions of doing business in the Arctic as a result of climate change have been made. 
Keywords: Svalbard, Spitsbergen, Arctic, climate change, North Pole, maritime transport, Spitsbergen Treaty, socio-
economic potential, economic expansion 
 
 
 
 Prezentowana praca powstała w oparciu o analizę sytuacji społeczno-gospodarczej Svalbardu, 

opracowanej na podstawie doświadczenia i materiałów zebranych podczas uczestnictwa  

w międzynarodowym, specjalistycznym kursie “Water Resources Management in Cold Climate”  

w ramach programu Water Harmony Project, Fellowship – EACEA Erasmus+, Harmonising water 

related graduate education (561755-EPP-1-2015-1-NO-EPPKA2-CBHE-JP) przeprowadzonego na 

University Center in Svalbard, przy współpracy z Norwegian University of Life Sciences, 

koordynator programu prof. Harsha Ratnaweera2
. Kurs odbył się w miejscowości Longyearbyen na 

wyspie Spitsbergen, w miesiącach lipiec – sierpień 2017 roku
3. 

                                                 
1 mgr inż. Sławomir Gromadzki, doktorant Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, e-mail: 
slawomirgromadzki@interia.pl 
2 H. Ratnaweera – profesor, urodzony na Sri Lance wybitny znawca problematyki zarządzania zasobami wody. Obecnie 

pełni funkcję kierownika badań na Wydziale Nauk i Technologii Norwegian University of Life Sciences. Wcześniej,  
w latach 1991-2012, pracował jako Dyrektor ds. Projektów Międzynarodowych i Innowacji w Norweskim Instytucie 
Badań nad Wodą (NIVA), gdzie zainicjował i prowadził komercjalizację wyników swoich badań. Obszary badawcze 

jego pracy obejmują modelowanie i optymalizację technologii oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, 

monitorowanie i kontrolę procesów w czasie rzeczywistym, holistyczną optymalizację systemów kanalizacyjnych, 

czujniki pomiarowe i walidację pomiarów; procesy membranowe, zarządzanie zasobami wodnymi. Szczególne 
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Celem artykułu jest zaprezentowanie potencjału społeczno-gospodarczego Svalbardu  

w kontekście projekcji zmian klimatu i sytuacji politycznej, gospodarczej i środowiskowej 

potencjalnego zaangażowania gospodarczego w Arktyce. 

Wyniki badań mają zwrócić uwagę na zachodzące zmiany sytuacji geopolitycznej archipelagu 

w odniesieniu do prognozowanego zwiększenia dostępu do Arktyki w skutek zmian klimatycznych 

powodujących topnienie lodu. Zmiany klimatyczne powodują otwieranie nowych perspektyw  

a zarazem nieograniczonych możliwości podejmowania działalności na obszarze Arktyki. 

Prognozowane uwolnienie w ciągu najbliższych dekad w okresie letnim wód Oceanu Arktycznego 

z pokrywy lodowej otworzy nowe szlaki transportowe, nowe możliwości eksploracji  

w poszukiwaniu zasobów i surowców (głównie energetycznych) oraz nowe szlaki komunikacyjne  

i handlowe. Arktyka, jak wskazują prognozy i projekcje, to tworzący się wielomilionowy rynek 

pracy, szczególnie dla specjalistów nowoczesnych i innowacyjnych technologii w zakresie 

górnictwa (wydobycia ropy i gazu), ochrony środowiska, transportu morskiego i lotniczego, 

rozwoju technologii telekomunikacyjnych oraz wojskowych. Svalbard jako terytorium dostępne  

dla obywateli i podmiotów gospodarczych krajów – sygnatariuszy Traktatu Spitsbergeńskiego,  

a szczególnie dla Polski przyczółkiem do uaktywnienia działalności gospodarczej w Arktyce. 

 

Traktat Spitsbergeński w kontekście prawnych uwarunkowań prowadzenia działalności 

naukowej i gospodarczej na archipelagu 

 Uregulowanie prawne dostępu do wysp normuje Traktat Spitsbergeński zwany także 

Paryskim podpisany przez pełnomocników prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, króla 

Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Brytyjskich Terytoriów Zamorskich, cesarza Indii (pełnomocnicy 

reprezentujący Indie, dominium Kanady, Federację Australijską, dominium Nowej Zelandii, Unię 

Południowo-Afrykańską), króla Danii, prezydenta Republiki Francuskiej, króla Włoch, cesarza 

Japonii, króla Niderlandów, króla Szwecji i króla Norwegii 9 lutego 1920 r. w Paryżu, wszedł  

w życie 14 sierpnia 1925 r. Rząd Francji jest depozytariuszem umowy. Na mocy umów 

                                                                                                                                                                  
osiągnięcia ów naukowiec posiada w zakresie harmonizacji studiów podyplomowych związanych z wodą 

realizowanych dla słuchaczy norweskich oraz studentów z Azji, Afryki, Europy, Ameryki Północnej. Ratnaweera jest 

norweskim przedstawicielem w Radzie European Water Association i członkiem Komitetu Zarządzającego 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Wodnego – IWA Grupy Specjalistycznej „Particle Separation”. Był członkiem 

norweskiej Komisji Narodowej UNESCO, pełni funkcję przewodniczącego i członka zarządu w kilku organizacjach 

wodno-środowiskowych w Norwegii. Pracował jako doradca/konsultant Banku Światowego, UNECE, Norweskiego 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych, NORAD i SIDA. Zob. profesor Harsha Ratnaweera, https://www.nmbu.no/ans/ 
harsha. ratnaweera (dostęp: 28.08.2017). 
3 Zob. prof. dr hab. Lech Smoczyński, http://www.uwm.edu.pl/kchem/kadra.html (dostęp: 28.08.2017). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Japonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szwecja
http://encyklopedia.naukowy.pl/14_sierpnia
http://encyklopedia.naukowy.pl/1925
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międzynarodowych wyspy te są własnością i pod zwierzchnictwem Norwegii4. W kolejnych latach 

ponad 30 krajów podpisuje traktat. Polska ratyfikuje umowę 2 września 1931 r. Jak wskazuje art. 1 

Traktatu (przekład z dnia 3 września w Oświadczeniu Rządowym) Wysokie Strony Umawiające się 

zgadzają się uznać, w warunkach, postanowionych, w niniejszym, traktacie "pełną  

i "całkowitą suwerenność Norwegji nad archipelagiem Spitsbergu, obejmującym wraz z wyspą 

Niedźwiedzią lub Beeren-Eilarid wszystkie wyspy, położone pomiędzy 10° i 35° długości wschodniej 

od Greenwich – i między 74° a 81° szerokości północnej, mianowicie: Spitsberg zachodni, Ziemię 

Północno-Wschodnią, wyspę Barent, wyspę Edge, wyspy Wiihe, wyspę Nadziei lub Hoperi-Eiland  

i Ziemię Księcia Karola. włączając w to wyspy, wysepki i skały. które do nich należą
5. 

 Cytując poszczególne artykuły Traktatu w przekładzie rządowym z 1931 roku jednoznacznie 

definiujące prawa i obowiązki wynikające z przystąpienia do porozumienia w kontekście 

możliwości osadnictwa i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej:  

[… Art. 2.] Okręty i przynależni wszystkich Wysokich Umawiających się Stron będą dopuszczeni 

jednakowo do wykonywania prawa połowu i polowania na obszarach wskazanych w art. 1 i na ich 

wodach terytorialnych.  

Do Norwegii należeć będzie utrzymywanie, przedsiębranie i wydawanie zarządzeń 

odpowiednich dla zabezpieczenia konserwacji, a w razie potrzeby, odnowienia fauny i flory tych 

obszarów i ich wód terytorialnych, z zastrzeżeniem, że środki te zawsze będą jednakowo stosowane 

do przynależnych wszystkich Wysokich Umawiających się Stron, bez wyjątków, przywilejów i ulg 

jakichkolwiek, bezpośrednich czy też, pośrednich, na korzyść którejkolwiek z nich.  

Zawłaszczający, których prawa będą uznane według brzmienia art. 6 i 7, korzystać będą  

z prawa wyłącznego polowania na swych gruntach: 1) w bliskości miejsc zamieszkania, domów. 

składów, fabryk, urządzeń, założonych w celach eksploatacji gruntów na warunkach określonych 

przez regulaminy policji miejscowej. 2) w promieniu 10 km dokoła głównej siedziby przedsiębiorstw 

lub eksploatacji; w obydwóch wypadkach z zastrzeżeniem stosowania się do regulaminów 

wydanych przez Rząd Norweski, na warunkach, wymienionych w niniejszym artykule.  

W art. 3 Traktatu (przypis 6 i 7) uregulowany zostaje swobodny dostęp do fiordów, wód 

terytorialnych, portów. Ustalona zostaje swoboda działalności w zakresie operacji morskich, 

przemysłowych, górniczych, handlowych na lądzie i morzu. Ustalone zostają zasady poboru opłat, 

                                                 
4 Treaty concerning the Archipelago of Spitsbergen, signed at Paris, February 9, 1920 League of Nations Treaty Series 
nr 41, Spitsbergen Treaty and Ratification, http://www.worldlii.org/int/other /treaties/LNTSer/1920/40.html (dostęp: 

2.09.2017). 
5 Oświadczenie Rządowe z 3 września 1931 r. w sprawie przystąpienia Polski do traktatu dotyczącego Spitsbergu, 

podpisanego w Paryżu 9 lutego 1920 r., Dz. U. 1931 nr 97 poz. 747, na podstawie ustawy z 17 marca 1931 r.,  
Dz. U. Nr. 38, poz. 294, http://dziennikustaw.gov.pl/du/1931/s/97/747 (dostęp: 2.09.2017). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Norwegia
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zwolnień, obciążeń jednakowe dla wszystkich krajów (równe z obciążeniami jakim obciążani są 

armatorzy norwescy). 

Art. 4 reguluje swobodę budowy stacji telegrafu bez drutu oraz nadaje prawo do przesyłu 

informacji w celach prywatnych. 

Art. 5 wyraża wolę sygnatariuszy do założenia międzynarodowej stacji meteorologicznej oraz 

ustala zasady prowadzenia badań naukowych. 

Art. 6 ustala zasady rozstrzygania sporów. 

Art. 7 ustala zasady równości nabywania i poszanowania praw własności z uwzględnieniem 

interesów publicznych i inwestycji użyteczności publicznej. 

W art. 8 Traktatu zobowiązuje się Norwegię jako administratora ziem do ustanowienia prawa 

górniczego i wydobywczego, regulacji rynku pracy, podatków, z wyłączeniem przywilejów  

i zabezpieczeniem przez monopolem, któregokolwiek z sygnatariuszy. Ustalono 1% wartość opłaty 

za wywożone rudy do limitu 100 tys. t., oraz zmniejszającej się wartości podatku powyżej 

ustalonego limitu. Ustal się również zasadę konsultacji ustroju górniczego z sygnatariuszami.  

Art. 9 ustanawia Svalbard terytorium wolnym od fortyfikacji, portów i infrastruktury do 

celów wojennych, za wyjątkiem zobowiązań Norwegii wynikających z przynależności do Ligii 

Narodów.  

Oficjalnie Archipelag jest strefą zdemilitaryzowaną
6
, jednak jak wskazują własne obserwacje 

statki marynarki wojennej Królestwa Norwegii są częstym gościem w portach Svalbardu  

i domniemać można, że zapewniają ochronę militarną dla Archipelagu. W roku 1950 rząd norweski 

w nawiązaniu do Traktatu ogłosił Svalbard terytorium neutralnym, zastrzeżono jednak wyjątek dla 

wojsk NATO, które mają prawo wkroczyć, w przypadku naruszenia neutralności Svalbardu. 

Art. 10 Traktatu uznał prawo Rosji do korzystania z praw przyznanym sygnatariuszom. 

Związek Radzicki podpisał Traktat w 1925 roku.  

Załącznik do traktatu reguluje zasady rozstrzygania sporów i roszczeń zgłaszanych przez 

sygnatariuszy, delegowania arbitrów do Trybunału oraz ustalania wydatków związanych z pracą 

Trybunału. 

 

Historia rozwoju osadnictwa i gospodarki na Spitsbergenie  
Historycznie wyspy znane wikingom, odkryte w 1596 roku przez holenderskiego odkrywcę  

i podróżnika Willema Barentsa. Początkowo ośrodek wielorybnictwa i myślistwa rosyjskiego  

                                                 
6 D.R. Bugajski, Demilitaryzacja i neutralizacja – formy i funkcje w prawie międzynarodowym, „Międzynarodowe 

Prawo Humanitarne” 2010, t. I, s. 64. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Strefa_zdemilitaryzowana
https://pl.wikipedia.org/wiki/NATO
https://pl.wikipedia.org/wiki/1596
https://pl.wikipedia.org/wiki/Willem_Barents
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielorybnictwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81owiectwo
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i norweskiego. W latach 1669-1778 holenderscy rybacy, zakładają osadę Smeerenburg. Od końca 

XVIII wieku baza ekspedycyjna na biegun północny.  

 
Zdjęcie 1. Pozostałości infrastruktury do wydobycia cennych kruszców  

na Svalbardzie 

 
 Foto: źródło własne. 

 

Odkrycie cennych złóż węgla na początku XX wieku przyczynia się do rozwoju górnictwa,  

a co za tym idzie osadnictwa. Wraz z osadnikami do archipelagu dociera zabójcza choroba zakaźna 

pandemia grypy panująca w latach 1918-1919 tzw. „hiszpanka”, dziesiątkując populację 

Longyearbyen.  

 

Zdjęcie 2. Cmentarz ofiar pandemii grypy tzw. „hiszpanki” 

 
Foto: źródło własne. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1669
https://pl.wikipedia.org/wiki/1778
https://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Smeerenburg
https://pl.wikipedia.org/wiki/XVIII_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biegun_p%C3%B3%C5%82nocny
https://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
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W czasie II Wojny Światowej archipelag po zajęciu Norwegii opanowany zostaje przez 

wojska niemieckie jako strategiczny obszar dostępu i kontroli działalności w Arktyce. 

Longyearbyen przeobraziło się na przełomie lat z osady będącej własnością kompanii 

węglowej w nowoczesne miasto z infrastrukturą pozwalającą na mieszkanie i prowadzenie 

działalności badawczej, kulturalnej, gospodarczej przez cały rok
7. Na rozwój osadnictwa i profil 

gospodarki ma istotny wpływ występowania okresów dnia i nocy polarnej. 

Obecnie Svalbard jako norweska prowincja w Arktyce, ze stolicą a zarazem siedzibą władzy 

wykonawczej (gubernatora prowincji) w Longyearbyen. Gubernator (norweski zwierzchnik) 

stanowi najwyższą władzę oraz pełni pieczę na porządkiem publicznym na całym archipelagu,  

w tym odpowiada za ochronę środowiska oraz kontroluje przejścia graniczne (porty i lotniska) tzw. 

„Namnsman” nominowany przez Króla Norwegii wyłaniany jest z spośród wyższych oficerów 

Policji norweskiej, pełniąc funkcję notariusza, przedstawiciela administracji państwowej, władzy 

policyjnej i sądowniczej
8.  

 

Svalbard – znaczenie gospodarcze terytorium 

Archipelag Svalbard oraz kilka mniejszych wysp nie będących częścią archipelagu, znajduje 

się w odległości zaledwie 800 km na północ od Norwegii i 1100 km od Bieguna Północnego
9. 

Svalbard ma powierzchnię 62954 km
2
, położony ma Morzy Arktycznym, jest terytorium nie 

graniczącym z żadnym krajem (wyspiarskim). Archipelag tworzy kilkanaście większych i kilkaset 

mniejszych wysp z czego największe to: Spitsbergen Zachodni, Ziemia Północno-Wschodnia, 

Wyspa Edge'a, Wyspa Barentsa i inne. Charakterystyczne górzyste ukształtowanie powierzchni  

i geologicznie zróżnicowane pochodzenie, z wcinającymi się fiordami (najdłuższy Wijdefjorden  

– 108 km długości). Położenie Svalbardu na styku Atlantyku i Oceanu Arktycznego na północ  

od półwyspu skandynawskiego pomiędzy Grenlandią na zachodzie i północnoeuropejskim szelfem 

kontynentalnym od wschodu. Położenie to nadaje Svalbardowi gospodarczo strategiczne znaczenie 

„Bramy do Arktyki”.  

Warunki klimatyczne Svalbardu jak podaje Encyklopedia Geograficzna Świata kształtuje 

front arktyczny oraz ścieranie się północnych zimnych mas powietrza z ciepłymi i wilgotnymi 

masami powietrza atlantyckiego. Zmienna pogoda z częstymi opadami i zachmurzeniami  

i z wpływem silnych wiatrów powodując bardzo surowe arktyczne warunki. Svalbard poprzecinany 

                                                 
7 P.K. Reymert, Longyearbyen From company town to modern town, http://www.syssel mannen.no/ 
Documents/Sysselmannen_dok/English/Brochures/GamleLongyearbyen_ ENGELSK.pdf (dostęp: 3.09.2017). 
8 The Governor of Svalbard, http://www.sysselmannen.no/en/ (dostęp: 2.09.2017). 
9 Encyklopedia Geograficzna Świata. Europa, Kraków 1998, s. 123. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Arktyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Longyearbyen
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jest gęstą siecią krótkich rzek sandrowych i strumieni, w większości rozpoczynających swój bieg  

z lodowców i płatów śnieżnych. Topniejące wody lodowcowe rozlewając się tworzą tzw. rzekę 

warkoczową. Wypływająca z pod lodowców woda zimą zamarzając tworzy tzw. naledzia. Lodowce 

pokrywają 60% powierzchni lądu. Lądolody o grubości przekraczającej 200 m schodząc wprost do 

morza,. Grubość tzw. lodowca tarczowego Ziemi Północno-Wschodniej wynosi 245 m10. 

Roślinność bardzo uboga, fauna charakterystyczna dla Arktyki z liczną populacją niedźwiedzia 

białego, mnogością gatunków wielorybów żerujących w okalających wodach nadaje unikatowy 

charakter wyspom o dużym potencjale turystycznym. Dominującą działalnością prowadzoną na 

Svalbardzie poza licznymi projektami naukowymi i prężnie rozwijającą się turystyką jest 

wydobycie surowców głównie węgla wysokiej jakości (historycznie ta działalność poza 

wielorybnictwem i łowiectwem była przyczynkiem do rozwoju osadnictwa na Svalbardzie). 

Obecnie wydobycie węgla na Svalbardzie prowadzi Norwegia w Longyearbyen i Sveagruva 

(samozaopatrzenie lokalnej elektrociepłowni, eksport wysokiej jakości węgla do celów leczniczych) 

i Rosja w Barentsburgu, zużycie do celów własnych i ograniczony eksport. Zachwianie rynku paliw 

i cen węgla w ostatnich latach w dużej mierze zahamowało wydobycie węgla. 

 

Zdjęcie 3. Mapa Svalbardu 

 
Źródło: DX.TO - EU063 Prins Karls Forland, https://www.google.pl: (dostęp: 2.09.2017). 

 
 
                                                 
10 Area of land and fresh water, 1 January 2017, Statistics Norway, http://www.ssb.no/ en/natur-og-miljo/statistikker/ 
arealdekke (dostęp: 2.09.2017). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Norwegia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Longyearbyen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sveagruva
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barentsburg
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqz6TfkIbWAhVQY1AKHWNqCjcQjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.dx.to%2Fiota-activities%2Feurope%2Fiota-eu063-prins-karls-forland&psig=AFQjCNEBkPSJia39B2VQRf1mDa99l1Jgwg&ust=1504428948784419
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Demografia Svalbardu w aspekcie rozwoju osad ludzkich 
Ludność wg danych na 25 kwietnia 2017 roku wynosi 2145 (największej miejscowości 

Longyearbyen i Ny-Ålesund). Warto zwrócić uwagę na strukturę, gdzie w grupa wiekowa  

20-44 lata stanowi 52,31 % populacji tych dwóch miejscowości. Grupa wiekowa 0-19 lat stanowi 

19,86 %. Wysoki (adekwatnie do warunków klimatycznych udział dzieci i młodzieży świadczy  

o polityce prorodzinnej i proosiedleńczej prowadzonej przez władze Norwegii na Archipelagu 

(wspieranie zakładania rodzin oraz osiedlania archipelagu przez całe rodziny), a nie tylko 

sezonowych pracowników jak to miało miejsce w historii, co budziło konflikty oraz agresję  

w zdominowanej przez mężczyzn osadzie pamiętając o ogólnym dostępie dla mieszkańców broni 

palnej. Oczywiście na Svalbardzie są przedszkola i szkoły, infrastruktura sportowa, basen, place 

zabaw, rozwinięta służba zdrowia. Własne obserwacje wskazują na zaangażowanie władz  

w budowę infrastruktury przyjaznej rodzinie aby zmienić strukturę zaludnienia, ponieważ duża 

część mieszkańców mieszka tam tylko podczas zatrudnienia na wieloletnich kontraktach
11

. Łącznie 

Svalbard zamieszkuje ok. 2700 mieszkańców (licząc z częścią archipelagu zamieszkałą przez 

Rosjan) głównie narodowości norweskiej, rosyjskiej, ukraińskiej. Przyrost naturalny oscyluje  

w granicach 0%. Svalbard jest jednym z najdalej wysuniętych na północ na stałe zamieszkałych 

osiedli ludzkich. Ze względów bezpieczeństwa (zagrożenie ze strony niedźwiedzi polarnych) 

powszechne jest posiadanie broni palnej przez mieszkańców archipelagu a mieszkańcy 

przemieszczają się za pomocą samochodów oraz skuterów śnieżnych w okresie występowania 

pokrywy śnieżnej.  

 

Sytuacja społeczno-gospodarcza Svalbardu w kontekście możliwości ekspansji oraz 

potencjalnego zaangażowania gospodarczego Polski  
Analiza na podstawie własnych badań wskazuje, że działalność gospodarcza na Svalbardzie 

to głównie wydobycie surowców naturalnych, połów ryb, usługi turystyczne (zakwaterowanie, 

wyżywienie, transport, obsługa przewodników), logistyka, obsługa stacji radarowych, portów, 

lotnisk, przystani. Rozwijają się badania naukowe, które generują zapotrzebowanie na usługi  

i towary (prężnie działający University Center in Svalbard, Norweski Instytut Polarny oraz 

międzynarodowe i krajowe stacje badawcze). Głównym pracodawcą jest Store Norske Spitsbergen 

Kulkompani A/S, sekretariat gubernatora, port. lotnisko, przystań, oraz lokalne małe i średnie 

przedsiębiorstwa. 

                                                 
11 Population of Svalbard, Statistics Norway, http://www.ssb.no/en/omssb/kontakt-oss (dostęp: 2.09.2017). 
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Svalbard a głównie Longyearbyen są w pełni przygotowane do przyjęcia zarówno turystów jak 

i potencjalnych inwestorów i osadników. Infrastruktura Longyearbyen jest w pełni przygotowana 

do zaspokojenia potrzeb: 

 lokalowych (hotele, rozwijające się osiedla mieszkaniowe), 

 
Zdjęcie 4. Przykład infrastruktury turystycznej w miejscowości Longyearbyen, Svalbard 

 
Foto: źródło własne. 

 

 edukacyjnych (przedszkole, szkoła, uniwersytet
12 kształcący w specjalnościach arktycznych 

do poziomu studiów doktoranckich), 

 

Zdjęcie 5. Plac zabaw dla dzieci przed przedszkolem, Longyearbyen, Svalbard 

 
Foto: źródło własne. 

 

 badawczych (infrastruktura i usługi
13, stacje badawcze), 

 

                                                 
12 UNIS, The University Centre in Svalbard, http://www.unis.no/ (dostęp: 3.09.2017). 
13 Kings Bay, http://kingsbay.no/ (dostęp: 3.09.2017). 
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Zdjęcie 6. Widok na University Centre in Svalbard, Longyearbyen, Svalbard 

  
 Foto: źródło własne. 

 kulturalnych i rekreacyjnych (biblioteka, centrum kulturalne, festiwal Dark Season Blues 

Spitsbergen, galeria sztuki, muzea, kino, basen, hala sportowa, kluby restauracje, puby),  

 medycznych (dobrze wyposażony szpital), 

 transportowych, (cztery lotniska, w tym jedno międzynarodowe w Longyearbyen z portem 

lotniczym i pasem startowym w pełni przygotowanym do obsługi transportu 

międzynarodowego, regularne rejsy Norwegian Airlines i SAS, porty przygotowane do 

przeładunku towarowego, przyjmowania statków dalekomorskich, kontenerowców, 

tankowców, statków wojennych, liniowców pasażerskich, przystań obsługująca jachty i statki 

pasażerskie, sieć dróg lokalnych około 40 km, plany budowy magistrali łączącej 

Longyearbyen z Barensburgiem). 

 

Zdjęcie 7. Port morski, Longyearbyen, Svalbard 

 
Foto: źródło własne. 
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Zdjęcie 8. Widok na port lotniczy, Longyearbyen, Svalbard 

 
Foto: źródło własne. 

 

 logistycznych (banki, bankomaty, sklepy, poczta, centrum konferencyjne, magazyny, usługi 

remontowe), 

 transport lokalny (śmigłowce i samoloty pasażerskie i transportowe, linie autobusowe, taxi, 

usługi transportowe, usługi transportowe specjalisty-czne, serwis autonapraw, komisy 

samochodów, salon samochodów i skuterów nowych TOYOTA, serwis gwarancyjny, 

wypożyczalnie skuterów śnieżnych 

 
 

Zdjęcie 9. Port lotniczy, Longyearbyen, Svalbard 

 
Foto: źródło własne. 
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Zdjęcie 10. Port lotniczy, Longyearbyen, Svalbard 

 
Foto: źródło własne. 

 

Zdjęcie 11. Stacja paliw oraz salon samochodowy, Longyearbyen, Svalbard 

 
Foto: źródło własne. 

 

Zdjęcie 12. Przemysłowa część miasta, Longyearbyen, Svalbard 

 
Foto: źródło własne. 
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 religijnych (otwarta parafia luterańska z kościołem i centrum parafialnym), 

 konsularne (w Barentsburgu znajduje się konsulat rosyjski), 

 administracyjnych, gospodarczych i informacyjnych (otwarty sekretariat Gubernatora 

Svalbardu, rada miejska Longyearbyen14, lokalna telewizja - Longyearbyen TV, gazeta  

- Svalbardposten. serwisy informacyjne, internet i usługi telekomunikacyjne łącze 

światłowodowe podmorskie z Norwegią). 

 

Zdjęcie 13. Kościół parafii luterańskiej, Longyearbyen, Svalbard 

 
Foto: źródło własne. 

 

 Na Svalbardzie można kupić lub zamówić niemal wszystko, nie występują ograniczenia  

w dostępie do towarów i usług, w tym do materiałów budowlanych, środków transportu, łączności. 

Longyearbyen to palc budowy zarówno infrastruktury miejskiej jak i przemysłowej. Większość 

budowli powstaje na palach w związku z występowaniem wiecznej zmaźliny. 

 
Zdjęcie 14. Maszyn do zabijania pali pod budowę infrastruktury i budowli, Longyearbyen, Svalbard 

 
Foto: źródło własne. 

                                                 
14 Longyearbyen Lokalstyre, http://www.lokalstyre.no/ (dostęp: 3.09.2017). 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Svalbardposten&action=edit&redlink=1
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 Jednym z głównych problemów związanych z rozwojem osadnictwa i gospodarki w mieście 

jest brak oczyszczalni ścieków. Wszystkie ścieki zarówno komunalne jak i przemysłowe trafiają do 

wód fiordu. W oddzielnej pracy zostaną przedstawione wyniki badań określające przyczyny jak  

i skutki zanieczyszczania środowiska. 

Zgodnie z założeniami traktatu Spitsbergeńskiego podatki na Svalbardzie należą  

do najniższych na świecie, i mogą być przeznaczone wyłącznie na cele społeczności lokalnej. 

 

„Brama na Arktykę” – znaczenie geostrategiczne Svalbardu 

 Położenie geograficzne, które nadaje archipelagowi status w wymiarze praktycznym „Bramy 

na Arktykę”. Położenie Svalbardu oraz usytuowana w pobliżu Longyearbyen jedna z największych 

stacji radarowych sprawia, że Svalbard, z punktu widzenia telekomunikacyjnego jest kluczowym 

punktem na mapie Świata. Zlokalizowanych ok. 40 radarów SVALSAT (pierwszy uruchomiony  

w 1997 roku) poprzez przechwytywanie i przesyłanie informacji z przelatujących nad Biegunem 

Północnym (Polem Północnym) satelitów telekomunikacyjnych stanowi jedną z najważniejszych 

kanałów przepływu informacji na świecie. Celem prowadzonej działalności przez norweską 

(globalny zasięg działalności) firmę KSAT Kongsber Satelite Service jest obsługa prywatnych 

klientów korzystających z danych pogodowych, badawczych.. KSAT, nie jest właścicielem 

satelitów. KSAT realizuje zlecenia głównie w obszarach pozyskiwania i przesyłania informacji  

z satelitów takich jak: 

 dane pogodowe (EUMETSAT, NOAA), 

 dane naukowych (NASA, ESA/ESRIN i wiele innych), 

 danych nawigacyjnych (GALILEO), 

 danych pomiarowych i bezpieczeństwa – SAR (LEOLUT, MEOLUT), 

 danych komunikacyjnych (Iridium, Oneweb)  

 KSAT obsługuje kluczowych graczy w dziedzinie przekazu informacji tj. takich jak: NASA, 

EESA, DIGITAL GLOBE, AIRBUS, EMETSAT, PLANET, URTHECAST, JAXA, SPACEX, 

GOOGLE, SURREY, EXACTEARTH, IRIDIUM, BRAXTON, NSPO, STATSAT, DLR, OHB 

SYSTEM, MDA, SATELLOGIC, TYVAK Inc., NEC, PASCO i innych podmiotów operujących na 

danych satelitarnych15. 

 

 
 

                                                 
15 Sławomir Gromadzki, na podstawie własnych danych zgromadzonych podczas szkolenia prowadzonego  
w SVALSAT na Svalbardzie w ramach kursu Water resources management in cold climate, sierpień 2017. 
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Zdjęcie 15. Mapa Ziemi – (półkuli północnej) z zaznaczeniem położenia Svalbardu 

 
Foto: DX.TO - EU063 Prins Karls Forland, https://www.google.pl/: (dostęp: 2.09.2017) 

 
Zdjęcie 16. Stacja radarowa SVALSAT należąca do firmy KSAT, Svalbard 

 
Foto: źródło własne. 

 
 
 
 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqz6TfkIbWAhVQY1AKHWNqCjcQjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.dx.to%2Fiota-activities%2Feurope%2Fiota-eu063-prins-karls-forland&psig=AFQjCNEBkPSJia39B2VQRf1mDa99l1Jgwg&ust=1504428948784419
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Zdjęcie 17. Stacja radarowa SVALSAT należąca do firmy KSAT, Svalbard 

 
Foto: źródło własne. 

 

Z punktu widzenia naukowego ale również strategicznego ważna jest kolejna instalacja 

zlokalizowana w pobliżu Longyearbyen na Svalbardzie tj. EISCAT SVALBARD RADAR. 

EISCAT to utworzona w 1975 roku przez siedem krajów: Finlandię, Francję, Niemcy, Japonię, 

Norwegię, Szwecję i Wielką Brytanię międzynarodowa organizacja badawcza, , która posiada 

oprócz stacji na Svalbardzie, instalacje w Finlandii, Szwecji i Norwegii. Organizacja bada jonosferę 

i atmosferę
16. 

 

Zdjęcie 18. Stacja radarowa EISCAT, Svalbard 

 
Foto: źródło własne. 

                                                 
16 EISCAT, https://www.eiscat.se/about/ (dostęp: 3.09.2017). 
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 Warto też wspomnieć o SVALBARD GLOBL SEED VAULT, który również zlokalizowany 

jest na Svalbardzie. Światowy Bank Nasion, pomimo, że nie ma znaczenia militarnego czy 

politycznego pełni ważną funkcję w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zasobów genetycznych na 

wypadek globalnej katastrofy. Zgromadzone tam zasoby mogą pozwolić odtworzyć potencjalnie 

zniszczone gatunki, głównie roślin uprawnych (bezpieczeństwo żywnościowe)
17. 

 

Zdjęcie 19. Svalbard Global Seed Vault, Svalbard 

 
Foto: źródło własne. 

 

 Trafnie diagnozują przyczyny co raz większego zainteresowania Arktyką autorzy 

opracowania strategicznego dla polskiego MSZ „Proces przyspieszonego ocieplenia klimatu, 

szczególnie odczuwalny w Arktyce, pociąga za sobą daleko idące skutki o wymiarze globalnym. 

Zmniejszająca się pokrywa lodowa otworzyła dostęp do bogactw naturalnych: ropy, gazu, węgla, 

rud metali, zwłaszcza metali ziem rzadkich. Poszerzyły się łowiska i obszary do uprawiania 

rybołówstwa. Uwolnienie od lodów w miesiącach letnich przejść północno-zachodniego  

i północnowschodniego stworzyło możliwości wydatnego skrócenia szlaków żeglugowych z Azji 

do Europy i z Pacyfiku na Ocean Atlantycki z pominięciem Kanałów Sueskiego i Panamskiego. 

Poważnie rozważane są projekty wykorzystania arktycznych gór lodowych jako źródła wody pitnej 

dla obszarów świata, w których występuje jej deficyt. Region przyciąga też coraz liczniejszą grupę 

turystów.”
18.  

 

 
 

                                                 
17 Svalbard Global Seed Vault, https://www.croptrust.org/our-work/svalbard-global-seed-vault/ (dostęp: 3.09.2017). 
18 M. Łuszczak, P. Graczyk, A. Stępień, M. Śmieszek, Cele i narzędzia polskiej polityki arktycznej, Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych RP Departament Polityki Europejskiej, Warszawa 2015, s. 10. 
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Podsumowanie 
Na podstawie rozważań przeprowadzonych na łamach prezentowanego artykułu, można  

z dużym prawdopodobieństwem założyć, że globalne zmiany klimatu powodujące otwieranie się 

(topnienia pokrywy lodowej) Arktyki zwiększą zainteresowanie możliwościami ekspansji 

gospodarczej Arktyki z wykorzystaniem strategicznie położonego archipelagu Svalbard.  

Jak wskazują przytoczone fakty, Svalbard dysponuje potencjałem zarówno gospodarczym jak  

i społecznym by stanowić: Bramę do Arktyki”. 

Poza kilkoma przykładami osób polskiego pochodzenia na stałe zamieszkujących Svalbard 

oraz pracowników naukowych i studentów przebywających na archipelagu czasowo, polskie 

osadnictwo na Svalbardzie można uznać za marginalne. 

Odnotowano zaledwie kilka przypadków podmiotów świadczących usługi turystyczne, 

głównie przez aktywnych lub byłych naukowców i podróżników. Natomiast Svalbard odwiedzany 

jest przez turystów z Polski. 

Nie ustalono zaangażowania i działań polskich podmiotów gospodarczych z branży 

telekomunikacyjnej, paliwowej, transportowej, lotniczej, wydobywczej, górniczej i innych 

strategicznych sektorów. Wnioskować można, że Polska nie korzysta z przysługujących jej 

prawnych możliwości prowadzenia działalności na Svalbardzie. 
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