
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMY I ZAGROŻENIA  

WE WSPÓŁCZESNYM PAŃSTWIE 

 

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PERSPEKTYWY POLITOLOGICZNEJ 

 

 

 

 

 

pod redakcją 

Waldemara Tomaszewskiego 

Diany Mościckiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instytut Nauk Politycznych 

Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie 

Olsztyn 2016 



 

 

Recenzent 

dr hab. Marcin Chełminiak 

 

 

Projekt okładki 

Wojciech Fabiszewski 

 

 

 

Odpowiedzialność za poprawność i treść artykułów ponoszą autorzy. 

 

 

 

 

ISBN 978-83-89559-74-6 

 

 

Problemy i zagrożenia we współczesnym państwie. Wybrane zagadnienia z perspektywy 

politologicznej, red. W. Tomaszewski, D. Mościcka, Instytut Nauk Politycznych 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2016, ss. 197.  

Liczba znaków w monografii: 404 tyś. 

Liczba arkuszy wydawniczych: 10,1. 

 

 

 

Licencja: Creative Commons 3.0 Polska 

 

 

 

 



 

 

SPIS TREŚCI 

 

Wprowadzenie…………………………………………………………………………………. 5 

 

ROZDZIAŁ I 

ZAGROŻENIA WE WSPÓŁCZESNYM PAŃSTWIE 

 

Daniel Chmur, Kryzys migracyjny a terroryzm. Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego 

państw Unii Europejskiej ………………………………………….………………………….……..… 

 

8 

Kamil Sygidus, Europejska Strategia Bezpieczeństwa (2003) – próba bilansu …………….. 18 

Diana Mościcka, Współczesne obszary zagrożeń bezpieczeństwa społecznego – wybrane 

przykłady …………………………………………………..……………………………………..……….. 

 

35 

Żanna Osikowicz, Przekaz medialny jako element bezpieczeństwa Ukrainy …………..……. 43 

Krystyna Świdzińska, Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Uwarunkowania historyczne  

i współczesne …………………………………………………………………..………..………. 

 

54 

Beata Łączyńska, Bioróżnorodność. Szansa czy zagrożenie we współczesnym świecie?…..… 63 

 

ROZDZIAŁ II 

POLITYKA I PAŃSTWO 

 

Wojciech Fabiszewski, Jak media zmieniają politykę? …………………………………..…… 73 

Waldemar Tomaszewski, Zakres swobody działań rządu państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej …………………………………………………………………………..………… 

 

81 

Wojciech Kotowicz, Obwód Kaliningradzki w relacjach rosyjsko-niemieckich  

na przełomie XX i XXI wieku ……………………………………………………....…………. 

 

93 

Andrzej Jurkun, Koncesja jako instrument polityki gospodarczej państwa. Ujęcie 

historyczne ……………………………………………………………………………………… 

 

107 

Magdalena Debita, Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej. Wybrane zagadnienia 

 z działalności administracji publicznej w państwie ……………………….……….…………. 

 

117 

Natalia Chodkowska, Polityka finansowania doktorantów przez państwo – wybrane 

problemy ………………………………………………………….………………...…………… 

 

130 

Karolina Matusiak, Wykorzystanie serwisów społecznościowych w amerykańskich 

kampaniach prezydenckich w 2012 i 2016 roku …………………………………………….. 

 

143 

Wojciech Fabiszewski, „Tygodnik Solidarność” jako platforma wymiany postulatów 

programowych przed I Krajowym Zjazdem Delegatów NSZZ „Solidarność” ………...……… 

 

155 

 



 

 

 

ROZDZIAŁ III 

WSPÓŁCZESNE DYLEMATY AKSJOLOGICZNE 

 

Diana Mościcka, Krystyna Świdzińska, Kontrowersje wokół eutanazji. Wybrane 

zagadnienia polityczne i aksjologiczne …………………………………………...……………. 

 

166 

Justyna Zaborowska, Obraz śmierci we współczesnej literaturze ………..……..…………… 176 

Anna Lachowska, Polityczne działania króla Władysława Jagiełły na rzecz krzewienia wiary 

katolickiej. Analiza na podstawie kroniki Jana Długosza ……………………………………. 

 

185 

 

Nota o autorach ……………………………………………………………….………..……… 

 

197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Wprowadzenie 

 

We współczesnym świecie zachodzą dynamiczne przemiany polityczne, gospodarcze  

i społeczne. Państwa stają przed nowymi problemami i zagrożeniami, wśród których 

dominują konflikty zbrojne, niekontrolowana migracja, zagrożenie terrorystyczne, czy regres 

polityczny w Unii Europejskiej. Ich konsekwencją jest często potrzeba redefinicji 

tradycyjnych celów i funkcji państwa. Niniejsza publikacja jest próbą szerokiego spojrzenia 

na istotne problemy współczesnych państw.  

W części pierwszej, pt.: Zagrożenia we współczesnym państwie, analizie poddano 

dominujące niebezpieczeństwa w ich systemach bezpieczeństwa. Kwestie te podjęli: Daniel 

Chmur (Kryzys migracyjny a terroryzm. Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państw 

Unii Europejskiej), Kamil Sygidus (Europejska Strategia Bezpieczeństwa (2003) – próba 

bilansu), Diana Mościcka (Współczesne obszary zagrożeń bezpieczeństwa społecznego  

– wybrane przykłady), Żanna Osikowicz (Przekaz medialny jako element bezpieczeństwa 

Ukrainy), Krystyna Świdzińska, (Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Uwarunkowania 

historyczne i współczesne) oraz Beata Łączyńska (Bioróżnorodność. Szansa czy zagrożenie 

we współczesnym świecie). 

Natomiast w rozdziale drugim, pt.: Polityka i państwo, rozważane są problemy 

polityczne. O złożoności tych zagadnień świadczy szerokie spektrum tematyczne 

zaproponowane przez autorów. Poruszają oni kwestie związane z: relacją – media a polityka 

(Wojciech Fabiszewski, Jak media zmieniają politykę?), polityką zagraniczną (Waldemar 

Tomaszewski, Zakres swobody działań rządu państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz 

Wojciech Kotowicz, Obwód Kaliningradzki w relacjach rosyjsko-niemieckich na przełomie 

XX i XXI wieku), sprawami gospodarczymi i prawnymi (Andrzej Jurkun, Koncesja jako 

instrument polityki gospodarczej państwa. Ujęcie historyczne, Magdalena Debita, Uchylenie 

lub zmiana decyzji administracyjnej. Wybrane zagadnienia z działalności administracji 

publicznej w państwie oraz Natalia Chodkowska, Polityka finansowania doktorantów przez 

państwo – wybrane problemy) oraz politycznymi kampaniami wyborczymi (Karolina 

Matusiak, Wykorzystanie serwisów społecznościowych w amerykańskich kampaniach 

prezydenckich w 2012 i 2016 roku oraz Wojciech Fabiszewski, „Tygodnik Solidarność” jako 

platforma wymiany postulatów programowych przed I Krajowym Zjazdem Delegatów NSZZ 

„Solidarność”). 
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W rozdziale trzecim, pt.: Współczesne dylematy aksjologiczne, podejmowane są 

zagadnienia determinujące systemy wartości we współczesnych państwach i społeczeństwach. 

Wśród tych kwestii dominuje problem eutanazji i śmierci (Diana Mościcka, Krystyna 

Świdzińska, Kontrowersje wokół eutanazji. Wybrane zagadnienia polityczne i aksjologiczne 

Justyna Zaborowska, Obraz śmierci we współczesnej literaturze) oraz kształtowania relacji 

państwo a kościół (Anna Lachowska, Polityczne działania króla Władysława Jagiełły na 

rzecz krzewienia wiary katolickiej. Analiza na podstawie kroniki Jana Długosza). 

Wszystkie podejmowane przez autorów zagadnienia wpisują się w aktualny dyskurs 

polityczno-społeczny odnoszący się do problemów współczesnych państw. Rozważania 

dotyczą też zagrożeń z jakimi państwa będą musiały się zetknąć w najbliższej przyszłości. 

Redaktorzy oraz autorzy artykułów wyrażają podziękowanie dr. hab. Marcinowi 

Chełminiakowi za życzliwe uwagi, które przyczyniły się do podniesienia merytorycznej 

wartości niniejszej publikacji oraz prof. zw. dr. hab. Arkadiuszowi Żukowskiemu, 

Dyrektorowi Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  

w Olsztynie, za naukową i organizacyjną pomoc w jej wydaniu. 

 

dr hab. Waldemar Tomaszewski 
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Daniel Chmur 

 

KRYZYS MIGRACYJNY A TERRORYZM.  

ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO PAŃSTW 

UNII EUROPEJSKIEJ 

 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom jest priorytetem polityki bezpieczeństwa 

każdego państwa. W zależności od zmiennych, takich jak rozwój danego kraju, położenie 

geopolityczne, zakres wyszkolenia i wyposażenia służb specjalnych, które tyczą się danego 

bytu państwowego, realizacja tej polityki jest mniej lub bardziej efektywna. XXI wiek zmaga 

się z wieloma kryzysami, w tym: militarnymi, gospodarczymi, migracyjnymi i wartości, 

którym można przypisać wspólny mianownik, jakim jest spowodowanie reakcji w postaci 

powstania patologii społecznych.  

Niniejsza praca poświęcona zostanie wybranym aspektom kryzysu migracyjnego, który 

obecnie dotknął kraje Unii Europejskiej i jego konsekwencjom, w szczególności szerzeniu 

terroryzmu w Europie. Od ponad dekady państwa europejskie są jednym z głównych 

spektrów działalności terrorystycznej radykalnych ugrupowań nacjonalistycznych  

i islamistycznych, działających w ramach tzw. Państwa Islamskiego (ISIS). Arabska wiosna 

spowodowana rewoltami społecznymi w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, 

przeradzającymi się w poszczególnych przypadkach w konflikty militarne (Tunezja czy 

Syria) ułatwiła tę działalność, co negatywnie odbija się na ludności poszukującej schronienia  

i normalnego bytu w Europie. Celem artykułu jest uwypuklenie zjawiska wykorzystania 

migracji ludności z terytoriów Bliskiego Wschodu przez organizacje terrorystyczne oraz 

zwrócenie uwagi na postrzeganie obecności uchodźców przez Europejczyków, w kontekście 

polityki bezpieczeństwa wewnętrznego państw europejskich. 

 

Definiowanie terroryzmu  

Terroryzm jest zjawiskiem znanym od bardzo dawna. Występował lokalnie między 

innymi w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Francji. Jednakże zjawisko to należy traktować jako 

nacjonalistyczne. Członkowie IRA czy ETA prowadzili walkę związaną z pobudkami na tle 

narodowościowym. O ile metody jakimi posługiwali się działacze tych organizacji zasługują 

na stanowcze potępienie, o tyle ich kontekst jest diametralnie inny niż motywy dzisiejszego 



9 

 

terroryzmu islamskiego. Z biegiem czasu terroryzm ulegał permanentnym modyfikacjom, 

którym sprzyjały i sprzyjają takie okoliczności jak rozwój społeczny i technologiczny, czy też 

pojawiające się na świecie kryzysy. W obecnym kształcie, w trakcie ciągłych zmian, zjawisko 

terroryzmu stanowi ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego państw.  

W doktrynie terroryzm definiowany jest na wiele sposobów. Wiele z nich skupia się na 

metodach działania terrorystów i osiąganych dzięki nim celów, zarówno bezpośrednich jak  

i pośrednich, w postaci zranienia, uśmiercenia, wywołania strachu, paniki, a także 

wymuszenia określonych decyzji politycznych
1
. Polska doktryna definiuje terroryzm jako 

planowaną, zorganizowaną i zazwyczaj uzasadnioną ideologicznie działalność osób lub grup 

mającą na celu wymuszenie od władz państwowych, społeczeństwa lub poszczególnych osób 

określonych świadczeń, zachowań lub postaw, a realizowana w przestępczych formach 

obliczonych na wywołanie szerokiego i maksymalnie zastraszonego rozgłosu w opinii 

publicznej oraz z reguły polegająca na zastosowaniu środków fizycznych, godzących w dobra 

osób trzecich
2
. Kolejną definicję proponuje A. Pawłowski, który twierdzi, że terroryzm to 

stosowanie gwałtu przez jednostki lub grupy osób, w celu wywarcia wpływu zarówno na rząd 

i opinię publiczną, jak i na grupy osób oraz poszczególne jednostki
3
. Terroryzm traktowany 

jest jako czyn przestępny, dlatego też na gruncie prawa międzynarodowego, jak  

i w ustawodawstwie poszczególnych państw powstały definicje normatywne tego zjawiska. 

Skupiają się głównie na wskazaniu zachowań wyczerpujących znamiona przestępstwa, 

wywołanych skutkach owego działania oraz przewidywaniu za nie sankcji. W Unii 

Europejskiej głównym aktem regulującym walkę z terroryzmem jest znowelizowana  

w 2008 roku Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania 

terroryzmu. Sygnatariusze Decyzji, w tym Polska, wspólnie przyjęli, że akty terroryzmu 

polegają na atakach na życie ludzkie, które mogą powodować śmierć; atakach na integralność 

cielesną osoby; porwaniach lub braniu zakładników; spowodowaniu rozległych zniszczeń 

obiektów rządowych lub obiektów użyteczności publicznej, systemu transportowego, 

infrastruktury, włącznie ze zniszczeniem systemu informacyjnego, stałych platform 

umieszczonych na szelfie kontynentalnym, miejsca publicznego lub mienia prywatnego, 

mogące zagrozić życiu ludzkiemu czy mogące spowodować poważne straty gospodarcze; 

zajęciu statku powietrznego, statku lub innego środka transportu publicznego lub 

towarowego, wytwarzaniu, posiadaniu, nabywaniu, przewożeniu, dostarczaniu lub używaniu 

                                                 
1
 A.P. Schmid, Handbook of Terrorism Research, [w:] Terroryzm jako zagrożenie współczesnego świata,  

red. J. Dworzecki, Kraków 2011, s. 186. 
2
 T. Hanausek, W sprawie pojęcia współczesnego terroryzmu, ,,Problemy Kryminalistyki” 1980, nr 143, s. 33. 

3
 A. Pawłowski, Terroryzm w Europie w XIX - XX w., Zielona Góra 1980, s. 9.  
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broni, materiałów wybuchowych lub jądrowych, broni biologicznej lub chemicznej, jak 

również badaniu i rozwijaniu broni biologicznej i chemicznej; uwalnianiu substancji 

niebezpiecznych lub powodowaniu pożarów, powodzi lub wybuchów, których rezultatem jest 

zagrożenie życia ludzkiego; zakłóceniu lub przerywaniu dostaw wody, energii elektrycznej 

lub wszelkich innych podstawowych zasobów naturalnych, których rezultatem jest zagrożenie 

życia ludzkiego, jak również na grożeniu popełnienia tych czynów
4
. Wszelkie te działania 

muszą zmierzać do poważnego zastraszenia ludności, bezprawnego zmuszenia rządu lub 

organizacji międzynarodowej do podjęcia, zaniechania działania, poważnej destabilizacji, 

zniszczenia podstawowych politycznych, konstytucyjnych, gospodarczych lub społecznych 

struktur kraju czy organizacji międzynarodowej. Jednocześnie wszyscy sygnatariusze 

przedmiotowej decyzji zobowiązali się do podejmowania działań zmierzających do 

zwalczania powyższych zachowań. Polski ustawodawca w art. 115 § 20 kodeksu karnego
5
 

zdefiniował przestępstwo o charakterze terrorystycznym odpowiadające definicji wyrażonej 

w Decyzji Rady. System polskiego prawa karnego penalizuje zachowania wyczerpujące 

powyższe znamiona. Sankcją przewidywaną za omawiane przestępstwo jest kara pozbawienia 

wolności na czas nie krótszy niż lat 5, co pozwala zakwalifikować omawiane zachowanie 

jako zbrodnię.  

Należy zwrócić uwagę, na fakt, że zarówno w ujęciu doktrynalnym, jak i w ujęciu 

normatywnym definiowanie działań, którym można przypisać przymiot terrorystycznych, jest 

bardzo podobne. Rozbieżności pojawiają się w zakresie kompleksowego ujęcia problemu, 

natomiast semantycznie definicje są ze sobą zbieżne. Trudności w pełnym zdefiniowaniu 

omawianego problemu, poszukiwać należy w permanentnym jego rozwoju. Nowe 

technologie, cyberprzestępczość, stałe źródła finansowania organizacji terrorystycznych, 

wykorzystywanie podatności danych jednostek na indoktrynację i radykalizację, nie 

pozwalają na zamknięcie tego pojęcia w sztywne ramy, co zresztą byłoby niepraktyczne  

w dobie nieustannego postępu.  

 

Arabska Wiosna  

Terminem „Arabska Wiosna” określono wydarzenia, które miały miejsce w krajach 

Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (Egipt, Jemen, Irak, Libia i Syria) oraz ich 

konsekwencje. Rewolucje i niepokoje społeczne, spowodowane były dużym poziomem 

                                                 
4
 Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, (Dz. U. L 164 22/06/2002 

P. 0003 – 0007). 
5
 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny, (Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zm.). 
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bezrobocia, korupcją, brakiem perspektyw dla młodego pokolenia, nierównomierną 

redystrybucją PKB i nie wszędzie odniosły pożądany skutek
6
. W niektórych państwach  

(np. Egipt, Tunezja) doszło do zmiany elit rządzących. Takie zdarzenia mogą tworzyć kolejne 

zagrożenia, tj. przejmowanie władzy przez ugrupowania opierające swoją ideologię na 

radykalnym islamie, jak miało to miejsce w Egipcie, Maroku czy Tunezji
7
. Z drugiej jednak 

strony zmiany rządów na demokratyczne mogą wpłynąć pozytywnie na osłabienie albo nawet 

wyeliminowanie ugrupowań sympatyzujących i wspierających szeroko rozumiany terroryzm
8
. 

Jednakże same zmiany o charakterze demokratycznym nie mogą być wystarczające  

do ustabilizowania sytuacji politycznej w regionie. Niezbędna jest pomoc światowych 

mocarstw oraz państw, które już podniosły się po rewolucjach. Przykładem kontynuacji 

arabskiej wiosny jest wojna domowa w Syrii, tocząca się od 2011 roku, która pochłonęła już 

ponad ćwierć miliona ofiar. Konsekwencją tego stały się migracje na masową skalę obywateli 

z państw objętych konfliktami do Europy. Państwa zrzeszone w ramach Unii Europejskiej, 

kierując się zasadami stanowiącymi fundamenty współpracy w ramach organizacji, nie były 

przygotowane na zmiany gospodarcze, społeczne i ekonomiczne wynikające z tej fali 

uchodźstwa. Powyższe słabości niemal natychmiast zostały wykorzystane przez radykalne 

ugrupowania terrorystyczne, w celu rozmieszczenia bojowników, w poszczególnych 

państwach europejskich. Sprzyja temu także polityka multikulturalizmu, propagowana 

szczególnie w krajach Europy Zachodniej (Hiszpania, Wielka Brytania, Francja, Belgia, 

Niemcy i Szwecja). Społeczeństwa Starego Kontynentu są społeczeństwami starzejącymi się, 

natomiast społeczeństwa arabskie są młode, ponieważ ok. 65 % populacji stanowią osoby 

przed 30 rokiem życia
9
. Część młodych ludzi wybiera Europę, jako miejsce docelowe, 

gwarantujące im i ich rodzinom byt, z uwagi na perspektywę pracy, politykę socjalną oraz 

względne bezpieczeństwo. Napływ imigrantów może przynieść Europie wymierne korzyści, 

takie jak przyczynienie się do wzrostu gospodarczego poszczególnych państw, 

przeciwdziałanie negatywnym skutkom starzenia się społeczeństw, wymianę kulturową, 

podnoszenie standardu życia
10

. Jednakże, jak już zostało wskazane, skala migracji przerosła 

możliwości państw Europy Zachodniej. Ponadto sytuacja ta wpłynęła na podział poglądów 

członków UE odnośnie relokacji uchodźców w państwach Europy Środkowowschodniej. 

                                                 
6
 M. Tatarski, Międzynarodowe implikacja arabskiej wiosny, Kraków 2015, s. 29.  

7
 J. Czerep, Dwa lata arabskiej wiosny – próba bilansu, Warszawa 2013, s. 35.  

8
 A. Dzisów-Szuszczykiewicz, Arabska wiosna – przyczyny, przebieg i prognozy, ,,Bezpieczeństwo Narodowe” 

2011, nr II, s. 55.  
9
  M. Tatarski, Międzynarodowe…, s. 23.  

10
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Państwa te nauczone doświadczeniami państw zachodu ksenofobicznie odnoszą się do kwestii 

przyjmowania nowych obywateli. Uważa się, że migracja spowodowana arabską wiosną 

zwiększa ryzyko radykalizacji społeczności muzułmańskich zastanych, co przełoży się na 

zwiększenie aktywności terrorystycznej w Europie
11

. Poniekąd obawy przed napływem 

imigrantów są zrozumiałe. Społeczności te nie są zainteresowane asymilacją ze 

społeczeństwem państw przyjmujących. Zauważalne jest tworzenie się m.in. w Belgii, 

Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech diaspor muzułmańskich posiadających własne 

struktury oraz dążące do stworzenia autonomicznych bytów. Ponadto jedną z wartości Unii 

Europejskiej jest zasada swobodnego przepływu osób/pracowników w celach podejmowania 

pracy w granicach organizacji międzynarodowej. Natomiast sytuacja uchodźców jest zgoła 

inna, gdyż zasada ta skierowana jest do obywateli Unii Europejskiej oraz przewidzianych 

wyjątkami obywateli państw trzecich. Ciężko jest zakwalifikować obywateli Syrii, Nigerii 

czy Libanu do tej drugiej kategorii. Ponadto przeprowadzane zamachy terrorystyczne  

w Europie w ramach świętej wojny powodują, że konserwatywne, a nawet skrajnie 

nacjonalistyczne poglądy zaczynają być aprobowane przez społeczeństwa europejskie,  

co wiąże się z wyrażaniem niechęci w przyjmowaniu uchodźców.  

Arabska wiosna diametralnie wpłynęła na politykę światową. Migracje na ogromną 

skalę przerosły możliwości Europejczyków. Państwa Unii nie są w stanie wypracować 

skutecznych metod i nie posiadają do tego narzędzi, by pomóc uchodźcom. Powyższe 

potęgowane jest także propagandowymi akcjami państwa islamskiego, które wykorzystując 

tragedie ludzkie, zamierza lokować i rozmieszczać swoich żołnierzy w krajach europejskich. 

Wpływa to negatywnie na postrzeganie obecności ofiar wojen domowych w Europie. Ponadto 

doprowadziło to do konfliktu wewnętrznego w ramach Unii Europejskiej, polegającego na 

stawianiu stanowczego veta w stosunku do przyjmowania uchodźców, chociażby stawianie 

murów na granicy czy też sankcji karnych za jej nielegalne przekroczenie w postaci kary 

pozbawienia wolności.  

 

Terroryzm a bezpieczeństwo wewnętrzne państw europejskich  

Terroryzm obok konfliktów zbrojnych (wojny napastniczej) i klęsk żywiołowych jest 

jednym z najpoważniejszych zagrożeń współczesnego świata. Niebezpieczeństwo to potęguje 

jego globalny i destrukcyjny charakter
12

 a także nadanie działaniom terrorystycznym sankcji 

                                                 
11

 Niekontrolowane migracje do Unii Europejskiej – implikacje dla Polski, red. P. Sasnal, Warszawa 2015, s. 50. 
12

 S. Wojciechowski, Terroryzm. Stary problem nowe wyzwania, ,,Bezpieczeństwo i obronność” 2016, nr 2, s. 20.  
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religijnej
13

. Ataki terrorystyczne umożliwiane są dzięki polityce migracyjnej państw Unii 

Europejskiej. Brak kontroli ludności napływowej krajów Bliskiego Wschodu i Afryki 

Północnej jest doskonałym kamuflażem dla przestępców. Działalności przestępnej sprzyjają 

także migracje nielegalne, których roczna skala oscyluje w granicach 300 000 nielegalnych 

imigrantów
14

. Konspiracyjna działalność terrorystów oraz źródła stałego finansowania tego 

procederu uniemożliwia skuteczne jego wykrywanie. Bezpieczeństwo wewnętrzne państw 

europejskich, rozumiane jest jako stan funkcjonowania państwa, który zapewnia 

przeciwdziałanie, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń dla ustroju konstytucyjnego, 

porządku wewnętrznego i spokoju oraz umożliwia ochronę interesu publicznego 

poszczególnych społeczności i każdego obywatela
15

, jest stale zagrożone. Świadczy o tym 

ilość przeprowadzonych zamachów w europejskich miastach na przełomie ostatnich dwóch 

lat (tj. 13 listopada 2015 r., 22 marca 2016 r. w Brukseli, 14 lipca 2016 r. w Nicei,  

18 lipca 2016 r. w Würzburgu). W szczególności na ataki ze strony państwa islamskiego 

narażone są państwa tzw. koalicji antyterrorystycznej, które podejmują działania zbrojne  

w Syrii, jako odwetowe (Francja, Belgia, Wielka Brytania, Niemcy). Oprócz zemsty, za 

działania antyterrorystyczne wśród motywów zamachowców leży wywołanie strachu i paniki 

wśród obywateli oraz demonstracja siły. Nie wolno także zapominać, że zamachy 

przeprowadzane są w miejscach ważnych ze względu na światową politykę  

np. w Brukseli, gdzie siedziby mają Parlament Europejski czy NATO. W krajach Europy 

środkowowschodniej niebezpieczeństwo zamachu jest nieduże. Kraje te traktowane są jako 

tranzytowe. Nie są atrakcyjne w perspektywie imigrantów, ze względu na słabszy rozwój 

gospodarczy i standard życia ich mieszkańców. Ponadto wymuszanie na nich nacisku 

politycznego za pomocą zamachów nie ma racji bytu, ze względu na odpowiednio mniejszy 

wpływ na politykę UE, niż przykładowo Niemcy czy Francja. Działalność przestępcza jaką 

jest terroryzm w XXI wieku jest dobrze rozwinięta. Umożliwia to przede wszystkim dostęp 

do szerokich źródeł finansowania (ok. 2 miliardów dolarów), nieograniczony dostęp do broni 

oraz materiałów wybuchowych, stworzenie ideologii opartej na religii oraz skuteczny system 

rekrutacji nowych członków organizacji. Szacuje się, że liczebność członków organizacji 

terrorystycznych waha się w przedziale od 20 000 do 30 000, z czego ok. 5 000 osób  

to Europejczycy
16

. Migracji ludności z terytoriów objętych konfliktami zbrojnymi nie można 

                                                 
13

 K. Strachota, Bliski Wschód w cieniu Państwa Islamskiego, ,,Punkt Widzenia” 2015, nr 52, s. 15. 
14

 A. Konarzewska, Migracyjne problemy Unii Europejskiej, ,,Bezpieczeństwo Narodowe” 2007, nr I-II, s. 98. 
15

K. A. Wojtaszczyk, Istota i dylematy bezpieczeństwa wewnętrznego, „Przegląd Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego” 2009, nr 1, s. 14. 
16

 S. Wojciechowski, Terroryzm…, s. 22. 
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powstrzymać, bez zatrzymania działań zbrojnych w objętych nimi krajach. Unia Europejska 

tworzy struktury służb, jak Frontex i Europol, których zadaniem jest zwalczanie  

i przeciwdziałanie terroryzmowi. Poszczególne państwa również w swojej kognicji zwalczają 

omawiany proceder (np. w Polsce udaremniono w latach 2006-2016 jeden zamach 

terrorystyczny). Służbom specjalnym w pewnym odsetku udaje się zapobiec atakom 

terrorystów. Możliwe jest to dzięki monitorowaniu osób, co do których służby pozyskały 

informacje odnośnie przynależności do grup terrorystycznych lub sympatyzowania z nimi.    

 

Perspektywa dla Polski  

Rzeczpospolita Polska aktywnie zwalcza wszelkie przejawy terroryzmu, zarówno  

w wymiarze międzynarodowym jak i wewnątrzkrajowym. Wprawdzie kraj ten, ze względu na 

rozwój gospodarczy, stopę życia obywateli, siłę oddziaływania na politykę globalną, nie jest 

w zainteresowaniu grup terrorystycznych, co nie znaczy, że nie może stać się potencjalnym 

celem zamachów, chociażby ze względu na fakt, że należy do koalicji antyterrorystycznej 

oraz organizuje wydarzenia rangi globalnej, jak szczyt NATO czy też Światowe  

Dni Młodzieży. Dlatego też nie należy obawiać się akcji odwetowych ugrupowań 

wspierających państwo islamskie, co do chęci zaistnienia w światowych mediach w celach 

propagandowych. Jednakże organizacja tych spotkań okazała się na tyle skuteczna, że nie 

doszło do skrajnych incydentów w czasie ich trwania, chociaż należy stwierdzić, że strach 

wywołany zamachami w Brukseli z pewnością udzielił się części uczestników tych imprez, 

powodując rezygnację z uczestnictwa w nich. Odnosząc się do kwestii migracji Polska 

przyjmuje imigrantów z krajów wschodnich, tj. pogrążonej w wojnie z ,,separatystami” 

Ukrainy oraz Czeczenii. Uchodźcy z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej nie  

są zainteresowani osiedlaniem się w Polsce, co też uniemożliwia łatwiejszą relokację 

bojowników państwa islamskiego na jej terytorium. Polska może stać się krajem 

szkoleniowym oraz tranzytowym dla uchodźców chociażby do lepiej rozwiniętych Niemiec
17

. 

Rząd Polski przyjmuje politykę oportunistyczną w stosunku do liberalnej polityki  

Unii Europejskiej w przedmiocie przyjmowania i relokacji uchodźców. Pomimo podjęcia 

decyzji o przyjęciu określonej grupy imigrantów, jej realizacja jest odwlekana w czasie.  

Ryzyko wystąpienia zamachów terrorystycznych w Rzeczypospolitej Polskiej jest 

niskie. Dokonanie zamachu na jej terytorium niesie za sobą zbyt małe korzyści dla Państwa 

                                                 
17

A. Zięba, Terroryzm w Unii Europejskiej na początku XXI wieku: wnioski dla Polski, [w:] Dylematy 

bezpieczeństwa polityki Polski, na początku XXI wieku, red. K. Czornik, M. Lakomy, Katowice 2014,  s. 259. 
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Islamskiego. Ponadto praca służb specjalnych w tym zakresie przynosi wymierne efekty, 

dzięki czemu próby zamachów są skutecznie udaremniane.  

Podsumowanie  

Problem terroryzmu, ze względu na swój transgraniczny charakter w powiązaniu  

z migracją ludności, z krajów, gdzie radykalne ruchy islamistyczne mają duże poparcie, jest 

bardzo trudny do opanowania i zagwarantowania bezpieczeństwa przez państwa europejskie 

swoim obywatelom. Można zauważyć dychotomiczny podział Europy na państwa o dużym  

i niskim zagrożeniu terrorystycznym. Państwa, gdzie ryzyko jest podwyższone są dobrze 

rozwinięte, poziom życia ich obywateli jest atrakcyjny dla innych nacji, a wpływy polityczne 

są na tyle silne, że mogą kreować politykę globalną. Oczy całego świata zwrócone są na 

miejsca międzynarodowej aktywności. Takie punkty są najatrakcyjniejsze dla terrorystów. 

Przede wszystkim mogą zaprezentować swoją siłę, zadając cios w najważniejsze punkty 

zachodniej demokracji, ujawniając niedoskonałości w sferze zapewnienia bezpieczeństwa. 

Poza tym uzyskany w ten sposób rozgłos jest doskonałym narzędziem propagandowym, 

służącym rekrutacji nowych członków oraz pozyskiwaniu sympatyków i sponsorów. 

Natomiast drugą grupę państw stanowią te położone w Europie Środkowowschodniej, mniej 

rozwinięte, przez co mało atrakcyjne zarówno dla uchodźców jak i terrorystów. Masowe 

migracje ludności z Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej sprzyjają budowaniu ludzkiej 

infrastruktury Państwa Islamskiego na terytorium Europy. Zwalczaniu terroryzmu nie sprzyja 

także odizolowywanie się społeczności imigrantów od społeczeństwa państw przyjmujących. 

Takie enklawy sprzyjają ukryciu przestępczej działalności. Dodatkowe implikacje powodują 

stałe finansowanie terroryzmu, chociażby ze sprzedaży ropy naftowej, co pozwala na 

rozwijanie tej działalności. Dopóki te warunki nie zostaną ograniczone lub zupełnie 

zlikwidowane walka z terroryzmem będzie bardzo trudna i niemożliwym stanie się 

zapobieganie zamachom.  
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Streszczenie: Niniejszy artykuł dotyczy tematyki kryzysu migracyjnego, który dotknął kraje 

Unii Europejskiej, w kontekście zagrożenia terroryzmem. Omówiona została kwestia szeroko 

rozumianego terroryzmu z naciskiem na metody, motywy oraz skutki działania przestępnego. 

W pracy podjęto analizę wpływu migracji związanych z wydarzeniami arabskiej wiosny na 

poczucie bezpieczeństwa obywateli państw Starego Kontynentu. Następnie ryzyko dokonania 

zamachów terrorystycznych zaprezentowano dla sytuacji, w której znajduje się Polska.   

Słowa kluczowe: terroryzm, Arabska wiosna, migracje, bezpieczeństwo wewnętrzne,  

Unia Europejska. 
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Migration crisis and terrorism. The impact on the internal security of the countries of 

the European Union 

Summary: This article touches the subject of the migration crisis, which affected the 

countries of the European Union in the context of the threat of terrorism. Is discussed topics 

concerning broadly defined terrorism, with an emphasis on methods, motives and effects of 

criminal act. In this work an analysis of the impact of migration related to the events of the 

Arab Spring on the sense of security of the citizens countries of the old continent. Then, make 

the risk of terrorist attacks presented the situation in which is Poland. 

Key words: terrorism, Arab spring, migration, internal security, European Union.  
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Kamil Sygidus 

 

EUROPEJSKA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA (2003) 

 – PRÓBA BILANSU 

 

 

Niezaprzeczalnie akcesja do Unii Europejskiej (UE) wielu państwom pozwoliła wspiąć 

się na wcześniej nieosiągalny dla nich poziom gospodarczy. Szereg ułatwień i swobód 

wynikających z przystąpienia do UE, przyczyniający się m.in. do szeroko pojmowanego 

rozwoju i polepszenia infrastruktury państw członkowskich czy też podwyższenia poziomu 

życia ich mieszkańców, w dalszym ciągu stanowi główną motywację dołączenia do tej 

wspólnoty. Powstałej na fundamentach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Europejskiej 

Wspólnoty Węgla i Stali oraz Euratomu UE, często zarzuca się jednak brak jednomyślności  

w kwestiach wspólnej polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa. Poważne zagrożenie  

i istotny problem jednego państwa, dla innego może być niezrozumiały lub nawet bywa 

świadomie deprecjonowany. Dla przykładu, z punktu widzenia Portugalii czy Grecji, znacznie 

oddalonych od Federacji Rosyjskiej i większości zagrożeń mogących wynikać z faktu 

sąsiadowania z tym państwem, trudno zachować solidarność wobec obawiających się 

realnego zagrożenia ze strony Moskwy – Litwy, Łotwy, Estonii czy nawet Polski, pomijając 

już zupełnie nieprzynależącą do Unii Ukrainę. Jeszcze trudniej o solidaryzm, jeśli wziąć pod 

uwagę różnorakie korzyści mogące wynikać ze zbliżenia z Kremlem bądź pobłażliwością 

wobec jego poczynań przy wschodniej flance UE oraz na Ukrainie – pożyczek gotówkowych 

czy też preferencyjnych warunków zakupu surowców energetycznych. 

Od samego początku, dynamicznie rozwijającej się współpracy gospodarczej w ramach 

wspólnot poprzedzających utworzenie UE nie towarzyszyły równie spektakularne sukcesy na 

polu integracji w obrębie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Próby zjednoczenia państw 

Europy Zachodniej w tych dwóch sferach podjęto krótko po powstaniu EWWiS, a pierwszym 

do tego krokiem miała być Europejska Wspólnota Obronna, której powstanie po raz pierwszy 

zaproponowano już w 1950 roku, a więc jeszcze przed powołaniem do życia Europejskiej 

Wspólnoty Węgla i Stali. Traktat o EWO z 27 maja 1952 roku podpisany został przez 

przedstawicieli Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, RFN oraz Włoch
1
. Planowano  

m.in. utworzenie 40 narodowych dywizji liczących po 13 tys. umundurowanych w jednakowy 

                                                 
1
 European Defence Community Treaty, http://aei.pitt.edu/5201/1/5201.pdf (dostęp 15.09.2016). 
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sposób żołnierzy, co łącznie dałoby ponad półmilionową armię. Połączenie współpracy 

gospodarczej w ramach EWWiS z militarną (EWO), a także demokratyczną kontrolę nad 

drugą z wymienionych organizacji, ułatwić miało z kolei powołanie do życia Europejskiej 

Wspólnoty Politycznej. Do jej powstania nigdy jednak nie doszło, co zakończyło się także 

fiaskiem projektu EWO. Przyczyn takiego obrotu spraw należy upatrywać w ówcześnie 

następujących zmianach na arenie międzynarodowej – śmierci Józefa Stalina oraz 

spowodowanej tym faktem odwilży w ZSRR oraz bloku wschodnim, zakończeniu trwającej 

od 1950 roku wojny na Półwyspie Koreańskim, a także w spadku poparcia dla armii we 

Francji oraz zmianie rządu na nieprzychylny ponownej militaryzacji RFN
2
. Nie można 

również zapominać, iż po największej w historii ludzkości wojnie zakończonej w 1945 roku, 

rządy europejskie były sceptycznie nastawione do dzielenia się swoją suwerennością, przez 

co integracja gospodarcza w Europie przez długi okres postępowała znacznie prężniej niż jej 

polityczna i militarna odpowiedniczka
3
. 

Rys historyczny integracji europejskiej po II wojnie światowej oraz niepowodzenie 

EWO i EWP nie stanowiły dobrej prognozy dla entuzjastów zbliżenia politycznego (głównie 

w sferze polityki zagranicznej) oraz w sferze bezpieczeństwa pomiędzy państwami 

członkowskimi UE. Było ono jednak nieuniknione, gdyż zdawano sobie sprawę, że dalszy 

rozwój gospodarczy bez ujednolicenia tych kwestii i zwiększenia stopnia integralności 

pomiędzy państwami przynależącymi do Wspólnoty, jest zwyczajnie niemożliwy, zwłaszcza 

w kontekście komplikującego i różnicującego jeszcze mocniej środowiska 

międzynarodowego świata dynamicznych procesów globalizacyjnych. W porównaniu  

z okresem zimnej wojny, potencjalnych wrogów, zagrożeń i wyzwań dla sfery 

bezpieczeństwa znacznie przybyło i stały się one jeszcze trudniejsze do przewidzenia. 

W 2003 roku Rada Europejska przyjęła dokument mający stanowić ramy koncepcyjne 

nowej Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej
4
 oraz Wspólnej 

Polityki Bezpieczeństwa i Obrony
5
. Dokumentem owym była Europejska Strategia 

                                                 
2
 Autorem pomysłu utworzenia EWO był ówczesny francuski premier Rene Pleven. Traktat o utworzeniu EWO 

podpisany został 27 maja 1952 r. w Paryżu. Składał się on z 132 artykułów a czas jego obowiązywania ustalono 

na 50 lat. J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Warszawa 

2008, s. 348. 
3
 M. Jarecki, Maciej Jarecki: Początki II filara Unii Europejskiej - od Plevena do EWP, „psz.pl”, 

http://www.psz.pl/120-unia-europejska/maciej-jarecki-poczatki-ii-filara-unii-europejskiej-od-plevena-do-ewp 

(dostęp 15.09.2016). 
4
 Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na szczeblu UE, Eur-Lex, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?uri=uriserv:ai0025 (dostęp 15.09.2016). 
5
 Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE, Eur-Lex, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/HTML/?uri=URISERV:ai0026&from=EN (dostęp 15.09.2016);  J. Legrand, R. Kruijs, 

Common Security and Defence Policy, Parlament Europejski, 
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Bezpieczeństwa, zaś jej pełny tytuł brzmiał: Bezpieczna Europa w lepszym świecie: 

europejska strategia bezpieczeństwa. 

 

„Bezpieczna Europa” w lepszym świecie? 

Europejska Strategia Bezpieczeństwa (dalej ESB) przyjęta została przez Radę 

Europejską w dniach 12-13 grudnia 2003 roku. Pomimo, iż potrzebę stworzenia tego 

dokumentu uświadamiano sobie już od dawna, to konieczność tę dobitnie potwierdziła 

kontrowersyjna interwencja wojsk amerykańskich w Iraku w 2003 roku, stosunek do której 

znacznie podzielił państwa członkowskie UE, unaoczniając istotne różnice w ich sposobie 

postrzegania wydarzeń na arenie międzynarodowej oraz priorytetach w sferze polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa. Rozbieżności te stanowiły trudną do pokonania przeszkodę na 

drodze do budowy spójnej i jednolitej polityki bezpieczeństwa Unii, lecz należało wspólnym 

wysiłkiem dążyć do ich wyeliminowania
6
. 

Analizowany dokument składa się z 5 części: krótkiego wstępu, a także części 

poświęconych kolejno środowisku bezpieczeństwa, globalnym wyzwaniom, celom 

strategicznym oraz konsekwencjom zaproponowanej polityki bezpieczeństwa dla Europy,  

a także z wieńczącego dokument wniosku.  

Część I pt. I. Środowisko bezpieczeństwa: globalne wyzwania i główne zagrożenia, 

przybliżała katalog wyzwań dla bezpieczeństwa w Europie i zagrożeń mu towarzyszących. 

Wśród tych pierwszych wymieniono m.in. globalizację wraz z jej negatywnymi skutkami, 

wywieranie wpływu na stosunki międzynarodowe przez ugrupowania pozarządowe, a także 

zwiększoną zależność Europy od wzajemnie powiązanej infrastruktury transportowej, 

energetycznej, informacyjnej i in., co negatywnie przekładać się miało na podatność państw 

UE na różnego rodzaju wynikłe z tej sytuacji ryzyko. Niezaprzeczalnie, w dalszym ciągu 

jednym z głównych problemów pozostały na świecie wojny i konflikty zbrojne, które  

wg zamieszczonych w dokumencie danych statystycznych, pomiędzy 1990 a 2003 rokiem 

przyczyniły się łącznie do ponad 4 milionów ofiar śmiertelnych, którymi w 90% byli cywile. 

W roli ofiar konfliktów należy też upatrywać ponad 18 mln osób zmuszonych w ich wyniku 

do przymusowej migracji z dotychczasowego miejsca zamieszkania. W tej części podniesiono 

także problemy głodu i ubóstwa, zagrożenie w postaci chorób, jak również kwestię ich 

rozprzestrzeniania, której sprzyjał rozwój komunikacji i transportu wywołany procesami 

                                                                                                                                                         
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.1.2.html (dostęp 15.09.2016). 
6
 European Security Strategy, http://www.eeas.europa.eu/csdp/about-csdp/european-security-strategy/ (dostęp 

30.05.2016). 
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globalizacyjnymi. Podkreślono również znaczenie bezpieczeństwa dla rozwoju – jako jego 

wstępnego i koniecznego warunku. Dalej zwrócono uwagę na niebezpieczeństwo w postaci 

nadmiernego i niekontrolowanego konkurowania o zasoby naturalne, które jak 

prognozowano, nasilić się miało jeszcze bardziej w następnych dziesięcioleciach. 

Doprowadzić ono mogło zdaniem autorów ESB do „dalszych zawirowań i ruchów 

migracyjnych w różnych regionach”. W kategoriach czynnika zagrażającego bezpieczeństwu 

UE wymieniono też jej zależność energetyczną od państw trzecich. UE jest bowiem 

„największym światowym importerem ropy naftowej i gazu”
7
, a większość importowanej 

energii pochodzi z niestabilnych regionów Zatoki Perskiej i Afryki Północnej, a także z często 

wykorzystującej swoje surowce energetyczne jako narzędzie szantażu – Federacji Rosyjskiej
8
. 

W części poświęconej głównym zagrożeniom bezpieczeństwa w Europie, 

prognozowano, iż atak na wielką skalę na którekolwiek państwo członkowskie był „mało 

prawdopodobny”. Stwierdzono natomiast jednocześnie, że „[…] mimo to Europa staje przed 

nowymi zagrożeniami – bardziej różnorodnymi, mniej widocznymi i mniej 

przewidywalnymi”. Wśród tych zagrożeń najwięcej miejsca poświęcono terroryzmowi, który 

zdaniem analityków unijnych „[…] dąży do podważenia otwartości i tolerancji” społeczeństw 

państw Unii, a także „[…] stanowi narastające zagrożenie strategiczne dla całej Europy”. 

Zwrócono uwagę na ciągły postęp dokonujący się w obrębie organizacji terrorystycznych, 

które dysponują coraz lepszym wyposażeniem oraz sprawnie posługują się sieciami 

elektronicznymi do swoich celów. Stały się one również bardziej skłonne do posługiwania się 

nieograniczoną przemocą, „aby ich działania przyniosły ofiary na masową skalę”. Wśród 

przyczyn eskalacji problemu terroryzmu wymieniono wpływ ekstremizmu religijnego, a także 

presję modernizacji, kryzysy kulturalne, społeczne i polityczne oraz alienację młodzieży 

żyjącej w obcych społecznościach. W 2003 roku zdawano sobie sprawę z faktu, iż terroryzm 

coraz bardziej unaocznia się na terenie Europy, która przestała być już wyłącznie celem 

ataków, lecz stała się dodatkowo także ich bazą
9
. 

Kolejnym omówionym w ESB zagrożeniem dla bezpieczeństwa w Europie było 

rozprzestrzenianie się broni masowego rażenia (BMR). Za najgorszy scenariusz uznano jej 

dostanie się w ręce ugrupowań terrorystycznych, gdyż „w takim przypadku mała grupa 

mogłaby wyrządzić szkody na skalę uprzednio dostępną wyłącznie dla państw i armii”.  

W kolejnym akapicie podniesiono problem konfliktów regionalnych, wśród których 

                                                 
7
 Około 50% zużywanej energii pochodzi z importu. Wartość ta miała wzrosnąć do 70% w roku 2030. 

8
 Bezpieczna Europa w lepszym świecie. Europejska Strategia Bezpieczeństwa, Rada Unii Europejskiej, s. 1-3, 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIPL.pdf (dostęp 1.06.2016). 
9
 Tamże, s. 3. 
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wymieniono wówczas problem Kaszmiru, niepokoje w rejonie Wielkich Jezior Afrykańskich, 

na Półwyspie Koreańskim, a także konflikty zlokalizowane bliżej europejskich granic  

– głównie na Bliskim Wschodzie. Ich skutkami było „zagrożenie stabilności regionalnej, 

niszczenie życia ludzkiego, infrastruktury społecznej i fizycznej; zagrażanie mniejszościom, 

podstawowym wolnościom i prawom człowieka”. Dostrzeżono ich związek z występowaniem 

ekstremizmu, terroryzmu i niewydolności państwa; wzrostem przestępczości zorganizowanej 

oraz popytem na broń masowego rażenia
10

. 

W podsumowaniu fragmentu poświęconego zagrożeniom dla bezpieczeństwa w Europie 

stwierdzono, iż połączenie wyszczególnionych w tekście zagrożeń – terroryzmu, dostępności 

broni masowego rażenia, z przestępczością zorganizowaną, przy jednoczesnym osłabieniu 

systemu państwowego i prywatyzacji siły zbrojnej – wskazuje, iż w przyszłości należy liczyć 

się „z ryzykiem konfrontacji z bardzo radykalnym zagrożeniem”
11

. 

Kolejny fragment ESB poświęcony został celom strategicznym, wśród których 

wymieniono:  

 Przeciwdziałanie zagrożeniom – za pomocą różnych środków i narzędzi, np. 

europejskiego nakazu aresztowania, zwalczania finansowania organizacji 

terrorystycznych oraz proliferacji, rozwiązywania konfliktów regionalnych, pomocy 

niewydolnym państwom, sprzyjania demokracji. Podkreślono wpływ globalizacji na 

rozprzestrzenianie się zagrożeń, przez co stają się one problemem także dla Europy. 

Dostrzeżono przy tym iż za pośrednictwem globalnej komunikacji zwiększa się  

w Europie „świadomość konfliktów regionalnych czy tragedii humanitarnych na całym 

świecie”. Obrona przed tego typu niebezpieczeństwami zaczynać się miała już poza 

granicą państw członkowskich, zaś podejmowane działania powinny poprzedzać 

wystąpienie kryzysu. Zagrożenia przestały mieć charakter czysto wojskowy, przez co 

żadnego z nich nie sposób było zwalczyć wyłącznie przy użyciu środków wojskowych. 

Rozwiązaniem nowego typu problemów miały stać się skoordynowane działania na wielu 

sprzężonych ze sobą polach
12

. 

 Budowanie bezpieczeństwa w naszym sąsiedztwie. „Sąsiedzi zaangażowani w konflikt 

zbrojny, słabe państwa, w których kwitnie przestępczość zorganizowana, 

dysfunkcjonalne społeczeństwa lub lawinowy przyrost populacji przy europejskich 

                                                 
10

 Tamże, s. 3-4 (dostęp 1.06.2016). 
11

 Tamże, s. 5. 
12

 Np. ograniczenie proliferacji dzięki kontroli wywozu, naciski polityczne, gospodarcze i in., czy też 

współdziałanie instrumentów gospodarczych, politycznych, wojskowych, środków humanitarnych, środków 

wywiadowczych, policyjnych, sądowniczych i in. Zob. Bezpieczna Europa w lepszym świecie..., s. 1-3 (dostęp 

1.06.2016). 
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granicach – wszystko to stwarza Europie problemy” – zauważono. W 2003 roku, a więc 

tuż przed największym rozszerzeniem UE, dostrzeżono, iż integracja z kolejnymi 

przystępującymi do Unii państwami z jednej strony zwiększa jej bezpieczeństwo, lecz  

z drugiej przybliża ją geograficznie do niespokojnych regionów. Aby temu zapobiec  

UE miała aktywnie wspierać stworzenie pierścienia dobrze zarządzanych krajów na 

wschód od swoich ówczesnych granic oraz wzdłuż wybrzeży Morza Śródziemnego. 

Dalej napisano, iż „perspektywa przystąpienia do Unii Europejskiej jest zarówno celem 

strategicznym, jak i bodźcem do przeprowadzenia reform”. W interesie UE nie było 

jednak, by rozszerzenie stworzyło nowe linie podziałów w Europie. Zdaniem unijnych 

analityków należało także rozwiązać szereg konfliktów w regionach graniczących z UE, 

w tym sytuację w Kaukazie Południowym, konflikt izraelsko-palestyński oraz w regionie 

Morza Śródziemnego
13

. 

 Stworzenie porządku międzynarodowego opartego na efektywnych stosunkach 

wielostronnych. Został on uznany za konieczny ze względu na globalne uwarunkowania 

(zagrożenia, rynki oraz media). W realizacji tego celu pomocne okazać się miało 

poszanowanie i rozwój prawa międzynarodowego, odpowiedzialne postępowanie Rady 

Bezpieczeństwa ONZ oraz wzmacnianie tej organizacji. Nie mniej istotne zadania stały 

również przed innymi organizacjami
14

, systemami i traktatami międzynarodowymi.  

W 2003 roku zauważono, że warunkiem porządku międzynarodowego opartego na 

określonych zasadach jest zmiana prawa „w reakcji na rozwój sytuacji w takich 

dziedzinach, jak proliferacja, terroryzm czy globalne ocieplenie”. Zdaniem twórców 

ESB, „pewne kraje umiejscowiły się poza granicami społeczności międzynarodowej. 

Niektóre dążą do izolacji; inne uporczywie naruszają normy międzynarodowe. Pożądane 

jest, by państwa takie ponownie przyłączyły się do społeczności międzynarodowej, a UE 

powinna dopomóc im w tym zadaniu. Kraje, które nie chcą się przyłączyć, powinny 

zrozumieć, że muszą za to zapłacić określoną cenę, w tym w swoich stosunkach z Unią 

Europejską”
15

. 

Kolejny fragment ESB poświęcony został konsekwencjom polityki dla Europy. 

Pomimo postępów na drodze do spójnej polityki zagranicznej i skutecznego zarządzania 

kryzysowego, dostrzeżono, iż wiele w tej materii jest jeszcze do udoskonalenia. Należało: 

                                                 
13

 Bezpieczna Europa w lepszym świecie..., s. 7-8. 
14

 NATO, WTO, OBWE, Rada Europy, ASEAN, MERCOSUR, Unia Afrykańska i in. 
15

 Bezpieczna Europa w lepszym świecie..., s. 9-10. 
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 zwiększyć aktywność w dążeniu do celów strategicznych m.in. poprzez przeciwdziałanie 

nowym zagrożeniom, zapobieganie konfliktom, a w koniecznych przypadkach również 

dzięki skutecznym interwencjom. Zalecano wspieranie ONZ, podejmowanie działania  

w odpowiednim czasie, tak aby zapobiec upadkowi państw. Znaczenie polityczne Unii 

Europejskiej miało wzrosnąć wraz z podjęciem przez nią poważniejszych obowiązków  

i aktywniejszych działań; 

 zwiększyć zdolności – przekształcając wojska w bardziej elastyczne i mobilne, 

zwiększając zasoby na obronę, skuteczniej wykorzystując zasoby, zwiększając potencjał 

w celu zminimalizowania cywilnego chaosu po potencjalnej interwencji w sytuacjach 

kryzysowych i pokryzysowych, zwiększając potencjał dyplomatyczny, stwarzając system 

łączący zasoby państw członkowskich z zasobami instytucji UE, polepszając wzajemne 

zrozumienie i komunikację. W przyszłości należało także dążyć do wspólnych ocen 

zagrożeń, co jednak wymaga – jak napisano – lepszej wymiany informacji 

wywiadowczych między państwami członkowskimi i partnerami. Za konieczne uznano 

także stałe porozumienia na linii UE–NATO
16

; 

 zwiększyć spójność poprzez „połączenie rozmaitych instrumentów i zdolności: 

europejskich programów pomocowych i Europejskiego Funduszu Rozwoju, wojskowych 

i cywilnych zdolności państw członkowskich oraz innych instrumentów”. Ważną rolę  

w realizacji tego zadania odegrać miały również wysiłki dyplomatyczne, rozwój, handel  

i ochrona środowiska, a także „lepsze skoordynowanie działań zewnętrznych  

z politykami wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych”. Należało dodatkowo 

zwiększyć nie tylko spójność między instrumentami UE, ale również w zakresie 

zewnętrznych działań poszczególnych państw członkowskich
17

; 

 współpracować z partnerami UE na forach organizacji międzynarodowych oraz przez 

partnerstwa z kluczowymi podmiotami. Należało również utrzymywać pomyślne 

stosunki transatlantyckie. Wśród najważniejszych partnerów Unii z nazwy wymieniono 

Rosję, a także Japonię, Chiny, Kanadę oraz Indie. Dodatkowo kolektywnie ujęto jej 

partnerów na Bliskim Wschodzie, Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji
18

. 

Europejską Strategię Bezpieczeństwa wieńczy Wniosek, w którym stwierdzono, iż 

ówczesny świat pełen był coraz to nowych niebezpieczeństw, lecz także nowych możliwości, 

a rolą UE było przyczyniać się w istotny sposób do zmniejszania tych pierwszych  

                                                 
16

 Tamże, s. 11-12. 
17

 Tamże, s 13. 
18

 Tamże, s. 13-14. 
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i wykorzystywania drugich. Prognozowano, iż aktywna i zdolna do działania Unia Europejska 

mogłaby oddziaływać na skalę globalną, przyczyniając się do wypracowania skutecznego 

systemu wielostronnego prowadzącego do „sprawiedliwszego, bezpieczniejszego i bardziej 

zjednoczonego świata”
19

. 

 

Założenia ESB a rzeczywistość lat 2003 – 2016 

Z blisko 13-letniej perspektywy, zamieszczoną w analizowanym dokumencie 

charakterystykę środowiska międzynarodowego należałoby ocenić, jako poprawnie 

sformułowaną. Poza pozytywnymi aspektami wynikającymi z globalizacji, dostrzeżone 

zostały także zagrożenia związane z jej procesami. Odkąd coraz większą rolę w stosunkach 

międzynarodowych zaczęli odgrywać aktorzy pozapaństwowi, stały się one jeszcze mniej 

przewidywalne. W tym kontekście wskazano głównie na rolę potężnych korporacji 

transnarodowych, których budżet niejednokrotnie przekracza poziom PKB wielu państw
20

. 

Nie zabrakło także ostrzeżenia na temat rosnącej roli organizacji terrorystycznych
21

. Zgodnie 

z prognozami zamieszczonymi w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa, w latach 2003-2016 

doszło do wybuchu nowych konfliktów zbrojnych, zaś problemy ubóstwa i głodu na świecie 

w dalszym ciągu pozostały aktualne. Poważnym problemem pozostało rozprzestrzenianie się 

chorób, któremu sprzyja postęp w dziedzinie komunikacji i transportu, a także konkurowanie 

o zasoby naturalne, które jeśli nie zostanie poddane baczniejszej kontroli, doprowadzić może 

nie tylko do rozpoczęcia kolejnych konfliktów na tym tle, lecz także do degradacji 

środowiska naturalnego. Oceniono, że wywołane działalnością człowieka zmiany klimatu 

oraz w środowisku mogą stanowić jeden z głównych czynników prowadzących do 

przymusowej masowej migracji, rozpatrywanej zarówno, jako jeden z ich skutków, jak  

i kolejne źródło zagrożeń. Chociaż w 2003 roku europejscy analitycy nie byli w stanie 

przewidzieć bezprecedensowej fali migracji, jaka zalała państwa UE, to jak się okazuje, już 

wówczas zdawano sobie sprawę z potencjalnego zagrożenia, jakie niesie ze sobą to 

niekontrolowane zjawisko. Zwrócono także uwagę na inny aktualny obecnie problem  

– alarmowano, iż wysokie i stale rosnące uzależnienie państw UE od dostaw energii 

pochodzących z Zatoki Perskiej, Rosji i Afryki Północnej może być źródłem kolejnych 

                                                 
19

 Tamże, s. 14. 
20

 Roczny przychód sieci Wal-Mart przewyższył w 2011 roku PKB Norwegii. V. Trivett, 25 US Mega 

Corporations: Where They Rank If They Were Countries, “Business Insider”, 

http://www.businessinsider.com/25-corporations-bigger-tan-countries-2011-6?op=1 (dostęp 5.06.2016). 
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 Tak zwane Państwo Islamskie, o którym świat usłyszał zaledwie kilka lat temu, różni się bowiem  
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trudności
22

. Z jednej strony, zgodnie z oczekiwaniami we wskazanym okresie regiony okazały 

się wysoce niestabilne, co przełożyło się na obniżenie bezpieczeństwa energetyczne 

poszczególnych państw Unii, zaś z drugiej – strategiczne surowce energetyczne dostarczane 

przez Rosję między 2003 a 2016 rokiem, nazbyt często wykorzystywane były w roli 

narzędzia szantażu
23

 wobec państw członkowskich UE. Sytuacja jest szczególnie niepokojąca, 

jeśli wziąć pod uwagę fakt, iż aż 6 z nich jest obecnie w 100% uzależnionych od rosyjskich 

dostaw
24

. 

W 2003 roku analitycy europejscy wykluczali „atak na wielką skalę” na którekolwiek 

państwo członkowskie. Warto jednak zauważyć, iż Unia znajdowała się jeszcze przed 

największym w historii rozszerzeniem (2004) o państwa Europy Środkowo-Wschodniej 

w tym Litwę, Łotwę, Estonię i Polskę, które obecnie w kontekście polityki zagranicznej 

Federacji Rosyjskiej i zaangażowania tego państwa w konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy 

oraz aneksji terytorium Półwyspu Krymskiego, tak pewne braku zagrożenia ze strony 

rosyjskiej już być nie mogą. Co więcej, w opinii niektórych analityków, taki scenariusz jest 

zupełnie prawdopodobny
25

, zaś pewnych objawów tzw. wojny hybrydowej dopatrzyć się 

można już nie tylko w państwach bałtyckich, ale nawet w Polsce
26

. 
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 Największym dostawcą surowców energetycznych dla UE pozostaje niezmiennie Federacja Rosyjska, 

zarówno jeśli chodzi o gaz ziemny: 39% w 2013 roku (dalej: Norwegia – 29,5%, Algieria – 12,8%, Katar  
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Zob. EU Energy in figures. Statistical Pocketbook 2015, European Commision, s. 26, 
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oil imports into the EU (2001-2015), European Commission, https://ec.europa.eu/energy/en/statistics/eu-crude-

oil-imports (dostęp 6.06.2016); Registration of Crude Oil Imports and Deliveries in the European Union (EU27) 

Period 1-12/2010, w: Monthly and cumulative crude oil imports into the EU (2001-2015), European 

Commission, https://ec.europa.eu/energy/en/statistics/eu-crude-oil-imports (dostęp 6.06.2016); Registration of 
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https://ec.europa.eu/energy/en/statistics/eu-crude-oil-imports (dostęp 6.06.2016). 
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(dostęp 6.06.2016). 
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1409224537 (dostęp 6.06.2016). 
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W 2003 roku stwierdzono, iż zagrożenia stojące przed Europą stały się jeszcze bardziej 

różnorodne, trudniejsze do dostrzeżenia oraz mniej przewidywalne niż dotychczas. 

Przewidziano m.in. ewolucję zjawiska terroryzmu, wzrost jego popularności i siły. Jego 

przyczyn upatrywano nie tylko religijnym ekstremizmie, który pozostać miał głównym 

motorem napędowym dla terrorystów, lecz także w kryzysach kulturowych i społeczno-

politycznych, a także w wyalienowaniu młodzieży żyjącej w obcych społecznościach. 

Niedawne zamachy w Paryżu i Brukseli wydają się potwierdzać tę hipotezę, gdyż 

odpowiedzialnymi za ich przeprowadzenie byli młodzi ludzie arabskiego pochodzenia,  

w znacznej części – urodzone i wychowane w Europie, którzy pomimo możliwości, jakie daje 

życie w UE, wpadli w sidła ekstremizmu islamskiego
27

. Jeśli do tego dodać incydenty
28

 

spowodowane przez przedstawicieli ostatniej fali migracyjnej z Afryki Północnej i Bliskiego 

Wschodu, to rysujący się obraz nie napawa optymizmem. Wydarzenia te oraz procesy 

prowadzą bowiem do przewidywanego już w ESB, podważania postawy otwartości  

i tolerancji, zakorzenionych w społeczeństwach europejskich (zwłaszcza na Zachodzie).  

W analizowanym dokumencie przewidziano także postęp technologiczny, który dokonać się 

miał w obrębie organizacji terrorystycznych – obecnie dysponują one nieporównywalnie 

lepszym wyposażeniem niż przed laty, sprawnie posługują się nowoczesnymi 

technologiami
29

, a Europa przestała być dla nich wyłącznie celem, będąc jednocześnie ich 

bazą
30

. Jeśli w najbliższej przyszłości spełniłby się czarny scenariusz ESB, i w ręce 

terrorystów dostała się broń masowego rażenia, państwa UE stanęłyby przed zupełnie nowym 

zagrożeniem. Szczęśliwie do tej pory sytuacja taka nie miała miejsca, lecz nie da się 

wykluczyć, iż w przyszłości może do takiego wypadku dojść
31
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Europejska Strategia Bezpieczeństwa ostrzegała przed eskalacją konfliktów 

regionalnych, zwłaszcza w sąsiedztwie granic UE. Za potencjalnie najniebezpieczniejsze 

uznano konflikty mogące wystąpić w rejonie Morza Śródziemnego. Pomimo, iż analitycy 

europejscy wydawali się zaalarmowani w 2003 roku, to niespełna 8 lat później nie 

przewidzieli konsekwencji, jakie mogą w tym regionie nastąpić w efekcie niekontrolowanych 

wydarzeń tzw. Arabskiej Wiosny. Ta bowiem doprowadziła do wybuchu wojen domowych  

w Libii oraz Syrii, a w ich następstwie także bezprecedensowej skali migracji do państw UE  

– głównie Niemiec i Francji. Europa wykazywała bierność wobec niebezpieczeństwa 

czającego się nieopodal jej granic, a jakakolwiek reakcja nastąpiła dopiero, gdy skutki tych 

wydarzeń (np. fala migracji czy podwyższone zagrożenie terrorystyczne) zaczęły być 

obserwowalne już na jej terytorium. 

Sformułowane cele strategiczne w zakresie bezpieczeństwa wydawały się prawidłowe 

(„przeciwdziałanie zagrożeniom”, „budowanie bezpieczeństwa w naszym sąsiedztwie” oraz 

„porządek międzynarodowy oparty na efektywnych stosunkach wielostronnych”), lecz 

zabrakło konkretnej strategii dla ich realizacji w praktyce. Unia odniosła jednak pewne 

sukcesy i wypracowała efektywne narzędzia podnoszące w pewnym stopniu bezpieczeństwo, 

eliminując bądź ograniczając niektóre zagrożenia (przykład europejskiego nakazu 

aresztowania), lecz większości z celów strategicznych nie udało się zrealizować.  

Nie ograniczono finansowania terroryzmu, nie udało się powstrzymać proliferacji, konflikty 

regionalne zamiast być rozwiązywane eskalują na coraz większy obszar, a enigmatycznie 

sformułowane „sprzyjanie demokracji” okazało się być jedynie pustym sloganem. 

Opieszałość Europy na kryzysy rozgrywające się tuż przy jej granicach nie pozwala na 

pozytywną ocenę założenia, iż pierwsza linia obrony UE zaczynać się miała już poza granicą 

jej państw członkowskich, zaś podejmowane przez Unię działania poprzedzać miały 

wystąpienie problemów. Chociaż w większości wypadków trafnie zdiagnozowano zagrożenia 

oraz ich przyczyny, a zaproponowane w dokumencie środki zaradcze
32

 wydają się poprawnie 

sformułowane, to proces ich wdrażania w życie okazał się mniej pomyślny. 

Dalsza „eurointegracja” coraz bardziej przybliża UE do niespokojnych rejonów 

kontynentu. Po największym w historii Wspólnoty rozszerzeniu w 2004 roku
33

, znalazła się 

ona jeszcze bliżej rosyjskiej strefy wpływów, której naruszanie wywoływać może nowe 
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konflikty. Przykładem takiej sytuacji jest próba zbliżenia z Ukrainą, która udowodniła, że 

Rosja nie zamierza jedynie biernie przyglądać się dalszemu rozszerzaniu UE o kraje jej 

„bliskiej zagranicy”
34

, zwłaszcza o tak dużym znaczeniu dla jej geostrategii jak państwo ze 

stolicą w Kijowie. Wydaje się, iż zamiast niewskazanego w takiej sytuacji pośpiechu, Unia 

powinna w większym zakresie stosować się do własnych zaleceń z 2003 roku – aktywnego 

wspierania i tworzenia „pierścienia dobrze zarządzanych krajów na wschód od Unii 

Europejskiej i wzdłuż wybrzeży Morza Śródziemnego” oraz wspierania procesu przeobrażeń, 

gdyż „perspektywa przystąpienia do Unii Europejskiej jest zarówno celem strategicznym, jak 

i bodźcem do przeprowadzenia reform”. 

Z perspektywy czasu, także inny z wyszczególnionych celów strategicznych  

– stworzenie porządku międzynarodowego opartego na efektywnych stosunkach 

wielostronnych – należy uznać za daleki od realizacji. Wydarzenia takie jak konflikt na we 

wschodniej Ukrainie, a także secesja Krymu i jego aneksja przez Federację Rosyjską 

udowodniły, iż prawo międzynarodowe pozostało daleko w tyle za zmieniającą się 

dynamicznie rzeczywistością. Dziś już nie ma wątpliwości, iż normy prawa są zwyczajnie 

przestarzałe, gdyż wobec nowych typów konfliktów – asymetrycznych czy wojen 

hybrydowych
35

, jest ono nieskutecznie. Także rola Rady Bezpieczeństwa ONZ w kontekście 

rozgrywek politycznych pomiędzy wchodzącymi w jej skład państwami, pod znakiem 

zapytania stawia jej rolę w realizacji analizowanego zadania. Nieskuteczne są także systemy  

i traktaty międzynarodowe (casus Memorandum Budapesztańskiego
36

 oraz gwarancji 

nienaruszalności granic Ukrainy). Zaproponowana metoda izolacji państw 

nieprzestrzegających norm międzynarodowych z pozoru wydawać by się mogła skuteczna, 

pod warunkiem, że nie byłaby nim Rosja – czyli jeden z najważniejszych partnerów 

gospodarczych i dostawca surowców energetycznych do państw wiodących prym w UE. 

W implementacji celów strategicznych pomóc miało zwiększenie „aktywności”
37

, 

„zdolności”
38

, „spójności”
39

, oraz „współpraca z partnerami”
40

. Pomiędzy 2003 a 2016 
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http://www.cfr.org/nonproliferation-arms-control-and-disarmament/budapest-memorandums-security-

assurances-1994/p32484 (dostęp 6.06.2016). 
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rokiem trudno było jednak dostrzec zwiększenie aktywności UE, zaś głównym jej problemem 

była właśnie opieszałość (vide kryzys migracyjny). Pozostałych postulatów również nie udało 

się zrealizować, zaś hasło zwiększenia spójności, podczas gdy poszczególne państwa 

członkowskie prezentują skrajnie różne stanowiska i są mocno podzielone
41

 (np. wobec 

przyjmowania uchodźców i imigrantów z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, interwencji 

zbrojnej w Syrii, sankcji nakładanych na Federację Rosyjską, pomocy przyznawanej Grecji), 

rządzone są przez coraz bardziej eurosceptycznie nastawione rządy
42

, a pierwsze w historii 

wystąpienie ze Wspólnoty stało się faktem
43

, jest znacznie mniej aktualne niż jeszcze  

w 2003 roku. 

 

Podsumowanie 

We wniosku wieńczącym Europejską Strategię Bezpieczeństwa zauważono, iż 

systematycznie przybywa nowych niebezpieczeństw dla UE. Towarzyszyć im miały jednak 

również nowe możliwości, których pomyślna realizacja uzależniona miała być głównie od 

samej Unii i jej zdolności. Z perspektywy 13 lat od opublikowania analizowanego dokumentu 

należałoby wobec tego skonstatować, iż rozpoczęty w 2003 roku test nie zdany. W kontekście 

wydarzeń, które od tamtej pory wystąpiły w Europie i jej sąsiedztwie, trudno byłoby ją dziś 

nazwać mianem organizacji „aktywnej i zdolnej do działania”. Jej globalne oddziaływanie 

również należy poddać w wątpliwość, głównie wobec okazywanej na każdym kroku bierności 

i opieszałości w działaniu. Postulowane stworzenie skutecznego systemu wielostronnego 

                                                                                                                                                         
skuteczniejsze wykorzystanie zasobów, zwiększenie potencjału w celu zminimalizowania cywilnego chaosu po 

potencjalnej interwencji w sytuacjach kryzysowych i pokryzysowych, zwiększenie potencjału dyplomatycznego, 

stworzenie systemu łączącego zasoby państw członkowskich z zasobami instytucji UE, polepszenie wzajemnego 

zrozumienia i komunikacji. Należało także w przyszłości dążyć do wspólnych ocen zagrożeń, gdyż uznano to za 

najlepszą podstawę wspólnych działań. Wymagało to lepszej wymiany informacji wywiadowczych między 

państwami członkowskimi i partnerami. Konieczne powinny być także stałe porozumienia na linii UE–NATO. 
39

 Połączenie rozmaitych instrumentów i zdolności: europejskich programów pomocowych i Europejskiego 
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spójność, nie tylko między instrumentami UE, ale również w zakresie zewnętrznych działań poszczególnych 

państw członkowskich”. 
40
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także zakończyło się fiaskiem, gdyż niezmiennie pierwsze skrzypce grają w niej Niemcy oraz 

Francja, rzadko liczące się z głosem mniejszych państw. 

W ESB tuż obok rzeczowych analiz i trafnych diagnoz napotkać można było na 

wyraźny przejaw myślenia życzeniowego, co dostrzec już można w samym tytule dokumentu 

– Bezpieczna Europa w lepszym świecie: europejska strategia bezpieczeństwa oraz  

w pierwszych zdaniach dokumentu. Podejście to dostrzegalne jest również w opublikowanym 

5 lat później sprawozdaniu z wdrażania strategii, gdy pomimo wojny w Gruzji (2008), 

zaangażowaną w nią Federację Rosyjską nadal postrzegano zwłaszcza w roli partnera  

(w kwestiach energetycznych
44

, na drodze do ograniczenia irańskiego programu 

nuklearnego
45

 oraz w sprawach globalnych
46

), nie zaś jako źródło potencjalnych zagrożeń.  

To właśnie Rosja została wymieniona wraz z ONZ, OBWE i USA w gronie podmiotów 

odpowiedzialnych za zapewnienie stabilności w sąsiedztwie UE, co wobec wydarzeń  

w Gruzji i późniejszego konfliktu na Ukrainie, pokazuje brak chłodnego osądu sytuacji przez 

unijnych analityków. 

Czy wobec szeregu błędów, na jakie można natknąć się w ESB z 2003 roku, 

publikowanie podobnych dokumentów w przyszłości jest uzasadnione? Mimo wszystko 

wydaje się, że tak, choć powinny być one tworzone z większą częstotliwością, zaś zamiast 

kreowania wizerunku Unii jako swoistej „krainy mlekiem i miodem płynącej”, powinno się 

głośno debatować się o jej słabościach, dokładając jednocześnie wszelkich starań, aby je 

wspólnie wyeliminować, tak by wraz z postępem w dziedzinie gospodarki szło w parze także 

zapewnienie obywatelom państw członkowskich odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. 

 

Bibliografia: 

Barcik J., Wentkowska A., Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony,  

Warszawa 2008. 

Bender J., Polish general: Russia is trying to wage hybrid warfare in our country, “Business Insider”, 

dostęp: http://www.businessinsider.com/polish-general-russia-using-hybrid-warfare-in-poland-2015-3. 

Bezpieczna Europa w lepszym świecie. Europejska Strategia Bezpieczeństwa, Rada Unii Europejskiej, 

s. 1-3, dostęp: https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIPL.pdf. 

Bliska zagranica, „Stosunki międzynarodowe”, dostęp: http://stosunki-

                                                 
44

 Sprawozdanie na temat wdrażania Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa – Utrzymanie bezpieczeństwa  

w zmieniającym się świecie, Rada Unii Europejskiej, s. 1, 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/PL/reports/104648.pdf 

(dostęp 8.06.2016). 
45

 Tamże, s. 7. 
46

 Tamże, s. 11. 



32 

 

miedzynarodowe.pl/slownik/48-b/1290-bliska-zagranica. 

Budapest Memorandums on Security Assurances, 1994, “Council on Foreign Relations”, dostęp: 

http://www.cfr.org/nonproliferation-arms-control-and-disarmament/budapest-memorandums-security-

assurances-1994/p32484. 

Callimachi R., How ISIS Built the Machinery of Terror Under Europe’s Gaze, “The New York Times”, 

dostęp: http://www.nytimes.com/2016/03/29/world/europe/isis-attacks-paris-brussels.html. 

“CNS News”, dostęp:http://www.cnsnews.com/commentary/james-phillips/growing-threat-isis-

unleashing-weapon-mass-destruction. 

Cologne attacks: first arrest over New Year's Eve sex assaults, “The Guardian”, dostęp: 

http://www.theguardian.com/world/2016/jan/18/cologne-attacks-algerian-asylum-seeker-arrested-new-

years-eve-assaults. 

Could ISIL go nuclear?, North Atlantic Treaty Organization, dostęp: 

http://www.nato.int/docu/Review/2015/ISIL/ISIL-Nuclear-Chemical-Threat-Iraq-Syria/EN/index.htm. 

Czekaj M., Russia’s Hybrid War Against Poland, “The Jamestown Foundation”, dostęp: 

http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=43851&tx_ttnews%5BbackPid%5D=7

&cHash=513dea6e2da23e276d6cc8d3f1d08451#.V1WTkzWLRH0. 

Detailed Analysis of Islamic State Propaganda Video: Although the Disbelievers Dislike It, “Quilliam 

Foundation”, s. 2-32, dostęp:https://www.quilliamfoundation.org/wp/wp-

content/uploads/publications/free/detailed-analysis-of-islamic-state-propaganda-video.pdf. 

EU Energy in figures. Statistical Pocketbook 2015, European Commision, dostęp: 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/PocketBook_ENERGY_2015%20PDF%20final

.pdf. 

European Defence Community Treaty, dostęp: http://aei.pitt.edu/5201/1/5201.pdf. 

European Security Strategy, dostęp: http://www.eeas.europa.eu/csdp/about-csdp/european-security-

strategy/. 

„Forsal.pl”, dostęp:http://forsal.pl/artykuly/874010,stratfor-podzial-w-unii-europejskiej-narasta-a-

wraz-z-nim-rosnie-pozycja-rosji.html. 

Friedman G., KN, Stratfor: Podział w Unii Europejskiej narasta, a wraz z nim rośnie pozycja Rosji, 

dostęp: http://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/minister-uk-in-eu-diminishes-risk-of-russian-

gas-blackmail/. 

http://www.spectator.co.uk/2015/10/euroscepticism-is-growing-all-over-europe/. 

Jarecki M., Maciej Jarecki: Początki II filara Unii Europejskiej - od Plevena do EWP, „psz.pl”, 

dostęp: http://www.psz.pl/120-unia-europejska/maciej-jarecki-poczatki-ii-filara-unii-europejskiej-od-

plevena-do-ewp. 

"Jedni molestowali kobiety, inni tworzyli ciasny kordon". W Niemczech oburzenie, “TVN24”, dostęp: 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/niemieckie-media-ataki-imigrantow-na-kobiety-w-

kolonii-i-hamburgu,608198.html. 



33 

 

Legrand J., Kruijs R., Common Security and Defence Policy, Parlament Europejski, dostęp: 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.1.2.html. 

Minister: UK in EU diminishes risk of Russian gas blackmail, “Euractiv.com”, 

Murray D., Euroscepticism is growing all over Europe, “The Spectator, 

Phillips J., The Growing Threat of ISIS Unleashing a Weapon of Mass Destruction, 

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na szczeblu UE, Eur-Lex, dostęp: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?uri=uriserv:ai0025  

Registration of Crude Oil Imports and Deliveries in the European Union (EU25) Period 01-12.2005, 

[w:] Monthly and cumulative crude oil imports into the EU (2001-2015), European Commission, 

dostęp: https://ec.europa.eu/energy/en/statistics/eu-crude-oil-imports. 

Registration of Crude Oil Imports and Deliveries in the European Union (EU27) Period 1-12/2010, 

[w:] Monthly and cumulative crude oil imports into the EU (2001-2015), European Commission, 

dostęp: https://ec.europa.eu/energy/en/statistics/eu-crude-oil-imports 

Registration of Crude Oil Imports and Deliveries in the European Union (EU28) Period 1-12/2015, 

[w:] European Commission, dostęp: https://ec.europa.eu/energy/en/statistics/eu-crude-oil-imports. 

Rozszerzenie Unii Europejskiej, Parlament Europejski, dostęp:http://www.europarl.europa.eu/atyourser

vice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.1.html.  

Sprawozdanie na temat wdrażania Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa – Utrzymanie 

bezpieczeństwa w zmieniającym się świecie, Rada Unii Europejskiej, dostęp: 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/PL/reports/104648.pdf. 

Stack L., Karasz P., How Belgium Became Home to Recent Terror Plots, “The New York Times”, 

dostęp:http://www.nytimes.com/interactive/2015/11/15/world/europe/belgium-terrorism-suspects.html. 

Szymański P., The Baltic states’ Territorial Defence Forces in the face of hybrid threats, “Ośrodek 

Studiów Wschodnich im. Marka Karpia”, dostęp: http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-

commentary/2015-03-20/baltic-states-territorial-defence-forces-face-hybrid-threats. 

Thomas A., Russia and Ukraine Mustn't Use Gas as Blackmail Tool, Says EU Official, “The Wall 

Street Journal”, dostęp: http://www.wsj.com/articles/russia-and-ukraine-mustnt-use-gas-as-blackmail-

tool-says-eu-official-1409224537. 

Trivett V., 25 US Mega Corporations: Where They Rank If They Were Countries, “Business Insider”, 

dostęp: http://www.businessinsider.com/25-corporations-bigger-tan-countries-2011-6?op=1. 

Wheeler B., Hunt A., Brexit: All you need to know about the UK leaving the EU, „BBC News”, 

dostęp: http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887. 

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE, Eur-Lex, dostęp: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/HTML/?uri=URISERV:ai0026&from=EN. 

Wywiał P., Territorial Defence in the National Security System against a threat of hybrid war, [w:]  

Ku zderzeniu cywilizacji? Paradygmaty stosunków międzynarodowych na przełomie XX I XXI wieku, 

red. K. Sygidus, O. Yaremchuk, R. Kordonskyy, Lwów 2015. 



34 

 

Streszczenie: W obliczu powstania nowego dokumentu przedstawionego w czerwcu  

2016 roku przez Unię Europejską, dokonującego charakterystyki aktualnego środowiska 

międzynarodowego, jego zagrożeń oraz metod radzenia sobie z nimi, warto powrócić do jego 

pierwowzoru z 2003 roku, czyli Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa, by podjąć próbę 

podsumowania tego dokumentu. Które z zaproponowanych wówczas prognoz, z perspektywy 

czasu okazały się trafne, a które chybione? Jakie z przeanalizowanych wówczas zagrożeń  

w następnych latach okazały się dominującymi, których rolę przeceniono, a których w ogóle 

nie wzięto pod uwagę? Czy ów dokument okazał się przydatny, a jego założenia i cele udało 

się zrealizować w praktyce? 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, Europejska Strategia Bezpieczeństwa, strategia 

bezpieczeństwa, Unia Europejska, wyzwania, zagrożenia. 

 

The European Security Strategy – an attemp to balance 

Summary: In the face of the emergence of a new document presented in the June 2016 year 

by the European Union, characterizing the current international environment, its risks and 

methods of coping with them, it is worth to return to its prototype from 2003, known as the 

European Security Strategy to attempt to summarize this document. Which of the proposed 

forecasts, in retrospect proved to be accurate and which are off the mark? Which of then 

analyzed risks in the following years proved to be dominant, which overestimated, and which 

were not taken into account? Was this document proved to be useful and its aims and 

objectives been achieved in practice? 

Keywords: challenges, European Security Strategy, European Union, security, security 

strategy, threats. 
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Diana Mościcka 

 

WSPÓŁCZESNE OBSZARY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA 

SPOŁECZNEGO – WYBRANE PRZYKŁADY 

 

 

Zmiany w funkcjonowaniu współczesnej cywilizacji, takie jak: tempo rozwoju nowych 

technologii, rozpad dwubiegunowego podziału świata, rozproszenie ośrodków władzy, 

procesy globalizacyjne, ograniczenie roli państw narodowych, powodują szereg 

konsekwencji. Dlatego kluczowym obszarem, na którym skupiają się działania polityków  

i ekonomistów jest bezpieczeństwo, choć obecnie patrzymy na nie z innej perspektywy  

niż jeszcze kilkanaście lat temu. Współcześnie bezpieczeństwo przybrało charakter 

dynamiczny, ponieważ kształtowane jest przez zaawansowane procesy globalizacyjne, 

denacjonalizację państw oraz nowe kierunki rozwojowe. W XXI wieku świat musi zmierzyć 

się z wyzwaniami, które nie koniecznie przypisane są bezpieczeństwu narodowemu  

i międzynarodowemu, choć bezsprzecznie mają na nie znaczny wpływ. Możemy do nich 

zaliczyć m.in.: migracje, kryzys finansowy, represje polityczne, energetykę, dewastację 

środowiska oraz terroryzm. Zagrożenia te mogą występować na całym świecie i przysparzać 

problemów wszystkim państwom bez wyjątku
1
.                                                                                           

Choroby cywilizacyjne, uzależnienia, zmiany demograficzne, ubóstwo, to tylko część  

z ważnych kwestii społecznych, które skłaniają do podjęcia refleksji nad rolą państwa  

w kształtowaniu bezpieczeństwa, z silnym akcentem właśnie na bezpieczeństwo społeczne.  

Celem artykułu jest przedstawienie idei bezpieczeństwa społecznego, omówienie 

wybranych obszarów zagrożeń dla tego rodzaju bezpieczeństwa oraz wskazanie pomysłów na 

przeciwdziałanie tym zagrożeniom.  

 

Idea bezpieczeństwa społecznego  

Ludzkości od zawsze towarzyszyły dwa skrajne uczucia: potrzeba bezpieczeństwa oraz 

poczucie zagrożenia. Choć oba te uczucia są nieodłącznym elementem życia każdego 

człowieka to nieustannie zmienia się ich rodzaj, skala, natężenie, nazewnictwo oraz 

przyczyny i skutki, które je wywołują. W rozumieniu ogólnospołecznym bezpieczeństwo 

                                                 
1
 W. Miszalski, Wprowadzenie, [w:] Terroryzm a bezpieczeństwo państwa w erze globalizmu,  

red. R. Jakubczak, R. Radziejewski, Warszawa 2011, s. 5.  
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obejmuje zaspokojenie takich potrzeb, jak np.: istnienie, przetrwanie, tożsamość, 

niezależność, spokój, posiadanie oraz pewność rozwoju
2
. Potrzeby te łączą się  

z bezpieczeństwem rozumianym, jako stan świadomości, którego brak wywołuje niepokój  

i poczucie zagrożenia. Z kolei poczucie bezpieczeństwa jest subiektywnym odczuciem braku 

zagrożeń.  

Bezpieczeństwo społeczne, nazywane również bezpieczeństwem ludzkim (ang. human 

security, societal security) od kilkunastu lat odnosi się do zapewnienia i zabezpieczenia 

człowiekowi warunków godnej egzystencji, zapobiegania zagrożeniom oraz ochronie obszaru 

praw i wolności obywatelskich. Bezpieczeństwo społeczne obejmuje całokształt działań 

prawnych i organizacyjnych realizowanych przez podmioty rządowe, pozarządowe  

i obywateli, które mają zapewnić określony poziom życia osobom oraz grupom społecznym. 

Ponadto mają nie dopuszczać do ich marginalizacji i strzec przed wykluczeniem społecznym
3
.  

Większość ekspertów bezpieczeństwo społeczne traktuje, jako jedną ze sfer 

bezpieczeństwa narodowego lub wewnętrznego, ponieważ dotyczy m.in. „utrzymywania,  

w zadawalających warunkach rozwoju, tradycyjnych wzorców języka, kultury, tożsamości 

religijnej i narodowej oraz zwyczajów”
4
. Jak wskazuje Marek Leszczyński „bezpieczeństwo 

społeczne może być zagrożone zarówno przez problemy wewnątrzpaństwowe,  

jak i tradycyjne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego”
5
. A określona struktura społeczna, 

doświadczenia historyczne, kultywowane tradycje, kultura, język, wierzenia i symbole, 

kształtują zarówno odrębności narodowe, jak i tożsamość narodową
6
. Istotą bezpieczeństwa 

społecznego jest spójny system prawny, zapewniający ład w stosunkach społecznych, który 

powinien uruchamiać procedury w przypadkach, kiedy jednostka, rodzina lub grupa 

społeczna znajdzie się w trudnej sytuacji życiowej
7
. 

Bezpieczeństwo społeczne (nazywane również strukturalnym
8
) obecnie jest tak samo 

ważne jak bezpieczeństwo: polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz militarne. 

Niektórzy socjologowie i politolodzy uważają, że społeczny wymiar bezpieczeństwa jest 

najważniejszy, ponieważ stanowi o budowie zaufania do własnego państwa, a także w istotny 

                                                 
2
 W.T. Modzelewski, M. Hartliński, Wprowadzenie do podstawowych kategorii bezpieczeństwa narodowego, 

[w:] Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego, red. A. Żukowski, M. Hartliński, W.T. Modzelewski,  

J. Więcławski, Olsztyn 2015, s. 11.  
3
 M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2011, s. 58. 

4
 Za: tamże, s. 18.  

5
 Tamże.  

6
 Tamże, s. 41.  

7
 J. Gierszewski, Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 

2013, s. 282.  
8
 T. Grabińska, Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego w ideologii trans humanizmu, „Kultura Bezpieczeństwa 

Nauka - Praktyka - Refleksje” 2015, nr 18, s. 55. 
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sposób przyczynia się do integracji społeczeństwa. Ten rodzaj bezpieczeństwa powinien być 

analizowany przez pryzmat kultury osobistej jednostki oraz grupy, czyli wartości etycznych  

i moralnych upodobań, usytuowania w rodzinie, szkole, pracy oraz środowisku lokalnym
9
. 

Dopiero wówczas wyklaruje się rzetelny obraz społeczeństwa. 

Bezpieczeństwo społeczne odnosi się do poczucia wspólnoty, tworzenia więzi 

społecznych opartych na zaufaniu. Dlatego ten wymiar bezpieczeństwa składa się z trzech 

komponentów i modeli
10

:  

– socjalnego, zapewniającego minimalne standardy socjalne, dzięki gwarancjom prawno-

instytucjonalnym;   

– wspólnotowego, subiektywne doznania jednostki bycia częścią większej wspólnoty, 

odnoszący się do doznań i emocji przez wykorzystywanie kapitału ludzkiego; 

– rozwojowego, definiujące ogólne warunki rozwoju obywatela w danym państwie oraz 

szanse i możliwości rozwojowe, uzyskane dzięki kapitałowi społecznemu. 

Wartościowanie elementów bezpieczeństwa społecznego ujmuje potrzeby człowieka, 

który znajduje się w otoczeniu konkretnych wyzwań oraz zagrożeń społecznych. Gwarantem 

swobodnego rozwoju i zarazem pomocą w niedostatku, jest państwo i jego organy.  

To właśnie te elementy składają się na system aksjologiczny, który powinien kształtować 

działania podmiotów w społecznym obszarze bezpieczeństwa. Jak zaznacza Janusz 

Gierszewski, przedmiotami wartościowania w bezpieczeństwie społecznym są
11

: stosunki 

społeczne, stan zaspokojenia potrzeb oraz instytucje społeczne. Należy pamiętać, że 

bezpieczeństwo społeczne nie jest kategorią absolutną, lecz względną i nabiera znaczenia 

treściowego tylko w związku z konkretnymi obiektami, podmiotami oraz sferą działalności 

ludzkiej. Jest to ściśle związane ze wszystkimi stronami życia ludzkości, której jednym  

z fundamentalnych zadań jest, jak wskazano w artykule, zaspokojenie podstawowych potrzeb 

istnienia, przetrwania i rozwoju
12

.   

 

Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego 

Zagrożenie rozumiane, jako brak bezpieczeństwa, staje się niezmienną i nieuniknioną,  

a w niektórych wypadkach powszechną, rzeczywistością życia ludzkiego, mając jednocześnie 

ścisły związek z bezpieczeństwem, które w ten sposób czyni zagrożenie jego podstawową 

                                                 
9
 E. Szweda, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych najbliżej człowieka, Warszawa 2016, s. 51. 

10
 M. Leszczyński, dz. cyt., s. 58. 

11
 J. Gierszewski, dz. cyt., s. 140.  

12
 J. Stańczyk, Paradygmat bezpieczeństwa narodowego, [w:] Między tożsamością i wspólnotą. Współczesne 

wyznaczniki polityki państw europejskich, red. J. Stefanowicz, Warszawa 1996, s. 69-71.  
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kategorią
13

. Zbigniew Ciekanowski twierdzi, że wiedza o zagrożeniach i ich identyfikacja 

stają się podstawowym warunkiem do wszczęcia działań zapobiegawczych oraz organizacji 

obrony
14

. 

 Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego w wymiarze indywidualnym mogą 

powodować powstanie i narastanie krytycznych sytuacji życiowych, które następnie zwykle 

przekształcają się w wymiar zbiorowy. Brunon Hołyst wskazuje na szczególne zagrożenia 

bezpieczeństwa, podkreślając jednocześnie jego wymiar ogólnospołeczny, jak np.: terroryzm 

(zwłaszcza ostatnio cyberterroryzm), przestępczość, bezpieczeństwo człowieka w ruchu 

drogowym oraz zachowania społeczne
15

. W związku z tym Jolanta Supińska proponuje 

systematyczny przegląd zagrożeń
16

, wśród których wymienia: przyrodę - ekosferę, technikę  

- technosferę, system społeczno-ekonomiczno-polityczny, agresję jednostek ludzkich oraz 

same osoby zagrożone
17

. Z kolei Waldemar Kitler uważa, że uwarunkowania bezpieczeństwa 

społecznego można podzielić na te, które stanowią jego właściwość oraz na te, które wynikają 

ze społecznej natury otoczenia
18

.  

Należy zaznaczyć, że zjawisko zagrożeń społecznych nie odnosi się do pojedynczych 

osób, lecz co najmniej do grupy ludzi lub danego zbiorowiska osób, co zauważalne jest  

w każdej dziedzinie życia. Dynamiczne zmiany globalizacyjne powodują, iż w każdej 

warstwie społecznej dochodzi do szeregu niekorzystnych zmian, które z kolei rzutują 

zarówno na kondycję poszczególnych jednostek jak i całego społeczeństwa.  

Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego odnoszą się do wszystkiego, co może zagrażać 

życiu i zdrowiu ludzi, tożsamości narodowej społeczeństw oraz bezpieczeństwu socjalnemu  

i publicznemu. Zaliczamy do nich m.in.
19

: 

– naruszenie praw człowieka i podstawowych wolności; 

– uprzedzenia kulturowe, etniczne, narodowościowe, religijne oraz językowe (mogące 

skutkować ekstremizmami, nacjonalizmami oraz brutalizacją stosunków międzyludzkich); 

– patologie społeczne; 

– bezrobocie; 

– katastrofy i kataklizmy; 

                                                 
13

 Z. Ciekanowski, Rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa, „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” 2010, 

Kwartalnik 1/2010, s. 28.  
14

 Tamże.  
15

 B. Hołyst, Bezpieczeństwo. Ogólne problemy badawcze, Warszawa 2014, s. 10. 
16

 Por. J. Supińska, Dylematy polityki społecznej, Warszawa 1991. 
17

 Tamże. 
18

 W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Warszawa 2011,  

s. 103.  
19

 Zob. Z. Ciekanowski, dz. cyt., s. 38-39. 
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– wzrost zachorowań; 

– kryzysy demograficzne
20

 oraz migracje;  

– wykluczenie, patologie i alienacja społeczna (przestępczość, terror, substancje odurzające, 

epidemie, prostytucje, analfabetyzm, masowe bezrobocie, rodziny dysfunkcyjne); 

– przestępczość zorganizowana.  

Ponadto do katalogu zagrożeń bezpieczeństwa społecznego Stanisława Golinowska 

zalicza: szybką dynamikę starzenia się populacji, zmiany modelu rodziny i struktury 

zatrudnienia, ubóstwo oraz wykluczenie społeczne imigrantów
21

. Z kolei Aleksandra 

Skrabacz i Krzysztof Loranty do czynników kształtujących indywidualny poziom 

bezpieczeństwa społecznego zaliczają: charakter narodowy, demografię, migracje, zagrożenia 

społeczne oraz ubóstwo, biedę i bezdomność
22

. 

 

Przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa społecznego  

W Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2014 roku zapisano, że: istotą działań 

społecznych w sferze bezpieczeństwa państwa „jest stworzenie bezpiecznych warunków 

godziwego życia obywateli oraz rozwoju duchowego i materialnego narodu. Ochrona 

dziedzictwa narodowego, w tym zapewnienie możliwości jego bezpiecznego rozwoju, 

zwłaszcza w sferze ekonomicznej, społecznej i intelektualnej oraz niematerialne wsparcie 

systemu bezpieczeństwa narodowego należą do kluczowych działań”
23

. Poza tym państwo 

powinno dążyć do integracji oraz spójności swoich obywateli i w taki sposób przyczyniać się 

do przeciwdziałania zagrożeniom społecznym.  

Jak stwierdzono szeroko rozumiane bezpieczeństwo społeczne ma zapewnić państwo
24

, 

a może to zrobić poprzez
25

: „walkę” z bezrobociem; chorobami i uzależnieniami; wydolną 

pomoc socjalną; ograniczenie skrajnego ubóstwa i tendencji do wzrostu różnic dochodowych; 

podniesienie poziomu edukacji; aktywizację osób starszych i niepełnosprawnych oraz 

                                                 
20

 Od kilkunastu lat w Polsce rodzi się za mało dzieci, społeczeństwo starzeje się i wzrasta ilość zgonów, a to 

powoduje fazę załamania demograficznego, która przynosi określone konsekwencje dla bezpieczeństwa 

społecznego (m.in. zagrożenie dla stabilności systemu finansów publicznych, czy wreszcie ograniczenie 

zdolności obronnych państwa). 
21

 S. Golinowska, Przyszłość państwa opiekuńczego i systemu zabezpieczenia społecznego, „Polityka Społeczna” 

2015, nr 11-12, s. 1-2.   
22

 Zob. A. Skrabacz, K. Loranty, Bezpieczeństwo społeczne w demokratycznym państwie. Perspektywa 

personalna i strukturalna, Warszawa 2016, s. 54-90. 
23

 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, s. 38. 
24

 Bezpieczeństwo społeczne to przede wszystkim zadanie publiczne realizowane głównie przez organy 

administracji publicznej, kierujące się określonymi zasadami.  
25

 M. Leszczyński, Wybrane obszary zagrożeń dla rozwoju społeczno-ekonomicznego i bezpieczeństwa 

społecznego, „ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS”, s. 59, 

http://zn.wsbip.edu.pl/wydania/zeszyt1/sekcjaA/3.pdf (dostęp 15.09.2016). 
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zaangażowanie obywateli w działalność społeczną (budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego). Jednostki, rodziny i grupy społeczne powinny czuć się 

współodpowiedzialne za przeciwdziałanie wyżej wymienionym zagrożeniom. 

Zagrożenia społeczne mogą pojawić się w każdej chwili, a ich rodzaj i przebieg mogą 

różnić się w zależności od wielu czynników. Każde zagrożenie społeczne może skutkować 

zastojem rozwoju, marazmem i destabilizacją więzi oraz struktur społecznych  

i państwowych
26

. Dlatego niwelowanie zagrożeń bezpieczeństwa społecznego musi być 

przemyślanym i wieloetapowym procesem, poprzedzonym dokładnymi analizami. 

 

Zakończenie 

Współczesność nacechowana jest widocznymi zmianami społecznymi, w których 

jednostka ludzka potrzebuje określenia wartości ładu społecznego. Przemiany polityczno-

gospodarcze i społeczne wymuszają nowe spojrzenie na świat wartości, właśnie przez 

pryzmat zagrożeń społecznych. Ponadto procesy globalizacji powodują zmianę  

w definiowaniu pojęcia bezpieczeństwa, kładąc szczególny nacisk na jego społeczny  

i socjalny aspekt. Nieustannie pojawiają się nowe rodzaje zagrożeń, wzrasta skala tych  

o charakterze asymetrycznym
27

.  

Na podstawie dotychczasowych publikacji naukowych można wnioskować, że wiedza  

o bezpieczeństwie społecznym jest analizowana w różnych ujęciach teoretycznych. 

Bezpieczeństwo społeczne nabiera obecnie szczególnego znaczenia, ponieważ ten rodzaj 

bezpieczeństwa jest odczuwalny na każdym etapie życia. Dzieci, młodzież, dorośli i osoby 

starsze, w życiu codziennym, prywatnym i zawodowym, narażone są na oddziaływanie 

różnego rodzaju patologii społecznych
28

. W związku z tym państwo, jako gwarant 

bezpieczeństwa, powinno stwarzać odpowiednie warunki do realizacji zadań  

z zakresu i dziedziny bezpieczeństwa społecznego. Natomiast sami obywatele powinni 

angażować się w przedsięwzięcia niwelujące zagrożenia społeczne i poczuwać się do 

współodpowiedzialności za kreowanie bezpieczeństwa społecznego
29

, w którym „dzieci 

znajdują ochronę oraz socjalizację do dorosłego życia, a dorośli na zasadach samopomocy, 

rozwiązują trudności bytowe”
30

. 

                                                 
26

 Z. Ciekanowski, Rodzaje i źródła…,  s. 38.  
27

 M. Ptak, Współczesne rozumienie bezpieczeństwa, zagrożeń i obronności, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2010, 

nr1, s. 94. 
28

 A. Skrabacz, Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012, s. 9.   
29

 W myśl wykładni bezpieczeństwa społecznego krajów zachodnich, to właśnie państwo w porozumieniu  

z rodzinami są głównymi producentami bezpieczeństwa społecznego, źródło: A. Skrabacz, dz. cyt., s, 11.  
30

 Tamże. 
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Na przełomie dwóch ostatnich dekad XX i początku XXI stulecia zaszły bardzo 

poważne zmiany i wydarzenia, które miały olbrzymi wpływ na kształtowanie procesów 

bezpieczeństwa
31

. Obszary zagrożeń bezpieczeństwa społecznego są współcześnie rozległe, 

co czyni je trudnymi do zdefiniowania i sprecyzowania, poza tym są bardzo silnie 

nacechowane emocjonalnie, dlatego tak ciężko im zapobiegać i przeciwdziałać. Wiele 

czynników sprawia, że trudno im przeciwdziałać, jednakże warto to robić, ponieważ tylko  

w taki sposób będziemy czuli się bezpiecznie i komfortowo w swoim domu, szkole, miejscu 

pracy i państwie… 
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Streszczenie: Współcześnie bezpieczeństwo społeczne jest tak samo ważne jak 

bezpieczeństwo: polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne czy militarne. To ochrona 

egzystencjalnych podstaw życia ludzi, zapewnienie możliwości zaspokajania indywidualnych 

potrzeb oraz realizacji aspiracji życiowych. W dzisiejszych zglobalizowanych czasach, 

bezpieczeństwo społeczne nabiera kluczowego znaczenia ponieważ podkreśla jego społeczny 

– ludzki wymiar. Współczesnymi wyzwaniami, jak i jednoczesnymi zagrożeniami 

bezpieczeństwa społecznego są m.in.: polityka społeczna/socjalna państwa, demografia, 

migracje, edukacja, aktywność społeczna, przestępczość oraz niepełnosprawność itd. Mimo 

zaawansowania cywilizacyjnego oraz udogodnień technologicznych XXI wieku, nadal trudno 

sprostać wyzwaniom i przeciwdziałać zagrożeniom bezpieczeństwa społecznego.  

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, bezpieczeństwo społeczne, wyzwania, zagrożenia, 

zapobieganie. 

 

Areas of contemporary threats for social security – selected examples 

Summary: Nowadays, social security is just as important as political, legal, economic, 

ecological or military security. It is understood as the protection of the existential basis of 

human life, providing opportunities to satisfy individual needs and realizing their aspirations 

in life. In today's globalized times, social security becomes crucial because it highlights its 

social – human dimension. Contemporary challenges and - simultaneously - threats for social 

security are among others: social policy of the state, demography, migration, education, social 

activity, crime, disability and so on. Despite the advancement of civilization and technological 

facilities of the twenty-first century, it is still difficult to meet the challenges and counteract 

threats to for social security. 

Keywords: security, social security, challenge, threat, prevention. 
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Żanna Osikowicz 

 

PRZEKAZ MEDIALNY JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA 

UKRAINY  

 

 

Czynnik informacyjny wojny rosyjsko-ukraińskiej wprowadził do porządku dziennego 

wzmocnienie obrony narodowego produktu informacyjnego, w tym przeprowadzenie 

ograniczeń administracyjnych transmisji na terytorium ukraińskim zagranicznych programów 

telewizyjnych i radiowych oraz rozprzestrzenienie innych produkcji mediów masowych, które 

destabilizują sytuację społeczną na Ukrainie i tworzą zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. 

Żadna ukraińska siła polityczna, w ciągu ponad dwudziestoletniego okresu parlamentaryzmu 

ukraińskiego, nie była w stanie opracować i zaproponować Donbasowi jasnego planu reform, 

który miałby tchnąć „nowe życie” w gospodarkę. Omawiając wojnę w Donbasie oraz 

analizując jej przyczyny
1
, eksperci, politycy i dziennikarze próbują stworzyć alternatywną 

drogę, idącą w kierunku reform i gospodarczej stabilności. Próbując zrozumieć, gdzie 

znajdował się ten „fatalny zakręt w złą stronę”, który doprowadził do katastrofy, bo przecież 

„Donbas to nie tylko terytorium geograficzne, to przede wszystkim ludzie, którzy przebywają, 

niestety, pod skażonym wpływem propagandy rosyjskiej. Należałoby im wyjaśnić, że ich 

droga to europejska Ukraina”
2
. Siły patriotyczne i rząd ukraiński po „rewolucji godności”, 

zobowiązani byli wyjaśnić swoje działania szerokim warstwom społecznym, stąd – brak 

gotowości Ukrainy do przeciwdziałania wojnie informacyjnej, którą rozpętała Federacja 

Rosyjska. Nie hasła w stylu „Krym będzie nasz” oraz „Donbas jest i będzie ukraiński”,  

a  konkretne wskazówki do działania i objaśnienie sytuacji potrzebne były Ukraińcom. A tych 

nie było, tak samo nie została wyjaśniona ustawa o szczególnym statusie
3
, co dało 

propagandzie rosyjskiej szeroką przestrzeń do insynuacji.  

Celem artykułu jest analiza przekazu medialnego, dotyczącego bezpieczeństwa państwa 

ukraińskiego oraz określenie jego roli w hybrydowej wojnie Rosji przeciwko Ukrainie. 

Przedstawiono najważniejsze czynniki bezpieczeństwa państwa ukraińskiego, wykorzystując 

                                                 
1
 Д.Казанський. Острава як модель успішного Донбасу / Д. Казанський // Український тиждень. 2015.  

– 8 жовтня. − № 40(412). – С. 37. 
2
 П.Клімкін. Україна має відвоювати розум мешканців окупованих територій Донбасу / П. Клімкін 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.5.ua/ato-na-shodi/Klimkin-Ukraina-maie-vidvoiuvaty-

rozummeshkantsiv-okupovanykh-terytorii-Donbasu-89630.html / 
3
  Закон України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та 

Луганської областей» // Відомості Верховної Ради. – 2014. − №45. − ст.2043. 
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jakościowe metody badań. Ponadto, przeanalizowano źródła zastane oraz zasoby dostępne  

w Internecie, dotyczące najważniejszych czynników owego bezpieczeństwa.   

Rosyjska propaganda odgrywa na wschodzie Ukrainy kluczową rolę. Wzburzenie tej 

części Ukrainy zaczęło się, jako skutek wsparcia myśli o dyskryminacji osób 

rosyjskojęzycznych. Przecież wcześniej (do czasu wydarzeń z ostatnich lat) utarczek na tym 

tle nigdy nie było. Rozbieżności zostały stworzone sztucznie przez propagandę. Ukraińskie 

środki masowego przekazu działają, ale ludzie, którzy już znaleźli się pod wspływem 

rosyjskiej propagandy politycznej, nie są już nimi zainteresowani. Większość mieszkańców 

Donbasu nie chce szukać alternatywnych źródeł informacji. Mapa, którą kreślą rosyjskie mass 

media, opiera się na wrogości i  historycznych rozbieżnościach: grają na nostalgii  

za komunizmem zwykłego obywatela, który stracił na transformacji reżimu. Ponadto kuszą 

obietnicami powrotu do dobrobytu poprzedniego systemu, odwołują się do stereotypów, 

tworzą sztuczny świat wrogów i przyjaciół oraz straszą banderowcami
4
.  

Jak przekonują „kremlowskie” media, uciskana przez Kijów ludność rosyjskojęzyczna  

w Doniecku i na Ukrainie przelewa krew, żeby wrócić do tzw. „matuszki Rosji”. Ale według 

danych Międzynarodowego Kijowskiego Instytutu Socjologii jedynie 25% mieszkańców 

obwodów ługańskiego i donieckiego chce przyłączenia wschodniej Ukrainy do  Federacji 

Rosyjskiej (FR). Ponad połowa ankietowanych opowiedziała się jednoznacznie przeciw 

aneksji, a reszta oczekuje na rozwiązanie konfliktu (1,5 mln. osób popiera aneksję)
5
.  

Jednymi z głównych postanowień ustawy o szczególnym statusie Donbasu
6
, omówiono 

kwestię, iż państwo gwarantuje części obwodów ługańskiego i donieckiego wolność  

w kwestiach wykorzystania języka. Takie gwarancje nadane są szczególnie językowi 

rosyjskiemu i „innym językom”, przy czym nie ma żadnej wzmianki o państwowym języku 

ukraińskim. Władza wykonawcza będzie wspierać w okupowanej części Donbasu współpracę 

transgraniczną z poszczególnymi regionami Rosji. Jednakże odpowiednie umowy  

o współpracy układać będą lokalne organy władzy, bez uczestnictwa Kijowa. 

W Donbasie, kiedy na linii frontu transmitowana jest tylko propagandowa rosyjska 

telewizja, w podziemiu wyświetlane jest Opytnoje, które pracują dzięki generatorom 

                                                 
4
  М.Воскресенский. Что притягивает восток Украины в России? / М. Воскресенский. – 25.05.2014 
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zasilanym paliwem od ukraińskich żołnierzy, transmitują kanał Rossija-1
7
. Programy  

te ludzie oglądają dziesiątki lat a po tej stronie linii frontu dołączyły do nich także 

„noworosyjskie” wydania wiadomości. „Półprawdy” czy też „hurra-patriotyczne” obrazki na 

 ukraińskich kanałach mogą wywoływać u widzów odrazę lub złość.  

Jako czynnik konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, wojna informacyjna w Donbasie, 

poprzez zastosowanie technologii manipulacji tworzyła pole informacyjne i wyznaczała 

kierunek odbioru przez miejscową ludność tych i innych wydarzeń, a „analiza rosyjskich 

programów telewizyjnych z płonącego Donbasu zmusza do myślenia o związku 

przyczynowo-skutkowym między wydarzeniami: czy to telewizja pokazuje wydarzenia 

polityczno-wojskowe oraz operacje dywersyjne wojsk rosyjskich na Ukrainie, czy działania 

wojenne są stymulowane do  otrzymywania „prawidłowego” obrazu w telewizji
8
.  

Od stycznia 2014 roku, w Donbasie zwiększyła się ilość wątków medialnych, 

skierowanych przeciw mobilizacji. Główne informacje dotyczą ogromnych strat ukraińskich 

żołnierzy, gruboskórność funkcjonariuszy, którzy „utopili we krwi ukraińskich żołnierzy, ale 

wielkodusznie obchodzą się  z jeńcami”. W takich obrazach specjalizują się kanały Rosja  

i Life News. W ciągu 2014 roku nasiliła się „demonizacja” ukraińskiej armii, bo według słów 

przedstawicieli DRL na  Pierwom i Zwiezdie, Ukraińcy stosują gaz trujący i zrzucają  

500 kilogramowe bomby…”
9
. Oprócz tego na kanałach oglądanych w Donbasie, często 

wykorzystywane są określenia i stwierdzenia o niepokojącym zabarwieniu: „karzący”, 

„faszyści”, „neonaziści”, „najemnicy”. „wrogowie” mogą być tylko „zniszczeni”, „swoi  

– tragicznie zaginieni”. Ponadto wykorzystywane są obrazy nadmiernego zastosowania siły, 

obrazy przemieszczania techniki wojskowej, jako eskalacji konfliktu, obrazów skutków 

przestępstw wojennych oraz „tajnej zmowy”. Od końca stycznia 2015 roku, główny akcent 

stawiano na tym, że „po” nowym przestępstwie „wymierzających sprawiedliwość” (ostrzał 

budynków mieszkalnych) w mieście byli widziani „najemnicy”. Miało to świadczyć o udziale 

„zachodnich służb specjalnych” i wywoływać u widza brak wiary wobec słów Ukraińców na 

korzyść „zmowy przeciw Rosji”. „Zagraniczna broń w strefie konfliktu była widziana 

wcześniej, ale samych obcokrajowców do tej pory nie było. Kim są i co tu robią?”
10
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–  pytano. W ten sposób aktywnie wprowadzane są technologie informacyjne,  

są  zgubne i negatywnie wpływa na ogólną sytuację w regionie.  

Pośród kluczowych destrukcyjnych technologii informacyjnych, które są stosowane na 

wschodzie Ukrainy przez Federację Rosyjską jest wpływ telewizji. Aby odpowiedzieć na 

pytania „Jak FR wpływa na publiczność telewizyjną na wschodzie Ukrainy?” i „Dlaczego na 

Ukrainie nie działają technologie przeciwdziałające temu?” warto przytoczyć badania 

Fundacji Inicjatywy Demokratyczne im. Ilka Kuczeriwa oraz Międzynarodowego 

Kijowskiego Instytutu Socjologii, przeprowadzone w dniach 8-18 lutego 2014 roku
11

. Według 

wyników ankiety, każdy region Ukrainy znajduje się pod różnym wpływem informacyjnym. 

Jednym z zadań badania było określenie, kto ma przewagę u widzów na  wschodzie Ukrainy. 

I tak w Donbasie, ilość widzów wiadomości politycznych kanałów Inter i Ukraina wynosi 

60% zaś rosyjskich wiadomości – 78% publiczności telewizyjnej. Pośród widzów  wyżej 

wymienionych kanałów znajduje się również większość tych, którzy chcieliby zjednoczyć się 

z Rosją. Wpływ pięciu największych ukraińskich programów  na terytoriach, kontrolowanych 

przez DRL-ŁRL jest znacznie niższy niż na reszcie terytorium południa  

i wschodu Ukrainy. Natomiast rosyjskie kanały (RTR, NTW, ORT) może tam oglądać co drugi 

mieszkaniec.  

Dotychczas działania rządu dotyczące ograniczenia dostępu obywateli ukraińskich do 

mediów rosyjskich nie przyniosły rezultatu. Ukraińcy mają swobodny dostęp do nich  

poprzez satelitę, ponieważ nie wszyscy dostawcy telewizji kablowej ograniczyli transmisję 

rosyjskich kanałów. W przyfrontowych rejonach Ługańska i Doniecka, rosyjskie kanały są 

transmitowane z Doniecka, Ługańska i niepodejmowane są żadne próby zagłuszania tych 

sygnałów. Niektórych terenów obwodu odeskiego nie obejmuje telewizja ukraińska, więc 

obywatele mają dostęp jedynie do rosyjskiej. Podobna sytuacja jest w wielu przygranicznych 

rejonach wschodnich obwodów. Faktem jest, że transmisji kanałów telewizyjnych na Krymie, 

rząd ukraiński nie kontroluje w ogóle. Ukraińcy mają swobodny dostęp do rosyjskiego 

segmentu Internetu i  jego rosyjskich portali społecznościowych
12

. O tym, że portal  

Odnokłassniki oraz W Kontaktie, który był pierwszym pośród „internetowych 

majdańczyków” oficjalnie zaczął przekazywać FSB dane i korespondencję użytkowników, 

stał się  niebezpieczny dla ukraińskiej suwerenności, wielokrotnie informowali 
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przedstawiciele pierwszego ukraińskiego portalu społecznościowego WEUA.info. Tymczasem 

na Ukrainie obserwowana jest tendencja do przenoszenia się z W Kontaktie na 

międzynarodowego – Facebook i Twitter
13

. 

18. specjalne centrum FSB FR pracuje, jako specjalny instytut, gdzie przez całą dobę 

prawie półtora tysiąca ludzi w mediach społecznościowych (poprzez systemy rozsyłania 

elektronicznych i „smsowych”) i dzięki adresom elektronicznym, celowo przesyłają 

powiadomienia, wiadomości i teksty, mające na celu wywołać panikę, podtrzymać  

ją i przekazać nieprawdziwą informację
14

 - potwierdzają to dane zebrane w ciągu roku. 

Szczególnie, w marcu 2015 roku wyniki badania socjologicznego zatytułowanego 

„Przeciwdziałanie propagandzie rosyjskiej”, przeprowadzonego przez Międzynarodowy 

Kijowski Instytut Socjologii na zamówienie OS Telekrytyka, świadczą o tym, że mieszkańcy 

okupowanych terytoriów Donbasu zgadzają się z informacjami propagandy rosyjskiej  

(49% respondentów na  okupowanych terytoriach nazywają Majdan przewrotem 

faszystowskim a 67% traktuje go  jako przyczynę oligarchicznej zmowy i manipulacji 

USA)
15

. W takiej sytuacji, rolę mediów ukraińskich trudno przecenić. Patriotyczni Ukraińcy,  

w tym prywatni właściciele dużych i małych mediów oraz władze państwowe starają się przy 

ich pomocy, obudzić jak największą część rosyjskojęzycznych obywateli ukraińskich, 

zamieszkujących głównie wschód kraju, których świadomość i wiedzę o świecie kształtowały 

przez wiele ostatnich lat media kremlowskie, realizujące politykę i doktrynę o nazwie  

Ruskij mir.  

Według autorki artykułu w walce z propagandą rosyjską Ruskiego Miru należy  

w pierwszej kolejności na terenie Ukrainy zablokować wrogie kremlowskie kanały 

telewizyjne oraz inne wrogie środki przekazu. Obecnie, aby stworzyć kierunki ochrony 

bezpieczeństwa informacyjnego Ukrainy, należy dążyć do rozwiązania następujących kwestii:  

1. Ważne do zrozumienia charakteru narzędzi obrony ukraińskiego pola informacyjnego jest 

odpowiedzenie sobie na pytania: pod wpływem czego kształtują się poglądy mieszkańców 

Donbasu? Czy wrogość do Ukrainy jest zadawniona i obecna wojna nie zmieniła radykalnie 

ich poglądów?  
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2. Agresja informacyjna Rosji w Donbasie jest wynikiem poważnej polityki państwowej  

i opiera się na konkretnych dokumentach i doktrynach
16

.  

3. Wieloletnia przewaga rosyjskiej treści w telewizji u mieszkańców Donbasu zapewniła 

Władimirowi Putinowi wizerunek „swojego feudała”, który nie wydaje się obcym  

i niezrozumiałym, w odróżnieniu od przedstawicieli Zachodu. Rosja bezpośrednio dość 

aktywnie wprowadzała do świadomości mieszkańców Donbasu całe spektrum technologii, na 

których warto się szczegółowo skupić. Jedną z technologii  „obróbki informacyjnej” ludności 

Donbasu stał się przekaz, jaki stosują rosyjscy dziennikarze – organizacja występów 

świadków wydarzeń na przygotowanym gruncie oraz przekazanie przez centralną telewizję 

swojej wersji (np. po ostrzale autobusu w Wołnowasie, wydarzenia relacjonował „kierowca, 

który jechał z tyłu”), ale w istocie to przecież „wojna PR-owa”, w której głównym  

osiągnięciem jest nie to, żeby zabić jak najwięcej ludzi przeciwnika, ale jak można wyglądać 

najbardziej żałośnie na ekranie telewizora”
17

. Z kolei technologia manipulacyjna, zauważalna 

dzięki „usłyszeć Donbas” weszła do aktywnego użytkowania maszyny propagandowej 

jeszcze we wrześniu 2014 roku. Niesie ona za sobą szeroką „ideę”, w której można umieścić 

jakikolwiek przedmiot targów oligarchii z władzą. N. Ligaczowa w krytycznym przeglądzie 

reportażu Nowoje Wriemia z 7 kwietnia 2015 roku, przytacza fragmenty z dwóch reportaży: 

„paradoks, ale linia przeciwieństwa przebiega tylko na mapie – w umysłach miejscowych jej 

nie ma: średni statystyczny mieszkaniec Dzierżyńska odnosi się do ukraińskich żołnierzy  

i kijowskiej władzy tak samo jak zwykły gorłowczanin – to znaczy wrogo”
18

. Informacja 

podawana jest bez pomiarów reprezentatywnych nastrojów w regionie. Nieuzasadnione 

wnioski i uogólnienia bazują na osobistych wrażeniach i rozmowach z mieszkańcami. Drugi 

tekst Logowo Biesa zawiera rozmowę w redakcji miejscowej agentki, której współpracownicy 

opowiedzieli P. Dobrowolskiemu o bezczynności ukraińskich żołnierzy: „Usłyszałem głos 

Donbasu, i dowiedziałem się, że Ukraina radzi sobie z miejscowymi jak z wrogą ludnością: 

przed mrozami bombardowała kotłownie i elektrownie. To znaczy, że robiła wszystko, żeby 

ludzie umierali z zimna i przygotowywali jedzenie na ogniskach. A jeszcze rozmówcy 
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przekonywali mnie że siły Operacji Antyterrorystycznych w jakimś celu zostawiali granaty na 

cmentarzu”
 19

.
 
 

Obecnie w ukraińskim parlamencie jest grupa deputowanych, świadomie sabotujących 

wzmocnienie ukraińskiej przestrzeni medialnej, których ukraińscy eksperci nazywają 

„agentami wpływu, którzy są poważnie skupieni na rosyjskich interesach i współpracy  

z Rosją
20

. Rosja przed aneksją Krymu i wtargnięciem do Donbasu nie raz tworzyła w tych 

regionach własną platformę informacyjną, na którą składa się przede wszystkim: segment 

mediów (kanały telewizyjne, radiowe, prasa drukowana i internetowa); elementy społecznego 

nacisku (organizacje społeczne o prorosyjskim kierunku: kozackie drużyny, organizacje 

patriotyczne, rosyjskie ziemiaństwo, towarzystwa rosyjskiej historii i kultury itp.);  

elementy wpływu społeczno-politycznego (organizacje z rządowym finansowaniem Rosji: 

„Rossotrudniciestwo”, ruch „Russkojazycznaja Ukraina” organizacje rosyjskich obywateli na 

Ukrainie itp.)
21

.  

Kiedy rozpoczęła się okupacja ukraińskiego terytorium – już pracowała „piąta 

kolumna” Donbasu ze wsparciem moskiewskich instruktorów. Lokalni mieszkańcy, którzy 

faktycznie stali się nosicielami rosyjskich idei, nie stawiali czynnego oporu rosyjskim 

ideologom i terrorystom
22

. Efektywność „obróbki” Donbasu jest zapewniona przez 

umotywowanych rosyjskich dziennikarzy. W maju 2014 roku prezydent Putin nagrodził 

orderami i medalami 300 współpracowników (Pierwyj kanał, Russia Today i holding Life 

News, żaden z Dożdia czy Echo Moskwy) „za wysoki profesjonalizm i obiektywizm  

w przedstawianiu wydarzeń w Republice Krym”. W arsenale „agentów wpływu 

informacyjno-komunikacyjnego” są również fantomowe organizacje (KiberBerkut), które 

podają niesprawdzone informacje o przestępstwach ukraińskich żołnierzy. W swoich 

wiadomościach odnoszą się do nich Korrespondent i  Pierwyj Kanał (Pierwyj Kanał, 

Nowosti, 19.01.2015, 21:00)
23

.  
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Pośród drukowanych wydań prasy „republikańskiej” są tygodniki Noworossija, Myrnyj 

Donbas; Donieckaja Respublika i Kazaczyj Dwor. Technologiczne przeciwdziałanie 

negatywnym wpływom informacyjnym w Donbasie oraz wprowadzanie narzędzi 

zapobiegania oraz zmniejszania wpływu na mieszkańców Donbasu jest możliwe przy pomocy 

pewnych środków, które mogą wpłynąć na sytuację, wzmacniając bezpieczeństwo 

informacyjne:  

1. Pokonanie braku zaufania do mediów, na rzecz miejscowych kanałów komunikacji. 

Jednym z  najlepiej działających lokalnie kanałów komunikacji jest tzw. „poczta pantoflowa” 

oraz „liderzy myśli”. Na drugim miejscu – media społecznościowe W Kontaktie, Facebook  

i Twitter, a dla starszego pokolenia – telewizja.
24

  

2. Kwestię nadawania obiektywnych informacji w strefie ATO (Antyterrorystyczna Operacja) 

można rozwiązać przy pomocy rosyjskojęzycznych społeczno-politycznych wydań 

drukowanych, ponieważ prasy w takich zaludnionych punktach jak Marjinka, Kurochowe czy 

Awdijiwka, w istocie nie ma. Dziennikarze z Hromadskoho mówią, że mają wielu słuchaczy 

w strefie ATO, a to świadczy o istnieniu publiczności, której stosunek do Ukrainy należy 

oczyścić z propagandowych „naleciałości”.  

3. W ramach projektu, który został zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu polskiej 

fundacji „Solidarność” w ramach polsko – kanadyjskiego programu wsparcia demokracji, 

organizacji „Telekrytyka” przeprowadziła badania na podstawie wydań wiadomości kanałów 

centralnych w pierwszym kwartale 2015 roku (od stycznia do marca) i ogólnie 

przeanalizowała wątki, które dotyczyły mieszkańców Donbasu, zestawiając je z realnymi 

potrzebami lokalnych mieszkańców. Eksperci stwierdzili, że wiadomości telewizyjne nie 

odpowiadają potrzebom ludności obwodów donieckiego i ługańskiego. Wśród problemów 

wskazano: powierzchowność, wykorzystanie nieprawidłowej terminologii i nieuzasadnione 

uogólnienia
25

.  

Na terytorium niekontrolowanym (tzw. DRL i ŁRL) oraz kontrolowanej przez Ukrainę 

części obwodów ługańskiego i donieckiego, w dniach od 24 maja do 1 czerwca 2015 roku, 

grupa Sociolab przeprowadziła sondaż pośród 1600 wyborców Donbasu (po 400 z ŁRL  

i DRL, po 400 w wyzwolonych częściach obwodów ługańskiego i  donieckiego).  

                                                 
24

 П.Александров. Фальсифіковане обличчя війни / П. Александров. 06.11.2014 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.mediakrytyka.info/za-scho-krytykuyut-media/falsyfikovane-oblychchya-viyny.html 
25

 Яким є рівень підтримки меседжів російської пропаганди у зоні конфлікту: соціологічне опитування. 

20.03.2015.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/research/yakim_ 

e_riven_pidtrimki_mesedzhiv_rosiyskoi_propagandi_u_zoni_konfliktu_sotsiol ogichne_opituvannya/   
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Dane ulicznego wywiadu metodą face to face, przypadkowo wybranych respondentów
26

 

wskazują, że niemal co drugi mieszkaniec terytoriów niekontrolowanych przez Ukrainę, 

większość czasu poświęca wiadomościom rosyjskich kanałów telewizyjnych. Dostatecznie 

wysoki poziom zaufania do nich świadczy o tym, że motywacja w wyborze źródła informacji 

nie jest wynikiem ograniczenia wyboru. Punkt widzenia, który pokazują kanały telewizyjne 

FR, które są transmitowane na tych terytoriach, jest przeważający dla lokalnych 

mieszkańców. Na  terytorium kontrolowanym przez Ukrainę, język kanałów telewizyjnych 

FR jest częściowo ograniczony, dlatego tylko 15,2% respondentów wskazało rosyjskie kanały 

telewizyjne jako główne źródło informacji. Sytuacja z mediami społecznościowymi jest  

w przybliżeniu podobna zarówno w tzw. ŁRL, DRL, jak i w ukraińskiej części Donbasu. 

Ogółem tygodniowa publiczność wynosi około 10% tych, którzy są zdolni do omówienia 

wiadomości i wydarzeń związanych z Ukrainą ogólnie i z sytuacją, jaka ma miejsce 

szczególnie w Donbasie
27

. Zdumiewa niewielka ilość obywateli, którzy chcą dołączyć do 

aktywnego życia politycznego.  

Obecnie jednym z najbardziej istotnych problemów pozostaje ten, że potrzeby 

informacyjne mieszkańców okupowanych terenów nie są zaspokajane. Jak wskazują badania 

Międzynarodowej OS Internews
28

, zapytania dotyczą przedstawienia stosunków miedzy 

sympatykami Ukrainy i zwolennikami DRL i ŁRL: wojsk w strefie przyfrontowej, ewakuacji 

ludności oraz pracy dla przesiedleńców. Takie wnioski potwierdzają również wyniki innego 

badania przeprowadzonego na wschodzie i południu Ukrainy przez Międzynarodowy 

Kijowski Instytut Socjologii na zamówienie OS Telekrytyka
29

, gdzie 24% ankietowanych  

w  Donbasie jest przekonanych, że „Ukraina nie jest zdolna do przezwyciężenia istniejących 

problemów i trudności”, co świadczy o pesymistycznych nastrojach regionu
30

. Jednym  

z podstawowych problemów mieszkańców Donbasu jest skrajnie niska mobilność i jako 

skutek - brak nawyków poznawania nowego i wiary „w lepsze”
31

.  

                                                 
26

 Błąd statystyczny wynosi 2,5%, wiarygodność 95%. 
27

И.Акимов. Анатомия информационной войны / И.Акимов. 01.06. 2015. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://sociolab.net    
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 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/ 

mediaprosvita/research/informatsiyni_potrebi_pereselentsiv_doslidzhennya/   
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 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/ 

mediaprosvita/research/yakim_e_riven_pidtrimki_mesedzhiv_rosiyskoi_propagan 
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 Жители Донбасса считают, что Украина не является независимым государством − опрос // Новости 

Донбасса. 21.08.2015. – 21 августа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://novosti.dn.ua/themes/118/ 
31

 Тишкевич І. Що робити Україні з Донбасом? / І.Тишкевич. 06.09.2015. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://ndialog.org.ua/golovna   
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Współcześnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa interesów narodowych w sferze 

informacyjnej, szczególnie ważna staje się aktywizacja działalności podmiotów 

bezpieczeństwa informacyjnego. Dotyczy to kwestii działalności ochrony praw 

konstytucyjnych i wolności obywateli, rozwoju regionalnych informacyjno  

– telekomunikacyjnych systemów (zapewniając im bezpieczne funkcjonowanie), tworzenie 

regionalnych otwartych zasobów informacyjnych i ich efektywne wykorzystanie. Problem 

zapewnienia informacyjnego bezpieczeństwa Ukrainy uwarunkowany jest przede wszystkim 

niedostateczną regulacją prawną współdziałania organów władzy wykonawczej podczas 

rozwiązywania zadań dotyczących bezpieczeństwa informacyjnego.  
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Streszczenie: Celem artykułu jest opisanie przekazu medialnego, dotyczącego 

bezpieczeństwa państwa ukraińskiego oraz określenie jego roli w  hybrydowej wojnie Rosji 

przeciwko Ukrainie. Przedstawiono najważniejsze czynniki bezpieczeństwa państwa 

ukraińskiego, wykorzystując jakościowe metody badań. Ponadto przeanalizowano źródła 

zastane oraz zasoby dostępne w Internecie dotyczące najważniejszych czynników owego 

bezpieczeństwa.   

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo państwa ukraińskiego, hybrydowa wojna, środki 

masowego przekazu. 

 

The media, as one of the most important factors of safety of the Ukrainian state and its 

role in a hybrid war of Russia against Ukraine 

Summary: The purpose of this article is media coverage of safety of the Ukrainian state and 

its role in a hybrid war of Russia against Ukraine. I present in the most important factors of 

safety of the Ukrainian state. The paper used qualitative research methods, also analyzed the 

existing sources and resources available on the Internet on the key safety factors of the 

Ukrainian state. 

Keywords: the security of the Ukrainian state, hybrid war, mass media. 
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Krystyna Świdzińska  

 

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI.  

UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE 

 

 

Polityka energetyczna stanowi jeden z głównych elementów polityki gospodarczej 

państw. Ze względów strategicznych zabiegają one o kontrolę nad wydobyciem surowców, 

ich magazynowaniem i przekształcaniem w energię
1
. Polityka energetyczna powinna być 

kształtowana w rozwoju: ekonomii, techniki, konsumpcji przyrody, polityki społecznej oraz 

psychologii
2
. To również budowanie niezależności dostaw energii, poprawa bezpieczeństwa 

energetycznego, ograniczanie importu surowców energetycznych, zmniejszanie emisji gazów, 

efektywne wykorzystywanie surowców oraz zapewnianie dostaw energii po przystępnej 

cenie
3
. Jest to także jeden z etapów opracowywania strategii rozwoju systemu  

paliwowo-energetycznego kraju. W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań bierze się pod 

uwagę takie kryteria jak: działanie inflacyjne gospodarki narodowej, sprawność 

gospodarowania, jakość środowiska i rozdział regionalny
4
.  

Bezpieczeństwo energetyczne jest kluczową sprawą dla każdej gospodarki państwowej. 

Niedobór surowców powoduje destabilizację ekonomiczną oraz społeczną
5
. Bezpieczeństwo 

energetyczne jest odpornością gospodarki na możliwe zakłócenia w zaspokajaniu bieżącego  

i planowego zapotrzebowania na paliwa i energię przy zachowaniu wymagań związanych  

z ochroną środowiska, wymogów technicznych i ekonomicznych. Należy przy tym 

uwzględnić: ilość i jakość surowców energetycznych, stan infrastruktury energetycznej kraju, 

geograficzną strukturę importowanych surowców, potencjał gospodarki umożliwiający 

przetworzenie surowców energetycznych, zdolność do oszczędności energii przy 

uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska. Z wyjątkiem krajów samowystarczalnych, 

pozostałe stają przed koniecznością budowania ropociągów i gazociągów, którymi surowce są 

                                                 
1
 E. Cziomer, M. Lasoń, Podstawowe pojęcie i zakres bezpieczeństwa międzynarodowego i energetycznego, 

[w]: Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku,. red. E. Cziomer,  Kraków 2008, s. 24.  
2
 Z. Łucki, Wyzwania energetyczne Polski w świetle spójności społeczno-ekonomicznej, 

http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt18/29.pdf (dostęp 13.05.2016).  
3
 B. Ekstowicz, Polityka energetyczna i efektywność bezpieczeństwa energetycznego UE i Polski, 

http://www.elektroenergetyka.org/10/115.pdf (dostęp 13.05.2016). 
4
  W. Ciechanowicz, Energia, środowisko, ekonomia, Warszawa 1997, s. 263.  

5
 Sz. Urlik, Konflikt gazowy narzędziem zwiększenia rosyjskich wpływów w Europie, [w:] Między kryzysem  

a współpracą gospodarczą, red. M. Lasoń, Kraków 2010, s. 195.  



55 

 

sprowadzane często z odległych kierunków. To z kolei rodzi kolejne problemy
6
. Koncentracja 

złóż surowców energetycznych występuje jedynie na kilku obszarach geograficznych
7
.  

Szczególna uwaga dotycząca energetycznego aspektu bezpieczeństwa wynika z faktu, 

że energia jest produktem, który musi być dostępny w sposób ciągły, również w czasie 

kryzysów politycznych oraz gospodarczych. Eksporterami najważniejszych surowców 

energetycznych są państwa, które są położone w regionach politycznie i militarnie 

niestabilnych
8
.  

Oceny stanu bezpieczeństwa energetycznego państwa dokonuje się na podstawie takich 

czynników jak: poziom zrównoważenia popytu i podaży na paliwa oraz energię, stopień 

zróżnicowanej i zrównoważonej struktury nośników energii, stopień zdywersyfikowania 

źródeł dostaw przy akceptowanym poziomie szacowanych kosztów i prognozowanych 

potrzebach, wysoka sprawność i stan techniczny obiektów energetycznych, systemów 

transportu, przesyłu, dystrybucji energii i paliw, stan zapasów paliwa w ilości gwarantującej 

utrzymanie nieprzerwanych dostaw do odbiorców
9
.  

W przypadku Polski, przystosowanie polskich norm prawnych dotyczy głównie: 

planowania przestrzennego, wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego, ochrony 

środowiska naturalnego, kwestii elektroenergetycznych takich jak odbiór, przyłączenie, 

sprzedaż prądu. Wśród barier edukacyjnych wskazać można na niewystarczające nauczanie  

w kwestii odnawialnych źródeł energii, brak programów szkoleniowych skierowanych do 

inżynierów, architektów, a wśród ludności brak wystarczającej wiedzy o zmniejszających się 

zasobach ropy czy węgla. Pojawiają się także bariery informacyjne dotyczące braku dostępu 

do informacji o rozplanowaniu potencjału energetycznego odnawialnych źródeł energii 

możliwego do wykorzystania, zbyt małe informowanie o korzyściach społecznych  

i ekonomicznych związanych z realizacją inwestycji z wykorzystaniem tego rodzaju energii. 

Również bariery techniczne, takie jak trudności w planowaniu oraz przewidywaniu mocy   

i wielkości produkcji energii wiatrowej w zależności od warunków pogodowych są 

utrudnieniem. Dodatkowo konieczna jest znaczna rozbudowa systemu elektroenergetycznego 

                                                 
6
 M. Lasoń, Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych, [w:] Między kryzysem a współpracą gospodarczą, 

dz. cyt., s. 27-28. 
7
 R. Nogaj, Procesy globalizacyjne w sektorze energetycznym, [w:] Problemy współczesnej polityki zarządzania 

Tom II,  red. M. Matejun, S. Lachiewicz, Łódź 2007, s. 50. 
8
 M. Kaźmierczak, Identyfikacja bezpieczeństwa energetycznego, [w:] Zarys ekonomiki bezpieczeństwa,  

red. J. Płaczek, Warszawa 2009, s. 213. 
9
 Tamże, s. 218-219.  
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w rejonach preferencyjnych warunków pogodowych, co nie pozostaje obojętne względem 

krajobrazu
10

.  

Obecnie kraje Unii Europejskiej ze względu na dostępność gazu można podzielić  

na trzy grupy. W pierwszej, charakteryzującej się najwyższym stopniem uzależnienia od gazu 

rosyjskiego (wynosi od 60 do 100 %), są takie kraje jak: Łotwa, Litwa, Estonia, Słowacja, 

Bułgaria, Czechy, Węgry, Polska, Grecja, Słowenia, Finlandia, Austria. W drugiej grupie,  

o średnim stopniu uzależnienia (poniżej 50 %) od rosyjskiego gazu znajdują się takie kraje 

jak: Francja, Niemcy, Włochy. W ostatniej grupie trzeciej uzależnienie od importu 

rosyjskiego gazu (poniżej 10 %) to takie kraje jak Szwecja, Hiszpania, Wielka Brytania, 

Holandia, Portugalia, Irlandia
11

. 

Przez najbliższe lata strategicznym paliwem dla elektrowni systemowych może być 

tylko węgiel
12

. Wskazać można na kilka prawdopodobnych scenariuszy dotyczących rozwoju 

technologii Polski. Jednym z nich jest zachowawczy, który charakteryzuje się brakiem 

stabilnej polityki energetycznej oraz długoterminowych decyzji, niskim wzrostem PKB, 

popytem na energię elektryczną na stałym poziomie, niepewnością regulacyjną, odsunięciem 

w czasie inwestycji. Krajowy (podejście narodowe) charakteryzuje się koncentracją działań 

na niezależności energetycznej i krajowych kopalnych źródłach energii. Cechami 

charakterystycznymi są: umiarkowany wzrost PKB, stały wzrost popytu na energię 

elektryczną, a także stabilne warunki inwestycyjne. Scenariusz zielony odnosi się do 

preferowanych rozwiązań sprzyjających rozwojowi odnawialnych źródeł energii, 

umiarkowanym wzrostem PKB, stałym wzrostem popytu na energię elektryczną oraz 

akceptowanie przez społeczeństwo odnawialnych źródeł energii. Scenariusz innowacyjny 

cechuje się wysokim wzrostem PKB, wzrostem popytu na energię elektryczną, intensywnym 

rozwojem innowacji nowych technologii wytwarzania, spadkiem cen inwestycji  

w „fotowoltanikę”, magazynowaniem energii oraz pozyskiwaniem gazu łupkowego
13

.  

Dla Polski brane są pod uwagę trzy możliwe scenariusze bezpieczeństwa 

energetycznego. Pierwszy to scenariusz bezpieczeństwa węglowego, w którym zakłada się 

utrzymanie dominacji węgla w bilansie energetycznym. Kolejny z nich przewiduje 

                                                 
10

 B. Skubiak, Rola samorządów w przezwyciężaniu barier rozwoju odnawialnych źródeł energii, [w:] Trendy  

i wyzwania zrównoważonego rozwoju, red. B. Kryk, Szczecin 2011, s. 285-288. 
11

A. Pach-Gurgul,  Jednolity rynek energii elektrycznej Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa 

energetycznego Polski, Warszawa 2012, s. 74-75.  
12

 B. Zaporowski, Koszty wytwarzania energii elektrycznej dla perspektywistycznych technologii wytwórczych 

polskiej elektroenergetyki, http://www.meeri.pl/Wydawnictwa/PE154/4-03-zaporowski.pdf  (dostęp 27.08.2015). 
13

Scenariusze rozwoju technologii na polskim rynku energii do 2050 roku, 
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57 

 

wykorzystywanie zróżnicowanych źródeł energii (gazu i odnawialnych źródeł energii). 

Ostatni z nich to scenariusz równorzędnego traktowania wszystkich źródeł energii
14

. 

Istniejące bloki energetyczne powinny ulec: kompleksowej ocenie stanu technicznego, 

przedłużeniu trwałości elementów najbardziej wyczerpanych lub ich wymianie. W celu 

wydłużenia czasu pracy bloków, limit ich pracy zależeć będzie od: poprawnego wykonania 

modernizacji, warunków pracy, bieżącego utrzymania technicznego oraz standardów 

technicznych regulujących ocenę stanu urządzeń
15

.  

Coraz częściej w Polsce zaczynają powstawać elektrownie oparte o odnawialne źródła 

energii. W dużym jednak stopniu takie inwestycje uzależnione są od warunków pogodowych, 

a także od opinii lokalnej społeczności. W przypadku elektrowni wiatrowych wskazuje się, iż 

mogą one wpływać na lokalny klimat. Większe skupiska wiatraków mogą być przyczyną 

zmniejszenia prędkości wiatru. Niektórzy oceniają, że bardzo duże ilości energii generowane 

przez elektrownie wiatrowe mogą wpływać na klimat w skali kontynentalnej, ale mają 

minimalny wpływ na zmiany temperatury. Ludzie mieszkający w pobliżu wiatraków mogą się 

skarżyć na światła ostrzegawcze migające nocą oraz błyski słoneczne odbijające się od łopat 

wiatraków w dzień. Nowoczesne turbiny wiatrowe wykonywane są z materiałów matowych 

minimalizujących odbijanie światła słonecznego
16

. Problemem jest też wielkość zajmowanej 

powierzchni przez farmę wiatrową
17

. Dla energetyki wiatrowej najlepszymi obszarami są: 

wybrzeże środkowo-zachodniej Polski i tereny górskie. Największą wietrznością 

charakteryzują się województwa: lubuskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, 

podlaskie i podkarpackie
18

. Ponadto w Polsce od dawna zainteresowanie budziły elektrownie 

wodne. Pierwsze tego typu elektrownie powstały w XIX wieku. W okresie międzywojennym 

było 6500 elektrowni, w 1954 roku nastąpił spadek do 6330. Obecnie jest około  

400 elektrowni
19

.  

Polska współpracuje w dziedzinie energii z wieloma krajami m.in. z Hiszpanią. 

Polaków interesuje transfer technologii, wspólna produkcja urządzeń, działalność naukowo-
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17

 Wymyślone i prawdziwe wady elektrowni wiatrowych, http://archive-pl-2013.com/pl/e/2013-11-21_3202319-

titles_13/ENEA-Operator-Operator-Systemu-Dystrybucyjnego-Blog/ (dostęp 24.04.2016).  
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 A. Sambor, Z. Piec, Wykorzystanie energii wód – doświadczenie z eksploatacji małej elektrowni wodnej, 

http://elektroenergetyka.pl/upload/file/2010/10/elektroenergetyka_nr_10_10_e1.pdf (dostęp 13.05.2016). 



58 

 

badawcza na rzecz wzrostu efektywności energetycznej
20

. Współpraca polsko-hiszpańska jest 

przykładem liberalizacji europejskiego rynku energii
21

. Istotne jest, aby odbiorca płacił jak 

najmniej za rosnący udział odnawialnych źródeł w energetyce
22

. Ważne miejsce zajmują także 

kwestie związane z gazem łupkowym
23

. Polska musi skutecznie konkurować z państwami 

gdzie energia jest tańsza
24

.  

W Polsce zaczęto rozwijać produkcję kolektorów słonecznych, których odbiorcami są 

m.in.: Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Austria, Włochy, Szwecja, Finlandia, Czechy oraz 

Słowacja. Ministerstwo Środowiska uruchomiło program „Akcelerator Zielonych 

Technologii” promujący eksport polskich technologii produktów w zakresie ochrony 

środowiska. Promocja możliwa jest przez prezentację technologii w katalogu najlepszych 

polskich technologii oraz wsparcie w zakresie finansowania rozwoju firmy
25

. W Polsce 

istnieją dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego
26

. Podobnie jak 

w przypadku energii geotermalnej, dla której najlepszymi terenami są północno-zachodnia, 

środkowa i południowa Polska
27

.   

Polski sektor energetyczny wciąż jednak charakteryzuje się m.in.: niską efektywnością 

wykorzystywanej energii, niezbyt dobrze działającą legislacją, słabą dywersyfikacją źródeł  

i paliw (dominująca rola węgla), wysoką emisyjnością gospodarki, wciąż za małym udziałem 

energii odnawialnej
28

.  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działa od 1 lipca 1989 

roku. Jest instytucją realizującą politykę ekologiczną państwa, finansującą przedsięwzięcia  

w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jego celem jest wspieranie inwestycji 

ekologicznych o znaczeniu ogólnopolskim i ponadregionalnym. Środki finansowe są 

przeznaczane na działania z zakresu: ochrony powietrza, ochrony wód i gospodarki wodnej, 

ochrony powierzchni Ziemi, ochrony przyrody i krajobrazu, geologii i górnictwa, edukacji 
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ekologicznej, Państwowy Monitoring Środowiska, Programów międzydziedzinowych, 

nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, ekspertyz i prac badawczych. O środki finansowe  

z Narodowego Funduszu mogą się ubiegać: jednostki samorządu terytorialnego, 

przedsiębiorstwa, instytucje i urzędy, szkoły wyższe i uczelnie, organizacje pozarządowe, 

administracja państwowa, a także osoby fizyczne. Finansowanie projektów odbywa się   

w ramach programów priorytetowych: OZE I, OZE II, OZE III, Geotermia (energetyczne 

wykorzystanie zasobów geotermalnych), działania z Programu Operacyjnego Infrastruktury 

i Środowiska 9.4., 9.5., 9.6., 10.3. Celem działania 9.4. jest wzrost produkcji energii 

elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. Beneficjentami mogą być: przedsiębiorcy, 

jednostki samorządu terytorialnego, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach 

realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, kościoły i związki 

wyznaniowe. Przykładowymi rodzajami projektów są: budowa farm wiatrowych, budowa 

elektrowni wodnych o mocy do 10 MW, budowa elektrowni biogazowych lub na biomasę, 

budowa elektrowni geotermalnej, instalacje kolektorów słonecznych. Działanie 9.5. jest 

skierowane wyłącznie do przedsiębiorców, którzy planują wykorzystać OZE do produkcji 

biopaliw, wsparcie w postaci dotacji. Działanie 9.6. dotyczy sieci ułatwiających odbiór energii 

ze źródeł odnawialnych, celem jest ułatwienie rozwoju energii odnawialnej przez budowę 

sieci umożliwiających odbiór energii elektrycznej z OZE. Działanie 10.3. jest skierowane 

wyłącznie do przedsiębiorców inwestujących w budowę nowoczesnych linii 

technologicznych wytwarzających urządzenia wykorzystywane do produkcji energii 

elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych, biokomponentów i biopaliw. Projekty dotyczą 

budowy zakładów do produkcji urządzeń do wytwarzania: energii elektrycznej z wiatru, 

wody, małych elektrowni wodnych, biomasy, biogazu, energii geotermalnej, słonecznej, 

energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji przy wykorzystywaniu wyłącznie biomasy lub 

energii geotermalnej, biokomponentów i biopaliw ciekłych stanowiących samoistne paliwa, 

budowa zakładów do produkcji biokomponentów
29

.  

Wśród rekomendacji dla Polski w kwestii problemów polityki i bezpieczeństwa 

energetycznego wskazuje się na powołanie instytucji odpowiedzialnej za realizację                            

i przedstawienie polityki energetycznej, powołanie instytucji odpowiedzialnej za strategiczne 

planowanie w ramach sektora energetycznego, powołanie ministerstwa energetyki i rozwoju 

zrównoważonego, popieranie procesu legislacyjnego, popieranie procesu decyzyjnego                      

w strategicznych sektorach gospodarki, wdrożenie racjonalnego systemu wsparcia dla 
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odnawialnych źródeł energii zgodny z krajowym potencjałem, rozwój i modernizacja 

infrastruktury przesyłowej, przygotowanie infrastruktury przesyłowej do rozwoju źródeł 

rozproszonych, wsparcie dla realizacji programu modernizacji bloków energetycznych  

w Polsce, wsparcie dla zastępowania starych bloków energetycznych nowymi, przygotowanie 

projektów przekształceń sektora węglowego oraz zwiększenie nakładów na naukę i rozwój 

nowych technologii energetycznych
30

. Dzięki tym działaniom Polska może mieć szansę na 

zapewnienie sobie bezpieczeństwa energetycznego.  
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Streszczenie: We współczesnym świecie coraz istotniejsze staje się zapewnienie poczucia 

bezpieczeństwa energetycznego. Polska przez wiele lat opierała swoją gospodarkę o węgiel. 

Współcześnie zaczyna się odchodzić od tradycyjnych surowców energetycznych ze względu 

na zmniejszanie się ich zasobów i degradację środowiska. Z tego względu następuje rozwój 

odnawialnych źródeł energii, które są niewyczerpalne oraz przyjazne środowisku.  

Dywersyfikacja źródeł zapewnia wzrost bezpieczeństwa energetycznego.   

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, elektrownia, energetyka, surowce, zasoby. 

 

Polish energy security in the past and today 

Abstract: In the modern world it is becoming increasingly important to a sense of energy 

security. Poland for many years based its economy on coal. Today begins to move away from 

traditional energy sources due to the decline in their resource and environmental degradation. 

Because it is the development of renewable energy sources that are inexhaustible and 

environmentally friendly. Diversification of sources provides increase energy security.  

Keywords: safety, power, energy, raw materials, resources. 
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Beata Łączyńska 

 

BIORÓŻNORODNOŚĆ.   

SZANSA CZY ZAGROŻENIE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE?  

 

 

Bioróżnorodność – definicja  

Mianem bioróżnorodności określamy całe bogactwo form życia występujących  

na Ziemi, we wszystkich ekosystemach: morskich, lądowych, wodnych oraz w zespołach 

ekologicznych, do których należą organizmy żywe. Zwykle bioróżnorodność rozpatrujemy na 

trzech poziomach, jako bioróżnorodność: gatunkową, ekologiczną i genetyczną. Poprzez 

bioróżnorodność gatunkową zwykło się rozumieć rozmaitość, zróżnicowanie bogactwa 

gatunków występujących na Ziemi. Różnorodność ekologiczna nazywana także 

różnorodnością ekosystemową lub biogeograficzną odnosi się zarówno do wielkiej 

rozmaitości typów ekosystemów, zróżnicowania siedlisk i procesów ekologicznych, jak i do 

rozmieszczenia i zasięgu gatunków (aspektu biogeograficznego różnorodności) oraz funkcji  

i roli gatunków kluczowych w ekosystemach
1
. Natomiast bioróżnorodność genetyczna jest 

zróżnicowaniem odnoszącym się do populacji, a dokładnie zachodzących wewnątrz  

niej interakcji. Dotychczas najwyższą różnorodność genetyczną zaobserwowano wśród 

organizmów morskich. W przeciwieństwie do organizmów lądowych i słodkowodnych mają 

one znacznie większy zasięg występowania, jak i poruszania się, co bez wątpienia może 

wiązać się z ich wyższą różnorodnością.  

Bioróżnorodność zdaje się wyrażać cały dynamizm przyrody żywej. Geny danego 

gatunku zmieniają się w czasie ewolucji na skutek oddziaływań selekcyjnych ze strony 

środowiska naturalnego i działania człowieka. Liczba oraz występowanie poszczególnych 

gatunków w ekosystemach zależą od czynników fizycznych i biotycznych. Natomiast 

najważniejszym elementem bioróżnorodności jest różnorodność gatunkowa, która często 

bywa utożsamiana ze zróżnicowaniem ekologicznym. Określenie gatunkowej różnorodności 

rozpoczyna się natomiast od klasyfikacji systematycznej.  

 

 

                                                 
1
 J.L. Harper, D.L. Hawksworth, Biodiversity: measurement and estimation, ,,Philosophical Transactions of the 

Royal Society B” 1994, nr 345, s. 6. 
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Znaczenie bioróżnorodności  

Zachowanie i utrzymanie bioróżnorodności jest niezwykle ważne. Bioróżnorodność jest 

najcenniejszym zasobem, który jest kluczowy w utrzymaniu świata, niestety pozostaje 

najmniej doceniany.
2
 Gwałtowny spadek różnorodności biologicznej gatunków, ekosystemów 

i różnorodności genetycznej, to jeden z głównych problemów i największych wyzwań  

XXI wieku. Za zachowaniem różnorodności biologicznej przemawia wiele powodów 

praktycznych, jak korzyści wiążące się z pozyskiwaniem żywności, medycyną i innymi 

materiałami, czy też usługi środowiskowe świadczone przez naturalne ekosystemy. Zatem 

degradacja ekosystemów i utrata różnorodności biologicznej wywołuje poważne 

konsekwencje środowiskowe, gospodarcze i społeczne
3
. Wśród nich możemy wymienić utratę 

obszarów bagiennych, która wiąże się z ograniczeniem funkcji ekosystemów, takich jak: 

zapobieganie powodziom, możliwości oczyszczania wód i akumulacji dwutlenku węgla,  

czy tez ograniczenie funkcji rekreacyjnej i walorów estetycznych krajobrazu. Tym samym 

istnieje silna potrzeba ochrony, odbudowy i właściwego zarządzania istniejącymi dobrami. 

Natomiast tradycyjne podejście do ochrony przyrody obejmuje szereg zaleceń i nakazów 

dotyczących zrównoważonego wykorzystania zasobów. Aby uchronić je przed dalszą 

degradacją i zachować bioróżnorodność należy wcielać w życie różne strategie ochrony 

naturalnych bogactw oferowanych nam przez środowisko.  

 

Zagrożenia dla bioróżnorodności  

Wśród czynników zagrażających bioróżnorodności należy wymienić zmianę siedlisk. 

Wpływ na to mają zarówno postępująca urbanizacja, jak i intensyfikacja rolnictwa. Wiąże się 

to ze zniszczeniem naturalnych siedlisk występowania określonych gatunków roślin  

i zwierząt. Ponadto obecnie obserwowane globalne zmiany klimatu sprawiają, że wiele 

gatunków nie jest w stanie zaadoptować się do zmieniających się warunków środowiska.  

Na skutek zmian klimatycznych stwierdzono zmiany w rozmieszczeniu gatunków, wielkości 

populacji, czasie trwania reprodukcji (skrócenie), jak również przypadki migracji  

i zwiększenia częstotliwości gradacji szkodników i chorób. Nadmierna eksploatacja pewnych 

gatunków roślin i zwierząt, na przykład ryb jesiotrowatych, w ich naturalnym środowisku 

                                                 
2
 E.O. Wilson, Diversity of life, ,,W. W. Norton & Company, Inc.” 1992, s. 424. 

3
 P. Balvanera, A.B. Pfisterer, N. Buchmann, J.S. He, T. Nakashizuka, D. Raffaelli,  B. Schmid,  Quantifying the 

evidence for biodiversity effects on ecosystem functioning and services, ,,Ecology Letters’’ 2006/9, s. 1147;  

D.U. Hooper, F.S. Chapin, J.J. Ewel, A. Hector, P. Inchauti, S. Lavorel, J.H. Lawton, D.M. Lodge, M. Loreau,  

S. Naeem, B. Schmid, H. Setala, A. Symstad, J. Vandermeer, D.A. Wardle, Effects of biodiversity on ecosystem 

functioning: a consensus of current knowledge, ,, Ecological Monographs” 2005, nr 75, s. 5. 
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występowania sprawiła, że ryby te zostały wpisane do Czerwonej Księgi Gatunków 

Zagrożonych Wyginięciem
4
. Nadmierna eksploatacja rybacka tychże ryb nie dość, że 

powoduje zmniejszenie ich liczebności, to również poważnie wpływa na strukturę wiekową 

populacji. Usunięcie z niej osobników w wieku reprodukcyjnym powoduje zwiększony udział 

osobników w wieku przed i poreprodukcyjnym. Tym samym populacja ta przez pewien okres 

czasu nie będzie mogła przystąpić do tarła, wskutek czego może dojść nawet do jej 

całkowitego zaniku. Kolejnym czynnikiem w sposób negatywny oddziaływującym na 

bioróżnorodność jest skażenie gleb, powietrza atmosferycznego i wód. Wskutek 

rozwijającego się przemysłu do wód będących naturalnym siedliskiem występowania 

jesiotrów, jak i innych gatunków ryb oraz organizmów wodnych dostają się substancje 

toksyczne zmieniające właściwości wody, głównie pH i zasolenie. Ponadto źródłem 

zanieczyszczeń jest transport, rolnictwo, gospodarstwa domowe oraz eksploatacja złóż  

i transport ropy naftowej. Natomiast wprowadzenie do funkcjonalnych ekosystemów 

gatunków obcych (pochodzących z innych rejonów geograficznych) powoduje wypieranie 

gatunków rodzimych. Współcześnie jest to jedno z najpoważniejszych zagrożeń 

bioróżnorodności. To zjawisko o zasięgu globalnym nasila się wraz z rozwojem akwakultury, 

transportu i handlu międzynarodowego.  

 

Bioróżnorodność ryb  

Ryby bywają uznawane za wskaźniki w ocenie bioróżnorodności środowiska wodnego, 

jak również stanowią najbardziej zróżnicowaną grupę kręgowców. To one m.in. wywierają 

znaczący wpływ na dystrybucje, jak i bogactwo innych organizmów występujących  

w wodach. Dotychczas przeprowadzone badania w zakresie oceny różnorodności ryb 

słodkowodnych pochodzących z różnych rejonów świata wskazują, iż to właśnie w tej grupie 

organizmów największy odsetek ryb zagrożony jest wyginięciem. Tym samym zanikająca 

fauna potrzebuje specjalnych programów ochronnych
5
. Na podstawie prowadzonych badań 

stwierdzono, że 20 % gatunków ryb słodkowodnych świata, czyli około 1 800 gatunków 

wymarło lub znajduje się na granicy bezpowrotnego wymarcia. Bezpośrednimi przyczynami 

notowanego stanu jest: zmniejszenie ilości siedlisk zajmowanych przez ryby słodkowodne, 

postępujące zanieczyszczenie wód, wprowadzanie gatunków obcych oraz nadmierna 

eksploatacja rybacka w celach komercyjnych. Zmniejszenie liczebności naturalnych populacji 

                                                 
4
 M.O. Gessner, Ch.M. Swan, Ch.K. Dang, B.G. McKie, R.D. Bardgett, D.H. Wall, S. Hätenschwiler, Diversity 

meets decomposition, ,,Trends in Ecology and  Evolution” 2010, nr 25, s. 374. 
5
 J.R. Duncan, J.L. Lockwood,  Extinction in a field of bullets: a search for causes in the decline of the world’s 

freshwater fishes,  ,,Biological Conservation” 2001, nr 102, s.  98. 
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ryb jest zazwyczaj wynikiem długotrwałego działania więcej, niż jednego z wyżej 

wymienionych czynników. Obecnie utrata różnorodności biologicznej przez ekosystemy 

,,słodkowodne” w głównej mierze jest efektem działalności człowieka
6
. Ponadto znajduje się 

ona w znacznie gorszej kondycji aniżeli lasy, użytki zielone lub obszary przybrzeżne.  

Jednym z programów na rzecz utrzymania różnorodności biologicznej ekosystemów 

wód śródlądowych jest program zatwierdzony na czwartym posiedzeniu Konwencji  

w sprawie utrzymania różnorodności biologicznej. Program ten odnosi się do oceny stanu 

różnorodności biologicznej wód śródlądowych, jak również do identyfikacji możliwości 

ochrony i zrównoważonego użytkowania.  

 

Introdukcja jako czynnik wpływający na bioróżnorodność  

Z zagadnieniem bioróżnorodności wiąże się również termin introdukcji. Introdukcja jest 

to wprowadzenie nie rodzimego gatunku pochodzącego z innego obszaru geograficznego, 

jako nowego elementu do danej biocenozy, często w odmienne warunki klimatyczne, na 

skutek likwidacji przez człowieka barier naturalnych oddzielających gatunki. Introdukcja 

może być zarówno celowa, świadoma, jak i przypadkowa – niezamierzona, która ma miejsce 

wówczas, gdy mówimy o tzw. przypadkowym ,,zawleczeniu” jakiegoś nowego gatunku poza 

jego naturalny zasięg geograficzny. Głównym celem przyświecającym świadomej introdukcji 

jest przeniesienie żywego organizmu/gatunku dla osiągnięcia jakiegoś celu, na przykład 

ochrony gatunku, zwiększenia produkcji żywności, w celach rekreacyjnych lub do zwalczania  

szkodników, takich jak komary i ,,chwasty” wodne.   

Na ogół introdukcja ma niekorzystny wpływ na środowisko. W jej wyniku zostają 

przełamane przez człowieka naturalne bariery izolujące gatunki. W nowym środowisku 

introdukowany gatunek nie ma naturalnych wrogów, co może powodować nadmierny wzrost 

jego liczebności, jednak zakłócenie naturalnej równowagi występującej w biocenozie, 

powoduje zagrożenie dla rodzimych gatunków. Wprowadzenie obcych gatunków poza 

wyginięciem gatunków rodzimych ryb, powoduje również zmniejszenie liczby występujących 

w tych zbiornikach bezkręgowców, hybrydyzację z lokalnymi gatunkami
7
, zawleczenie 

obcych pasożytów i wzrost eutrofizacji
8
.  

                                                 
6
 M. Dynesius, C. Nilsson, Fragmentation and flow regulation of river systems in the northern third of the world, 

,,Science” 1994, nr 266, s. 753. 
7
 D.R. Ayers, D. Garcia-Rossi, H.G. Davis, D.R. Strong, Extent and degree of hybridization between exotic 

(Spartina alterniflora) and native (S. foliosa) cordgrass (Poaceae) in California, USA determined by random 

amplified polymorphic DNA (RAPDS), “Molecular Ecology” 1999, nr 8, s. 1181. 
8
 A. Witkowski, Inboduced fish species in Poland: pros and cons, “Archives of Polish Fisheries” 1996, nr 4(1),  

s. 103. 
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Z uwagi na trudne do przewidzenia skutki pojawienia się w naszych wodach gatunków 

obcych ważne jest, aby nieustannie monitorować ich ekspansję oraz znać aktualne miejsce, 

jakie zajmują w lokalnych biocenozach. Jak już wspomniano gatunki te mogą wchodzić  

w zależności z lokalnymi organizmami lub z innymi gatunkami inwazyjnymi
9
.  

 

Introdukowane gatunki ryb  

Wśród gatunków introdukowanych do wód Polski należy wymienić pstrąga źródlanego. 

Został on wprowadzony do naturalnych akwenów wodnych, w których występował nasz 

rodzimy pstrąg potokowy. Pojawienie się pstrąga źródlanego w wodach ,,należących”  

do pstrąga potokowego spowodowało zmniejszenie liczebności gatunku rodzimego. Obecnie 

żyjące obok siebie, dwa wyżej wspomniane gatunki, odbywają tarło w tym samym czasie, 

przez co często wchodzą w interakcje rozrodcze. Natomiast powstałe w wyniku ich 

skrzyżowania potomstwo jest bezpłodne.  

Wprowadzenie do polskich jezior gatunków roślinożernych, takich jak amur biały, 

miało na celu oczyszczenie zbiorników wodnych z nadmiaru roślinności. Jednakże pojawienie 

się tego azjatyckiego gatunku w naszych wodach spowodowało znaczne zmniejszenie ilości 

roślinności (miękkiej i twardej), wśród której wiele gatunków ryb odbywało tarło. Ponadto 

wraz z zanikiem tych roślin zniknęły też miejsca wychowu form młodocianych wielu 

gatunków ryb, jak również miejsca żerowania ryb fitofilnych. Postępujące wraz z zanikiem 

roślinności obniżenie zawartości tlenu w wodach wywołało masowe śnięcia gatunków ryb 

wrażliwych na jego niedobór. Ponadto amury z racji swojej budowy anatomicznej (krótki 

przewód pokarmowy i brak żołądka) wydalają odchody nadzwyczaj bogate w azot i fosfor, 

które prowadzą do przeżyźnienia wód
10

. Wprowadzenie tego gatunku do naszych wód 

wywołało odwrotny skutek do oczekiwanego. W bardzo krótkim czasie doszło do 

wyjałowienia jezior, jak też do zmniejszenia liczebności ptactwa wodnego wokół zbiorników, 

w których występują amury
11

. W niektórych jeziorach Wielkopolski kilka lat po 

wprowadzeniu amura, obniżeniu uległy połowy sandacza, szczupaka, lina, leszcza, płoci, 

krąpia oraz okonia. Stwierdzono także wyraźne zubożenie awifauny jezior, do których 

wprowadzono amura. Ponadto gatunki takie jak łyska czy łabędź, żywiące się miękką 

                                                 
9
 J. Kostrzewa, M. Grabowski, G. Ziebą, New invasive fish species in polish water, “Archives of Polish 

Fisheries” 2004, nr 12(2), s. 30. 
10

 J. Kolendowicz, T. Zalewski, Wędkarstwo gruntowe, Warszawa 2007, s. 107. 
11

 E. Bobeł, W. Król, Gatunki obce w Polsce, Baza danych Instytutu Ochrony Przyrody, 2011, 

http://www.iop.krakow.pl/ias/Baza.aspx (dostęp 10.07.2016.) 

http://www.iop.krakow.pl/ias/Baza.aspx


68 

 

roślinnością, na skutek zmian wywołanych przez amury opuściły te zbiorniki i przeniosły się 

nad inne, wolne od tego gatunku ryb
12

.  

Czebaczek amurski, którego naturalnym terenem występowania są rejony 

wschodnioazjatyckie, to kolejny gatunek inwazyjny introdukowany do wód Polski w skutek 

przypadkowego ,,wsiedlenia” wraz z narybkiem karpia. Gatunek ten jest bardzo odporny na 

niekorzystne warunki środowiska i bardzo szybko się rozmnaża, a po upływie roku osiąga już 

dojrzałość płciową. Czebaczek amurski o pokarm konkuruje z naszymi rodzimymi rybami 

karpiowatymi i powoduje ich wyparcie. W związku z czym jest dużym zagrożeniem dla 

naszej ichtiofauny.  

Introdukcja karasia srebrzystego (Carassius auratus gibelio) do wód Polski wraz  

z karpiem hodowlanym zakończyła się zmniejszeniem pogłowia karasia złocistego (Carassius 

carassius) w jego naturalnych siedliskach występowania lub też niekontrolowanym 

krzyżowaniem się między sobą tych dwóch gatunków. Karaś srebrzysty naturalnie 

występujący w wodach Japonii i Chin wykazuje znacznie większą odporność na niekorzystne 

warunki środowiska, a w tym na niedobór tlenu w porównaniu do rodzimego karasia 

złocistego. Ponadto gatunek ten potrafi żerować na twardym, kamienistym dnie i wykazuje 

nietypowy sposób rozmnażania. W populacji karasia srebrzystego występują jedynie samice, 

które przystępują do tarła z samcami innych gatunków z rodziny karpiowatych. Samiec 

polewa ikrę samicy karasia nasieniem. Następnie plemnik wnika do jaja, które zostaje 

pobudzone do rozwoju
13

. Pominięty zostaje natomiast aspekt zapłodnienia. Powstający 

organizm jest gynogenotem, a cały jego materiał genetyczny pochodzi od matki. Taki sposób 

rozmnażania płciowego nazywany jest gynogenezą
14

.  

Wszystkie te gatunki swój wyjątkowy sukces kolonizacyjny zawdzięczają efektywnej 

strategii rozrodczej. Ikra jest u nich składana w gniazdach, (opiekę nad nią sprawuje samiec, 

jak również mają długi okres rozrodczy), stwierdzono też oportunistyczną strategię żerowania 

oraz wyjątkową wytrzymałość na trudne warunki środowiskowe, np. deficyty tlenowe.  
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J. Grabowska, A. Witkowski, J. Kotusz, Inwazyjne gatunki ryb w polskich wodach-zagrożenie dla rodzimej 

ichtiofauny, ,,Użytkownik rybacki – nowa rzeczywistość’’,  PZW 2008, s. 92. 
13

 W. Sobota, Karasie, ,,Wędkarz Polski’’ 1999, nr 1(95),  s. 75. 
14

 M. Łuczyński, K.  Ocalewicz, Biotechnologia a gospodarka wędkarska – banki nasienia i androgeneza jako 

narzędzia ochrony i odnowy cennych stad i zagrożonych gatunków ryb, „Scientific Annual of the Polish Angling 

Association” 2008, nr 21, s. 7. 
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Podsumowanie  

Współczesna bioróżnorodność ze względu na swój wielowymiarowy charakter  

i szeroki zakres, rozumiana jest, jako bogactwo form życia wraz z całą ich zmiennością na 

poziomie genów, gatunków i ekosystemów. Jest ona najcenniejszym zasobem, który 

powinniśmy się nauczyć w pełni doceniać. Celowe lub przypadkowe działania człowieka 

mogą stać się przyczyną niepożądanego zubożenia bioróżnorodności. Jego krótkowzroczne 

postrzeganie może doprowadzić do nieodwracalnych w skutkach zmian w środowisku 

naturalnym. Niezależnie od badanego układu, utrata jego różnorodności biologicznej 

odcisnęłaby się negatywnym piętnem na właściwościach owego systemu
15

.   
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Streszczenie: Bioróżnorodność to rozmaitość form życia wraz z całą ich zmiennością na 

poziomie genów, gatunków i ekosystemów rozpatrywana w skali całej kuli ziemskiej lub też 

jej określonych obszarów geograficznych. Bioróżnorodność to nasze największe bogactwo. 

Istnieje jednak szereg czynników poważnie jej zagrażających. W związku z tym należy 

wprowadzać  programy ochronne naturalnych bogactw oferowanych przez środowisko. 

Słowa kluczowe: bioróżnorodność, gatunki, introdukcja, ochrona, ryby. 
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Modern biodiversity – an opportunity or danger? 

Summary: Biodiversity is the variety of life forms along with their variability of genes, 

species and ecosystems considered across the globe or its specific geographical areas. 

Biodiversity is our greatest wealth. However there are number of factors that case seriously 

damage for it. Therefore programs for protecting natural environments should be introduced. 

Keywords: biodiversity, species, introduction, protection, fish. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II 

 

POLITYKA I PAŃSTWO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

Wojciech Fabiszewski 

 

JAK MEDIA ZMIENIAJĄ POLITYKĘ? 

 

 

Media nazywane są przez wielu badaczy, publicystów „czwartą władzą”. Warto 

zastanowić się czy naprawdę zasługują one na takie określenie. To, że media zmieniają 

politykę nie ulega wątpliwości, ich wpływ na wyniki wyborów również jest istotny.  

Jak wielki wpływ na społeczeństwo mają media masowe dobitnie pokazał film dokumentalny 

Czeski Sen, w którym dwaj studenci poprzez sprawną kampanię medialną wykreowali 

nieistniejący supermarket, na którego otwarcie przyszły tysiące ludzi. W niniejszym artykule 

autor zastanawia się nie czy, a w jaki sposób wpływają one na politykę i polityków.  

Jak pokazały badania Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego  

– społeczeństwo swoją wiedzę na tematy polityczne czerpie właśnie z mediów, głównie  

z telewizji i prasy, nieco rzadziej z radia i Internetu
1
. To nowe medium nie zostało jeszcze 

chyba w wystarczającym stopniu docenione przez polityków i ich organizacje.  

Termin „czwarta władza” jest obecnie spopularyzowany w społeczeństwie. Jako 

pierwszy tego terminu użył E. Burke, który w jednym z wystąpień z lat 80. XVIII w. zwrócił 

się do dziennikarzy zasiadających na ławach prasowych „wy jesteście czwartą władzą  

w królestwie”. Powyższe stwierdzenie wydaje się jednak nieaktualne ponieważ podział 

społeczeństwa na stany stracił na znaczeniu, a obecna rola mediów w demokratycznych 

krajach powinna skupić się na kontroli władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. 

Jednakże biorąc pod uwagę powszechność mediów i ich wpływ na współczesne 

społeczeństwo można dojść do wniosku, że to one obecnie posiadają faktyczną władzę, gdyż 

mają znacznie większy wpływ na kształtowanie opinii i nastrojów społecznych niż 

reprezentacja parlamentarna. Taki stan rzeczy potwierdza wagę kampanii wyborczej 

w mediach i jej wymierny udział w sukcesie lub porażce polityka. Jak ważną rolę odgrywają 

media świadczy również fakt zapewnienia komitetom wyborczym darmowego czasu 

antenowego w telewizji publicznej i radiu
2
.  

Na początek warto przyjrzeć się temu jak zmieniają się same media w Polsce. Upadek 

poprzedniego ustroju wraz z monopolem na rynku mediów pozwolił na powstanie 

                                                 
1
 Relacja z seminarium OAP UW pt. "Internet w kampanii wyborczej" (z cyklu "Komentarze politologiczne"), 

http://www.oapuw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=211%3Aqinternet-w-kampanii-

wyborczejq&catid=3%3Awydarzenia&Itemid=29&lang=pl, (dostęp 21.05.2016). 
2
 P. Drzyga, Nowe media, a tradycyjne środki przekazu, Tychy 2007, s. 23. 
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prywatnych stacji telewizyjnych, radiowych oraz druk prasy niezależnej. Wraz z nadejściem  

III Rzeczypospolitej odszedł w niepamięć Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji  

i Widowisk. W Konstytucji z 1997 roku mediom oraz wolności słowa poświęcony został  

art. 54: 

1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania  

i rozpowszechniania informacji.  

2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są 

zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na 

prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej
3
.  

Jak ważną społecznie rolę odgrywają media może świadczyć również fakt, że  

w rozdziale IX Konstytucji RP - Organy kontroli państwowej i ochrony prawa - Krajowej 

Radzie Radiofonii i Telewizji poświęcony jest osobny podrozdział. W chwili obecnej media 

również przeżywają swoistą rewolucję stojąc przed wyborem merytoryczności  

i opiniotwórczości czy dostosowania się do zachodnich wzorców i ogromnej tabloidyzacji.  

Jak wielkim problemem współczesnych, polskich mediów jest tabloidyzacja dostrzegają 

dziennikarze, politycy oraz odbiorcy szukający opiniotwórczej prasy i konkretnej informacji. 

Samo pojęcie tabloidyzacji pojawiło się w literaturze dotyczącej mediów w latach 80. 

ubiegłego wieku. Termin ten pochodzi od słowa tabloid określającego rodzaj prasy powstały 

na początku XX wieku. Związany jest ze zmianami, które w wyniku rozwoju 

technologicznego i postępującej komercjalizacji zachodziły w mediach opiniotwórczych
4
. 

Jednym z pionierów badania tabloidyzacji był Howard Kurtz, który zdefiniował  

ją, jako pojawienie się tendencji. Pierwszą z nich było obniżenie standardów i zmniejszenie 

ilości informacji ekonomicznych czy politycznych nazywanych twardymi, w zamian za 

zwiększenie informacji skandalicznych, sensacyjnych rozrywkowych czy nawet opierających 

się o kicz. Najważniejszą zmianą było jednak to, że media przyjęły sobie za zadanie 

określenie zakresu wiedzy, jaki wyborca powinien wiedzieć o swoim przedstawicielu, aby 

ocenić jego przydatność do działania w polityce
5
.  

W Polsce w pewnym okresie powstał nawet swego rodzaju spór, kto jest temu winien. 

Przyczynkiem była wypowiedź Grzegorza Miecugowa dla „Gazety Wyborczej”
6
, w której 

                                                 
3
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).  

4
 D. Piontek, Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Poznań 2011, 

s. 187. 
5
 H. Kurtz, Media Circus – The Trouble with America’s Newspapers, Nowy Jork 1993, s. 143-147 

6
 S. Kucharski, Miecugow: Tabloidyzacja odbiorców niszczy media. Największą słabością telewizji jest widz, 

http://wyborcza.pl/1,75478,12534040,Miecugow__Tabloidyzacja_odbiorcow_niszczy_media__Najwieksza.htm, 

(dostęp 22.05.2016).  
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powiedział, że tabloidyzacji winni są widzowie, że to ich wina, że filmy Allena w telewizji 

wyświetlane są po godzinie 23. Widz według Grzegorza Miecugowa jest najsłabszym 

elementem mediów. Wypowiedź ta pociągnęła za sobą lawinę komentarzy. Również  

w „Gazecie Wyborczej” pojawiła się odpowiedź Łukasza Szurmińskiego, medioznawcy  

z Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
7
, który uważa, że winę za spadek 

merytoryczności mediów ponoszą same media. Spowodowane jest to ich dążeniem do jak 

największej oglądalności, konkurencyjności, a co za tym idzie do jak największych zysków. 

Media są to obecnie wielkie przedsiębiorstwa nastawione na zysk. Stają się one wraz  

z celebrytami niejako „nowoczesnymi feudałami”, a widz ich poddanym. Żeby zaspokoić 

widza pokazuje się mu to, co chce oglądać. I tak wpadamy w błędne koło. Podobne działa 

ludzka percepcja – od pisma obrazkowego, ściennych malowideł i piktogramów, poprzez 

coraz większe ilości tekstu, gazety prawie pozbawione zdjęć do ponownie „mediów 

obrazowych”. Ułatwienie przekazu wymusił niejako na  mediach fakt, że Polacy bardzo 

rzadko sięgają po książki. W 2011 roku tylko 44% społeczeństwa polskiego miało 

jakikolwiek kontakt z książką, co pokazały badania Biblioteki Narodowej. W tym przypadku 

można by zgodzić się z Grzegorzem Miecugowem, że widz jest słabym elementem mediów, 

jednak to one mają duży wpływ na wiedzę i światopogląd swojego odbiorcy. Jest to jednak 

głębszy problem naszego społeczeństwa – problem edukacji oraz z wyszukiwaniem 

informacji. Proces ten potęguje fakt wszechobecnego w mediach infotainmentu.  

Czym zatem jest infotainment? Według najnowszego Oxfordzkiego Słownika Języka 

Angielskiego jest to materiał emitowany w mediach, mający informować i jednocześnie 

bawić widza
8
. Idea „info-rozrywki” sama w sobie nie jest niczym nowym, a także nie posiada 

w sobie złych cech. Twórcom informacji chodzi, o zaciekawienie odbiorcy, przekazanie 

informacji, ale nie zanudzenie go formą przekazu. Zapotrzebowanie w społeczeństwie 

informacyjnym na najnowsze wieści doprowadziło na początku lat 90. do bezprecedensowego 

powstania telewizji CNN poświęconej tylko i wyłącznie przekazywaniu informacji. Jednak 

prawa wolnego rynku i zasady ekonomii nieubłagalnie zmusiły władze stacji do 

przekazywania wiadomości w sposób ciekawy, który przyciągnie widza i zwiększy 

oglądalność, a co za tym idzie ilość reklamodawców. Wspomina o tym w swoim artykule 

Tadeusz Jagodziński – „Niegdyś, zgodnie z edukacyjną rolą mediów publicznych, słuchacz 

czy widz był przede wszystkim - obywatelem. Teraz zaś (w warunkach zaostrzającej się 

                                                 
7
 S. Kucharski, Tabloidyzacja mediów. Grzegorzu Miecugow, to nie widzowie, to media posunęły się za daleko, 

http://wyborcza.pl/1,75478,12561451,Tabloidyzacja_mediow__Grzegorzu_Miecugow__to_nie_widzowie_.html

, (dostęp 26.05.2016). 
8
 Infortainment, http://oxforddictionaries.com/definition/english/infotainment (dostęp 21.05.2016). 
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konkurencji rynkowej, a rynek medialny to niewątpliwie jedna z najbardziej zagęszczonych 

gałęzi gospodarki w krajach anglosaskich) stawał się – klientem”
9
.  

W celu zyskania jak największej liczby odbiorców dziennikarze posługują się 

potocznym językiem, przez co starają się odzwierciedlić postrzeganie świata przez 

przeciętnego odbiorcę. Sprawia to, że słuchacz może utożsamiać się z przekazem. Przyczyną, 

która sprzyja rozwojowi „inforozrywki” jest łatwość przyswajania. Wypowiedzi są 

upraszczane i dopasowywane do poziomu audytorium. Teksty dostosowane do grupy 

docelowej łatwiej do niej docierają i wpływają na jej kształtowanie
10

. Poszukiwanie sensacji 

poprzez media, które za wszelką cenę chcą przyciągnąć odbiorcę spowodowało kreowanie 

„politycznych celebrytów”. Polityk dzięki mediom i pomocy tzw. spin-doktorów staje się 

obecnie produktem, który stara się sprzedać i zyskać głosy nowych wyborców. Pojęcie 

celebryty odnosi się do osób, które głównie dzięki obecności w świecie mediów cieszą się 

rozpoznawalnością. Celebrytą w kulturze popularnej można zostać dzięki skandalowi lub 

związkom rodzinnym z innymi celebrytami.  

Coraz częściej w „prasie brukowej” możemy zobaczyć sceny z życia prywatnego 

postaci politycznych. Do tej pory politycy i osoby związane ze sceną polityczną spotykane 

były w telewizyjnych programach traktujących o sprawach ważnych, a obecnie możemy być 

świadkami udziału posłów czy eurodeputowanych w programach typu show. Dodatkowo 

następuje wulgaryzacja języka polityki. Słowa do tej pory nieparlamentarne coraz częściej na 

stałe goszczą w debacie publicznej, a kontrowersyjna czy wulgarna wypowiedź lub 

zachowanie pozwala zaistnieć w mediach. Na fali popularności medialnej równie łatwo zbić 

kapitał polityczny. Za przykład mogą posłużyć Janusz Dzięcioł oraz Sebastian Florek, którzy 

zostali posłami po udziale w pierwszej edycji reality show Big Brother. Sylwia Gruchała, 

Krzysztof Hołowczyc, Leszek Blanik to z kolei znane postacie sportu w polityce. W tym 

miejscu warto zastanowić się czy polski parlament, gdzie tworzone jest prawo, to miejsce,  

w którym mają zasiadać osoby znane czy osoby znające się na ważnych dla społeczeństwa 

sprawach?  

Mediatyzacja polityki powoduje, że możemy sparafrazować słowa Arystotelesa. Skoro 

człowiek jest „zwierzęciem politycznym” to polityk w obecnym czasie stał się zwierzęciem 

medialnym. Wskaźnikami mediatyzacji polityki mogą być między innymi liczba i długość 

opublikowanych i wyemitowanych wypowiedzi polityków. Media i ich tabloidyzacja 

                                                 
9
 T. Jagodziński, Przekleństwo Info-rozrywki, http://www.miesiecznik.znak.com.pl/jagodzinski561.html (dostęp 

26.05.2016). 
10

 A. Naruszewicz-Duchlińska, Inforozrywka (infotianment) w portalach informacyjnych tvn24.pl i tvp.info, 

„Prace językoznawcze”, zeszyt XV, Olsztyn 2013, s. 68. 
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wymuszają na politykach głoszenie tez mocnych, chwytliwych haseł, budowę silnego 

charakteru i wizerunku. Jak pokazały badania D. Hallina czas emisji wypowiedzi polityków  

w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej przez 20 lat uległ drastycznemu zmniejszeniu. 

W 1968 roku wynosił średnio 43 sekundy a już w 1988 roku tylko 8,9 sekundy. Zmieniły się 

natomiast proporcje wypowiedzi ekspertów
11

. Podobne tendencje zauważono w przekazie 

medialnym kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2010 roku. Średni czas 

wypowiedzi w 12 krajach Unii Europejskiej wyniósł 15,9 sekundy, przy czym w Polsce 

okazał się najkrótszy tylko 8,4 sekundy
12

. Skrajna pozycja Polski według Bogusławy  

Dobek-Ostrowskiej może świadczyć o dużym wpływie dziennikarzy na tworzenie newsa. 

Wnioski z tego płynące mogą być następujące:  

1. Wypowiedzi polityków nie są atrakcyjnym źródłem informacji oraz mają niską 

przydatność.  

2. Chęć promowania reporterów oraz dziennikarzy przygotowujących newsy. Badane jest to 

przez wskaźnik widoczności dziennikarskiej, w którym Polska osiągnęła najwyższą pozycję 

wśród zbadanych 12 krajach Unii Europejskiej
13

. Objawia się to również poprzez sposób 

zakończenia przekazu informacji. Reporterzy oraz prowadzący audycję w studio bardzo 

często podsumowują materiał, opiniują go oraz komentują mając przysłowiowe „ostatnie 

słowo”.  

Zmienia się również styl mediów. Coraz częściej styl opisowy w relacji zmienia się na 

interpretacyjny. Media chcą być zaangażowane w działalność polityczną. Bez większych 

problemów możemy uszeregować media, dzienniki, gazety, programy telewizyjne, 

dziennikarzy pokazując ich poglądy i sympatie polityczne. Szansą dla merytoryczności  

i fachowości mediów, publicystów a także dziennikarzy obywatelskich jest Internet. To nowe 

medium daje niespotykane dotąd możliwości i kierunki rozwoju. Rewolucja jaka dokonała się 

w latach 2001-2002 poprzez wprowadzenie standardu Web 2.0, który umożliwił zmianę 

sposobu nadawania. Twórca treści zaczął komunikować się one to one z odbiorcą, a nie jak do 

tej pory one to all. Zmiana technologiczna pozwoliła stworzyć serwisy społecznościowe, 

blogi, platformy broadcastowe. Odbiorca stał się współtwórcą treści, co pozwoliło na 

prowadzenie polemiki i debaty między użytkownikami. Cyberprzestrzeń jest miejscem, gdzie 

w granicach prawa, bez skrępowania mogą tworzyć i publikować wszyscy chętni.  

                                                 
11

 B. Dobek-Ostrowska, Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka w mediach,  

Wrocław 2011, s. 119. 
12

 Tamże. 
13 

Tamże, s. 120-121. 
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Prezydencka kampania wyborcza w USA w 2008 roku, wzorcowo pokazała jak dobrym 

narzędziem jest Internet. Barack Obama i jego sztab utworzył konta na wszystkich 

popularnych serwisach społecznościowych, powstały gry, kanał wideo na platformie 

youtube.com, organizowane były aukcje, sprzedaż gadżetów. Dzięki temu, że znajomym 

kandydata na portalu mógł stać się każdy, był on bliższy swojemu wyborcy. Sztab wyborczy 

wykorzystał potencjał, jaki tkwi w social media, a „Washington Post” wprost nazwał 

ówczesnego kandydata Demokratów królem Internetu i serwisów społecznościowych
14

.  

Jak polskie organizacje polityczne wykorzystują w swoich działaniach media?  

Po dokonaniu przez autora artykułu analizy wydatków wyborczych polskich partii 

politycznych, które w 2011 roku przekroczyły 5 procentowy próg wyborczy mogę wyciągnąć 

następujące wnioski:  

1. Najwięcej na kampanię internetową przeznaczyły partie, które trafiły do młodych lub 

dobrze wykształconych, nowoczesnych wyborców z terenów miast.  

2. Partie, które mają silny elektorat oparty na ludziach z małych miast i wsi postawiły 

zdecydowanie na tradycyjną kampanię w prasie, na bilbordach i plakatach.  

3. Nadal jednym z głównych kanałów informacyjnych jest telewizja, dlatego ważne jest 

zapewnienie równego dostępu wszystkim podmiotom zainteresowanym startem w wyborach 

poprzez darmowy czas antenowy.  

Konta założone na portalach społecznościowych przez polityków bardzo często 

kończyły aktywną działalność tuż po wyborach. Jedynym wyjątkiem jest platforma 

mikroblogowa twitter, z której chętnie korzystają ministrowie oraz rzecznik rządu. Obrazuje 

to niepewność i swego rodzaju lęk przed nowoczesną formą przekazu informacji i kontaktu  

z wyborcami. Obecnie jednak coraz więcej „martwych” kont staje się aktywnych, a ich 

właściciele publikują chętnie własne opinie.  

Jak słusznie zauważa Ryszard Kapuściński „w naszej współczesnej cywilizacji,  

w czasie, w którym żyjemy zwraca uwagę ogromna dominacja polityki nad wszystkimi 

innymi dziedzinami życia. Zwiększyła się ona szczególnie dzięki rozwojowi mediów, ich 

coraz większej wszechobecności, rosnącej partycypacji nawet w naszym życiu prywatnym. 

Obserwujemy nie tylko personalne, ale i merytoryczne zrastanie się, przenikanie światów 

polityki i mediów, a za tą fuzją stoi i finansuje ją wielki kapitał – kasa świata”
15

. To trafne 

stwierdzenie pokazuje nam, że media są narzędziem polityki, a polityka stała się narzędziem 

mediów. Nie jest to dobra sytuacja ponieważ ich wzajemne powiązania i symbioza pokazują, 

                                                 
14

 M. Jezierski, Nowe media, a media tradycyjne. Prasa, reklama, Internet, Toruń 2009, s. 37. 
15

 R. Kapuściński, Lapidarium VI, Warszawa 2007, s. 69. 



79 

 

że stan ten jest wręcz konieczny do ich istnienia. W tym momencie możemy obalić tezę  

o tym, że media są „czwartą władzą”. Media nie są ani czwartą, ani pierwszą władzą, 

ponieważ trójpodział władzy zakładał rozdział i wzajemną niezależność władz. Jak zauważa 

Jerzy Jastrzębski z Uniwersytetu Wrocławskiego rodzi to pewne zaburzenia i jest 

niebezpiecznym sygnałem dla demokracji, ponieważ media mają być tylko i wyłącznie blisko 

sceny politycznej, a nie być jej czynnym uczestnikiem.  

W obecnych czasach media stają przed trudnym wyborem. Dalsza tabloidyzacja będzie 

szkodziła ich wizerunkowi, co już dostrzegają sami twórcy. Dużą szansą wydaje się być w tej 

chwili Internet jako nieskrępowana przestrzeń, gdzie publikować można bez dużych kosztów, 

co nie zmusza do wyścigu o odbiorcę tak jak w tradycyjnych mediach. Hybrydyzacja 

tradycyjnych mediów i Internetu w tym momencie wydaje się nieuniknionym i jedynym 

wyjściem.   
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Streszczenie: Media nazywane „czwartą władzą” wywierają ogromny wpływ na 

światopogląd społeczeństwa. Kreowanie bohaterów czy politycznych celebrytów ma duże 

znaczenie na podejmowane nad urną wyborczą decyzje. Same media również podlegają 

ewolucji, dostosowując się do panującej sytuacji na rynku. Tabloidyzacja i wszechobecny 

infotainment sprawia, że dostęp do obiektywnej i rzetelnej informacji staje się utrudniony. 

Szansą jest rozwój dziennikarstwa obywatelskiego, które wykorzystuje możliwości jakie 

stworzył Internet.  

Słowa kluczowe: media, polityka, tabloidyzacja, celebryci, czwarta władza. 

 

How the media change politics?  

Summary: Media often called "Fourth Estate" have a huge impact on the outlook of society. 

Creating characters or political celebrity is very important to be taken over the ballot box 

decisions. Media are also subject to evolution, adapting to the prevailing market situation. 

Tabloidisation and ubiquitous infotainment makes access to objective and reliable information 

becomes difficult. An opportunity is the development of citizen journalism, which uses the 

opportunities created Internet. 

Keywords: media, politics, tabloidisation, celebrities, fourth power. 
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Waldemar Tomaszewski 

 

ZAKRES SWOBODY DZIAŁAŃ RZĄDU PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ 

 

 

Na podstawie ustaleń traktatowych organy władz państw członkowskich przekazują 

Unii Europejskiej (UE) oraz jej instytucjom część swoich kompetencji. Czynnikami 

sprawczymi tego przekazywania kompetencji mogą być interesy państw członkowskich. 

Zgodnie z tą funkcjonalną teorią delegowania kompetencji, instytucje ponadnarodowe mogą 

wpływać na zmianę struktury politycznej systemu międzynarodowego, a w dalszej 

perspektywie kwestionować nawet suwerenność państwa narodowego
1
. 

Idea podziału kompetencji między całością a częściami składowymi wywodzi się  

z federalizmu
2
. Jednak istotne w niej jest to, iż kompetencje pierwotne pozostają przy 

częściach składowych. Całość otrzymuje to, co zostało wyraźnie uzgodnione. Zasada ta 

znajduje odzwierciedlenie w organizacji międzynarodowej, jaką jest UE. W przypadku UE, 

częściami składowymi są suwerenne państwa. Zatem państwa UE zachowują kompetencję 

pierwotną: kompetencję – kompetencji. Natomiast UE może działać jedynie w obszarach 

wyraźnie jej przez państwa powierzonych
3
. 

Państwa członkowskie powierzają ponadnarodowym instytucjom UE uprawnienia 

narodowe. Jest to sposób legitymizowania działań tych instytucji. Ponadto, przekazywanie 

kompetencji instytucjom ponadnarodowym powoduje wytworzenie się wspólnego poziomu 

działania oraz wspólnych interesów. Może to zmarginalizować problem suwerenności 

narodowej
4
. Istotą powierzenia UE kompetencji jest to, iż na podstawie traktatu państwa 

wyposażają trwale UE w kompetencje, które dotąd posiadały oraz wyposażają ją w nowe 

                                                 
1
 J. Ruszkowski, Pierwotne i wtórne delegowanie kompetencji w wielopoziomowym systemie zarządzania Unii 

Europejskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2012, nr 6, s. 50. 
2
 Wskazuje się, iż najlepszą perspektywą w badaniach nad delegowaniem kompetencji jest federalizm 

porównawczy.  
3
 Zob. szerzej: J. Barcz, Pojęcie suwerenności w świetle współzależności między sferą ponadnarodową  

i państwową, [w:] Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska, red. J. Kranz, Warszawa 2006,  

s. 63. Ponadto J. Barcz wskazuje, iż w przypadku wątpliwości domniemanie kompetencji działa na rzecz 

państwa. Jednak jest to rozwiązanie normatywne (choć trzeba by tu również rozważać zasadę „pierwszeństwa 

prawa” UE). Przedmiotem badań w dalszych częściach pracy jest to, czy UE nie wkracza w sferę kompetencji jej 

nie przekazanych przez organy władzy wykonawczej państwa polskiego?  
4
 N. Winn, E. Harris, Introduction:  ‘Europeanisation’: Conceptual and Empirical Considerations,  

“Perspectives on European Politics and Society” 2003, no 1, s. 4, 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15705850308438850#preview (dostęp 15.09.2016). 
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kompetencje prawodawcze, których poprzednio samodzielnie nie posiadały
5
. 

Wskazuje się, iż w UE międzyrządowość dominuje w działaniach legislacyjnych, 

natomiast ponadnarodowość determinuje kompetencje wykonawcze oraz sądownicze. 

Niniejszym rozważaniom poddano głównie delegowanie pierwotne. Jako jego skutki Janusz 

Ruszkowski wymienia: zmniejszenie się zakresu funkcji wykonywanych przez państwo; 

akumulację kompetencji na poziomie UE; obniżenie legitymizacji rządu państwa 

członkowskiego oraz potencjalne osłabienie jego wyniku wyborczego
6
. 

Unia Europejska działa „wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez 

państwa członkowskie” w zakresie umożliwiającym osiągnięcie celów określonych  

w Traktatach7. Przekazanie UE kompetencji przez państwa członkowskie jest konsekwencją 

integracji, a realizowane jest zgodnie ze standardami konstytucyjnymi państw członkowskich. 

Kategorie i dziedziny kompetencji Unii Europejskiej są ustalone traktatowo, zgodnie  

z zasadą, iż „Unia zapewnia spójność swoich poszczególnych polityk i działań, uwzględniając 

wszystkie swoje cele i zgodnie z zasadą przyznania kompetencji”8. Posiadanie przez Unię 

kompetencji wyłącznej oznacza, że w danej dziedzinie tylko Unia może stanowić prawo oraz 

przyjmować akty prawnie wiążące. Natomiast państwa członkowskie mogą to czynić 

wyłącznie z upoważnienia Unii lub w celu wykonania aktów Unii.  

Unia ma wyłączne kompetencje w następujących dziedzinach: unia celna; ustanawianie 

reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowania rynku wewnętrznego; polityka pieniężna 

w odniesieniu do państw członkowskich, których walutą jest euro; zachowanie morskich 

zasobów biologicznych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa; wspólna polityka 

handlowa
9
. Unia ma także wyłączną kompetencję do zawierania umów międzynarodowych, 

„jeżeli ich zawarcie zostało przewidziane w akcie ustawodawczym Unii lub jest niezbędne 

Unii do wykonywania jej wewnętrznych kompetencji lub w zakresie, w jakim ich zawarcie 

może wpływać na wspólne zasady lub zmieniać ich zakres”
10

. 

W zakresie kompetencji dzielonych z państwami członkowskimi: „Unia i państwa 

                                                 
5
 J. Kranz, Suwerenność w dobie przemian, [w:] Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska,  

dz. cyt., s. 44.  
6
 Zob. szerzej: J. Ruszkowski, Pierwotne i wtórne delegowanie kompetencji w wielopoziomowym systemie 

zarządzania Unii Europejskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2012, nr 6, s. 52 i nast. 
7
 Art. 5 ust. 2 TUE. Zob. szerzej: The question of competence in the European Union, ed. L. Azoulai,  

Oxford 2014. 
8
 Art. 7 TfUE. 

9
 Traktat Lizboński określił kategorie i dziedziny kompetencji w Tytule I. Zob.: Traktat o funkcjonowaniu  

Unii Europejskiej, tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony  

(Dz. U. 2004, nr 90, poz. 864). Zob: http://www.arslege.pl/traktat-o-funkcjonowaniu-unii-

europejskiej/k40/s2134 (dostęp 15.09.2016). 
10

 Art. 3 ust. 2 TfUE. 



83 

 

członkowskie mogą stanowić prawo i przyjmować akty prawnie wiążące w tej dziedzinie. 

Państwa członkowskie wykonują swoją kompetencję w zakresie, w jakim Unia nie wykonała 

swojej kompetencji. Państwa członkowskie ponownie wykonują swoją kompetencję  

w zakresie, w jakim Unia postanowiła zaprzestać wykonywania swojej kompetencji”
11

. 

Kompetencje dzielone między Unią a państwami członkowskimi stosują się  

do następujących głównych dziedzin: rynek wewnętrzny; polityka społeczna w odniesieniu  

do aspektów określonych w Traktacie Lizbońskim; spójność gospodarcza, społeczna  

i terytorialna; rolnictwo i rybołówstwo, z wyłączeniem zachowania morskich zasobów 

biologicznych; środowisko; ochrona konsumentów; transport; sieci transeuropejskie; energia; 

przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości; wspólne problemy bezpieczeństwa  

w zakresie zdrowia publicznego w odniesieniu do aspektów określonych w Traktacie 

Lizbońskim
12

.  

Należy także podkreślić, że Protokół w sprawie wykonywania kompetencji dzielonych, 

stwierdza, że jeżeli Unia prowadzi działania w pewnej dziedzinie, to „zakres wykonywania 

tych kompetencji obejmuje wyłącznie elementy regulowane przedmiotowym aktem Unii,  

w związku z czym nie obejmuje całej dziedziny”13. 

Zgodnie ze stanowiskiem Konferencji (przedstawicieli rządów państw członkowskich), 

wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w Traktatach należą do państw członkowskich. 

Jeżeli Traktaty przyznają Unii w określonej dziedzinie kompetencję dzieloną z państwami 

członkowskimi, wykonują one swoją kompetencję w zakresie, w jakim Unia  

nie wykonała lub postanowiła zaprzestać wykonywania swojej kompetencji. Ta sytuacja  

ma miejsce, gdy właściwe instytucje Unii postanowią uchylić dany akt ustawodawczy,  

w szczególności w celu lepszego zagwarantowania stałego poszanowania zasad 

pomocniczości i proporcjonalności.  

Ponadto, z inicjatywy jednego lub kilku przedstawicieli rządów państw członkowskich  

i zgodnie z art. 241 TfUE, Rada może zwrócić się do Komisji o przedłożenie  

wniosków mających na celu uchylenie danego aktu ustawodawczego, a KE traktuje  

je ze „szczególną uwagą”
14

. 

                                                 
11

 Art. 2 ust. 2 TfUE. 
12

 Art. 4 TfUE. 
13

 Konferencja przedstawicieli państw członkowskich zwołana w Brukseli 23 lipca 2007;  

Zob. http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/dat/12007L/htm/C2007306PL.01015801.htm (dostęp 15.09.2016). 
14

 Deklaracje dołączone do Aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony 

podpisany w dniu 13 grudnia 2007 r. Deklaracja dotycząca rozgraniczenia kompetencji, 

http://oide.sejm.gov.pl/oide/en/index.php?option=com_content&view=article&id=14434&Itemid=431 (dostęp 

15.09.2016). 
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Przedstawiciele rządów państw członkowskich, zebrani na Konferencji 

międzyrządowej, zwykłą procedurą zmiany mogą podjąć decyzję o zmianie Traktatów 

stanowiących podstawę Unii, w tym o rozszerzeniu albo ograniczeniu kompetencji 

przyznanych Unii w Traktatach
15

.  

Traktat z Lizbony w odniesieniu do zmian postanowień traktatowych dokonywanych  

w innym trybie niż zwykła procedura rewizyjna zachowuje zasadę jednomyślności jako 

gwarancję respektowania suwerenności państw Unii. Wyraża się to na przykład poprzez 

możliwość zgłaszania sprzeciwu wobec projektowanych zmian przez parlamenty państw 

członkowskich.  

W niektórych dziedzinach Unia ma kompetencję w zakresie prowadzenia działań  

w celu wspierania lub uzupełniania działań państw członkowskich, nie zastępując jednak ich 

kompetencji w tych dziedzinach. Prawnie wiążące akty Unii przyjęte na podstawie 

postanowień traktatów odnoszących się do tych dziedzin nie mogą prowadzić do harmonizacji 

przepisów ustawowych i wykonawczych państw członkowskich. Zakres i warunki 

wykonywania kompetencji Unii określają postanowienia traktatów odnoszące się do każdej 

dziedziny. Unia ma zatem kompetencje do prowadzenia działań mających na celu wspieranie 

lub uzupełnianie działań państw członkowskich. 

Przykładowo, Unia koordynuje polityki gospodarcze, zatrudnienia i społeczne  

w państwach członkowskich
16

. Do dziedzin takich działań należą: ochrona i poprawa zdrowia 

ludzkiego; przemysł; kultura; turystyka; edukacja, kształcenie zawodowe, młodzież  

i sport; ochrona ludności; współpraca administracyjna. W celu koordynacji polityk 

gospodarczych, Rada przyjmuje środki, w szczególności ogólne kierunki tych polityk. 

Odrębną kwestię stanowią kompetencje odnoszące się do państw, których walutą jest euro, 

wobec których stosuje się szczególne postanowienia
17

. 

W dziedzinach badań, rozwoju technologicznego i przestrzeni kosmicznej, UE 

ma kompetencje do prowadzenia działań, w szczególności do określania i realizacji 

                                                 
15

 K. Bradlay, Legislating in the European Union, [w:] European Union Law, op. cit. s. 100-110. 
16

 Art. 5 TfUE. Zob. szerzej: P. Watson, Social and Employment, [w:] Law of European Union, dz. cyt., s. 855  

i nast. 
17 Unia ma wyłączne kompetencje w zakresie polityki pieniężnej w odniesieniu do państw członkowskich, 

których walutą jest euro. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej oraz 

zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Traktatów, Rada przyjmuje środki w odniesieniu do Państw 

Członkowskich, których walutą jest euro, w celu: a) wzmocnienia koordynacji i nadzoru ich dyscypliny 

budżetowej; b) określenia kierunków, w zakresie w jakim ich to dotyczy, polityki gospodarczej, czuwając nad 

zgodnością tych kierunków z kierunkami przyjętymi dla całej Unii oraz zapewniając nadzór nad nimi.  

W odniesieniu do wskazanych środków, w głosowaniu biorą udział tylko członkowie Rady reprezentujący 

państwa członkowskie, których walutą jest euro (Dz U. RP. UE 2007, C 306/75). Szczegóły ustalone  

są w Protokole w sprawie Eurogrupy (art. 137 TfUE). 
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programów. Unia ma również kompetencje do prowadzenia działań i wspólnej polityki  

w dziedzinach współpracy na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej. Jednak wykonywanie 

powyższych kompetencji nie może doprowadzić do uniemożliwienia państwom 

członkowskim wykonywania ich kompetencji
18

. 

Unia podejmuje działania mające na celu zapewnienia wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa. Czyni to za pomocą różnorodnych środków zapobiegających przestępczości, 

rasizmowi i ksenofobii oraz zwalczających te zjawiska. Koordynuje współpracę organów 

policyjnych i sądowych, a także zbliżanie przepisów karnych. W ramach Rady powstał stały 

komitet w celu zapewnienia wewnątrz Unii wspierania i wzmacniania współpracy operacyjnej 

w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Parlament Europejski oraz parlamenty narodowe 

są informowane o jego pracach. 

W przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Rada Europejska określa 

strategiczne wytyczne planowania prawodawczego i operacyjnego. Natomiast państwa 

członkowskie mogą organizować między sobą i na swoją odpowiedzialność uznane przez nie 

za stosowne formy współpracy i koordynacji między właściwymi służbami ich administracji 

odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa narodowego. 

Jeżeli wymaga tego realizacja celów w odniesieniu do zapobiegania terroryzmowi  

i działalności powiązanej oraz zwalczania tych zjawisk, Parlament Europejski i Rada, 

stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, określają ramy 

środków administracyjnych dotyczących przepływu kapitału i płatności, takich jak 

zamrożenie funduszy, aktywów finansowych lub zysków z działalności gospodarczej, które 

należą do osób fizycznych lub prawnych, grup lub innych podmiotów innych niż państwa,  

są w ich posiadaniu lub dyspozycji.    

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Zob. Dz Urz. UE 2007, C 306/47.    
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Tabela nr 4. Kompetencje Unii Europejskiej określone w traktatach 

 
Kompetencje wyłączne 

(art. 3 TfUE) 
Kompetencje dzielone 

(art. 4 TfUE) 
Kompetencje  

w zakresie 

którym państwa 

członkowskie 

muszą prowadzić 

skoordynowaną 

politykę 

(art. 5 TfUE) 

Kompetencje  

w zakresie działań 

wspierających, 

koordynujących bądź 

uzupełniających 

działania państw 

członkowskich 

(art. 6 TfUE) 

 unia celna 

 ustanawianie 

przepisów w 

dziedzinie konkurencji 

niezbędnych do 

funkcjonowania rynku 

wewnętrznego  

 polityka monetarna 

państw 

członkowskich,  

w których walutą jest 

euro  

 ochrona morskich 

zasobów 

biologicznych  

w ramach wspólnej 

polityki rybołówstwa  

 wspólna polityka 

handlowa 

 zawieranie umów 

międzynarodowych:    

- których zawarcie 

zostało przewidziane  

w akcie 

ustawodawczym UE; 

- których zawarcie jest 

niezbędne do 

umożliwienia Unii 

wykonywania jej 

wewnętrznych 

kompetencji;  

- w zakresie, w jakim 

ich zawarcie może 

wpływać na wspólne 

zasady lub zmieniać ich 

zakres. 

 rynek wewnętrzny 

 polityka socjalna, 

ograniczona do 

aspektów określonych 

w TfUE  

 spójność gospodarcza, 

społeczna i terytorialna 

 rolnictwo  

i rybołówstwo,  

z wyjątkiem ochrony 

morskich zasobów 

biologicznych  

 środowisko 

 ochrona konsumenta  

 transport 

 sieci transeuropejskie  

 energia 

 obszar wolności, 

bezpieczeństwa  

i sprawiedliwości  

 wspólne problemy 

bezpieczeństwa w 

zakresie zdrowia 

publicznego, 

ograniczone do 

aspektów określonych 

w TFUE  

 badania, rozwój 

technologiczny  

i przestrzeń kosmiczna 

współpraca na rzecz 

rozwoju i pomoc 

humanitarna 
 

 polityka 

gospodarcza 

 polityka 

zatrudnienia 

 polityka 

społeczna 

 ochrona  

i poprawa 

zdrowia 

ludzkiego 

 przemysł 

 kultura 

 turystyka 

 edukacja, 

szkolenie 

zawodowe, 

młodzież  

i sport 

 ochrona 

ludności 

 współpraca 

administracyjna 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie art. 2-6 TfUE. 

 

Realizm funkcjonowania systemu politycznego Unii Europejskiej wskazuje, iż coraz 

więcej uprawnień posiadają ponadnarodowe instytucje. Jest to w dużej mierze konsekwencją 

delegowania na nie kompetencji organów władz państwowych. Potwierdza to trafność 

założeń neofunkcjonalizmu i nie pozwala na kategoryczną krytykę teorii federalizmu. Wzrost 

znaczenia ponadnarodowości wiąże się również z przechodzeniem na ten poziom integracji 
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kategorii suwerenności państwa, co może być podstawą krytyki liberalizmu 

międzyrządowego, którego założenia o szczególnej roli szefów państw lub rządów w procesie 

określania kierunków integracji mogą być trafne, jak wykazano, jedynie w odniesieniu do 

państw „twardego jądra” UE. Natomiast teorię neo-neofunkcjonalizmu w integracji 

europejskiej potwierdzają bardziej rozwiązania normatywne niż realne funkcjonowanie UE. 

Nie można uznać za kategoryczne, iż to instytucje unijne są zależne od aktorów europejskiej 

sceny politycznej. Zatem bardziej trafne wydaje się podejście instytucjonalizmu 

historycznego, niż racjonalnego wyboru w tłumaczeniu procesu integracji.  

Nie można natomiast zanegować, iż w UE funkcjonuje system wielopoziomowego 

zarządzania (MLG). Jednak realnie ogranicza się on do dwubiegunowego układu:  

rząd państwa członkowskiego – unijna instytucja. W tym zakresie obserwowalne są również 

pozaformalne uwarunkowania. W systemie politycznym UE istnieje zatem balans pomiędzy 

międzyrządowością a ponadnarodowością.  

Unia Europejska oddziałuje na rządy państw członkowskich. Relacje te w dużej 

mierze są konsekwencją zakresu przekazywanych na UE kompetencji. Państwo 

członkowskie ma obowiązek takiego zorganizowania swoich struktur instytucjonalnych  

i rozdziału kompetencji, żeby zadania wynikające z prawa unijnego były implementowane  

i wykonywane
19

. Wraz ze zmniejszeniem roli parlamentów krajowych w procesie 

ustawodawczym i wzrostem znaczenia w tym zakresie władzy wykonawczej nastąpiło 

wcielenie rządów państw członkowskich do wielopoziomowego systemu zarządzania
20

. 

Wzmacnia to rolę administracji w procesach negocjacyjnych w UE
21

. Bywa jednak 

krytykowane za osłabianie jej demokratycznej legitymacji
22

.  

W systemie instytucjonalnym UE należy uwzględnić też sytuację, w której to rządy 

państw członkowskich oddziałują na UE. Jak wskazuje Janusz Ruszkowski, jest to kontrola 

odwrotna, mocodawców nad agentami. Ma ona charakter pierwotny, gdyż wytworzyła się 

wcześniej niż została zawarta umowa pomiędzy mocodawcą a agentem
23

.   

                                                 
19

 C. Mik, Metodologia implementacji europejskiego prawa wspólnotowego w krajowych porządkach prawnych, 

[w:] Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, red. C. Mik, Toruń 1998, 

s. 24. 
20

 E. Vink, Multi-Level Democracy: Deliberative or Agonistic? The Search for Appropriate Normative 

Standards, “Journal of European Integration” 2007, nr 3, s. 302-303; K. Goetz, European Integration and 

National Executives: A Cause in Search of an Effect, “West European Politics” 2000, no. 23, s. 55. 
21

 E. Tanja, A. Alberts, The Future of Sovereignty in Multilevel Governance Europe: A Constructivist Reading, 

„Journal of Common Market Studies” 2004, no. 1, s. 23-45. 
22

 R. Grzeszczak, Legitymacja demokratyczna UE (Ewolucja procesu legislacyjnego i rola parlamentów 

narodowych), [w:] Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska, red. J. Kranz, Warszawa 2006,  

s. 225 i nast. 
23

 J. Ruszkowski, Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 202-203;  
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W analizie siły oraz możliwości oddziaływania rządów państw członkowskich na 

UE i jej instytucje należy przede wszystkim dokonać rozróżnienia instytucji o charakterze 

międzyrządowym oraz ponadnarodowym. Dużo łatwiejsze jest bowiem oddziaływanie 

rządów na instytucje międzyrządowe. Szczególnie widoczne jest to na przykładzie Rady 

Europejskiej, w której szefowie państw lub rządów mogą określać politykę UE. Jednak 

możliwość ta jest konsekwencją ulokowania oraz kompetencji i zadań RE w systemie 

instytucjonalnym UE.   

Natomiast warto zwrócić uwagę na atypową rolę Rady Unii Europejskiej. Jak zauważa 

J. Ruszkowski, Rada, w określonych sekwencjach działa według reguł ponadnarodowych  

i generuje ponadnarodowe rozwiązania
24

. Uznając taką specyfikę Rady, należy wskazać na 

oddziaływanie jej członków, czyli przedstawicieli rządów państw członkowskich na UE.  

Kontrola państw nad ponadnarodową instytucją – Komisją Europejską, odbywa się 

głównie poprzez komitologię. Rządy państw członkowskich utworzyły komitety 

(zarządzające, regulacyjne i doradcze) umożliwiające im nadzorowanie działań KE
25

. Ponadto 

instrumentem kontroli nad KE jest mechanizm budżetowy. Rządy państw członkowskich 

mają bowiem możliwość zmniejszenia zasobów finansowych KE. Jednak w praktyce, to 

narządzie, podobnie jak inne, jest trudne do wykorzystania
26

. 

Tylko w niewielkim zakresie możliwe jest oddziaływanie rządów państw 

członkowskich na ponadnarodowe instytucje: PE, TSUE, czy EBC. Zastosowane 

mechanizmy kontroli mogą być analogiczne do tych stosowanych wobec KE. 

Istnieją również prawne instrumenty oraz rozwiązania instytucjonalne pozwalające 

oddziaływać rządom narodowym na UE. Jest nim na przykład rozwiązanie wprowadzone 

Traktatem Lizbońskim, tzw. klauzula pomostowa, zwana „procedurą kładki” (passerelle)
27

. 

Egzekutywy państw członkowskich poprzez „procedurę kładki” uzyskały istotny wpływ na 

określanie postanowień traktatowych UE
28

. Daje ona szefom rządów prawo do wydawania 

zgody na przesunięcie niektórych kompetencji UE z obszaru wymagającego jednomyślności, 

                                                                                                                                                         
R. Grzeszczak, Władza wykonawcza w systemie Unii Europejskiej, Warszawa 2011. 
24

 J. Ruszkowski, Przyczyny ponadnarodowej aktywności Rady Unii Europejskiej: próba teoretycznego 

wyjaśnienia paradoksu, [w:] Polska w procesie integracji europejskiej..., s. 129.  
25

 G. Marks, L. Hooghe, Multi-level governance and European Integration, op. cit., s. 28. 
26

 J. Ruszkowski wskazuje ponadto na: Strategię Lizbońską, otwartą metodę koordynacji, nową legislatywę 

wspólnotową, mianowanie komisarzy, procedurę monitorowania subsydiarności. Zob. J. Ruszkowski, 

Ponadnarodowość w systemie instytucjonalnym…, s. 207. 
27

 J. Barcz, Problem ujednolicenia reżimu prawnego Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE 

– w sprawie art. 42 TUE (tzw. procedura kładki), „Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 10, s. 4 i nast.  
28

 J. Barcz, Legitymacja demokratyczna zmiany postanowień traktatów stanowiących UE na podstawie tzw. 

procedur kładki (wprowadzonych przez Traktat z Lizbony) w świetle rozwiązań niemieckich, „Zeszyty 

Prawnicze” 2009, nr 3-4, s. 2 i nast.; zob. szerzej: rozdz. 3, pkt 3.2. 
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do obszaru, gdzie decyzje zapadają większością kwalifikowaną. Przyjmuje się, iż większość 

kwalifikowana sprzyja ponadnarodowości, a zatem zwiększa się wpływ egzekutywy państw 

członkowskich na UE.  

Egzekutywy państw członkowskich oddziałują również na Unię poprzez 

organizowanie się w Konferencję międzyrządową (Intergovernmental Conference – IGC).  

Jej uczestnikami są przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej. W trybie 

konferencji międzyrządowej następuje zawarcie lub nowelizacja traktatu unijnego. 

Konferencja międzyrządowa jest zatem elementem modyfikacji prawa pierwotnego. 

Standardowo organizowana jest jedna konferencja międzyrządowa. Jednak w praktyce 

możliwe jest zwołanie kilku równoległych konferencji, które kończą się przyjęciem jednego 

tekstu. 

Zgodnie z art. 48 TUE, rząd każdego państwa członkowskiego oraz Komisja 

Europejska ma prawo przedstawić Radzie Unii Europejskiej propozycję zmian w traktatach. 

Decyzję o zwołaniu konferencji międzyrządowej podejmuje Rada UE w głosowaniu 

większością zwykłą. Konferencję zwołuje Przewodniczący Rady UE. W trakcie konferencji, 

w wyniku wynegocjowanego kompromisu następuje ustalenie tekstu traktatu. W praktyce, 

przebieg prac konferencji jest utajniony. Bierze w nim grupa przedstawicieli rządów państw 

członkowskich oraz, zwyczajowo, przedstawiciel Komisji Europejskiej. Prace są 

konsultowane z Parlamentem Europejskim. O ich wynikach informowana jest Rada UE. 

Zmienione traktaty podlegają procedurze związania się umową międzynarodową zgodnie  

z wymogami określonymi w porządkach prawnych państw członkowskich.  

 

Resumując można stwierdzić, iż kompetencje UE obejmują kompetencje wyłączne UE, 

kompetencje dzielone oraz kompetencje o charakterze wspierającym, koordynacyjnym  

i uzupełniającym. W istocie jednak kompetencje nie są dzielone między Unią a państwami 

członkowskimi według dziedzin, lecz są ograniczone „funkcyjnie” tym, co jest niezbędne do 

osiągnięcia celów i wypełnienia zadań przez UE. Ponadto państwa członkowskie mogą 

„odzyskać” swoje kompetencje, ponieważ mogą „ponownie wykonywać swoją kompetencję 

w zakresie, w jakim Unia postanowiła zaprzestać wykonywania swojej kompetencji”
29

. 

Kompetencje UE mogą również ulec poszerzeniu. Może to nastąpić poprzez zmianę 

traktatów założycielskich. Istnieje również możliwość poszerzenia kompetencji metodami 

nieformalnymi, przede wszystkim w drodze rozszerzającej interpretacji kompetencyjnych 

                                                 
29

 O delegowaniu kompetencji zob. szerzej: J. Ruszkowski, Ponadnarodowość w systemie instytucjonalnym  

Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 289-355.  
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postanowień traktatów, stosowania kompetencji dorozumianych, kompetencji ogólnych  

lub dodatkowych. Stąd wprowadzenie przez państwa członkowskie do traktatów 

mechanizmów zabezpieczających i specjalnych przepisów wskazujących dziedziny,  

w których państwa członkowskie zachowują własną kompetencję oraz ograniczające działania 

UE. Do mechanizmów ograniczających kompetencje UE należą zasady: pomocniczości, 

proporcjonalności oraz poszanowania tożsamości narodowej państw członkowskich. 

Wśród kompetencji należących do państw członkowskich wskazanych w traktatach 

należy zaliczyć: wprowadzanie niektórych ograniczeń w swobodnym przepływie kapitału  

i płatności, co odnosi się zwłaszcza do kwestii podatkowych; określanie podstawowych zasad 

systemów zabezpieczenia społecznego; określanie treści nauczania i organizacji systemów 

edukacyjnych oraz zapewnianie ich różnorodności kulturalnej i językowej; określanie zasad 

prawa własności; stosowanie środków do utrzymania prawa i porządku oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa wewnętrznego w sferach wiz, azylu, imigracji i polityk związanych  

ze swobodnym przepływem osób; ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa 

państwa, które odnoszą się do produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami 

wojennymi, z zastrzeżeniem jednak, iż środki takie nie mogą negatywnie wpływać  

na warunki konkurencji na rynku wewnętrznym w odniesieniu do produktów, które nie są 

przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych
30

.   

Należy jednak zaznaczyć, iż wszystkie kompetencje wyłączne państw członkowskich 

muszą być wykonywane z poszanowaniem prawa UE, zwłaszcza zasad niedyskryminacji, 

proporcjonalności czy poszanowania swobód rynku wewnętrznego. 
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Streszczenie: Przedmiotem artykułu jest zakres swobody działań rządu państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, relacje pomiędzy władzą wykonawczą państwa UE a jej 

instytucjami oraz traktatowy podział kompetencji pomiędzy UE a państwem członkowskim. 

Słowa kluczowe: Unia Europejska, władza wykonawcza, państwo. 
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Freedom of the government of the member of the European Union 

Summary: The topic of the article is the executive power in contemporary states. One of the 

main goals is to consider the problem of the relationship between normative solutions, related 

to the tasks and responsibilities of the executive, as well as their implementation in terms  

of functioning of the state in the European Union. 

Keywords: European Union, executive power, state.  
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Wojciech Kotowicz 

 

OBWÓD KALININGRADZKI W RELACJACH  

ROSYJSKO-NIEMIECKICH NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU  

 

 

 

Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej (FR) ma istotne znaczenie na mapie 

politycznej Europy i Rosji, z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, jest on jedyną 

częścią Federacji Rosyjskiej (razem z niedużym obszarem północnej części Rosji 

graniczącym  

z Norwegią), która posiada granicę lądową z NATO. Po rozszerzeniu NATO o Litwę, Obwód 

stał się rosyjską enklawą wewnątrz Paktu. Po drugie, kwestią Obwodu Kaliningradzkiego FR 

jest zainteresowana Unia Europejska, która przyjmując Polskę i Litwę w poczet członków UE 

spowodowała, że Obwód został odcięty od macierzy Rosji przez terytoria należące od tego 

momentu do jednego organizmu – Unii Europejskiej.  

W wyniku rozpadu Związku Radzieckiego i powstania na jego terytorium nowych 

niezależnych państw, m.in. bałtyckich, Obwód Kaliningradzki FR stał się odizolowaną 

enklawą wciśniętą między Litwę a Polskę, który budzi duże zainteresowanie nie tylko 

najbliższych sąsiadów, ale także innych państw, w tym Niemiec.  

Stosunki między Rosją i Niemcami w omawianym okresie, rozwijały się w oparciu  

o wzajemne zrozumienie i współpracę
1
. Niemcy oficjalnie nie posiadały żadnych pretensji 

terytorialnych do innych państw
2
. Oficjalne sfery rządowe zajmowały rozważną  

i niekonfliktogenną pozycję odnośnie Obwodu Kaliningradzkiego FR, podkreślając, że jest on 

terytorium Federacji Rosyjskiej. Jak zauważał Dieter Bingen, na tle jasnych regulacji prawno-

międzynarodowych, a zwłaszcza w kontekście podstawowych zasad niemieckiej polityki 

zagranicznej opartej na dobrym sąsiedztwie w Europie, rząd niemiecki stał na stanowisku, iż 

nie będzie podejmował jakichkolwiek kroków mających na celu nadanie Obwodowi 

Kaliningradzkiemu FR specjalnego, nie akceptowanego przez Rosję statusu, nie mówiąc już  

o pryncypialnym odrzuceniu hasła „powrotu do Rzeszy”
3
. 
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zagraniczna Niemiec. Kontynuacja i zmiana po zjednoczeniu ze szczególnym uwzględnieniem polityki 

europejskiej i transatlantyckiej, Warszawa 2005, s. 187-240. 
2
 V.P. Prokopev, Das Gebiet Kaliningrad auf dem Weg zu einem neuen Status, „Osteuropa” 1995, nr 41, s. 57. 

3
 D. Bingen, Obwód Kaliningradzki – stan obecny i perspektywy. Niemiecki punkt widzenia, „Przegląd 

Zachodni” 1993, nr 3, s. 40. 
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 Jednocześnie, od początku lat 90. Niemcy starały się prowadzać politykę zorientowaną 

na zmniejszenie wojskowej obecności Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim FR
4
. Oficjalnie, 

Niemcy nie stawiały kwestii demilitaryzacji tego regionu, ale starały się  

to czynić poprzez wpływanie na inne kraje: bałtyckie i Europy Północnej
5
. Zauważalne były 

próby lobbowania za ideą demilitaryzacji tego regionu na poziomie ekspertów, w tym  

na forum organizacji międzynarodowych
6
. Przykładem, może być rezolucja Zgromadzenia 

Bałtyckiego z 13 listopada 1994 roku
7
, w której nawoływano do demilitaryzacji Obwodu, 

sugerując, że przyczyni się to do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa w tej części 

Europy
8
. W odpowiedzi, Władimir Szumiejko, przewodniczący izby wyższej rosyjskiego 

parlamentu, oświadczył, że Rosja, mimo presji ze strony państw ościennych, nie zgodzi się  

na demilitaryzację Obwodu
9
, a kilka dni później rosyjska Duma potępiła tę rezolucję, 

traktując ją jako „mieszanie się w wewnętrzne sprawy Rosji” oraz próbę poddawania  

w wątpliwość wyniku II wojny światowej
10

. Warto wspomnieć, że Zgromadzenie Bałtyckie  

w jednej z uchwał zażądało przywrócenia dawnych niemieckich nazw na terenie Obwodu 

Kaliningradzkiego FR
11

. 

W lutym 1994 roku, dzięki staraniom niemieckich partii politycznych, problem Obwodu 

Kaliningradzkiego FR stał się przedmiotem obrad Parlamentu Europejskiego,  

co było znacznym sukcesem Niemiec. Jak pokazują doświadczenia, przywódcy niemieccy 

bardziej efektywnie zabiegali o interesy niemieckie nie poprzez działania bezpośrednie  

i jednostronne, lecz za pośrednictwem instytucji euroatlantyckich i międzynarodowych. 

Świadczy o tym przyjęcie przez Parlament Europejski 8 lutego 1994 roku specjalnego 

oświadczenia w sprawie Obwodu Kaliningradzkiego FR
12

. Podkreślono w nim między 

                                                 
4
 W. Kornijenko, Probliema Kaliningardskoj obłasti i puti jeje rieszienija rossijskim rukowodstwom, „Zierkało 

niedieli” 1995, nr 47. 
5
 R.A. Walczak, Zwischen Brüssel und Kaliningrad. Der Spannungsbogen polnischer Sicherheitspolitik, 

„Osteuropa“ 1994, nr 44, s. 704-711. 
6
 H. Neuschaffer, Entwicklungsprobleme und Zukunftsperspektiven des Gebiets Kaliningrad (Königsberg),  

[w:] Die Aussenpolitik der Baltischen Staaten und die Internationalen Beziehungen im Ostseeraum, Hrsg.  

B. Meissner, D.A. Loeber, C. Hasselblatt, Hamburg 1994, s. 175-186. 
7
 Resolution Concerning the Demilitarisation of the Kaliningrad Region and its Future Development, The Baltic 

Assembly, Vilnius, 13.11.1994, http://www.litlex.lt/Litlex/Eng/Frames/Laws/Documents/16.HTM (dostęp 

20.09.2016). 
8
 M. Chillaud, F. Tetart, The Demilitarization of Kaliningrad: A ‘Sisyphean Task’?, “Baltic Security & Defence 

Reviev” 2007, vol. 9, s. 174. 
9
 JM, Wolnoć Tomku w swoim Kaliningradzie, „Gazeta Wyborcza” 14.11.1994. 

10
 Zajawlienije Sowieta Fiedieracii Fiedieralnogo Sobranija ot 17 nojabrja 1994 g. N 266-I SF „O riezolucii 

Bałtijskoj Assambliej O diemilitarzacii Kaliningardskoj obłastii i dalniejsziej jeje razwitii”, 

http://www.jurbase.ru/texts/sector160/tez60227.htm (dostęp 20.09.2016). 
11

 Bałtycka prowokacja, „Gazeta Wyborcza” 19.11.1994; Rozbroić Kaliningrad, „Gazeta Wyborcza” 14.11.1994. 
12

 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 8 lutego 1994 r. pt. „W sprawie Kaliningradu (Königsbergu) rosyjskiej 

enklawy nad Morzem Bałtyckim: sytuacja i perspektywy z europejskiego punktu widzenia”. Tekst rezolucji,  

[w:] E. Wojnowski, Unia Europejska wobec obwodu Kaliningradzkiego, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 
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innymi, że Obwód coraz wyraźniej kojarzony jest z Europą i dlatego nabiera specjalnego 

znaczenia politycznego i ekonomicznego. Jeżeli chodzi o aspekty wojskowe, w dokumencie 

zwrócono uwagę na nieuzasadnioną wielkość rosyjskiego kontyngentu wojskowego oraz 

podkreślono konieczność niezwłocznego podjęcia działań na rzecz ograniczenia obecności 

militarnej do „rozsądnych” rozmiarów
13

. 

Z federalnych ministerstw, najwięcej uwagi Obwodowi poświęcało ministerstwo spraw 

wewnętrznych (MVD), ze źródeł, którego zbudowano w Kaliningradzie dom niemiecko-

rosyjski. Podstawowym polem działalności MVD jest wspieranie i pomoc Niemcom, 

zamieszkałym w Obwodzie. Szacuje się, że na początku XXI wieku mieszkało ich tam około 

8340, z których zdecydowana większość, bo 8299, władała językiem rosyjskim
14

. Na ich 

wsparcie, niemiecki rząd przeznaczał znacznie więcej środków, niż Niemcom zamieszkałym 

w innych regionach Rosji. Władze niemieckie dążyły również do podtrzymywania ścisłych 

związków ekonomicznych z Obwodem, w którym utworzono wiele przedsiębiorstw  

z udziałem niemieckiego kapitału, a inwestycje sięgały powyżej 2 mld rubli (23%). 

Priorytetowo potraktowana była współpraca humanitarna. 

Na poziomie nieoficjalnym, pytanie o dalsze losy ziem wschodniopruskich pojawiały 

się dosyć często. Główną rolę w podtrzymywaniu dyskursu na ten temat, pełniły w latach 90. 

różnego rodzaju organizacje społeczne. Zajmowały się one popieraniem niemieckich 

związków kulturalnych, niesieniem pomocy, wspieraniem duszpasterstwa ewangelickiego  

i katolickiego, udzielaniem poparcia przy nabywaniu przedsiębiorstw rolniczych (częściowo 

przez mieszkańców przesiedlonych z północnych Prus Wschodnich), a także 

intensyfikowaniem realizacji projektów popieranych przez państwo
15

. 

Organizacje te, opracowywały również koncepcje i projekty przyszłego rozwoju 

Obwodu Kaliningradzkiego FR. Niektórzy przedstawiciele niemieckiej społeczności, a nawet 

posłowie Bundestagu, przede wszystkim przedstawiciele Unii Chrześcijańsko-

Demokratycznej (CDU) występowali z pomysłem przeniesienia rosyjskich Niemców  

do Obwodu Kaliningradzkiego FR i stworzenie niemieckiej strefy autonomicznej, 

wprowadzenie tam dwujęzyczności, systemu dwu walut, swobody przemieszczania się, 

równych praw dla Rosjan i Niemców oraz możliwości otrzymania podwójnego 

obywatelstwa
16

. Jednocześnie znane są przypadki, że w czasopismach i na mapach 

                                                                                                                                                         
2002, nr 3, s. 442-443. 
13

 Tamże. 
14

 http://www.rusdeutsch.ru/?menu=1&level2=&z=1 (dostęp 20.09.2016).  
15

 D. Bingen, dz. cyt., s. 42. 
16

 W 1993 r. z pomysłem utworzenia w Obwodzie Kaliningradzkim autonomicznej republiki pruskiej  
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geograficznych Kaliningrad i Obwód Kaliningradzki FR noszą nazwy z okresu, kiedy było to 

terytorium niemieckie, a ziemie Prus Wschodnich przedstawia się w oparciu o nieistniejące 

granice. 

Na początku lat 90., Niemcy były niekwestionowanym „liderem” w liczbie propozycji 

dotyczących przyszłości Obwodu Kaliningradzkiego FR. Podczas gdy oficjalnie Bonn 

zajmowało stanowisko jednoznaczne dotyczące przyszłości Obwodu, deputowani, 

przedstawiciele elity intelektualnej i biznesu RFN występowali z projektami, których 

realizacja mogła doprowadzić do osłabienia albo wręcz utraty zwierzchnictwa Rosji nad jej 

własną enklawą. Przykładem mogą być następujące propozycje: 

- utworzenie na terytorium Obwodu kondominium Rosji, Niemiec, Polski, Litwy  

i Szwecji (z ideą tą wystąpiła wydawczyni sympatyzującej z SPD gazety „Die Zeit” Marion 

Dönhoff)
17

; 

- integracja Obwodu z regionami bałtyckimi (ekspert Deutsche Bank Friedrich Christians)
18

; 

- transformacja Obwodu w euroregion „Königsberg” lub „Luksemburg nad Morzem 

Bałtyckim” (członek frakcji CDU/CSU w Bundestagu Matthias Wissmann)
19

; 

- stworzenia warunków do przesiedlenia Niemców rosyjskich i utworzenie „rosyjsko-

niemieckiej republiki Königsberg (deputowany CDU w Bundestagu Wielfried Böhm)
20

; 

- udzielenie Obwodowi maksymalnej samodzielności, utworzenie kondominium, 

zagwarantowanie prawa do swobodnego przesiedlenia się Niemców, nabywanie przez nich 

prawa do udziału w organach zarządzania (memorandum niemieckich kręgów 

gospodarczych); 

- demilitaryzacja Obwodu i opracowanie z udziałem Unii Europejskiej koncepcji rozwoju 

regionu (aktywista Związku Wypędzonych, deputowany CSU w Bundestagu Hartmut 

Koschyk)
21

. 

Leonid Wardomski, Ludmiła Worobjowa i Aleksandr Jerszow, analizując niemieckie 

propozycje odnośnie przyszłości Obwodu, doszli do wniosku, że w RFN uformował się 

szeroki konsensus partyjno-polityczny w tej kwestii. Zauważyli, że dzięki temu stał się 

                                                                                                                                                         
i przeniesienia do niej rosyjskich Niemców z terenów WNP wystąpiła organizacja „Fraihait” (tłum, „Wolność”).  
17

 Szerzej zob.: M. Djonchof, Kaliningradskaja obłast i jeje buduszczieje, „Mieżdunardonaja żizn” 1993, ijul,  

s. 84-87. 
18

 Szerzej zob.: F.S. Larrabee, East European Security After the Cold War, Santa Monica 1993, s. 16-17. 
19

 Zob.: M. Hoff, H. Timmerman, Kaliningrad: Russia’s Future Gateway to Europe?, „RFE/RL Research 

Report” 1993, September 10, s. 40-41. 
20

 W. Wojnowski, Obwód Kaliningradzki FR w publicystyce niemieckiej po 1989 r., [w:] Od Franciszka Józefa 

do małych ojczyzn. Tom poświęcony pamięci Zbigniewa Frasa, red. M. Górny, Wrocław 2002, s. 78. 
21

 Zob.: K. Weigelt, Europaische Perspektiven Fur Konigsberg, „Mitteilungen“ 1994, nr 5, s. 1-3; K. Bednarz, 

Drehscheibe im Nordosten Europas, „Die Zeit“ 1995, nr 12, 

http://www.zeit.de/1995/12/Drehscheibe_im_Nordosten_Europas (dostęp 25.09.2016). 
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możliwy powrót w środkach masowego przekazu do niemieckich nazw miast i miejscowości 

oraz samego Obwodu, który często występuje pod nazwą Prus Północno-Wschodnich.  

Poza tym, publikowane były również apele poszczególnych obywateli, by rząd federalny zajął 

bardziej określone stanowisko. Podkreśla się w nich odpowiedzialność Niemiec za integrację 

Obwodu z Europą i domaga bardziej restrykcyjnej polityki wobec enklawy
22

. Z kolei 

Reinhold Vetter twierdził, że wszystkie propozycje na temat przyszłości Obwodu  

są nierozsądne i nierealistyczne z punktu widzenia ogólnoeuropejskiej stabilności
23

. 

Pomimo że Niemcy oficjalnie uznały powojenny podział granic, to istniały w latach 90. 

siły polityczne, które uważały aneksję Prus Wschodnich przez Związek Radziecki  

za bezprawny. Szczególną aktywność w ruchu na rzecz zwrotu ziem pruskich wykazywały 

ziomkostwa niemieckie, zrzeszone w organizacji „Związek wygnanych i pozbawionych 

ojczyzny”, która miała pewien określony wpływ na Bundestag Republiki Federalnej Niemiec 

oraz na kierownictwo czołowych niemieckich partii politycznych
24

. Najbardziej aktywną 

organizacją było wschodniopruskie ziomkostwo „Landsmannschaft Ostpreussen”  

z Hamburga, które występowało w charakterze głównego przedstawiciela interesów byłych 

mieszkańców Prus Wschodnich i ich potomków. Ziomkostwo wydawało cotygodniową gazetę 

„Das Ostpreussenblatt”. W niemieckim mieście Ferdene istniał „Rząd Prus Wschodnich na 

wygnaniu”, a w mieście Fellbach otworzono muzeum poświęcone wygnaniom. Oprócz tego, 

w szeregu niemieckich miast, istniały „Młodzieżowe ziomkostwa Prus Wschodnich”, będące 

zapleczem dla wschodniopruskich ziomkostw
25

. 

Niemiecka społeczność i przedsiębiorcy od końca lat 80. wykazywała duże 

zainteresowanie rozwojem Obwodu Kaliningradzkiego FR. Na ten region przypadało około 

połowy całej niemieckiej pomocy, corocznie kierowanej do Rosji. W okresie od 1990 do 2002 

roku rząd federalny wydał na wsparcie Obwodu Kaliningradzkiego FR środki finansowe  

w wysokości 74,8 mln. euro. Posłużyły one na takie cele, jak: wycofanie kontyngentu 

wojskowego, pomoc humanitarna, wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego, jak 

również na kredyty i gwarancje kredytowe oraz niemiecki udział w kredytach Europejski 

Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR)
26

. Obwód był tylko jednym z regionów, do których 

                                                 
22

 L. Wardomski, L. Worobjowa, A. Jerszow, Obwód Kaliningradzki FR: problemy i perspektywy, [w:] Dwa 

spojrzenia na Kaliningrad, Warszawa 1995, s. 14. 
23

 R. Vetter, Kaliningrad und die Osterweiterung der Europäischen Union – Kooperationsbemühungen zum 

Ausgleich zivilisatiorischer Unterschiede, „Osteuropa“ 2000, nr 2, s. 154. 
24

 T. Muzajew, Pogranicznyje probliemy Rossijskoj Fiedieracii. Informacionno-sprawocznoje izdanije, Moskwa 

1999, s. 35. 
25

 Tamże. 
26

 Odpowiedź sekretarza stanu niemieckiego MSZ Jürgena Chroboga na interpelację deputowanego Michaela 

Meistera (CDU/CSU) w sprawie niemieckiej pomocy dla Obwodu Kaliningradzkiego FR od 1990 r.,  
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trafiała globalna niemiecka pomoc dla Federacji Rosyjskiej. W ramach pomocy humanitarnej 

przekazano instytucjom pomocy społecznej część zasobów Bundeswehry (np. koce).  

W ramach wspierania kultury i oświaty niemieckiej mniejszości w Rosji realizowano także 

regularne projekty w Obwodzie, koordynowane przez niemieckie przedstawicielstwa 

dyplomatyczne i organizacje pośrednie. Np. na przełomie 2003/2004 roku wsparte zostało 

kwotą 9.564 euro wydanie 4 tomowej publikacji z okazji 750-lecia miasta Kaliningrad.  

Od 1991 roku rozszerzone wsparcie humanitarne dla mniejszości niemieckiej w Obwodzie 

wyniosło 18,3 mln euro (w 2003 roku 700 tys. euro)
27

. 

Obwód korzystał także z zakresu pomocy rządu federalnego na rzecz krzewienia języka 

niemieckiego w Rosji. W zakresie szkolnictwa wsparcie otrzymywały od 1997 roku dwie 

szkoły o rozszerzonym profilu nauki języka niemieckiego. Od lutego 1994 roku istniał  

w Kaliningradzie lektorat DAAD
28

, którego celem jest kształcenie germanistów. W zakresie 

szkolnictwa wyższego rząd federalny wspierał za pomocą DAAD 6 partnerstw 

międzyuczelnianych – Państwowy Uniwersytet w Kaliningradzie z Uniwersytetami  

w Getyndze, Kilonii, Greifswaldzie, Essen oraz Kaliningradzkiej Politechniki ze szkołami 

wyższymi w Bremerhaven i Wismarze
29

. 

Rosyjskie władze obawiały się, że niemieckie wspólnoty okazując pomoc humanitarną 

przeprowadzającym się do Obwodu Niemcom, mogły stać się źródłem „wpływu 

niemieckiego” na terytorium Rosji
30

. W kręgach politycznych Rosji i sąsiednich państw 

wyrażane były obawy, że kapitał niemiecki jako najsilniejszy może szybko zająć pozycję 

dominującą w Obwodzie i stworzyć podstawy do jego „regermanizacji”
31

. Jednocześnie 

trzeba podkreślić, że od połowy lat 90. malało ze strony niemieckiej społeczności, ale też 

przedsiębiorców, zainteresowanie Obwodem Kaliningradzkim FR, co zresztą było ogólnym 

trendem, spowodowanym zwiększającymi się problemami gospodarczym w Obwodzie. 

Problemem spornym w relacjach Unii Europejskiej z Rosją stała się w latach  

2001-2002 sprawa przyszłego statusu Obwodu Kaliningradzkiego FR oraz jego powiązań  

z obszarem Federacji Rosyjskiej po rozszerzeniu UE o Polskę i Litwę w 2004 r.. Ówczesny 

rząd Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD)-Sojusz ‘90/Zieloni z rozwagą podchodził  

do trudności związanych z tranzytem między Rosją a Obwodem, ale biorąc pod uwagę 

                                                                                                                                                         
zob.: „Deutscher Bundestag” 2003, nr 15/2064, s. 1. 
27

 Tamże, s. 2. 
28

 Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD (tłum. Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej). 
29

 Tamże. 
30

 W. Daszicziew, Obszar współpracy europejskiej czy rosyjska eksklawa?, „Przegląd Zachodni” 1993, nr 3,  

s. 20. 
31

 Tamże. 
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postanowienia układu z Schengen oraz traktatów UE z Maastricht i Amsterdamu, a także 

realną sytuację społeczno-gospodarczą w enklawie i na terenie Rosji, nie widział możliwości 

rezygnacji z wprowadzenia kontroli granicznych dla osób i towarów w tranzycie przez Polskę 

i Litwę
32

. 

W ocenie Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej (DGAP)
33

, skupiającego 

niemieckich polityków, ekspertów, przedstawicieli kół gospodarczych, publicystów, a także 

regularnie zapraszanych ekspertów z innych krajów, w tym Rosji, ostrej krytyce poddano 

stanowisko Rosji w kwestii przyszłości Obwodu Kaliningradzkiego FR. Zauważono, że  

po 11 września 2001 roku Rosja unikała rozwiązań kompromisowych, starając się 

przeforsować swoje postulaty dotyczące przyszłego statusu enklawy, jako części Federacji 

Rosyjskiej o nieograniczonym prawie tranzytu dla mieszkańców i towarów w stosunku  

do środków własnych z budżetu FR przeznaczonych dla tego regionu
34

. 

Z kolei eksperci zespołu badawczego Niemieckiego Instytutu Polityki 

Międzynarodowej i Bezpieczeństwa (SWP), krytycznie podeszli do opracowanego  

w Moskwie „Kompleksowego programu rozwoju Obwodu Kaliningradzkiego FR  

do 2010 roku”. W ocenie ekspertów w przyszłości możliwe były dwa scenariusze współpracy 

Obwodu z UE: 

- negatywny, wykluczający kompleksowe porozumienie, w którym enklawa stanowi źródło 

napięć wewnętrznych i zewnętrznych, jest pozbawiona odpowiedniej infrastruktury, 

niewielkie jest też zaangażowanie ze strony inwestorów zagranicznych; 

- pozytywny, oparty na porozumieniu UE z Rosją, prowadzący do przekształcenia Obwodu  

w ważny węzeł komunikacyjny, gdzie enklawa ma nowoczesne usługi i powiązania  

z państwami regionu Morza Bałtyckiego oraz całej Europy
35

. 

Autorzy opowiadali się za realizacją drugiego scenariusza, który wymagał zarówno od 

UE i Rosji, jak też od Polski i Litwy wynegocjowania, a następnie wdrożenia elastycznego 

reżimu wizowego. Autorzy ekspertyzy przygotowali 10 postulatów pod adresem Rosji i UE, 

w których szczegółowo precyzowali polityczne, ekonomiczne, społeczne, techniczne  

i finansowe warunki przekształcenia Obwodu w obszar pilotażowy partnerstwa Moskwy  

i Brukseli. W konkluzji stwierdzili, jak się okazało słusznie, że realizacja postulatów będzie 

                                                 
32

 E. Cziomer, Niemieckie oceny strategii i taktyki polityki zagranicznej Rosji po 11 września 2001 r., 

Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ, „Opinie” marzec 2003, nr 62, s. 14-15. 
33

 Ta placówka badawcza - a także pozostałe omówione w tym artykule - wywierają istotny wpływ  

na kształtowanie polityki RFN wobec Rosji. 
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 Za: S. Meister, G. Müntel, Die Qual der Wahl – Regionale Dumawahlen in Kaliningrad, "Russland-Aktuell" 

24.03.2006, s. 11-13. 
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 H. Timmermann, Kaliningrad: Eine Pilotregion für die Gestaltung der Partnerschaft EU-Russland?,  
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trudna z powodu braku zdecydowania na Kremlu oraz wśród grup elit kaliningradzkich  

w sprawie wypracowania spójnego programu rozwoju enklawy
36

. 

Polityka niemiecka w stosunku do Obwodu Kaliningradzkiego FR, podobnie jak  

do ogółu państw postkomunistycznych Europy Środkowo-Wschodniej, była jasno 

sprecyzowana i określona. Wśród specjalistów zajmujących się analizą współczesnej polityki 

niemieckiej w odniesieniu do Europy Środkowo-Wschodniej panowało przekonanie, iż jest to 

polityka prowadzona zasadniczo na dwu płaszczyznach. Pierwszą stanowiła oficjalna polityka 

rządowa, która była i jest powściągliwa i starająca się uwzględnić panujące realia i aktualny 

układ sił politycznych na arenie międzynarodowej. Tak na przykład ówcześni politycy  

w Bonn uważali, że potencjalne interesy niemieckie w Obwodzie należy poświęcić dla 

realizacji celów nadrzędnych, do których należy niezadrażnianie stosunków niemiecko-

rosyjskich
37

. Drugą płaszczyznę stanowiła polityka różnych organizacji i ugrupowań 

pozarządowych, które przy większym lub mniejszym przyzwoleniu władz niemieckich 

próbowały analizować i realizować szereg zamierzeń w stosunku do Obwodu
38

.  

Część ugrupowań prawicowych związanych ze środowiskiem Związku Wypędzonych 

propagowało własną politykę wobec Obwodu. Jej głównym celem było możliwie duże 

zaangażowanie Niemiec na tym obszarze, które doprowadziłoby do podporządkowania 

enklawy interesom Niemiec. Był to stały przedmiot dyskusji w kręgach wypędzonych z Prus 

Wschodnich i ich potomków, którzy byli emocjonalnie związani z tym regionem.  

Ich argumenty, w połączeniu z problemami emigrantów z Rosji pochodzenia niemieckiego 

wywierały stałą presję na rząd niemiecki
39

. 

Niemcy, zaabsorbowani trudnościami związanymi z procesem zjednoczenia oraz mając 

na uwadze potrzebę dobrych stosunków z Rosją, nie przejawiali większej aktywności 

politycznej i gospodarczej wobec Obwodu. W tym względzie aktywniejsze były różnego 

rodzaju organizacje pozarządowe
40

. W latach 2005 – 2007, pomimo wysokiej dynamiki 

inwestycji zagranicznych w Obwodzie, zaobserwowano spadek zainteresowania dużych 

inwestorów oraz ucieczkę mniejszych firm. Warto podkreślić, że według badań „Uciekający 

                                                 
36

 Tamże. 
37

 A. Sakson, Königsberg-Królewiec-Kaliningrad: dziedzictwo geopolityczne, [w:] Polacy-Niemcy. Sąsiedztwo  

z dystansu, red. A. Wolff-Powęska, D. Bingen, Poznań 2004, s. 445. 
38

 Zob.: D. Bingen, Obwód Kaliningradzki i perspektywy współpracy europejskiej, „Komunikaty Mazursko-

Warmińskie” 1996, nr 2, s. 247-254; S. Berger, P. Holtom, Locating Kaliningrad and Königsberg und Russian 

and German Collective Identity Discourses And Political Symbolism In The 750Th Anniversary Celebrations  

Of 2005, „Journal of Baltic Studies” 2008, vol. 39, nr 1, s. 24-26. 
39

 Ch. Wellmann, Enklawa Kaliningradzki na rozdrożu: związek między rozwojem gospodarczym a polityką 

bezpieczeństwa, [w:] Dwa spojrzenia na Kaliningrad, Warszawa 1995, s. 29. 
40

 A. Sakson, dz. cyt., s. 446. 
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inwestor”, które w 2005 roku prowadził Bank Światowy wspólnie z kaliningradzkim 

ośrodkiem doradczym „Biznes-Ekspert”, około 90% inwestorów zachodnich, którzy 

odwiedzili Obwód, nie zdecydowało się na inwestycje w Obwodzie
41

. 

Można zgodzić się z Andrzejem Saksonem, że główną tendencją w rozważaniach nad 

przyszłością Obwodu Kaliningradzkiego FR w Niemczech była tzw. opcja europejska, która 

zakładała osiągnięcie długofalowych interesów Niemiec za pomocą rozwiązań europejskich
42

. 

Stąd na przykład, żywy oddźwięk wywołała koncepcja, zaproponowana  

21 września 2004 roku przez 71 deputowanych frakcji CDU/CSU. Skierowali oni do ministra 

spraw zagranicznych Joschki Fischera pismo z pytaniami w sprawie „wspólnego 

turystycznego zagospodarowania przez Polskę, Litwę i Rosję historycznego terytorium Prus 

Wschodnich” pod nazwą euroregion „Prusy”
43

. Warunkiem jego utworzenia byłaby pełna 

demilitaryzacja Obwodu Kaliningradzkiego FR i wyprowadzenie z niego oddziałów armii 

rosyjskiej.  

Głównymi celami działalności nowego euroregionu miało być odbudowa ekologiczna 

ziemi i przyległego morza, odrodzenie społeczne ludności, podniesienie kultury i walka  

z przestępczością
44

. Niemieccy deputowani uznali, że Obwód Kaliningradzki FR jest głęboko 

zdegradowany gospodarczo i biologicznie, a u podstaw ich interpelacji leży troska  

o Niemców mieszkających w Obwodzie.  

W Rosji zaniepokojenie niniejszą interpelacją wyraził komitet rosyjskiej Dumy 

Państwowej ds. międzynarodowych oraz stanowczo zaprotestowało rosyjskie MSZ.  

W oświadczeniu wyrażono oburzenie z powodu interpelacji, uznając ją za relikt zimnej 

wojny. Zdaniem rosyjskiego MSZ, interpelacja stała w wyraźnej sprzeczności do 

rozwijających się dobrych stosunków niemiecko-rosyjskich określanych, jako strategiczne 

partnerstwo nacechowane wzajemnym zrozumieniem i zaufaniem
45

. W oświadczeniu 

stwierdzono, iż „na tle aktualnych – dynamicznie rozwijających się na wszystkich kierunkach 

– stosunków rosyjsko-niemieckich, w dobie rozszerzania relacji ekonomicznych i współpracy, 

                                                 
41

 F. Kamiński, Współpraca gospodarcza regionów Niemiec i Rosji na przykładzie obwodu kaliningradzkiego  

i wybranych krajów związkowych, w: Gospodarka Niemiec a kraje Europy Środkowej i Wschodniej, red. I. Bil, 

K. Cisz, B. Brocka-Palacz, M. Gomułka, F. Kamiński, M. A. Weresa, Warszawa 2006, s. 269. 
42
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43

 Warto w tym miejscu przypomnieć, iż koncepcja taka po raz pierwszy pojawiła się już w lutym 1994 r.,  
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Bundestag, 15. Wahlperiode, http://www.thomas-strobl.de/bundestag/bundestag_2004/1503746.pdf (dostęp 

25.09.2016). 
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w szczególności pomiędzy Obwodem Kaliningradzkim i szeregiem regionów i miast RFN, 

ten w wielu aspektach drażliwy dokument frakcji CDU/CSU trudno ocenić inaczej, niż jako 

stojący w sprzeczności z linią prezentowaną przez władze obu państw, dążące do pogłębienia 

wzajemnego zrozumienia i zaufania, strategicznego partnerstwa pomiędzy Rosją i Niemcami. 

W swojej istocie, pozostaje on w jaskrawym rozdźwięku zarówno z dążeniami do zbliżenia 

jak i umocnienia wzajemnych relacji Rosji i Unii Europejskiej”
46

. W konkluzji oświadczenia 

MSZ Rosji uznano, iż sformułowania zawarte w interpelacji posłów CDU/CSU należy 

potraktować, jako „ingerencję w wewnętrzne sprawy Rosji”. Skierowano do rządu RFN apel, 

aby wystosował „zdecydowaną odpowiedź na wysiłki autorów pytania, ignorujących 

historyczno-prawno-międzynarodowe realia i rezultaty powojennych regulacji w Europie”
47

. 

W Obwodzie Kaliningradzkim lokalni politycy uznali ten pomysł na kuriozalny
48

  

i skonstatowali, iż cała akcja niemieckiej opozycji miała charakter polityczny  

i rewizjonistyczny, czego dowodem był fakt, iż jednym z inicjatorów interpelacji był poseł 

CDU Erwin Marszewski, powiązany ze Związkiem Wypędzonych Eriki Steinbach
49

.  

W rosyjskiej prasie pojawiły się komentarze, iż pod pozorem pytań o stan gospodarki 

Obwodu, wpływu stacjonowania armii rosyjskiej w Obwodzie na możliwość jego 

ekonomicznego rozwoju oraz szans zwiększenia niemieckiej turystyki do historycznych 

terytoriów byłych Prus Wschodnich znajdujących się obecnie w granicach Polski, Litwy  

i Obwody Kaliningradzkiego, niemieccy deputowani czynili starania o powołanie euroregionu 

„Prusy”
50

. 

W odpowiedzi, rząd niemiecki oświadczył, iż z ideą utworzenia na terytoriach Litwy, 

Federacji Rosyjskiej i Polski Euroregionu „Prusy” „nie ma nic wspólnego”
51

. Dodatkowo, do 

administracji Obwodu Kaliningradzkiego FR poproszony został konsul generalny RFN  

w Kaliningradzie Cornelius Sommer, który przedstawił oficjalne stanowisko strony 

niemieckiej w kwestii kaliningradzkiej w związku z interpelacją posłów CDU/CSU  

i oświadczył, że „Rządowi RFN tego rodzaju idee nie są znane. Rząd RFN nie dysponuje 

                                                 
46
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49
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informacją, aby wykorzystanie Obwodu Kaliningradzkiego w celach wojskowych mogłoby 

stanowić przeszkodę w wykorzystywaniu go gospodarczo i turystycznie"
52

. 

Przez wiele lat nierozwiązany pozostawał problem braku niemieckiego 

przedstawicielstwa dyplomatycznego i konsularnego w Obwodzie. Był to jeden z najbardziej 

widocznych znaków rosyjskiej wrażliwości na niemieckie działania w Obwodzie 

Kaliningradzkim FR
53

. Po upadku ZSRR Niemcy wielokrotnie starały się o zgodę władz 

rosyjskich na otwarcie konsulatu w Kaliningradzie. Za prezydentury Borysa Jelcyna, jego 

doradca ds. polityki zagranicznej Andriej Kozyriew, uchodzący za prozachodniego, ostrzegał 

przed niemieckim „Drang nach Osten”. Dopiero na początku 2004 roku rosyjskie 

ministerstwo spraw zagranicznych udzieliło zgody pierwszemu konsulowi generalnemu RFN 

w Obwodzie, którym został Cornelius Sommer. Otwarcie konsulatu niemieckiego – którego 

dokonał 12 lutego 2004 roku Joschka Fischer – zakończyło trwający ponad 10 lat spór w tej 

sprawie
54

. 
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Streszczenie: Obwód Kaliningradzki uczestniczy od początku lat 90. XX wieku w wielu 

instytucjach formalnych bądź nieformalnych, nastawionych na pogłębianie relacji  

z innymi podmiotami, z racji swojego położenia geograficznego (głównie w regionie 

bałtyckim). W budowaniu tych stosunków istotne są różne płaszczyzny współpracy 

wielostronnej i dwustronnej państw regionu bałtyckiego, instytucjonalne formy współpracy 

pozarządowej na szczeblu miast i gmin, jak również płaszczyzna unijna współpracy  

w przestrzeni regionu bałtyckiego. Region bałtycki jest dla Rosji jednym z głównych 

regionów, gdzie realizowana jest współpraca polityczna i gospodarcza. To również region 
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tradycyjnych rosyjskich interesów, wyjątkowo ważny z punktu widzenia ekonomicznego 

rozwoju państwa. Rozwój ekonomicznych i politycznych stosunków z państwami regionu jest 

bardzo ważny dla Federacji Rosyjskiej.  

Słowa kluczowe: Obwód kaliningradzki, Rosja, Niemcy, polityka zagraniczna. 

 

The Kaliningrad Region in the Russian-German relations 

 at the turn of 20th and 21st centuries 

Summary: Kaliningrad region has participated in many formal and informal institutions 

which supported regional cooperation in the Baltic Region since the beginning of the 90.  

For Russia Baltic Region is one of the main important regions of political and economic 

cooperation. This region is also important from the perspective of the economic development 

of Russia. The Development of economic and political relations with Baltic states is very 

important goal for Russian Federation. This paper will analyse relations between Russia and 

Germany in the context of cooperation with Kaliningrad Region. 

Keywords: Kaliningrad Region, Russia, Germany, Foreign Policy. 
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Andrzej Jurkun 

 

KONCESJA JAKO INSTRUMENT POLITYKI GOSPODARCZEJ 

PAŃSTWA. UJĘCIE HISTORYCZNE 

 

 

Analiza stanu badań 

Wolność gospodarcza jest jednym z podstawowych filarów społecznej gospodarki 

rynkowej. Zasada wolności działalności gospodarczej określa prawne obowiązki organów 

państwowych, jak również podmiotów prywatnych działających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

O ograniczeniach w podejmowaniu działalności gospodarczej można mówić  

w sytuacji uzyskaniu aktu zgody w formie koncesji bądź zezwolenia organów państwowych. 

We współczesnych realiach nie możemy mówić o pełniej wolności gospodarczej. W każdym 

systemie politycznym wprowadzana jest reglamentacja określonych dziedzin gospodarki. 

Przyczyny tego procesu nie są jednolite i jednoznaczne. Mogą wynikać z obawy zagrożenia 

życia i zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa państwa lub ważnego interesu publicznego.  

Są to przyczyny zdecydowanie obiektywne. Druga kategoria reglamentacji ma związek  

z prowadzoną polityką gospodarczą i społeczną danego państwa. Są to czynniki z pewnością 

uznawane za subiektywne. Najważniejsze w tej sytuacji jest niedopuszczenie do tego, aby 

udzielanie koncesji bądź zezwoleń stało się regułą w organizacji działalności gospodarczej, 

ponieważ takie działanie zaprzeczałyby zasadzie wolności działalności gospodarczej
1
. 

Koncesja jest formą reglamentacji działalności gospodarczej przez państwo. Zdaniem 

Katarzyny Czajkowskiej-Matosiuk: ,,Koncesja jest aktem administracyjnoprawnym 

uprawniającym do wykonywania ściśle określonej działalności gospodarczej w formie 

produkcyjnej bądź usługowej w sposób określony w ustawie i na określonych warunkach”
2
. 

Koncesja jest to akt zgody państwa na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej 

przez określonego przedsiębiorcę. Przyczyny wprowadzenia ograniczeń mogą dotyczyć 

ważnego interesu państwa, zagrożenia życia obywateli i funkcjonowania państwa lub 

możliwości pojawienia się zjawisk patologicznych wpływających negatywnie na porządek 

publiczny państwa. Przyzwolenie organów państwa na prowadzenie reglamentowanej 

                                                 
1
 H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski, Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne,  

Warszawa 2011, s. 26. 
2
 K. Czajkowska-Matosiuk, Prawo gospodarcze i spółek, Warszawa 2011, s. 64. 
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działalności gospodarczej może mieć rożny charakter
3
. Przestrzeganie tych warunków 

podlega kontroli organu udzielającego koncesji. Do podstawowych różnic miedzy koncesją  

a zezwoleniem możemy zaliczyć możliwość udzielenia koncesji tylko w pewnym zakresie 

działalności gospodarczej oraz dla wcześniej zamierzonych celów uzyskania koncesji na 

prowadzenie działalności gospodarczej. Jest to uzasadnienie dla zastosowania specjalnego 

trybu postępowania administracyjnoprawnego przy udzielaniu koncesji
4
. 

Za modelowy typ koncesji uznaje się konstrukcję legislacyjną powstałą we Francji. 

Problematyka koncesji, która odnalazła swoje odzwierciedlenie w doktrynie oraz 

ustawodawstwie francuskim wywarła solidny wpływ na porządek prawny innych państw 

europejskich. Ogólne zasady koncesjonowania ukształtowane we Francji znalazły swoje 

wyrażenie w polskim systemie prawnym. Koncesja w znaczeniu szkoły francuskiej opiera się 

na pojęciu służby publicznej. W początkowym stadium rozwoju oznaczało pewien typ 

działalności zmobilizowanej w interesie publicznym przeciwstawiany zarówno administracji 

jak i swobodny działalności prywatnej, której celem jest dobro publiczne. W toku ewolucji 

pojęcie służby publicznej zaczęło z czasem obejmować kwestie gospodarcze i socjalne 

stosowane przez administracje publiczną lub osoby prywatne, które współpracowały na rzecz 

zaspokojenia potrzeb ogółu społeczeństwa. Ponadto pojęcie służb publicznych  

w orzecznictwie oznacza dziedzinę, w której stosowanie prawa administracyjnego jest 

regułą
5
. W tym ujęciu koncesja polegała na odstępowaniu od monopolu państwowego na 

rzecz przedsiębiorców prywatnych, których celem jest realizacja zadań zleconych przez 

państwo o charakterze gospodarczym. Na mocy koncesji nadanej przez organ państwowy 

przekazywano pewne uprawnienia w wydanym pozwoleniu np. prawo do wywłaszczania, 

prawo do podejmowania roli policji administracyjnej, możliwość pobierania opłat od 

użytkowników, normy prawne prowadzenia egzekutywy administracyjnej. Ponadto określono 

warunki wykonywania koncesji
6
. Analiza systemu koncesyjnego na gruncie prawa 

francuskiego pozwoliła wyróżnić podstawowe cechy pozwolenia: jest ono umową ściśle 

administracyjną oraz ma na celu eksploatację służby publicznej, która odbywa się na ryzyko 

koncesjonariusza. Jest kontraktem długoterminowym. Ten typ koncesji określony został jako 

umowa administracyjna. Są to akty złożone z decyzji administracyjnej i umowy
7
.  

                                                 
3
 M. Zdyb, Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2008, s. 114. 

4
 C. Kosikowski, Koncesje i zezwolenia na działalność gospodarczą, Warszawa 2002, s. 47. 

5
 M.A. Waligórski, Koncesje, zezwolenia i licencje w polskim administracyjnym prawie gospodarczym,  

Poznań 2012, s. 29. 
6
 C. Kosikowski, dz. cyt., s. 48. 

7
 K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011, s. 19. 
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Współcześnie nauka francuska określa charakter koncesji dwubiegunowo. Elementy, 

które mają na celu zapewnienie i ochronę stałych korzyści finansowych koncesjonariusza  

są w formie umownej np. dyspozycje finansowe czy czas trwania koncesji. Są one zawarte  

na podstawie obustronnego kontraktu. W takim rozumieniu organ koncesyjny nie występuję 

w roli podmiotu reprezentującego władzę publiczną, natomiast jest uznawany jako 

równorzędny partner stosunku cywilnoprawnego. Aspekty administracyjnoprawne odnoszą 

się do organizacji i funkcjonowania służby publicznej. Z tego względu część obowiązku 

została nałożona na koncesjonariusza w drodze nakazu administracyjnego np. obowiązek  

w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku przy eksploatacji danego 

mechanizmu technologicznego. Oprócz tego cofnięcie koncesji może nastąpić jedynie przez 

jednostronny akt władczy wydany przez organ udzielający koncesje w sytuacji, gdy klauzule 

wpisane do umowy są jednostronnie niezmieniane
8
. Zakres koncesjonowania usług 

publicznych we Francji jest znacznie szerszy. Możliwość udzielana pozwolenia należy 

zarówno do organów publicznych jak i organów lokalnych, czyli gmin. Jest to jeden z wielu 

sposobów realizacji zadań publicznych przez podmioty prywatne. W takim układzie 

udzielanie koncesji przez organ publiczny dotyczy sfery monopolu prawnego państwa lub 

gminy
9
.  

Uformowana na gruncie francuskim instytucja koncesji została zaadoptowana przez 

system niemiecki. Z tą różnicą, iż pojęcie koncesji nie ma w tym układzie jednolitego 

klarownego zastosowania. Celem tu jest określenie różnego typu form prawnych istnienia 

tego zjawiska. W terminologii niemieckiej pojęcie pozwolenia ma dwojakie znaczenie. Jedno 

z nich odpowiadało pojęciu zwykłego pozwolenia administracyjnego, drugie zaś terminowi 

koncesji w znaczeniu szerszym. Istotne jest tu powierzenie osobie prywatnej, może to być 

koncesjonariusz, prerogatyw z obszaru administracji publicznej. Ogólnie rzecz biorąc 

koncesja jest formą przekazania części uprawnień administracyjnych na rzecz uprawnionego 

przedsiębiorcy do egzekwowania administracji we własnym imieniu
10

. Na podstawie analizy 

literatury niemieckiej należy zwrócić uwagę na fakt, że w sytuacji udzielenia koncesji 

państwo nadaje podmiotowi prywatnemu nowe uprawnienia, które wcześniej nie należało  

do jego naturalnej sfery wolności. Dotyczy ono bowiem wykonywania uprawnień, które  

są objęte monopolem państwowym. Zgodnie z powyższymi założeniami koncesja jest 

jednostronnym aktem administracyjnym różnym od pozwolenia administracyjnego.  

                                                 
8
 M.A. Waligórski, dz. cyt., s. 30. 

9
 L. Zacharko, Prywatyzacja zadań publicznych gminy. Stadium administracyjnoprawne, Katowice 2000, s. 23. 

10
 M.A. Waligórski, Koncesje…, s. 30. 
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Polega na nadaniu uprawnień osobom fizycznym lub prawnym, przy czym nadanie to dotyczy 

cząstki administracji wykonywanej w imieniu własnym koncesjonariusza. W takiej sytuacji 

prawnej niektóre zadania państwo wyklucza spod konkurencji prywatnej, tym samym 

upoważniając administrację do udzielania prerogatyw wykonywania takiego monopolu 

osobom prywatnym bądź w miejsce administracji lub konkurencji z administracją. 

Stanowisko to spowodowało odrzucenie konstrukcji umowy administracyjnej jako prawnej 

formy działania administracji. Dopiero ustawa z 25 maja 1976 r. o postępowaniu 

administracyjnym znowelizowała dotychczasowe przepisy. Na podstawie zapisów ustawy 

postanowienia umowy mają charakter subsydialny. Umowa wkracza w prawa osób trzecich, 

wymaga ich zgody. Tylko w ten sposób może być wiążąca. Przyjęta w systemie niemieckim 

forma umowy publicznoprawnej stała się z biegiem czasu centralną instytucją postępowania 

administracyjnego i popularną formą koncesjonowania gospodarki komunalnej
11

.  

Współcześnie rozróżnienie koncesji od pozwolenia należy upatrywać w odmiennej roli 

administracji publicznej. Pełni ona funkcję zarządcy reglamentującego dostęp do dóbr 

wspólnotowych dla ogółu obywateli, który jest jednocześnie reprezentantem własności 

państwa. Koncesja opiera się na pozwoleniu administracyjnoprawnym. Polega na nadaniu 

osobie prywatnej prawa do wykonywania działalności objętej monopolem, bądź sprawowania 

pewnych obowiązków administracyjnych. W swej treści zauważalne są też elementy umowy 

publicznoprawnej, która jest zawierana między instytucją udzielającej koncesji  

a koncesjonariuszem
12

.  

System koncesyjny w Stanach Zjednoczonych ma swoje korzenie na gruncie prawa 

francuskiego i został ukształtowany na początku XX w. Koncesja przybrała tu formę 

kontraktu między organem administracyjnym a prywatnym przedsiębiorcą. Takie zależności 

między podmiotami przetrwało do czasów obecnych głównie na szczeblu lokalnym.  

W amerykańskim systemie wyodrębnione zostały przywileje i obowiązki każdej ze stron.  

Do korzyści możemy zaliczyć np. prawo do wykorzystywania terenów będących własnością 

publiczną w celu modernizacji ulic. Do zobowiązań z kolei zaliczymy przestrzeganie 

bezpieczeństwa i jakości usług oraz limit cen
13

. Ze względu na okres ważności w systemie 

amerykańskim rozróżnia się następujące koncesje: wieczyste, długo i krótkoterminowe,  

na czas nieokreślony oraz specjalne. Koncesja wieczysta na początku była regularnie 

stosowana, na przestrzeni czasu stała się nieelastyczna w podaży i popycie na usługi 

                                                 
11

 Tamże, s. 32.  
12

 C. Kosikowski, Koncesje…, s. 39. 
13

 K. Strzyczkowski, dz. cyt., s. 36. 
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infrastrukturalne. Koncesja długoterminowa z założenia jest nakładana na okres od 25 do  

50 lat. Zaletą jest możliwość prowadzenie długofalowej bezpiecznej polityki inwestycyjnej. 

Do wad możemy zaliczyć osłabienie przez koncesjonariusza potrzeb odbiorców. Koncesja 

krótkoterminowa jest przyznawana na maksymalny okres 10 lat i jest uwarunkowana częstym 

odnawianiem jej warunków. Koncesja bezterminowa pozwala władzom lokalnym w sytuacji 

niewywiązania się z określonej umowy jej wypowiedzenie po cenach rynkowych istniejących 

urządzeń. Ostatnim gatunkiem jest koncesja specjalna zawierająca mechanizmy regulujące 

automatycznie cenę i zysk w zależności od zmieniających się warunków popytu i podaży
14

. 

Zgodnie z amerykańską terminologią koncesja polega na przekazaniu przedsiębiorstwu prawa 

wyłączności sprzedaży danego produktu lub usługi na określonym obszarze w określonym 

czasie.  

W ostatnich latach system koncesyjny ewoluuje w stronę regulacji użyteczności 

publicznej. Takie rozwiązanie umożliwia elastyczne układanie zależności między czynnikiem 

publicznym a przedsiębiorstwem. Na poziomie lokalnym tworzone są specjalne komisje  

tzw. public utilities. Ich zadaniem jest kontrola działalności osób prywatnych w sferze 

publicznoprawnej. Warunki określone przez administrację muszą być przyjęte przez drugą 

stronę, mają charakter kontraktowy
15

.  

Kolejną instytucją ukształtowaną na gruncie amerykańskim jest instytucja 

kontraktowania tzw. contracting out zbieżna w swym charakterze do koncesji. Polega na 

zawieraniu umów między podmiotem prywatnym a administracyjnoprawnym przy czym 

umowy podpisuje się po przeprowadzeniu przetargu z tym przedsiębiorstwem, które 

zaoferowało najkorzystniejsze warunki
16

.  

Poglądy polskiej nauki prawa administracyjnego na istotę koncesji zostały 

zapoczątkowane w okresie międzywojennym. Krąg dziedzin gospodarczych, które podlegały 

koncesji został określony w Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 

1927 r. o prawie przemysłowym. Zgodnie z artykułem 8 analizowanego rozporządzenia 

koncesji podlegało rozpowszechnienie programów radiowych, transport kolejowy, przemysł 

elektrocieplny
17

. Reglamentacji podlegał przemysł tragarzy w miastach oraz osób 

zajmujących się handlem obnośnym. Stąd można wywnioskować, że interes publiczny 

uzasadniający koncesjonowanie był w różnym okresach różnie rozumiany. Należy zwrócić 

                                                 
14

 Tamże, s. 23. 
15

 M. A. Waligórski, Koncesje…, s. 34. 
16

 Tamże, s. 35. 
17

 Zob. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 1927 roku o prawie 

przemysłowym, art. 8 (Dz.U. nr 53, poz. 468 z późn. zm.). 
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uwagę na fakt, iż określone gałęzie gospodarki były objęte monopolem państwa. 

Uwarunkowane było to ważnym interesem publicznym. W praktyce spowodowano 

uniemożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty, które nie były 

państwowymi osobami prawnymi
18

. Oceniając system koncesyjny w okresie 

międzywojennym można stwierdzić, że ówczesne ustawodawstwo nawiązywało zarówno do 

francuskiego i niemieckiego charakteru koncesji. Wymienione wcześniej dziedziny 

gospodarcze nie zawsze miały wiele wspólnego z interesem publicznym czy 

bezpieczeństwem państwa. Taki stan prawny utrzymany został w Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej
19

. Liczbę dziedzin przemysłu koncesjonowanych zwiększono o kolejne 25 rodzaje 

na podstawie Ustawy o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki 

narodowej z 3 stycznia 1946 r.
20

.  

Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej
21

  zrewolucjonizowała 

dotychczasowy system gospodarczy. Po dziesięcioleciach funkcjonowania systemu 

nakazowo-rozdzielczego wprowadzona została prawnie zasada wolności gospodarczej. Do tej 

pory wszelka działalność podlegała reglamentacji za przyzwoleniem organów państwowych. 

Takie przewartościowanie oznaczało, że wszelkie wyjątki od zasady w razie wątpliwości 

tłumaczone powinny być na korzyść zasady wolności gospodarczej. Ustawodawca wyraźnie 

dokonał wyliczenia wszystkich dziedzin, które miały podlegać koncesji po wejściu w życie 

ustawy koncesyjnej. Katalog ten mógł być rozszerzony w drodze rozporządzenia  

Rady Ministrów. W efekcie kolejnych nowelizacji wykaz dziedzin podlegających 

koncesjonowaniu został poszerzony o blisko 30 pozycji. Pośród dziedzin podlegających 

koncesjonowaniu różnie regulowany był problem trybu i zasad udzielania koncesji. 

Ustawodawca w założeniu odsyłał do ustaw szczególnych. Po wejściu w życie Konstytucji 

RP z 1997 r. rozwiązania takie były już niedopuszczalne
22

. 

W dniu 19 listopada 1999 r. uchwalona została ustawa o Prawie działalności 

gospodarczej
23

, dzięki której usystematyzowany został stan prawny odnoszący się do dziedzin 

objętych koncesją. Radykalnie zminimalizowany zakres obszarów objętych koncesją był jej 

najważniejszym elementem. Na mocy ustawy wiele gałęzi uprzednio koncesjonowanych stało 

się działalnością wolną np. przetwórstwo, obrót metali szlachetnymi czy działalności 

                                                 
18

 M. Zdyb, dz. cyt., s. 139. 
19

 C. Kosikowski, Polskie publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2003, s. 41. 
20

 Zob. Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 roku o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki 

narodowej (Dz.U., nr 3, poz. 17). 
21

 Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. 1988 nr 41 poz. 324). 
22

 M. Zdyb, dz. cyt., s. 139. 
23

 Zob. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. o Prawie działalności gospodarczej (Dz.U., nr 101, poz. 1178  

z poźn. zm).  
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fonograficzna
24

. Problematyka koncesjonowania została zawarta w rozdziale trzecim ustawy. 

Na mocy artykułu 14 uzyskania koncesji wymagało wykonywania działalności gospodarczej 

w zakresie: poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wytwarzania i obrotu materiałami 

wybuchowymi, bronią amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym 

lub policyjnym. Inne dziedziny to: wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, 

dystrybucji i obrotu paliw i energią. W zakresie ochrony osób i mienia, transportu lotniczego 

oraz wykonywania usług lotniczych. Koncesjonowanie dotyczyło rozpowszechnienia 

programów radiowych i telewizyjnych
25

.  

Pewne zmiany dotyczyły także organów koncesyjnych. Oprócz ministra właściwego ze 

względu na przedmiot koncesjonowania przepisy ustawy dopuszczają także inne organy 

administracji rządowej lub samorządu terytorialnego z mocy odrębnych ustaw. Ustawa 

przyjęła odmienną niż w poprzedniej regulacji zasadę udzielania koncesji na czas określony, 

nie krótszy niż 2 lata i maksymalnie na okres 50 lat. Ponadto ponowne udzielenie koncesji nie 

mogło mieć miejsca nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia cofnięcia koncesji. Poza tym 

ustawodawca określił katalog przesłanek skutkującym obligatoryjnym cofnięciem koncesji. 

Należą do nich: wydanie prawomocnego orzeczenia zakazu wykonywania działalności i nie 

podjęcie przez przedsiębiorcę koncesjonowanej działalności albo jej zaprzestanie. Ponadto nie 

usunięcie w wyznaczonym terminie przez podmiot nieprawidłowości stwierdzonych podczas 

kontroli przez upoważniony organ, bądź rażące naruszenie warunków wykonywania 

koncesjonowanej działalności
26

.  

Ustawa reguluje specjalny tryb przyznawania koncesji w sytuacji, gdy liczba wniosków 

przewyższa liczbę możliwych do wydania koncesji. Organ koncesyjny jest zobowiązany 

ogłosić o możliwości uzyskania koncesji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz  

w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym. Celem takiego typu działań jest zapewnienie 

równych szans dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Zgodnie z przepisami konieczne 

jest przeprowadzenie jednego postępowania w przypadku złożenia wniosku o udzielenie 

koncesji przez kilku przedsiębiorców oraz przeprowadzenia rozprawy administracyjnej
27

. 

Postępowanie jurysdykcyjne umożliwia koncentracje w jednym miejscu i czasie wszystkich 

uczestników postępowania w danej sprawie. Rozprawa ma na celu realizację zasady 

kontradyktoryjności, koncentracji dowodów, bezpośredniości, szybkości, prostoty wszystkich 

czynności składających się na proces administracyjny. Przeprowadzenie rozprawy oznacza 

                                                 
24

 Tamże, s. 137. 
25

 Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej…, art. 14. 
26

 C. Kosikowski, Koncesje…, s. 37. 
27

 M. Zdyb, dz. cyt. s. 139. 
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dokonanie wyboru koncesjonariusza w warunkach lepszych niż w ramach konkursu lub 

przetargu. Jest to uwarunkowane prezentowaniem swych racji przed organem koncesyjnym. 

W procesie przyznawania koncesji bardzo ważna jest ochrona informacji przed 

udostępnianiem innym przedsiębiorcom. Podmiot może złożyć wniosek, aby nadane mu 

informacje zyskały klauzule poufności. W tej sytuacji informacje są niedostępne innym 

konkurentom w procesie uzyskania koncesji. Ma to na celu zapewnienia równouprawnienia 

stron w postępowaniu administracyjnym
28

. Przepisy ustawy z 1999 r. zrewolucjonizowały 

system koncesyjny na gruncie prawa polskiego. Następne zmiany zostały dokonane  

na podstawie Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
29

. 

 

Wnioski 

We współczesnym świecie nie możemy mówić o pełnej, nieskrępowanej wolności 

działalności gospodarczej. W każdym systemie politycznym wprowadzana jest reglamentacja 

określonych dziedzin gospodarki. Przyczyny tego procesu są różnorodne. Mogą wynikać  

z obawy zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa państwa lub ważnego interesu 

publicznego. Ponadto reglamentowana działalność gospodarcza może mieć związek  

z prowadzoną polityką gospodarczą i społeczną państwa. 

Regulowana działalność gospodarcza jest wyjątkiem od zasady wolności działalności 

gospodarczej. W przypadku gdy ustawodawca stanowi, że określony rodzaj prowadzenia 

działalności gospodarczej jest regulowany, przedsiębiorca może ją wykonywać pod 

warunkiem spełnienia określonych wymagań zawartych w ustawach szczególnych oraz po 

uzyskaniu wpisu w rejestrze działalności regulowanej. Formy ograniczenia działalności 

gospodarczej występują w formie regulowanej działalności gospodarczej, koncesji, licencji 

czy pozwolenia.  

Bardzo ważne jest aby ustawodawca podczas tworzenia regulacji prawnych nie dopuścił 

do sytuacji, w której udzielanie koncesji bądź zezwoleń stanie się regułą w organizacji 

działalności gospodarczej, ponieważ takie działanie zaprzeczałyby zasadzie wolności 

działalności gospodarczej. 

W sytuacji bezprawnej ingerencji państwa w funkcjonowanie zasady wolności 

gospodarczej rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd 

Administracyjny. 

                                                 
28

 Tamże.  
29

 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Z 2010 r., nr 220, poz. 1447  

z późn. zm). 
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Streszczenie: Praca ma na celu ukazanie genezy ograniczeń swobody działalności 

gospodarczej. Za studium przypadku wybrano koncesję jako instrument reglamentacji 

wykorzystywany przez państwo. W pierwszej części artykułu przedstawiono zagadnienia 

dotyczące systemu koncesyjnego we Francji i Stanach Zjednoczonych. Następnie autor skupił 

się na analizie ewolucji procedury koncesyjnej w Polsce w latach 1989-1999.  

Słowa kluczowe: koncesja, działalność gospodarcza, reglamentacja.  
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The concession as a form of regulation of economic activity by the state in historical 

perspective 

Summary: The work aims to show the origins of restrictions on freedom of economic 

activity. For the case study selected a license as an instrument of regulation used by the state. 

In the first part of the article presents the issues concerning the concession system in France 

and the United States. Next, the author focused on the analysis of the evolution process of the 

concession in Poland in 1989-1999. 

Keywords: the concession, economic activity, regulation. 
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Magdalena Debita 

 

UCHYLENIE LUB ZMIANA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ. 

WYBRANE ZAGADNIENIA Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI 

PUBLICZNEJ W PAŃSTWIE 

 

 

Unormowania prawne dotyczące wzruszania decyzji administracyjnych w trybie 

uchylenia lub zmiany decyzji nietworzących praw nabytych dla jednostki będącej stroną 

postępowania (lub innych osób) przeszły znaczną ewolucję. W 1926 r. decyzje nietworzące 

praw nabytych dla stron i innych osób mogły być zmieniane lub uchylane w każdym czasie
1
. 

W 1959 roku zmieniono ów przepis precyzując, że chodzi o decyzje nietworzące praw 

nabytych tylko dla stron postępowania, zarówno w odniesieniu do decyzji ostatecznych, jak  

i nieostatecznych, przy czym skorzystanie z uprawnień pozostawało w sferze uznania 

administracyjnego. W 1980 r. ograniczono zakres działania wyłącznie dla decyzji 

ostatecznych, a uznanie administracyjne wyłączono – zastępując je przesłankami: zgodnością 

z interesem społecznym lub słusznym interesem strony
2
. Nowelizacja k.p.a z 1998  roku 

rozszerzyła tekst poprzedniej nowelizacji z roku 1980, umożliwiając organom jednostek 

samorządu terytorialnego stosowanie zmiany i uchylenia decyzji. Nowelizacja z roku 2010 

wprowadziła doniosłą zmianę, ponieważ art. 154 k.p.a.
3
 umożliwił odwołanie lub zmianę aktu 

tylko temu organowi, który dany akt wydał
4
. Ustawodawca w art. 154 i 155 k.p.a. ustanowił 

instrument umożliwiający zmianę lub uchylenie zarówno decyzji wadliwych,  

jak i decyzji prawidłowych. Celem takiej regulacji było ujednolicenie orzecznictwa sądów 

administracyjnych w sytuacji, gdy po wydaniu decyzji organ uzna, że jego stanowisko 

powinno ulec weryfikacji. Warunkiem umożliwiającym zastosowanie wymienionych 

przepisów jest prowadzenie postępowania w ramach tego samego stanu prawnego  

i faktycznego, przy udziale tych samych stron postępowania
5
. 

                                                 
1
 Zob. B. Graczyk, Postępowanie administracyjne, Warszawa 1953, s. 196; Por. Ustawa z dnia 3 sierpnia 1922 r. 

o Najwyższym Trybunale Administracyjnym (Dz.U. 1922 nr 67 poz. 600). 
2
 Uchwała pełnego składu Izby Cywilnej i Administracyjnej z dnia 15 grudnia 1984 r., sygn. III AZP 8/83, 

OSNCP 1985, Nr 10, poz.143. 
3
 Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168. 

4
 Zob. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2012,  

s. 595-596. 
5
 Zob. M. Wierzbowski, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne- ogólne, podatkowe, 

egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2012, s. 225-226. 
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Uchylenie lub zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych 

Na podstawie art. 154 § 1 i 2 k.p.a. mogą być uchylane lub zmieniane decyzje 

ostateczne (także w przypadku, gdy sąd administracyjny oddalił skargę na decyzję)  

– z uwzględnieniem zasady ogólnej trwałości decyzji administracyjnych w rozumieniu  

art. 16 § 1 k.p.a. Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 sierpnia 

1985 roku, wyrok sądu administracyjnego oddalający skargę oznacza jedynie, że w ocenie 

sądu zaskarżona decyzja nie narusza prawa w stopniu zobowiązującym sąd do jej uchylenia, 

bądź stwierdzenia jej nieważności, nie wyłącza natomiast możliwości skorzystania przez 

organ administracji, który wydał decyzję, bądź przez organ wyższego stopnia, zmiany tej 

decyzji w trybie art. 154 k.p.a. lub 155 k.p.a., jeżeli zachodzą przesłanki przewidziane w tych 

przepisach
6
. 

Uchylenie lub zmiana decyzji w trybie art. 154 k.p.a. może mieć miejsce jedynie 

w sytuacji, gdy brak jest podstaw prawnych do uchylenia lub zmiany decyzji w innych 

trybach nadzwyczajnych, tj. wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji 

administracyjnej. Poprawna weryfikacja decyzji ostatecznej w trybie art. 154 k.p.a. musi 

spełniać łącznie trzy przesłanki: po pierwsze decyzja musi być ostateczna, po drugie decyzja 

nie może tworzyć praw nabytych dla stron postępowania administracyjnego i po trzecie za 

uchyleniem lub zmianą takiej decyzji przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony. 

Jak się podkreśla w orzecznictwie sądowym postępowanie prowadzone na podstawie art. 154 

k.p.a. jest postępowaniem nadzwyczajnym, którego przedmiotem – w przeciwieństwie do 

postępowania głównego (rozpoznawczego) – nie jest merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy, 

lecz przeprowadzenie weryfikacji wydanej już decyzji ostatecznej z jednego tylko punktu 

widzenia, a mianowicie, czy za zmianą (uchyleniem) przemawia interes społeczny lub słuszny 

interes strony
7
.  

NSA w wyroku z 2000 r. podkreślił, że możliwość wzruszenia decyzji w trybie  

art. 154 k.p.a. uzależniona jest od wykazania, że za wyeliminowaniem decyzji ostatecznej  

z obrotu prawnego przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony, a więc przesłanki 

niezależne od prawnej poprawności decyzji ostatecznej
8
. Oznacza to, że decyzja nie musi 

zawierać żadnej wady prawnej, niemniej będą podstawy do jej uchylenia lub zmiany  

ze względu na zaistnienie przesłanek wymienionych w § 1.  

                                                 
6
 Wyrok NSA z dnia 15 sierpnia 1985 r., sygn. akt III SA 80/85, ONSA 1985, nr 2, poz. 16; GAP 1987, nr 8,  

s. 45; GAP 1988, nr 23, s. 44. 
7
 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 lutego 2008 r., sygn. akt VII SA/Wa 1647/07, LEX nr 508426; Wyrok  

z dnia 13 sierpnia 1997 r., sygn. akt III SA 854/96, publ. LexPolonica nr 340085. 
8
 Wyrok NSA z dnia 10 listopada 2000 r. sygn. akt III SAB 91/99, LEX nr 48002. 
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Użycie przez ustawodawcę spójnika „lub” oznacza, że weryfikacja decyzji przez organ 

w tym trybie jest możliwa, jeśli wystąpi tylko jedna z przesłanek
9
. Takie stanowisko 

zaakcentował także NSA w wyroku z 1999 r. wskazując, że możliwość wzruszenia decyzji 

wchodzi w rachubę, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. 

Zastosowanie przez ustawodawcę spójnika „lub" oznacza, że wystarczające są racje interesu 

społecznego, bądź też jedynie wzgląd na słuszny interes strony. Wymagania interesu 

społecznego lub słusznego, a więc kwalifikowanego, interesu strony powinny być ustalone  

w danej sprawie i muszą nabrać konkretnej treści, wynikającej ze stanu faktycznego  

i prawnego sprawy
10

. Omawiany przepis nie pozwala na uniwersalne zdefiniowanie pojęcia 

„interesu społecznego", czy „słusznego interesu strony", można to zrobić wyłącznie  

w odniesieniu do konkretnej sprawy
11

.  

Zarówno w literaturze przedmiotu, jak i sądownictwie przyjęło się, że bez względu na 

to, czy wzruszenie decyzji nastąpi na żądanie stron, czy z urzędu, organ administracji 

publicznej w trybie omawianego artykułu nie może brać pod uwagę tylko jednej przesłanki.  

Postępowanie prowadzone w trybie art. 154 k.p.a. jest postępowaniem mającym nowy 

przedmiot w stosunku do tego, którego dotyczyło postępowanie prowadzone wcześniej  

w trybie zwykłym. Przepis ten nie może być przy tym traktowany jedynie jako stwarzający 

możliwość uznaniowego działania organów administracji i to tylko w interesie publicznym 

reprezentowanym przez organy administracji, albowiem pozwala on na zajęcie się ponownie 

sprawą również w interesie strony. Bez tego przepisu prawidłowo wydana odmowna decyzja 

administracyjna pozbawiałaby stronę możliwości ubiegania się o określone prawa „po wsze 

czasy”, co dalekie byłoby od racjonalnego pojmowania administracji publicznej. Zmiany 

polityki administracyjnej, wykładni prawa, oceny stanów faktycznych następujące po 

wydaniu w sprawie odmownej decyzji ostatecznej, nie prowadzą do jej wadliwości lub 

bezprzedmiotowości, a wobec tego bez dopuszczenia odwołalności decyzji lub jej wzruszenia 

w trybie nadzoru, strona byłaby pozbawiona możliwości uzyskania dla siebie nowego 

rozstrzygnięcia jej sprawy
12

.  

W orzecznictwie sądowym podkreśla się także, że w toku postępowania organ nie może 

rozszerzająco interpretować pojęć „interesu społecznego" i „słusznego interesu strony".  

Jak wskazuje WSA w Warszawie w wyroku z 2005 roku słuszny interes strony (rozumiany  

aż do kolizji z interesem społecznym) nie może być sprzeczny z jasno brzmiącym przepisem 

                                                 
9
 Por. B. Adamiak, J. Borkowski, dz. cyt., Warszawa 2012, s.603. 

10
 Wyrok NSA z dnia 12 sierpnia 1999 r., sygn. akt I SA 1906/98, LEX nr 48663. 

11
 Zob. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks…, Warszawa 2012, s.603. 

12
 Wyrok NSA z dnia 9 listopada 2007 r., sygn. akt I OSK 1531/06, LEX nr 418289. 
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ustawy, ani też go zastępować, ponieważ zasada praworządności, wyrażona w art. 6 k.p.a., 

zobowiązuje organy administracji do działania na podstawie przepisów prawa
13

. W innym 

wyroku sąd podkreślił, że samo subiektywne poczucie krzywdy żywione przez stronę oraz 

rozczarowanie i żal wobec stanowiska organu administracji nie może być traktowane jako 

słuszny interes strony w rozumieniu przepisu art. 154 § 1 k.p.a., a tym samym nie stanowi 

przesłanki wzruszenia decyzji. Nie można też uznać za słuszny interes strony, w świetle  

art. 154 k.p.a., dążenia strony do innej oceny przez organ tego samego stanu faktycznego 

sprawy, która była już przedmiotem rozpoznania przez ten organ w innym postępowaniu 

zakończonym ostateczną decyzją
14

. Omawiany tryb weryfikacji decyzji ostatecznych nie ma 

zastosowania do tzw. decyzji związanych (nieuznaniowych), gdzie organ administracji 

publicznej jest ściśle związany przepisami prawa, które jednoznacznie obligują go do takiego, 

a nie innego rozstrzygnięcia sprawy
15

.  

Wspomnieć należy także, że k.p.a. przewiduje również trzy nadzwyczajne tryby 

weryfikacji decyzji administracyjnych, tj.: postępowanie w sprawie wznowienia 

postępowania, postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oraz postępowanie 

w sprawie zmiany lub uchylenia decyzji prawidłowej albo dotkniętej wadą 

niekwalifikowaną
16

. Różnicę między trybami: zwyczajnym a nadzwyczajnym stanowi fakt, że 

pierwszy stosowany jest wobec decyzji i postanowień nieostecznych, z kolei drugi tyczy się 

decyzji i postanowień ostatecznych. Podstawą systemu weryfikacji w trybie nadzwyczajnym 

jest zasada niekonkurencyjności, ponieważ każdy z trybów nadzwyczajnych opiera się na 

innych przesłankach i ma na celu usunięcie tylko określonego rodzaju wadliwości decyzji,  

a więc tryby nie mogą być stosowane zamiennie. Naruszenie tej zasady jest podstawą 

stwierdzenia nieważności decyzji
17

. Instytucja procesowa wznowienia postępowania pozwala 

na ponowne rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej, która została już 

zakończona decyzją ostateczną, jeśli postępowanie, w wyniku którego decyzja została 

podjęta, posiada kwalifikowaną wadę procesową. Wniosek o stwierdzenie nieważności 

decyzji administracyjnej może być złożony przez stronę w przypadku podjęcia decyzji 

ostatecznej. Wszczęcie takiego postępowania może zainicjować także organ administracyjny. 

Dopuszczalne jest wnioskowanie o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, jeżeli 

wcześniej zostało wznowione w tej sprawie postępowanie. Na czas trwania postępowania 

                                                 
13

 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 października 2005 r. sygn. akt V SA/Wa 1658/05, LEX nr 188729. 
14

 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 marca 2006 r., sygn. akt V SA/Wa 1952/05, LEX nr 202367. 
15

 Wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2005 r., sygn. akt OSK 1667/04, LEX nr 171686. 
16

 Por. K. Sobieralski, Praktyczne problemy wznowienia postępowania administracyjnego, Wrocław 2005,  

s. 107 i n. 
17

 Por. K. Sobieralski, Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego, Wrocław 2009, s. 60 i n. 
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mającego na celu zbadanie ważności decyzji, wznowione w trybie nadzwyczajnym 

postępowanie zostaje zawieszone, ponieważ zastosowanie trybu stwierdzenia nieważności  

decyzji powoduje zdecydowanie dalej idące następstwa prawne
18

.  

 

Organ właściwy do zmiany lub uchylenia decyzji administracyjnych  

Art. 3 p.p.s.a. stanowi, że kontrolę działalności administracji publicznej sprawują sądy 

administracyjne, które stosują środki określone w ustawie. Kontrola ta polega na badaniu,  

czy organ administracji publicznej nie naruszył prawa, co mogłoby mieć wpływ na wynik 

sprawy. Sądy administracyjne orzekają w sprawach skarg na decyzje administracyjne, 

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym oraz 

zabezpieczającym, akty prawa miejscowego, akty organów jednostek samorządu 

terytorialnego i ich związków, akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz bezczynności organów prowadzących postępowanie.  

Organem właściwym w sprawie zmiany lub uchylenia decyzji jest organ, który wydał 

zaskarżoną decyzję, lub organ wyższego stopnia (art. 154 § 1 k.p.a.). W sprawach należących 

do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego do zmiany decyzji lub jej uchylenia  

w tym trybie nadzwyczajnym właściwe są organy tych jednostek. Właściwym do uchylenia 

lub zmiany decyzji w omawianym trybie będzie także minister, oraz – w wyznaczonym 

zakresie – wojewoda
19

. Właściwość organów administracji publicznej do wzruszania decyzji 

na podstawie art. 154 k.p.a. należy określać według aktualnego stanu struktury administracji 

publicznej, oraz rozdziału w niej właściwości w sprawach indywidualnych
20

.  

Postępowanie w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji w tym trybie może nastąpić  

z urzędu lub na wniosek strony zgodnie z art. 61 § 1 k.p.a., przy czym strona posiada 

możliwość wyboru organu, do którego wniosek złoży. Organem tym może być zarówno ten 

organ, który decyzję wydał, jak i organ wyższej instancji, chyba że ostateczną decyzję wydał 

organ jednostki samorządu terytorialnego w sprawie należącej do jego zadań własnych, wtedy 

bowiem uprawnienia samorządowego kolegium odwoławczego zostają wyłączone.  

We wszystkich jednak przypadkach wszczęcie takiego postępowania z urzędu ma charakter 

uznaniowy
21

.  

                                                 
18

 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 20 maja 2009 r., sygn.. akt III SA/Kr 389/08. 
19

 Zob. M. Miemiec, M. Ofiarska, K. Sobieralski, Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne  

w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2010, s. 159. 
20

 Por. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks…, Warszawa 2012, s. 602. 
21

 Wyrok NSA z dnia 16 czerwca 1998 r., sygn. akt III SA 1593/96, LEX nr 35481. 
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Decyzja podjęta w tym trybie jest decyzją podjętą w I instancji, co oznacza, że stosuje 

się do niej zwykłe środki zaskarżania – odwołanie lub wniosek o ponowne rozpoznanie 

sprawy w przypadku decyzji podjętych przez ministra lub samorządowe kolegium 

odwoławcze
22

. Wniosek zgłoszony w trybie art. 154 k.p.a. uruchamia nowe postępowanie 

administracyjne, które może zostać zakończone w I instancji przez wydanie decyzji  

o odmowie uchylenia lub zmiany ostatecznej decyzji administracyjnej. Decyzja odmowna jest 

więc decyzją wydaną w I instancji i od tej decyzji zgodnie z zasadą dwuinstancyjności (art. 15 

k.p.a.) przysługuje stronie odwołanie. E. Iserzon zauważył, że wprawdzie art. 154 k.p.a. nie 

zawiera zakazu uchylenia lub zmiany decyzji dotychczasowej na niekorzyść strony, niemniej 

skoro tryb ten stosowany jest w odniesieniu do decyzji, na mocy których strona nie nabyła 

prawa, nie powinno się wydawać decyzji naruszających czyjkolwiek interes prawny
23

.  

Artykuł 155 k.p.a. – podobnie jak art. 154 k.p.a. – wprowadza wyjątek od zasady 

trwałości decyzji ostatecznych (art. 16 k.p.a.). Art. 155 k.p.a. w swej pierwotnej postaci  

z 1960 roku (art. 136) miał następujące brzmienie: decyzja, na mocy której strony nabyły 

prawo, może być za ich zgodą uchylona lub zmieniona przez organ administracji państwowej, 

który decyzję wydał lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie 

sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie decyzji. Został on przejęty do tekstu kodeksu z r.p.a. ze 

zmianami, które ograniczały zasadę ochrony praw nabytych i prawomocności: prawomocne 

decyzje, na mocy których strony lub osoby inne nabyły już prawa, mogą być uchylane lub 

zmieniane przez władzę, która je wydała, za zgodą tych stron lub osób, o ile temu nie 

sprzeciwiają się ustawy. Zmiany z 1980 roku oparły się, podobnie jak w przypadku art. 154 

k.p.a., na ograniczeniu stosowania tego artykułu wyraźnie tylko do decyzji ostatecznych 

(powrócono tu zatem do koncepcji art. 100 r.p.a.), co pozwoliło na ujednolicenie wykładni 

przepisów. Zmiany polegały także na dodaniu przesłanek „interesu społecznego lub słusznego 

interesu strony”
24

.  

Art. 155 k.p.a., w przeciwieństwie do art. 154 k.p.a., dotyczy decyzji, na mocy której 

strona nabyła prawo. Oznacza to, że dla uchylenia lub zmiany decyzji w trybie tego artykułu 

wymagana jest zgoda strony (stron) postępowania. J. Borkowski charakteryzując prawa 

nabyte z decyzji utożsamia je „z każdą korzyścią, jaką strona wyciąga pod względem 

                                                 
22

 Wyrok NSA z dnia 23 kwietnia 2002 r., sygn. akt I SA 2723/01, LEX nr 83821. 
23

 Zob. E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, IV zmienione  

i uzupełnione, Warszawa 1970, s. 263. 
24

 Por. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks…, Warszawa 2012, s.605; Por. Z. Janowicz, Ogólne postępowanie 

administracyjne, Warszawa 1978, s. 172 i n. 
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prawnym z załatwienia jej sprawy ostateczną decyzją administracyjną”
25

. NSA w wyroku 

z 1985 roku orzekł, że decyzja, na podstawie której strona nabyła prawo, może być w każdym 

czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który  

ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji  

i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony (art. 155 §1 k.p.a.).  

W przypadku zatem, gdy strona na mocy decyzji nabyła prawa (rozstrzygnięto o jej 

obowiązkach), to do zmiany lub uchylenia takiej decyzji – o ile nie sprzeciwiają się temu 

przepisy prawa i przemawia za tym interes strony lub interes społeczny – może dojść tylko za 

wyraźną, jednoznaczną zgodą strony. Jej brak stanowi rażące naruszenie prawa. Bez zgody 

strony decyzja może zostać zmieniona lub uchylona tylko z mocy przepisów szczególnych. 

Treść wyrażonej przez stronę zgody wyznacza granice dozwolonych zmian decyzji
26

.  

Zmiana lub uchylenie decyzji, na mocy której strona nabyła prawo, na podstawie  

art. 155 k.p.a. jest możliwa, jeśli są spełnione cztery przesłanki: decyzja jest ostateczna, za jej 

uchyleniem lub zmianą przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony, została 

wyrażona zgoda strony na zmianę lub uchylenie decyzji, nie istnieją przeciwwskazania 

uregulowane w przepisach ustaw szczególnych. Przesłanką odróżniającą weryfikację decyzji 

z art. 154 k.p.a. od weryfikacji decyzji w trybie art. 155 k.p.a. jest uzależnienie weryfikacji 

decyzji od zgody strony
27

. Decyzja wydawana w tym trybie ma charakter uznaniowy, zatem 

jej uchylenie lub zmiana pozostawiona jest uznaniu organu administracyjnego.  

NSA podkreśla jednak, że wzruszenie decyzji w tym trybie musi być podyktowane 

względami celowości mieszczącymi się w założeniach interesu strony
28

. Zgoda strony,  

o której pisze ustawodawca w k.p.a. nie może być domniemana czy dorozumiana. Musi być 

udzielona wprost i wyraźnie
29

. Podobnie orzekł SN w wyroku z 1991 roku – zgoda strony na 

wzruszenie w całości lub w części decyzji, z której czerpie ona swe prawa, nie może być ani 

dorozumiana, ani domniemana. Tylko i wyłącznie zgoda udzielona wprost i wyraźnie, przez 

stosowne oświadczenie złożone organowi administracji państwowej, może stanowić jedną  

z przesłanek zmiany lub uchylenia ostatecznej decyzji na podstawie art. 155 k.p.a.
30

. 

                                                 
25

 B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks…, Warszawa 2012, s. 607. 
26

 Wyrok NSA z dnia 25 czerwca 1985 r., sygn. akt SA/Wr 351/85, ONSA 1985/1/36. 
27

 Zob. B. Adamiak, J. Borkowski, A. Skoczylas, pod red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Prawo 

procesowe administracyjne. System Prawa Administracyjnego. Tom 9, Warszawa 2010, s. 275 i nast.;  

B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks…, Warszawa 2012, s. 610-611. 
28

 Wyrok NSA z dnia 28 listopada 1994 r., sygn. akt III SA 739/94, Fiskus 1995, nr 9, s. 15. 
29

 Por. B. Adamiak, Postępowanie administracyjne…, s. 348. 
30

 Wyrok SN z dnia 14 III 1991 r. sygn. akt III ARN 32/90, OSNCP 1992, z. 6, poz. 112 - oddalający rewizję 

nadzwyczajną Pierwszego Prezesa SN od Wyroku NSA - w którym SN podzielił utrwaloną w orzecznictwie sądu 

administracyjnego wykładnię art. 155. 
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Wzruszenie decyzji w tym trybie bez zgody strony stanowi rażące naruszenie prawa
31

.  

Nieco inaczej postępowanie to będzie przebiegać w sytuacji, gdy w postępowaniu 

zakończonym decyzją ostateczną brało udział wiele stron. W takim przypadku nie jest 

konieczne wykazanie, że każda ze stron nabyła prawa z decyzji. Wystarczy stwierdzenie, że 

decyzja tworzy prawo tylko dla jednej ze stron postępowania. Przepis art. 155 k.p.a. nie 

ustanawia bowiem warunku, aby każda ze stron nabyła prawo na mocy decyzji ostatecznej
32

.  

Bez zgody strony można zmienić na jej niekorzyść decyzję, z której czerpie ona prawa 

nabyte, tylko do przypadku, gdy przepis prawny wprost tak stanowi. Przykładem może być 

przepis art. 106 ust. 5 ustawy z 12.3.2004 roku o pomocy społecznej
33

. Przepis ten stanowi 

o dopuszczalności zmiany decyzji na niekorzyść strony w przypadku zmiany przepisów 

prawnych, zmiany sytuacji osobistej w tym dochodów osoby otrzymującej świadczenia 

pomocy społecznej, wystąpienia innych przesłanek wskazanych przez odesłanie do 

konkretnych przepisów ustawy, z wyraźnym stwierdzeniem, że wzruszenie decyzji 

powodujące odejście lub ograniczenie praw nabytych następuje bez zgody strony, jak też 

stanowi się, iż zgody strony nie wymaga zmiana decyzji na jej korzyść
34

.  

Przesłanką negatywną stosowania przepisu art. 155 k.p.a. jest zakaz wzruszania 

ostatecznej decyzji zawarty w przepisach odrębnych (art. 163 k.p.a.). Na podstawie tego 

przepisu możliwe jest wzruszenie decyzji przyznającej stronie prawo. Decyzje o takim 

charakterze korzystają ze szczególnie gwarantowanej trwałości przez kategoryczne 

uzależnienie w art. 155 k.p.a. dopuszczalności ich wzruszenia od uzyskania na to zgody 

wszystkich stron, korzystających z praw nabytych
35

.  

Przepisy szczególne, do których odsyła art. 163 k.p.a., mają charakter materialny.  

NSA w wyroku z 1991 roku stwierdził, że przepisem szczególnym w rozumieniu art. 163 

k.p.a. jest tylko przepis prawny rangi ustawowej, oraz przepisy aktów prawnych wydanych na 

podstawie ustaw i w celu ich wykonania. W konstytucyjnym systemie źródeł prawa polskiego 

przepisy prawne o mocy powszechnie obowiązującej, w tym w szczególności przepisy 

kształtujące prawa i obowiązki obywateli, mogą być stanowione w drodze ustaw oraz  

w drodze aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw
36

.  

                                                 
31

 Wyrok NSA z dnia 4 grudnia 1981 r., sygn. akt I SA 2408/81, ONSA 1981, nr 2, poz. 121. 
32

 Zob. M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2005, s. 866. 
33

 Dz. U. 2004 nr 64 poz. 593. 
34

 Por. C. Martysz, S. Nitecki, G. Szpot, Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Gdańsk 2001, s. 327-332. 
35

 B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks...,Warszawa 2004, s. 767. 
36

 Wyrok NSA z dnia 28 maja 1991 r., sygn. akt II SA 369/91, ONSA 1991, nr 3-4, poz. 63. 
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Za przepis, o którym mowa w art. 163 k.p.a., NSA w wyroku z 2008 roku uznał także 

normę zawartą w p.p.s.a.
37

: przepis art. 54 § 3 p.p.s.a., jako przepis szczególny, stanowi 

samoistną podstawę wydania decyzji administracyjnej. Jest to jeden z przypadków, o których 

mowa w art. 163 k.p.a.
38

.  

W literaturze
39

 i w orzecznictwie
40

 podkreśla się, że art. 163 k.p.a. nie jest samodzielną 

podstawą uchylenia ani zmiany decyzji administracyjnej. Podstawą taką będzie przepis 

szczególny. Przepis art. 163 k.p.a. nie może być proceduralną podstawą zmiany lub uchylenia 

jakiejkolwiek decyzji, lecz pełni jedynie funkcję swoistego zwornika pomiędzy procesową 

instytucją „uchylenia decyzji”, a materialno-prawną instytucją „cofnięcia uprawnienia", której 

następstwem jest również utrata bytu prawnego decyzji uprawniającej
41

. Możliwość 

zastosowania przepisu szczególnego uwarunkowana jest następującymi przesłankami: 

stwierdzeniem, że decyzja tworzy dla stron prawa nabyte, ustaleniem, że obowiązują przepisy 

odrębne dopuszczające w sposób niebudzący wątpliwości wzruszenie decyzji, wyjaśnieniem, 

czy w istniejącym stanie prawnym i faktycznym można zastosować szczególny tryb 

wzruszenia decyzji
42

. Art. 163 k.p.a. odnosi się do każdej ostatecznej decyzji, z której strona 

(strony) nabyła prawo
43

.  

Uchwała Sądu Najwyższego z 1984 roku stanowi, że postępowanie wszczęte na 

podstawie art. 163 k.p.a. jest postępowaniem prowadzonym w I instancji. Decyzja organu 

administracji państwowej uchylająca albo zmieniająca ostateczną decyzję tego organu lub 

organu niższego stopnia albo stwierdzająca jej nieważność (art. 154-155, 161-163 oraz 156 

k.p.a.), jak również decyzja wydana w ramach przepisów o wznowieniu postępowania przez 

organ I instancji (art. 150 § 1 k.p.a.) jest decyzją wydaną w I instancji
44

. Przepisy szczególne, 

do których odsyła art. 163 k.p.a. zawierają następujące cechy: 1) właściwy do wzruszenia 

decyzji jest ten organ, który daną decyzję wydał; 2) wzruszenie decyzji nie zawsze będzie 

obligatoryjne, częściej pozostanie zależne od uznania organu; 3) wzruszenie decyzji  

                                                 
37

 Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270. 
38

 Wyrok NSA z dnia 4 marca 2008 r., sygn. akt II OSK 123/07, LEX nr 468729. 
39

 Por. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks...,Warszawa 2004, s. 671; S. Nitecki, Obligatoryjne formy weryfikacji 

decyzji administracyjnej w sferze pomocy społecznej, Sam.Teryt. 2003, nr 5, s. 45. 
40

 Wyrok NSA z dnia 16 maja 1991 r., sygn. akt SA/Wr 371/91, OSP 1991, z. 11, poz. 268; teza druga Wyroku 

NSA z 28 maja 1991 r., II SA 369/91, LexPolonica nr 297696, ONSA 1991, nr 3-4, poz. 63. 
41

 Wyrok NSA z dnia 16 maja 1991 r., sygn. akt SA/Wr 371/91, OSP 1991, z. 11, poz. 268. 
42

 Zob. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks..., Warszawa 2004, s. 768. 
43

 Zob. J. Borkowski, Glosa do Wyroku NSA z dnia 16 maja 1991 r., SA/Wr 371/91, LexPolonica nr 296880, 

OSP 1992, nr 2, poz. 29. 
44

 Uchwała SN z dnia 15 grudnia 1984 r., sygn. akt III AZP 8/83, OSNC 1985, nr 10, poz. 143. 
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nie wymaga zgody strony; 4) decyzja podlegająca wzruszeniu nie jest wadliwa, ale może być 

wadliwie wykonana przez stronę
45

.  

Przepisy szczególne wskazują wiele przykładów, w których można zmienić lub uchylić 

decyzję administracyjną, chodzi tu z reguły o możliwość, a niekiedy obowiązek, cofnięcia lub 

ograniczenia różnego rodzaju niewadliwych decyzji uprawniających. Przepis szczególny 

występuje np. w art. 32 ustawy z dn. 18 lipca 2001 pr. wod.
46

 Przepis ten stanowi, że: 

pozwolenie wodnoprawne podlega cofnięciu lub ograniczeniu bez odszkodowania, jeżeli 

zakład zrzekł się pozwolenia lub pozwolenie stało się zbędne dla zakładu. Pozwolenie 

wodnoprawne można bez odszkodowania cofnąć lub ograniczyć, jeżeli: a) urządzenia wodne, 

które służą do szczególnego korzystania z wód, wykonane zostały niezgodnie z warunkami 

określonymi w pozwoleniu, b) zakład zmienia sposób, rozmiar lub cel korzystania z wody 

albo nie dotrzymuje innych warunków pozwolenia, c) urządzenia wodne, które służą do 

szczególnego korzystania z wód, nie są należycie utrzymywane, przez co stwarzają 

zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi lub zwierząt albo mogą powodować inne szkody,  

d) zakład nie korzystał z wody bez uzasadnionych powodów przez okres co najmniej dwóch 

lat, e) zakład nie rozpoczął bez uzasadnionych powodów korzystania z wody w oznaczonym 

terminie, f) ścieki objęte wydanym pozwoleniem zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi,  

g) korzystanie z wody dorzecza objęte zostało pozwoleniem wodnoprawnym określonym  

w art. 54 ust. 1, h) korzystanie z wody do celów rybackich jest niezgodne z wymaganiami 

racjonalnej gospodarki rybackiej.  

Art. 33 ust. 1 w/w ustawy stanowi, że pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub 

ograniczyć za odszkodowaniem, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań określonych  

w planie społeczno-gospodarczego rozwoju kraju albo jeżeli wymagają tego inne względy 

uzasadnione interesem ludności lub ochroną środowiska.  

Kolejnym przykładem przepisu szczególnego może być art. 32 ust. 1 o świadczeniach 

rodzinnych, który stanowi, że organ właściwy może bez zgody strony zmienić lub uchylić 

ostateczną decyzję administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo do świadczeń 

rodzinnych, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny mająca wpływ na 

prawo do świadczeń rodzinnych albo osoba nienależnie pobrała świadczenie rodzinne.  

Przykładem takich przepisów odrębnych jest także art. 106 ust. 5 ustawy z dnia  

12 marca 2009 r. o pomocy społecznej
47

. Przepis art. 163 k.p.a. jest normą odsyłającą  

                                                 
45

 Por. J. Borkowski, Zmiana i uchylenie decyzji ostatecznych w trybie pozakodeksowym, Warszawa 1967, s. 168. 
46

 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229. 
47

 Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm. 
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do innych aktów prawnych, ponieważ decyzję administracyjną zmienia się lub uchyla na 

niekorzyść strony bez jej zgody w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sytuacji 

dochodowej lub osobistej strony, pobrania nienależnego świadczenia, a także można zmienić 

lub uchylić decyzję, jeżeli wystąpiły przesłanki, o których mowa w art. 11, 12 i 107,  

ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. Zmiana decyzji administracyjnej na korzyść strony nie 

wymaga jej zgody.  

 

Zakończenie  

Ustawodawca przyjął zasadę załatwiania spraw administracyjnych w drodze decyzji  

w dwuinstancyjnym toku postępowania. Organ wydający akt działa w sposób jednostronny  

i władczy kształtując sytuację prawną określonego podmiotu. K.p.a. reguluje postępowanie 

administracyjne, a także postępowania uproszczone, tj. w sprawie skarg i wniosków oraz 

wydawania zaświadczeń. Szczególną funkcję w postępowaniu administracyjnym pełnią 

normy, które ustanawiają system środków umożliwiających weryfikację aktów 

administracyjnych zarówno w trybie zwykłym, jak i w trybach nadzwyczajnych. Prawo 

procesowe wyznacza zgodnie z zasadą praworządności zawartą w Konstytucji RP gwarancje 

prewencyjne i represyjne w toku rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy w drodze decyzji 

administracyjnej. Budowa systemu weryfikacji rozstrzygnięć stanowi zasadniczy element 

prawa do procesu wypływający z zasady demokratycznego państwa prawnego. Przesłanki 

pozytywne i negatywne przewidziane w nadzwyczajnych trybach postępowania 

administracyjnego, oparte na sformułowanej przez B. Adamiak teorii wadliwości decyzji  

i gradacji wad, umożliwiają w sposób pełny i dokładny, usunięcie wad formalnych 

(wznowienie postępowania) i materialnych (stwierdzenie nieważności). 
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Streszczenie: W niniejszej pracy w formie swoistego kompendium ujęto problematykę 

dotyczącą uchylenia lub zmiany decyzji administracyjnej. Organy administracji publicznej 

winny działać na podstawie i w granicach prawa, wykonując powierzone im przez państwo 

zadania. Takie działanie stanowi gwarancję prawidłowego funkcjonowania administracji 

publicznej przy jednoczesnym zabezpieczeniu praw strony. Niezwykle istotnym jest, by 

ustawodawca stworzył model, w którym organ ma równocześnie – określone granicami prawa 

– obowiązki wobec strony i możliwość prawną domagania się określonego zachowania się 

przez jednostkę, natomiast jednostka ma określone prawa i skorelowane z organem 

obowiązki. Oznacza to, że uchylenie lub zmiana decyzji wydanej przez organ administracji 

publicznej możliwa jest w sposób ściśle określony przepisami prawa, po spełnieniu 

przesłanek wymienionych w Ustawie, przez organ mający właściwość, o której mowa  

w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. 

Pracę oparto na analizie przepisów prawnych, badaniach i konfrontacji poglądów nauki 

prawa administracyjnego oraz na wybranym orzecznictwie sądowym. 

Słowa kluczowe: decyzja administracyjna, zmiana decyzji administracyjnej, uchylenie 

decyzji administracyjnej, nadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji, wadliwość decyzji 

administracyjnej. 
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Repeal or amend the administrative decision 

Summary: In this paper, in the form of a kind of compendium, there are included issues 

concerning the repeal or amendment of an administrative decision. Public administration 

bodies should act on the base of and within the law, performing the tasks entrusted to them by 

the state. Such procedure will ensure proper functioning of the public administration while 

safeguarding the rights of parties. It is essential that the legislator has created a model  

in which authority has at the same time - defined by boundaries of the law - duties towards the 

unit and the legal possibility to require certain behavior from the unit, and the unit has certain 

rights and responsibilities correlated with the authority. This means that the repeal  

or amendment of a decision taken by a public authority is possible in a manner clearly defined 

by law, after fulfilling the conditions set out in the Act, by the authority having jurisdiction 

referred in the Code of Administrative Procedure. 

The paper was based on the analysis of legislation, research and confrontation  

of views within science of administrative law, and the selected court decisions. 

Keywords: administrative decision, amend of an administrative decision, repeal  

of an administrative decision, extraordinary modes of verification decision, the impairment  

of an administrative decision. 
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Natalia Chodkowska 

 

POLITYKA FINANSOWANIA DOKTORANTÓW 

PRZEZ PAŃSTWO – WYBRANE PROBLEMY 

 

 

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
1
 (dalej Ustawa) nie 

definiuje dokładnie kim jest doktorant a jedynie informuje skromnie, że doktorant to 

uczestnik studiów doktoranckich. Studia doktoranckie, a więc studia trzeciego stopnia, które 

Ustawa określa jako studia prowadzone przez uprawnione jednostki organizacyjne uczelni, 

ale również przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk (PAN), instytuty badawcze 

oraz międzynarodowe instytuty naukowe działające na obszarze Polski. Niezbędnym 

warunkiem, który należy spełnić by uzyskać status uczestnika studiów doktoranckich jest 

uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia lub bycie beneficjentem programu „Diamentowy 

Grant”
2
. Dodatkowo osoby ubiegające się o status doktoranta muszą przejść rekrutację  

w drodze konkursu, której warunki i tryb w uczelni określa senat, a w jednostkach naukowych 

– rada naukowa jednostki. Doktorantem może stać się każdy, kto spełni powyższe warunki,  

a w poczet społeczności akademickiej przyjęty zostaje z chwilą złożenia ślubowania.  

Doktoranci są bardzo osobliwą grupą społeczności akademickiej, która niejako spełnia 

podwójną rolę. Z jednej strony uczestniczą w zajęciach dydaktycznych zgodnie z programem 

studiów, składają egzaminy i odbywają praktykę zawodową – co przybliża status doktoranta 

do statusu studenta. Z drugiej zaś strony samodzielnie (pod opieką merytoryczną opiekuna 

naukowego lub promotora) prowadzą badania naukowe i składają sprawozdania z nich 

przebiegu oraz w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych w uczelniach, prowadzą 

zajęcia dydaktyczne ze studentami – co niewątpliwie przybliża doktoranta do statusu 

pracownika naukowo-dydaktycznego w uczelniach wyższych.  

Można zatem wnioskować, że doktoranci jako jedna z grup akademickich stanowią 

grupę pośrednią, ogniwo łączące studentów i pracowników. Nie budzi wątpliwości, iż 

doktoranci są bardzo ważną społecznością młodych naukowców stojących u progu dalszej 

kariery naukowej, a prowadzone przez nich badania często mają znaczący wpływ na rozwój 

nauki.  

 

                                                 
1
 Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2012 r. .poz. 572 z póź. zm.). 

2
 Zob. art. 187a Ustawy. 
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Współczesne środki finansowania doktorantów  

Uczestnikom studiów III stopnia (doktorantom) państwo poprzez prawodawstwo 

polskie gwarantuje różne formy wsparcia finansowego. Podstawowymi aktami prawnymi 

określającymi prawa oraz stanowiącymi o obowiązkach doktorantów jest wspomniana 

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym oraz Rozporządzenie w sprawie studiów 

doktoranckich i stypendiów doktoranckich z dnia 13 kwietnia 2016 roku
3
 (dalej 

Rozporządzenie). Art. 199 ust. Ustawy przewiduje, że doktorant może ubiegać się o wsparcie 

z funduszu pomocy materialnej (do którego należą: stypendium socjalne, zapomogi, 

stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych  

i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia). Ustawa wymienia także inne formy wsparcia 

finansowego, takie jak stypendia przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, 

stypendia naukowe finansowane przez osoby fizyczne i osoby prawne, stypendia ministra  

za wybitne osiągnięcia oraz stypendia Prezesa PAN.  

Przez wielu uważane za podstawowe, stypendium doktoranckie jest kolejną formą 

wsparcia dla doktorantów oraz związane z nim zwiększenie stypendium doktoranckiego  

z dotacji projakościowej (stypendium projakościowe), o czym również wspomina Ustawa.  

W niniejszym opracowaniu opisane zostaną zasady ubiegania się o stypendia 

doktoranckie i projakościowe, których wymogi, jakie należy spełnić, aby zostać ich 

beneficjentem, często nie są jednoznaczne i budzą wśród doktorantów liczne kontrowersje.  

W opracowaniu przytoczone będą przykłady spraw spornych, rozstrzyganych przez sądy 

administracyjne dotyczące omawianej kwestii.  

 

Stypendium doktoranckie i stypendium projakościowe  

Stypendium doktoranckie jest szczególnym świadczeniem jednostki prowadzącej studia 

doktoranckie, należnym niezależnie od innych form wsparcia przewidzianych w przepisach 

prawa. Nigdzie nie znajdziemy norm zakazujących łączenia stypendiów, dlatego należy 

wnioskować, że wszystkie formy pomocy finansowej doktorantów można łączyć i pobierać 

jednocześnie
4
, czego potwierdzeniem jest również art. 181 ust. 6 Ustawy oraz § 15,  

ust. 2 Rozporządzenia. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 200 ust. 1 Ustawy, 

                                                 
3
 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów 

doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2016.558). 
4
 P. Orzeszko, Komentarz do art. 200, [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz.,  

red. W. Sanetra, M. Wierzbowski, 

http://han.uwm.edu.pl/han/lex3/lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#content.rpc--ASK--

nro=587364598&wersja=1&localNroPart=0&reqId=1465983774965_79854440&class=CONTENT&loc=4&ful

l=1&hId=1 (dostęp 15.06.2016). 
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stypendium doktoranckie przysługuje „uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich”, 

co oznacza zarówno doktoranta uczelni, jak i jednostek naukowych (publicznych  

i niepublicznych)
5
.  

Odrębny, szczególny charakter stypendium doktoranckiego wynika z faktu, że nie 

należy ono do stypendiów wypłacanych z funduszu pomocy materialnej oraz jest niezależne 

od stypendiów: jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych czy prawnych.  

Jest to uprawnienie fakultatywne, doktorant może je otrzymać, ale dopuszczalna jest 

sytuacja, że doktorant takiego stypendium nie otrzyma, decyzję w tej sprawie podejmuje 

rektor uczelni lub dyrektor jednostki naukowej
6
. Biorąc to pod uwagę, jeżeli doktorant nie 

otrzyma żadnej formy wsparcia (co jest możliwe i w praktyce bardzo częste), a doktorant 

realizuje swoją dysertację w uczelni, gdzie obowiązkiem jest prowadzenie zająć 

dydaktycznych w ramach praktyki zawodowej, doprowadza do sytuacji, że świadczy on pracę 

nieodpłatną. A. Musiała w Komentarzu do art. 100 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

zaznacza, że nie można jednak doktorantów zaliczyć do grona wolontariuszy, sugeruje 

zastanowić się nad dopuszczalnością świadczenia pracy bez żadnej formy wynagrodzenia. 

Sugeruje, że przypadek ten można wskazywać jako naruszenie konstytucyjnych przepisów  

o godności
7
.  

Wysokość oraz okres pobierania stypendium doktoranckiego określa rektor lub dyrektor 

jednostki naukowej. Ustawa nie wskazuje trybu, zasad jakie należy spełnić aby otrzymać 

stypendium doktoranckie. Reguluje to natomiast Rozporządzenie w § 12. Precyzuje przy tym 

skład komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendium oraz w § 13 określa wymogi jakie 

musi spełnić doktorant aby mógł ubiegać się o omawiane stypendium. Rozporządzenie 

różnicuje wymogi dla uczestników studiów doktoranckich na I roku i pozostałych latach 

studiów. Należy podkreślić, iż ubiegając się o stypendium na I roku studiów doktoranckich 

pod uwagę należy brać tylko wyniki postępowania rekrutacyjnego, natomiast w kolejnych 

latach pod uwagę brane są dodatkowe osiągnięcia doktoranta. Częstą praktyką jest 

wydawanie przez rektora specjalnego zarządzenia, które precyzuje, co należy punktować przy 

                                                 
5
 H. Izdebski, J.M. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz., Warszawa 2015, s. 567. 

6
 Zgodnie z §15 ust 3 stypendium może być przyznane przez rektora lub dyrektora również na przedłużeniu 

studiów doktoranckich, jednak w niektórych przypadkach w wewnątrzuczelnianych regulaminach/zasadach 

przyznawania stypendium ta możliwość jest wyłączona, celem motywacji doktorantów do kończenia studiów  

III stopnia w terminie. 
7
 A. Musiała, Komentarz do art. 200, [w:] Akademickie prawo pracy. Komentarz do art., 107-158 oraz  

196-201a i 226 ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym. s. 228-229, 



133 

 

ubieganiu się o stypendium doktoranckie
8
. Niemniej jednak zgodnie z § 15 ust. 1 stypendium 

doktoranckie przyznawane jest na 12 miesięcy i wypłacane co miesiąc.  

W art. 200 ust. 2 Ustawy określona jest wysokość stypendium doktoranckiego poprzez 

wskazanie minimalnej jego wysokości i tak stypendium doktoranckie nie może być niższe niż 

60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach  

o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich. Jednakże z powodu braku upoważnienia do 

wydania osobnego aktu prawnego określającego wynagrodzenie nauczycieli akademickich, 

taki akt nie został wydany
9
.  

Warto zaznaczyć, że w projekcie z dnia 31 marca 2016 r. Ustawy o zmianie ustawy  

– prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono art. 195a ust 2, 

który wprowadza zasadę iż liczba doktorantów stacjonarnych otrzymujących stypendia 

doktoranckie nie może być niższa niż 50% liczby uczestników stacjonarnych studiów 

doktoranckich ogółem
10

. W mniemaniu autorki artykułu jest to pozytywna zmiana i ukłon  

w stronę doktorantów. Należy podkreślić, że w niektórych jednostkach naukowych  

i uczelniach w ogóle nie przyznawano stypendiów doktoranckich, ta zmiana natomiast zmusi 

jednostki do bardziej świadomej decyzji o liczbie przyjmowanych doktorantów.  

W uzasadnieniu możemy przeczytać, że celem zmiany jest podniesienie jakości studiów 

doktoranckich, poprzez racjonalne określanie liczby doktorantów oraz stworzenie większej 

liczbie osób dogodnych warunków do prowadzenia badań naukowych
11

.  

Drugą, znaczącą formą wsparcia doktorantów jest zwiększenie stypendium 

doktoranckiego z dotacji projakościowej
12

. Ustawa określa w art. 200a kto może ubiegać się  

o stypendium projakościowe a są to osoby wyróżniające się w pracy naukowej  

i dydaktycznej. Wprowadzając takie kryterium, ograniczono krąg osób uprawnionych do tych 

jednostek, które prowadzą zajęcia dydaktyczne (a więc głównie uczelni)
13

. Przepis ten został 

wprowadzony nowelizacją z dnia 18 marca 2011 r. Deleguje on do określenia szczegółowego 

trybu przyznawania tego stypendium w regulaminach przyjętych przez rektora, który musi 

                                                 
8
 M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji. Komentarz praktyczny, 

Warszawa 2015, s. 276. 
9
 H. Izdebski, J.M. Zieliński Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz., Warszawa 2015, s. 567. Chodzi  

tu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków 

wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych 

w uczelni publicznej (Dz. U. poz 1571). 
10

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_04/e69623cd7ab535a102ee77906117b578.pdf  

(dostęp 25.08.2016). 
11

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_04/575ea4c9e3981229b82ea34c199e4e1d.pdf  

(dostęp 25.08.2016). 
12

 Finansowana z budżetu państwa, na dofinansowanie zadań projakościowych, dla 30% najlepszych 

doktorantów w uczelniach publicznych i niepublicznych.  
13

 H. Izdebski, J.M. Zieliński, dz. cyt., s. 569. 
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spełnić jednak wymóg uzyskania opinii właściwego organu samorządu doktorantów
14

. Takiej 

delegacji nie znaleźliśmy przy wcześniej omawianym stypendium doktoranckim, skąd rodzą 

się kontrowersje czy określenie zasad przyznawania stypendium doktoranckiego powinno być 

spełnione.  

Ustawa podaje również dość dokładnie liczbę osób jaka może korzystać z tego źródła 

finansowania, mianowicie uprawnienie to przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych 

doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich
15

. W ust 2 art. 200a ustawy, 

przewiduje możliwość kiedy zwiększenie stypendium staje się stypendium doktoranckim, 

dzieje się tak w sytuacji, kiedy doktorant znalazł się w grupie 30 % najlepszych doktorantów 

ale nie otrzymał stypendium
16

. W takim przypadku przepisy nie precyzują, jaka ma być 

wysokość takiego stypendium, należy wnioskować że nie może być na pewno niższa niż 

minimalna wysokość zwiększenia kwoty stypendium doktoranckiego. Rozporządzenie w §16 

określa minimalną kwotę stypendium projakościowego i wynosi ona 800 zł.  

 

Odmowa przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego – problemy z obliczaniem 

30% najlepszych doktorantów  

Sprawę związaną z ustaleniami kryterium zwiększania stypendium badał Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Krakowie (wyrok z dnia 1 października 2014 r.). Stwierdził w tezie, 

że co oczywistym jest, że wewnętrzne akty prawne nie mogą być sprzeczne z aktami rangi 

ustawowej, jeśli takie przypadki mają miejsce to jest to łamanie konstytucyjnej zasady 

praworządności. Uprawnienia rektora powinny ograniczać się tylko do sprecyzowania, 

skonkretyzowania zasad, trybu przyznawania zwiększenia stypendium „projakościowego”,  

a określenie liczby 30% najlepszych doktorantów dla pierwszego roku studiów doktoranckich 

w stosunku do roku poprzedniego nie jest uchybieniem.  

M.B.
17

, gdy została przyjęta na pierwszy rok stacjonarnych studiów trzeciego stopnia, 

wniosła do rektora o przyznanie jej stypendium „projakościowego”. Rektor wydał negatywną 

decyzję, podając za podstawę brak osiągnięcia wymaganego progu punktowego, który został 

ustalony na 73,5 pkt., natomiast skarżąca osiągnęła 59 pkt.  

                                                 
14

 Weszły w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 
15

 Tu również pojawiają się liczne kontrowersje, ponieważ nie ma dookreślenia czy osobom pozostającym  

na przedłużeniu studiów doktoranckich takie stypendium przysługuje, a jeśli tak to czy osoby te powinny 

stanowić odrębny rok studiów. Negatywna moim zdaniem praktyka pokazuje jednak, że osoby na „przedłużeniu”  

są traktowane łącznie z osobami pozostającymi na czwartym roku, co niewątpliwie działa na ich niekorzyść.   
16

 Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, dz. cyt. 
17

 Skrót danych osobowych stosowany w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie  

z dnia 1 października 2014 r. III SA/Kr 399/14 
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Skarżąca wniosła o ponowne rozpatrzenie sprawy w uwagi na fakt, że w postępowaniu 

rekrutacyjnym, Komisja Rekrutacyjna nie uznała jej artykułu przygotowanego do druku,  

za który otrzymałaby dodatkowo 7,2 pkt. Skarżąca podaje fakt, że nie znalazła nigdzie  

w kryteriach rekrutacyjnych definicji „publikacji”, dlatego nie można oceniać tylko publikacji 

opublikowanych. Rektor Uniwersytetu wskazał, że zgodnie z Regulaminem przyznawania 

zwiększenia stypendium doktoranckiego obowiązującego na tamtej uczelni, stypendium to 

może być przyznane osobie, „osiągające bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym 

lub bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich”. Liczbę 100% doktorantów ustala się na dzień 31 grudnia poprzedniego roku 

akademickiego, i na tej podstawie określa się 30% najlepszych doktorantów, przy czym 

stosuje się metodę zaokrąglania w dół. Na tej podstawie określono liczbę osób, które będą 

otrzymywały zwiększenie stypendium doktoranckiego, po ocenie na podstawie kryteriów 

rekrutacyjnych przyjętych dla studiów stacjonarnych wydziału, skarżąca była poza kręgiem 

tych osób. W decyzji organ określił, że pod terminem „publikacja” należy rozumieć „rzecz 

opublikowaną”. Coś co nie jest publicznie dostępne, a więc nie zostało opublikowane, nie 

możemy określać mianem publikacji. Po opublikowaniu artykuł zostanie uwzględniony przy 

ocenie, ale w kolejnym roku rozliczeniowym/akademickim. Przy czym należy zauważyć, że 

zasady oceny są jednolite dla wszystkich doktorantów wydziału.  

Skarżąca nie zgadza się ze sposobem obliczania 30% najlepszych doktorantów oraz 

jego uzasadnieniem, a także ze sposobem obliczania punktów w postępowaniu 

rekrutacyjnym. Uzasadniając M.B. twierdzi że nie wyjaśniono w jaki sposób określono liczbę 

30% doktorantów, ile punktów trzeba było zdobyć aby otrzymać stypendium. Wskazuje że 

organ nie słusznie powołał się na opinię kierownika studiów doktoranckich, gdyż  

w przepisach prawa nie znajdujemy wymogu opinii tego organu.  

Skarżąca inaczej interpretowała 30% najlepszych doktorantów, uważając że liczba 

uprawnionych do otrzymywania stypendium powinna zostać wyliczona biorąc pod uwagę 

liczbę doktorantów na poszczególnych latach studiów, a nie na podstawie ogólnej liczby 

doktorantów. Takie rozumienie przepisów wydaje się słuszne zgodnie z art. 200a Ustawy. 

Wyliczając tak liczbę osób uprawnionych do pobierania stypendium, w powyżej omawianej 

sprawie zwiększyłoby liczbę uprawnionych z 9 do 13.  

Rektor utrzymał w mocy swoją poprzednią decyzję, odmawiając w niej przyznania 

M.B. zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na rok 2013/2014.   

Wojewódzkie Sądy Administracyjne sprawują kontrolę nad działalnością administracji 

publicznej co do legalności skarżonego aktu administracyjnego, a więc bada się czy przy 
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wydaniu aktu administracyjnego nie naruszono przepisów prawa materialnego lub 

procesowego, co miało wpływ na wynik końcowy. Zasadniczym dla tej sprawy jest 

określenie, z którego roku studiów należy obliczyć uprawnionych 30% doktorantów.  

Poza tym należy zastanowić się jak daleko sięga autonomia uczelni w ustalaniu aktów 

wewnątrzuczelnianych i zasad je regulujących
18

. Oczywistym jest, że postanowienia 

wewnątrzuczelniane nie mogę stać w opozycji z prawem powszechnie obowiązującym.  

Art. 200a Ustawy przyznaje rektorowi/dyrektorowi uprawnienie do sprecyzowania warunków 

przyznawania stypendium projakościowego, przy czym postanowienia te nie mogą naruszać 

prawa wyższej rangi. Sąd zauważył: „Odniesienie określonych tym przepisem  

30% najlepszych doktorantów w przypadku pierwszego roku do stanu liczby 

studentów/doktorantów na danym roku na dzień 31 grudnia roku akademickiego 

poprzedniego, nie jest pominięciem żadnego z warunków ustawowych, ani dodaniem innego 

kryterium, a jedyne stanowi konkretyzację realizacji kryterium przewidzianego Ustawą”. 

Zatem taki sposób ustalenia 30% najlepszych doktorantów, jest zgodny z prawem  

i dozwolony do regulacji przez rektora/dyrektora.  

Drugi argument skarżącej nie budzi większych wątpliwości, należy przez publikację 

rozumieć rzecz ogólnie dostępną, już opublikowaną, nie zaś przedmiot w przyszłości ogólnie 

dostępny. Zatem i w tym względzie skarżąca nie ma racji. Zatem sąd nie znalazł podstaw  

do uwzględnienia skargi
19

.  

Podobną sprawę badał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 

22 stycznia 2014 r., w której rektor na podstawie wyceny osiągnięć naukowo-dydaktycznych 

komisji doktorskiej, odmówił A.C.
20

 przyznania stypendium projakościowego. Powołując się 

na właściwe przepisy wyjaśnia, że doktorant mając na uwadze jego osiągnięcia  

naukowo-dydaktyczne, nie znalazł się wśród najlepszych 30% doktorantów. A.C. złożył 

wniosek o rozpatrzenie sprawy, z uwagi na fakt, że ostatnim zarządzeniem rektora zmieniono 

liczbę stypendiów projakościowych z sześciu na dwa, natomiast jest on na trzeciej pozycji 

listy rankingowej.  

Doktorant zakwestionował zgodność zarządzenia rektora z Rozporządzeniem, stwierdził 

że znajduje się wśród 30% najlepszych doktorantów, dlatego zarządzenie nie powinno go 

wykluczać z grona przyszłych beneficjentów. Podniósł, że zarządzenie weszło  

                                                 
18

 Zob. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 listopada 2000 r. SK 18/99 (OTK 2000/7/258). 
19

 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 1 października 2014 r. III SA/Kr 399/14. 
20

 Skrót danych osobowych stosowany w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 

22 stycznia 2014 r., III SA/Kr 606/13. 
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w życie tuż przed kolejnym rokiem akademickim i jest niejasne, niezrozumiałe, a władze nie 

udzieliły wyjaśnień co do interpretacji przepisów zarządzenia.  

Rektor utrzymał jednak w mocy zaskarżoną decyzję, argumentując że A.C. w ocenie 

komisji doktorskiej zajął trzecią pozycję, z liczbą punktów 59, natomiast do zakwalifikowania 

się do grona najlepszych 30% potrzeba było 60 pkt. Wyliczając liczbę 30% najlepszych brano 

pod uwagę stan doktorantów z 31 grudnia roku poprzedzającego (tj. 7 doktorantów), na tej 

podstawie wyliczono, że uprawnionych osób do pobierania zwiększenia jest 2,1. Wszystkie 

przytoczone przez rektora akty prawne wskazują, że stypendium przysługuje nie więcej niż 

30% najlepszych na poszczególnych latach studiów. Poza tym rektor wskazał, iż uczelnia 

musi przestrzegać „zasad prawidłowej gospodarki finansowej środkami publicznymi”.  

Co ważne, rektor podkreślił trudność sytuacji: „Uwzględnianie liczby doktorantów 

według aktualnego stanu może prowadzić do sytuacji, w której zabraknie środków na wypłatę 

stypendiów, gdy na dzień 31 grudnia liczba doktorantów jest o wiele niższa, a ta liczba 

stanowi podstawę do wyliczania ministerialnej dotacji. Przyjęcie takiego rozwiązania kreuje 

dwa zasadnicze problemy. Po pierwsze, uwzględnianie liczby doktorantów według stanu na 

dzień 31 grudnia w poprzednim roku akademickim na niższym roku wymusza konieczność 

wprowadzenia innego rozwiązania dla pierwszego roku studiów. Po drugie, pojawia się 

trudna do rozwiązania kwestia doktorantów korzystających z przedłużenia studiów 

doktoranckich”
21

. Dodatkowym problemem, była data wejścia w życie zarządzenia rektora, 

weszły one w życie 1 stycznia 2012 r. a świadczenie w roku akademickim 2011/2012 było 

wyjątkowo przyznane na 9 miesięcy. Nastręczyło to wielu wątpliwości prze określaniu list 

rankingowych. Taki stan rzeczy doprowadził do wydania nowego zarządzenia 14 września 

2012 r. i teraz stypendium przyznawane było na 12 miesięcy.  

A.C. złożył skargę na powyższą decyzję, jakoby decyzja naruszała Ustawą, żądając 

zmiany decyzji. Podniósł, że rektor przyjął wadliwy sposób wyliczania 30% najlepszych, 

podając, że należy według przepisów ustawowych, rozumieć 30% najlepszych doktorantów 

na danym roku w momencie przyznawania zwiększenia (a nie na dzień 31.12. roku 

poprzedzającego). Dodatkowo szczególny charakter sytuacji wynika, z tego że w przypadku 

skarżącego zwiększenie stypendium staje się jego stypendium doktoranckim (art. 200a, ust 2 

Ustawy). Budzi wątpliwości skarżącego również data wejścia w życie kolejnych zarządzeń.  

                                                 
21

 Rektor słusznie zwrócił na to uwagę, praktyka pokazuje, że władze uczelni różnie interpretują możliwość 

wyliczenia i warunki do spełnienia jakie muszę spełnić doktoranci na I roku studiów doktoranckich  

i na przedłużeniach. Przez niejednoznaczność przepisów i brak ich interpretacji.  
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Rektor wniósł o oddalenie skargi. Sąd uwzględnił skargę A.C., „Zdaniem Sądu 

prawidłowa wykładnia art. 200a ust. 1 Ustawy, powinna być następująca, że uprawnienie do 

otrzymania zwiększonego stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej powinno 

przysługiwać doktorantowi, który znalazł się w grupie 30% najlepszych doktorantów  

ze znanej władzom uczelni liczby studiujących doktorantów danego roku studiów.” Czyli 

należy liczbę 30% najlepszych doktorantów, traktować jako 30% osób z danego roku 

studiów, a nie obliczać na podstawie innego roku. Sąd zauważył, że wprowadzone zmiany  

w zarządzeniu, na temat sposobu obliczania 30% najlepszych (że za 100% doktorantów 

każdego roku studiów uznaje się liczbę doktorantów na dzień 31 grudnia poprzedniego roku 

kalendarzowego) są sprzeczne z ustawą. Dlatego sąd przyznał rację skarżącemu i uchylił 

zaskarżoną decyzję oraz nakazał zwrot kosztów postępowania
22

.   

 

Stypendium doktoranckie – problemy z określeniem kryteriów przyznania stypendium  

Wojewódzki Sąd Administracyjny (dalej WSA) w Poznaniu rozpatrywał skargę J.M. na 

odmowę przyznania mu stypendium doktoranckiego. Rozporządzenie bardzo ogólnie określa 

jakie warunki doktorant musi spełnić aby otrzymać stypendium. Praktyka pokazuje że 

wydawane są wewnętrzne zarządzenia, które dookreślają kryteria oceny wniosków  

o przyznanie stypendiów. W tym przypadku jednak rektor nie wydał takiego aktu i bardzo 

subiektywnie oceniał każdy wniosek. Skarżący dostał odmowną decyzję w sprawie 

przyznania stypendium doktoranckiego, w uzasadnieniu wskazane jest że powinien uzyskać 

co najmniej 6 pkt, wykazać się rezultatami w działalności patentowej lub projektowej, aby 

takie uprawnienie mu przysługiwało. J.M.
 23

 nie wykazał jednak takich osiągnięć.  

J.M. wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy, wykazując że w roku poprzednim 

przygotował dwie publikacje, przyjęte do druku. Faktem było, że dla wydziału skarżącego 

określono próg punktowy ubiegania się o stypendium, ale obowiązywać miał on od roku 

następnego. Komisja doktorancka w postępowaniu stypendialnym przyznała doktorantowi  

7 pkt. (przy rozpatrywaniu wniosku o stypendium projakościowe). Wykazał się on również 

postępem w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, co potwierdziła opinia opiekuna 

naukowego. Zdaniem J.M. spełnił on wszystkie wymogi, które są wymagane do przyznania 

stypendium. Podał również inne argumenty przemawiające za jego racją. Rektor utrzymał 

jednak w mocy poprzednią decyzję. Podał, że komisja doktorancka przekazała listę 

                                                 
22

 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 22 stycznia 2014 r., III SA/Kr 606/13. 
23

 Skrót danych osobowych stosowany w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu  

z dnia 11 czerwca 2014 r. II SA/Po 240/14. 
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rankingową i zarekomendowała określoną liczbę osób do otrzymania stypendium, jednak 

zdaniem rektora uzyskane 7 pkt. nie wskazuje na postęp w pracy naukowej.  

J.M. wniósł skargę do WSA, w którym m.in. wskazał naruszenie zasady legalności 

poprzez wydanie decyzji na podstawie regulaminu, do którego wydania rektor nie był 

upoważniony oraz który narusza przepisy Ustawy. Wskazywałam już w powyższych 

rozważaniach, iż brak jest delegacji ustawowej do ustalenia regulaminu przyznawania 

stypendiów, co jak widać rodzi poważne wątpliwości, jest ono natomiast przyznane przy 

ustalaniu regulaminu przyznania stypendium projakościowego. Rektor wniósł o oddalenie 

skargi.  

Sąd zaznaczył problem zmiany Rozporządzenia w czasie toczącej się sprawy i wskazał, 

że w przypadku braku przepisów przejściowych należy przed wejściem w życie nowego 

Rozporządzenia dotychczasowe przepisy, chyba że ważny interes społeczny  przemawia 

inaczej. Sąd wskazał, że rektor wskazał błędną podstawę prawną (dotyczącą stypendium 

projakościowego a nie doktoranckiego). Sąd co ciekawe wskazał: „w ramach autonomii 

uczelni, rektor uczelni wyższej może doprecyzować określone w § 15 rozporządzenia kryteria 

dotyczące uzyskania bardzo dobrych albo dobrych wyników z egzaminów, bądź wykazania 

się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej. Są to bowiem 

określenia nie ostre i mogące prowadzić do dużej dowolności w ocenie. Sprecyzowanie 

powyższych kryteriów nie jest zatem, w ocenie Sądu, sprzeczne z przepisami ustawy  

o szkolnictwie wyższym i rozporządzenia.” Jednakże decyzja rektora okazała się sprzeczna  

z ustalonym w uczelni regulaminem. Poza tym obowiązkiem organu administracji publicznej, 

jest dokładne wyjaśnienie i załatwienie sprawy, w sposób budzący zaufanie uczestników do 

władz uczelni. Rektor w sposób niedostateczny odpowiedział na zarzuty skarżącego, nie 

podał wyjaśnień co było jego obowiązkiem. Sąd słusznie uchylił zaskarżoną decyzję i określa 

że nie może zostać ona wykonana, dodatkowo zażąda od rektora zwrot kosztów
24

. 

 

Podsumowanie 

Stypendium doktoranckie i jego zwiększenie z dotacji projakościowej są niewątpliwie 

znaczącą formą wsparcia finansowego oferowanego przez państwo doktorantowi. Przede 

wszystkim ich wysokość, zapewnia doktorantowi stabilizację i solidne źródło utrzymania. 

Jednak istnieje problem z ich dostępnością dla większej liczby doktorantów. 

                                                 
24

 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2014 r. II SA/Po 240/14. 
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Na wielu uczelniach w ogóle nie jest przyznawane stypendium doktoranckie, a jeśli 

funkcjonuje to może z niego korzystać niewielu z doktorantów. Stojąc na stanowisku 

podnoszenia jakości badań naukowych, należałoby się zastanowić czy nie dając doktorantowi 

stabilizacji finansowej w postaci stypendiów nie przełożyłoby się to na jakość wyników 

prowadzonych badań. Obecnie doktoranci poszukują różnych źródeł utrzymania, także poza 

uczelnią, co skutkuje ograniczeniem czasu i zaangażowania w badania naukowe. Często 

konsekwencją tego jest słaba jakość badań. Obecnie planowane zmiany w Ustawie 

(przyznanie co najmniej 50% doktorantów stypendium doktoranckiego) idą w dobrym 

kierunku i dają głęboką nadzieję, że w przyszłości każdy z doktorantów będzie otrzymywał 

stypendium doktoranckie.  

Problemem jest również określenie kryteriów przyznawania stypendiów. Akty 

powszechnie obowiązujące w bardzo ogólny sposób określają kryteria, które należy spełnić 

aby otrzymać stypendium, co rodzi wątpliwości na poziomie uczelni, które wprowadzają 

bardzo różne wewnętrzne kryteria. Należałoby zastanowić się nad wprowadzeniem bardziej 

szczegółowych kryterium na poziomie norm powszechnie obowiązujących.  
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NT&loc=4&full=1&hId=1. 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 

studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2016.558). 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U.2012.572 z póź. zm.). 
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Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 listopada 2000 r. SK 18/99 (OTK 2000/7/258). 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 1 października 2014 r. III SA/Kr 

399/14. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 22 stycznia 2014 r., III SA/Kr 

606/13. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2014 r. II SA/Po 

240/14. 

 

 

Streszczenie: Przedstawione opracowanie, przybliża tematykę wybranych form wsparcia  

finansowego za strony państwa w procesie realizacji rozprawy doktorskiej i prowadzenia 

badań przez doktorantów. Omówione zostały dwie z przewidzianych Ustawą - prawo  

o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. form, tj. stypendium doktoranckie oraz 

zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej. Wybrano je ze względu na 

ich wagę, a mianowicie stypendium doktoranckie przez wielu uważone jest za stypendium 

„podstawowe”, ponieważ jest ono często najwyższym z możliwych stypendiów.  

Ze stypendium doktoranckim bezpośrednio łączy się jego zwiększenie (tzw. stypendium 

projakościowe). Ze względu na małą ilość przyznawanych stypendiów doktoranckich,  

a w niektórych uczelniach w ogóle ich brak, pojawiają się liczne wątpliwości i spory, na które 

warto niewątpliwie zwrócić uwagę. Niniejsze opracowanie podaje kilka przykładów 

rodzących wątpliwości, które powinny być w przyszłości rozstrzygnięte na poziomie 

ustawowym.  

Słowa kluczowe: doktorant, stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium 

doktoranckiego z dotacji projakościowej. 

 

Phd scholarship and increasing phd scholarship by pro-quality grant – selected issues 

Summary: Presented elaboration introduces chosen forms of financial support from 

Country/Goverment in the implementation of PhD thesis and research by PhD students. Were 

discussed two of the Act (Ustawa) – the law on higher education of 27 July 2005 form, ie.,  

A PhD scholarship and increasing of PhD scholarship by pro-quality grant. projakościowej. 

They were selected because of their importance, namely, a PhD scholarship by many is 

considered as „basic” scholarship, because it is often the highest possible scholarships. PhD 

scholarship directly connects with inceasing of this scholarship (ie. pro-quality scholarship).  
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Due to small quantity of granted PhD scholarship, and even lack of them in some university, 

there are many doubts and disputes, which should definetely pay attention. This study provide 

some qestionable examples, which should be solved in future at statutory level.  

Keywords: PhD student, PhD scholarship, increasing PhD scholarship by pro-quality. 
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Karolina Matusiak 

 

WYKORZYSTANIE SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH  

W AMERYKAŃSKICH KAMPANIACH PREZYDENCKICH  

W 2012 I 2016 ROKU 

 

 

Sieć 2.0 

„Nowa sieć, zwana często 2.0 (w przeciwieństwie do pierwotnego Internetu, zwanego 

1.0) umożliwiła interakcję, wymianę ról nadawcy i odbiorcy, czym znacznie zwiększyła 

udział tego drugiego w akcie komunikowania”
1
. Posiada ona pewne cechy charakterystyczne, 

które warunkują jej rosnącą atrakcyjność. Oprócz dostępności oraz niskich kosztów, na 

szczególną uwagę zasługuje forma wypowiedzi. Wpisy na serwisach społecznościowych 

muszą być krótkie, treściwe, najlepiej żeby oddziaływały na emocje czytelników. 

Merytoryczny aspekt wypowiedzi nie zawsze jest tak ważny, jak w przypadku innych 

mediów, często ustępując pola populistycznym opiniom i komentarzom. Początkowo 

traktowano komunikację internetową jako ważne medium wspierające procesy 

demokratyzacyjne. Wraz z coraz większym wykorzystaniem serwisów społecznościowych 

okazało się jednak, że ta forma debaty nie sprzyja głębszej wymianie opinii. Wręcz 

przeciwnie prowadzi do zawężenia grona uczestników dyskusji do grupy osób o podobnym 

światopoglądzie
2
. 

W sierpniu 2012 roku Pew Research Center przeprowadził badanie opinii publicznej,  

w którym 69% badanych zadeklarowało, że korzysta z serwisów społecznościowych. 

Zgromadzone dane usystematyzowano według takich kryteriów jak: płeć, wiek, rasa, dochód  

i wykształcenie. Warto zwrócić uwagę, że wiek jest czynnikiem wyróżniającym się – serwisy 

społecznościowe wykorzystywane są głównie przez ludzi młodych, pomiędzy 18 a 29 rokiem 

życia (92%). Interesujący jest również fakt, że 38% osób, które ukończyły 65 lat, korzysta  

z takich serwisów. Świadczy to o potencjale drzemiącym w tym środku komunikacji, który 

staje się coraz bardziej popularny
3
.  

                                                 
1
 W. Gustowski, Komunikacja w mediach społecznych, Gdynia 2012, s. 157. 

2
 N. Carr, How Social Media Is Ruining Politics, http://www.politico.com/magazine/story/2015/09/ 

2016-election-social-media-ruining-politics-213104 (dostęp 9.05.2016). 
3
 Na potwierdzenie tej tezy można przywołać dane z sierpnia 2006 roku. Wyniki przeprowadzonych badań 

wskazały, że 49% osób pomiędzy 18-29 rokiem życia korzystało z serwisów społecznościowych. W przypadku 

seniorów, był to jedynie 1%. Zob.: J. Brenner, Pew Internet: Social Networking (full detail), 
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Jednymi z najbardziej popularnych serwisów społecznościowych są Facebook i Twitter. 

W 2013 roku 47% użytkowników Facebooka oraz 52% Twittera stwierdziło, że czerpie 

informacje z tych serwisów. W 2015 roku odsetek w obu przypadkach wyniósł 63%. Biorąc 

pod uwagę istotność serwisów społecznościowych jako źródeł informacji, Twitter i Facebook 

oceniane są podobnie. 60% ankietowanych orzekło, że nie jest to dla nich ważny sposób 

zdobywania informacji. Odmiennego zdania było odpowiednio 32% (Twitter) i 36% 

(Facebook) badanych. Analizując wykorzystanie serwisów jako źródła informacji o polityce, 

pojawia się pewna różnica pomiędzy Twitterem i Facebookiem. Użytkownicy Facebooka, 

chętniej niż internauci posiadający profil na Twitterze, komentują bieżące wydarzenia 

polityczne. Użytkownicy Twittera natomiast częściej szukają informacji publikowanych na 

przykład przez partie polityczne
4
. 

Internauci śledząc najważniejsze wydarzenia polityczne, w tym kampanie prezydenckie, 

zyskują coraz większą kontrolę „(…) nad procesami komunikowania wyborczego.  

To wyborcy decydują o tym, kiedy i jakie formy komunikacji wybierają”
5
. W sierpniu 2012 

roku przeprowadzono badanie opinii publicznej, które wykazało, że 36% Amerykanów 

czerpie informacje o kampanii z Internetu. Dane zebrane w czasie ostatnich kilku kampanii 

prezydenckich pokazują, że Internet jest środkiem, który odnotowuje największy wzrost 

zainteresowania i staje się coraz poważniejszym konkurentem dla telewizji kablowej
6
. 

Tomasz Płudowski zauważył jednak, że siła Internetu „(…) stale rośnie, jednak nie kosztem 

telewizji, a przede wszystkim kosztem gazet”
7
. 

Nie jest więc żadnym zaskoczeniem, że Internet jest coraz chętniej wykorzystywany 

przez polityków. Aktywność w sieci ułatwia im kształtowanie wizerunku oraz utrzymywanie 

kontaktów z dziennikarzami
8
. Jednakże ten środek komunikacji wymusza na politykach 

przyjęcie innego podejścia niż w przypadku mediów tradycyjnych, zarówno pod względem 

prezentowanych treści, jak i sposobu w jaki starają się przyciągnąć uwagę wyborców
9
.  

„(…) [K]ampania w Internecie jest odbierana w zasadzie tylko przez zainteresowanych nią 

wyborców, a zatem politycy są zmuszeni tak optymalizować swoje przekazy (…), aby to ich 

                                                                                                                                                         
http://pewinternet.org/Commentary/2012/March/Pew-Internet-Social-Networking-full-detail.aspx (dostęp 

20.05.2013). 
4
 A. Mitchell, D. Page, The Evolving Role of News on Twitter and Facebook, s. 5, 12, 14, 

http://www.journalism.org/files/2015/07/Twitter-and-News-Survey-Report-FINAL2.pdf (dostęp 3.05.2016). 
5
 J. Żurawski, Internet jako współczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej, Kraków 2010, s. 85. 

6
 Internet gains most as campaign news source but cable TV still leads, Pew Research Center’s Project for 

Excellence in Journalism, http://www.journalism.org/commentary_backgrounder/social_media_doubles_ 

remains_limited (dostęp 11.02.2013). 
7
 T. Płudowski, Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych, Warszawa 2008, s. 153. 

8
 J. Żurawski, dz. cyt., s. 77. 

9
 N. Carr, dz. cyt. 
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komunikat został przez obywatela nie tylko zauważony, ale i wybrany do dalszego 

zgłębienia”
10

. Sytuacja taka wymaga od polityków elastyczności, opanowania cennej 

umiejętności dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia. Co więcej, komunikując się 

za pomocą Internetu, politycy wielokrotnie rezygnują z pośrednictwa dziennikarzy  

i bezpośrednio odwołują się do wyborców. Zyskują dzięki temu pewność, że informacje będą 

szeroko dostępne, a dziennikarze nie będą mieli wpływu na ich kształt
11

. Politycy nie mogą 

jednak zapomnieć, że „władza i szacunek nie gromadzą się na serwisach społecznościowych; 

trzeba na nie od nowa zasłużyć w każdym momencie. Jesteś tak ważny, jak twój ostatni 

tweet”
12

. 

 

Kampania prezydencka w 2012 roku 

W 2012 roku oprócz dwóch głównych kandydatów na urząd Prezydenta USA, czyli 

Baracka Obamy i Mitta Romneya, w kampanii brali również udział reprezentanci mniejszych 

partii (tak zwanych „third parties”). Nie są one tak wpływowe jak Partie Demokratyczna  

i Republikańska, a aktywność ich członków nie jest tak dokładnie prezentowana w mediach 

jak w przypadku dwóch największych partii. Sytuacja ta jest wyraźnie widoczna, gdy 

zestawimy ze sobą wszystkich kandydatów pod kątem zainteresowania, jakie wzbudzają 

wśród internautów. Liczba polubień na Facebooku i obserwujących na Twitterze wskazuje  

na ogromną przewagę Baracka Obamy i Mitta Romneya nad pozostałymi kandydatami. 

 

Tabela nr 1. Liczba „polubień” na portalach społecznościowych 

Kandydat
13

 Facebook (Lubię to) Twitter (obserwujący) 

Barack Obama 

(Partia Demokratyczna) 

ponad 35 milionów 29 milionów 

Mitt Romney 

(Partia Republikańska) 

 

około 11,5 miliona 1,6 miliona 

                                                 
10

 J. Żurawski, dz. cyt., s. 86. 
11

 T. Płudowski, dz. cyt., s. 157. 
12

 N. Carr, dz. cyt. 
13

 Zebrane dane pochodzą z profili poszczególnych kandydatów, https://twitter.com/BarackObama; 

https://www.facebook.com/barackobama;https://twitter.com/MittRomney;https://www.facebook.com/mittromne; 

https://twitter.com/GovGaryJohnson;https://www.facebook.com/govgaryjohnson; 

https://twitter.com/jillstein2012; https://twitter.com/jillstein2012; https://twitter.com/ 

RockyAnderson; https://www.facebook.com/YourFriendRocky; https://twitter.com/VirgilGoode; 

http://www.facebook.com/pages/Virgil-Goode-for-President/118321594875524 (dostęp 20.05.2013). 
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Gary Johnson 

(Partia Libertariańska) 

około 350 tysięcy 116 tysięcy 

Jill Stein  

(Partia Zielonych) 

około 97 tysięcy 25,5 tysięcy 

Rocky Anderson 

(Partia Sprawiedliwości) 

około 11,5 tysiąca 4,5 tysiąca 

Virgil Goode  

(Partia Konstytucyjna) 

niecałe 4 tysiące niecały tysiąc 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Podczas kampanii Barack Obama starał się w pełni wykorzystać potencjał mediów 

społecznościowych, wydając na ten cel 47 milionów dolarów. Dla porównania Mitt Romney, 

który był o wiele mniej aktywny w tym zakresie przeznaczył jedynie 10% tej kwoty
14

.  

Dla przykładu, między 4 a 17 lipca 2012 roku Barack Obama napisał na Twitterze 404 razy  

(28-29 dziennie), podczas gdy Romney jedynie 16. Dane te mogą być związane z faktem, iż 

Barack Obama jako prezydent miał większe doświadczenie w wykorzystywaniu serwisów 

społecznościowych i w związku z pełnioną funkcją częściej z nich korzystał. Co więcej, 

wykorzystanie serwisów w tak dużym stopniu przez Obamę może świadczyć o tym, że bardzo 

zależało mu na pozyskaniu głosów młodych wyborców
15

. 

Głównym tematem wpisów zamieszczanych podczas kampanii prezydenckiej przez 

Baracka Obamy i Mitta Romneya była gospodarka. Mitt Romney na swoich profilach pisał 

głównie o obecnym stanie gospodarki (zwłaszcza o bezrobociu), podczas gdy Barack Obama 

przyjął szerszą perspektywę i przedstawiał wizję Ameryki w przyszłości
16

. 

Mitt Romney: 

 Priorytety drugiej kadencji @BarackObama przyniosą wyższe podatki, wzrost 

cen energii & więcej długu, na który nas nie stać. (20.10.2012) 

 Stopa bezrobocia jest wyższa niż wtedy, kiedy @BarackObama objął urząd. 

Smutne przypomnienie, że gospodarka znajduje się w zastoju. (2.11.2012) 

                                                 
14

 S. McMahon, Can Social Media Impact The 2016 Presidential Election as Much As Obama’s 2012 

Campaign?,  http://socialmediaweek.org/blog/2016/04/will-social-media-impact-2016-presidential-election-

much-obama-2012/ (dostęp 9.05.2016). 
15

 How the Presidential Candidates Use the Web and Social Media, strona internetowa Project for Excellence in 

Jurnalism,http://www.journalism.org/analysis_report/how_presidential_candidates_use_web_and_ 

social_media (dostęp 20.05.2013). 
16

 Tamże. 
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 @PaulRyanVP i ja oferujemy prawdziwe reformy dla prawdziwego uzdrowienia. 

Pomóż nam tego dokonać – idź i zagłosuj dzisiaj. (6.11.2012)
17

. 

Barack Obama: 

 Wiemy, czym jest prawdziwa zmiana. Wiemy, czego wymaga przyszłość. Wiemy 

również, że nie będzie łatwo. (5.11.2012). 

 Wiecie, że mówię prawdę. Wiecie, że będę walczył dla was i waszych rodzin 

każdego dnia, tak mocno jak umiem. (5.11.2012). 

 (o Romneyu) Próbował tak ciężko, jak tylko może, aby zapakować te same stare 

złe pomysły i uczynić z nich nowe pomysły. (5.11.2012)
18

. 

Analizując wpisy obu kandydatów, można zaobserwować ciekawą prawidłowość. Kandydat 

Republikanów bardzo często odwoływał się do Baracka Obamy, poświęcając urzędującemu 

prezydentowi około 1/3 wszystkich wpisów. Mitt Romney chciał w ten sposób pokazać, że 

Stanom Zjednoczonym potrzebne są zmiany, a urzędujący prezydent nie wywiązuje się 

należycie ze swoich obowiązków. Barack Obama natomiast poświęcił jedynie 15% swoich 

wpisów Romneyowi. Jego celem nie było bezpośrednie atakowanie swojego przeciwnika. 

Starał się on przekonać Amerykanów, że jego program wyborczy jest tym, czego potrzeba 

USA
19

. 

Kampania prezydencka w 2012 roku obfitowała w wiele ciekawych internetowych 

akcji. Jedna z najciekawszych i najbardziej popularnych związana była z wystąpieniem Clinta 

Eastwooda na konwencji Partii Republikańskiej. Aktor zwracał się do pustego krzesła, na 

którym miał siedzieć Prezydent Obama. Wydarzenie to odbiło się szerokim echem  

w Internecie. Powstało nawet specjalne konto na Twitterze – @invisibleobama. Prezydent 

szybko zareagował i zamieścił na tym samym serwisie zdjęcie, na którym siedzi na krześle  

z napisem „This seat’s taken” („To miejsce jest zajęte”)
20

.  

Drugim niezwykle ciekawym przykładem była sytuacja, jaka rozwinęła się po 

wypowiedzi Mitta Romneya w czasie pierwszej debaty prezydenckiej w sprawie ograniczenia 

wydatków na PBS (telewizja publiczna w USA). Kandydat Republikanów powiedział: „I like 

PBS. I like Big Bird” („Lubię telewizję publiczną. Lubię Dużego Ptaka”). Od tego momentu 

zaczęto kojarzyć Mitta Romneya z Dużym Ptakiem z Ulicy Sezamkowej. W czasie pierwszej 

                                                 
17

 Wpisy pochodzą z profilu Mitta Romneya na Twitterze, https://twitter.com/MittRomney (dostęp 20.05.2013). 
18

 Wpisy pochodzą z profilu Baracka Obamy na Twitterze, https://twitter.com/BarackObama (dostęp 

20.05.2013). 
19

 How the Presidential Candidates...,  
20

 J. Barbara, 5 Unforgettable Social Media Election Moments, strona internetowa Forbes, 

http://www.forbes.com/sites/julietbarbara/2012/11/06/5-unforgettable-social-media-election-moments/ (dostęp 

20.05.2013). 
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debaty prezydenckiej około 200 tysięcy tweetów poświęconych zostało Dużemu Ptakowi. 

Powstały także specjalne konta na Twitterze, na których mieszkańcy Ulicy Sezamkowej 

ogłaszali, że zostali zwolnieni przez kandydata Republikanów (@Firedberternie, 

@FiredOscar, @FiredElmo, @FiredKermit, @FiredGrover, @Closed_SesameSt)
21

. 

Podczas drugiej debaty prezydenckiej internauci zwrócili szczególną uwagę na zdanie 

Mitta Romneya na temat dyskryminacji kobiet. Gdy Romney był gubernatorem 

Massachusetts, chciał zwiększyć zatrudnienie kobiet w swojej administracji. Poprosił więc  

o pomoc różne organizacje kobiece, aby przyprowadziły „segregatory pełne kobiet” („binders 

full of women”). Określenie to wywołało lawinę komentarzy na różnych serwisach 

społecznościowych. Powstało specjalne konto na Twitterze poświęcone tej kwestii  

– @Romneysbinder.  Zamieszczano wiele zdjęć, na których Amerykanki „przebierały” się za 

segregatory. W czasie trzeciej debaty prezydenckiej Barack Obama powiedział natomiast, że 

w amerykańskiej armii jest mniej „koni i bagnetów” („horses and bayonetes”) niż było 

kiedyś. Niemal natychmiast w Internecie pojawiło się wiele humorystycznych zdjęć 

dotyczących potencjału militarnego Stanów Zjednoczonych
22

. Przedstawione przykłady 

pokazują, że w wielu wypadkach reakcje na działania polityków, które zamieszczane są na 

serwisach społecznościowych, mają zabarwienie humorystyczne lub ironiczne, nie stanowiąc 

merytorycznego komentarza wobec toczących się wydarzeń. 

 

Kampania prezydencka w 2016 roku 

Kandydaci na urząd prezydenta postanowili wykorzystać serwisy społecznościowe już 

na początku kampanii prezydenckiej. Ted Cruz, Hillary Clinton i Marco Rubio zamieścili 

tweety, w których ogłosili, że będą ubiegać się o najważniejszy urząd w państwie
23

. Sztaby 

efektywnie wykorzystały potencjał serwisów społecznościowych, umożliwiający nawiązanie 

jak najlepszych kontaktów z wyborcami. Świadczyć o tym może między innymi liczba 

zwolenników poszczególnych kandydatów
24

. 

                                                 
21

 Tamże. 
22

 M. Barriaux, Social media’s top 10 comedy moments of the US election, strona internetowa ABS CBN News, 

http://www.abs-cbnnews.com/lifestyle/11/05/12/us-elections-social-medias-top-10-comedy-moments (dostęp 

20.05.2013). 
23

 M. Chalfant, #Hashtag2016: How Twitter Is Already Impacting The Presidential Election, 

http://elitedaily.com/news/politics/twitter-impact-on-presidential-election/997243/ (dostęp 21.05.2016). 
24

 Zebrane dane pochodzą z profili poszczególnych kandydatów: https://twitter.com/hillaryclinton; 

https://twitter.com/berniesanders; https://twitter.com/realdonaldtrump; https://twitter.com/tedcruz; 

https://twitter.com/marcorubio; https://twitter.com/johnkasich; 

https://www.facebook.com/hillaryclinton/;https://www.facebook.com/berniesanders/; 

https://www.facebook.com/DonaldTrump/;https://www.facebook.com/tedcruzpage/; 

https://www.facebook.com/MarcoRubio/; https://www.facebook.com/JohnKasich/ (dostęp 18.05.2016). 
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Tabela nr 2. Liczba zwolenników poszczególnych kandydatów 

Partia Kandydat Facebook (Lubię to) Twitter (obserwujący) 

Partia 

Demokratyczna 

Hilary Clinton 3 527 135 6,28 mln 

Bernie Sanders 4 215 035 2,21 mln 

Partia 

Republikańska 

Donald Trump 7 792 243 8,27 mln 

Ted Cruz 2 134 807 1,13 mln 

Marco Rubio 1 387 204 1,36 mln 

John Kasich 292 158 330 tys. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Badanie opinii publicznej przeprowadzone w dniach 18-27 stycznia 2016 roku przez 

Pew Research Center pokazało, że 14% ankietowanych uznało serwisy społecznościowe jako 

najbardziej przydatne źródło informacji o kampanii prezydenckiej. Dla porównania  

24% badanych wskazało na informacje prezentowane przez telewizję kablową,  

13% strony internetowe, a 11% radio
25

. „Około połowy (51%) użytkowników serwisów 

społecznościowych dowiedziało się z nich o kampanii prezydenckiej. Ale tylko około jeden 

na pięciu użytkowników serwisów (18%) rzeczywiście podzielił się informacjami 

związanymi z wyborami na serwisach społecznościowych”
26

. 

Dzięki wpisom na takich stronach jak Facebook czy Twitter kandydaci zdobywają 

możliwość bezpośredniego odnoszenia się do bieżącej sytuacji. Jest to również doskonała 

okazja do skomentowania zarzutów wysuwanych pod ich adresem. Przykładem mogą być 

tweety publikowane przez Hillary Clinton, po tym jak oskarżono ją o używanie prywatnej 

skrzynki mailowej w celach służbowych, gdy pełniła funkcję Sekretarza Stanu. Podobnie było 

w przypadku Jeba Busha, który komentował swój błąd w formularzu rejestrującym wyborców 

w 2009 roku, kiedy to określił się jako Amerykanin pochodzenia hiszpańskiego
27

. 

Dla lepszego zobrazowania aktywności kandydatów w mediach społecznościowych 

warto przyjrzeć się, które tweety zwróciły szczególną uwagę Amerykanów
28

. 

 

                                                 
25

 J. Gotfried, M. Barthel, E. Shearer, A. Mitchell, The 2016 Presidential Campaign – a News Event That’s Hard 

to Miss, s. 2, http://www.journalism.org/files/2016/02/PJ_2016.02.04_election-news_FINAL.pdf (dostęp 

9.05.2016). 
26

 Tamże, s. 10. 
27

 M. Chalfant, dz. cyt. 
28

 American residential candidates and social media, http://www.economist.com/blogs/ 

graphicdetail/2016/02/daily-chart-20 (dostęp 9.05.2016). 
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Tabela nr 3. Porównanie liczby „retweetów” 

Kandydat Tweet Liczba retweetów 

Bernie Sanders 

Następcą pierwszego amerykańskiego prezydenta 

Afroamerykanina nie może i nie będzie osoba podżegająca do 

nienawiści, która odmówiła potępienia KKK. 

30 899 

Donald Trump 
.@FoxNews jest tak stronniczy, że jest to obrzydliwe. Oni nie 

chcą, aby Trump zwyciężył. 
25 602 

Hilary Clinton 
Żaden student nie powinien pożyczać pieniędzy, aby opłacić 

czesne w publicznej szkole wyższej. 
19 142 

Marco Rubio 
Nie możemy być partią, która nominuje kogoś, kto odmawia 

potępienia zwolennika supremacji białej rasy i Ku Klux Klan. 
5 711 

Ted Cruz 

Sędzia Scali był amerykańskim bohaterem. Jesteśmy winni jemu 

& Narodowi, aby Senat zagwarantował, że następny Prezydent 

wskaże jego następcę. 

5 704 

Ben Carson 
Świętej pamięci Braden Joplin. Nasze myśli i modlitwy są z jego 

rodziną. 
5 215 

John Kasich 

RSVP tutaj!!! [link to wydarzenia] 

#Kasich4Us [link do tweetu grupy studentów] 

1 701 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W czasie toczącej się kampanii internauci wiele uwagi poświęcili Donaldowi 

Trumpowi. „Internetowa siła” Trumpa związana jest z faktem, że prowadząc swoją 

działalność od lat wykorzystywał serwisy społecznościowe, między innymi do promowania 

własnych przedsięwzięć. O jego sukcesie świadczy również fakt, iż „Trump rozumie, że 

najlepszym sposobem na zdominowanie dyskusji online nie jest informowanie,  

ale prowokowanie”
29

. Jednym z wielu przykładów może być wypowiedź milionera dotycząca 

Johna McCaina: „On nie był bohaterem wojennym. Lubię ludzi, którzy nie zostali pojmani”
30

. 

Dzięki tak kontrowersyjnym komentarzom staje się on wyraźnie widoczny  

w Internecie i co ciekawe zyskuje popularność oraz coraz większe poparcie wśród 

potencjalnych wyborców. Obserwacje te potwierdza również sytuacja, jaka zaistniała na 

serwisach społecznościowych po tzw. „Super Wtorku” (dniu, w którym odbywają się 

prawybory w kilkunastu stanach równocześnie). Największą popularność w tym okresie 

                                                 
29

 N. Carr, dz. cyt. 
30

 Tamże. 
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zdobył Donald Trump, któremu poświęcono ponad 3 miliony tweetów. Na drugim miejscu 

uplasował się Bernie Sanders, na temat którego pisano ponad milion razy. W tym okresie 

wyróżnił się, choć już nie tak pozytywnie – Ted Cruz, który był najmniej popularnym 

kandydatem na serwisach społecznościowych, uzyskując mniej niż 300 tysięcy wpisów
31

. 

Analizując wykorzystanie serwisów społecznościowych, należy również wspomnieć  

o kandydacie Partii Demokratycznej, Bernim Sandersie. „Pomiędzy 25 czerwca i 1 lipca 

najpopularniejszy hashtag związany z prezydencką kampanią senatora z Vermontu, 

„#feelthebern” został stweetowany średnio 6 800 razy dziennie, podczas gdy ’’#hillary2016’’ 

zdobył 2 700 tweetów (…)”
32

. Na uwagę zasługuje również #BabiesForBernie. Ta bardzo 

popularna akcja internetowa polega na publikowaniu zdjęć, które poddano obróbce – dzieci 

na zdjęciach miały przypominać Berniego Sandersa. Wkrótce utworzono również na 

Facebooku grupę nazwaną „Babies For Bernie 2016”. Jej członkowie nie tylko zamieszczają 

na swoich profilach przerobione zdjęcia dzieci, ale również wyrażają swoje poparcie dla 

senatora z Vermontu i komentują bieżące wydarzenia kampanii prezydenckiej
33

. Natomiast po 

bliższym przyjrzeniu się profilom Hilary Clinton wyraźnie widać, że była Pierwsza Dama 

cieszy się znaczącym poparciem gwiazd show biznesu i celebrytów, takich jak  

Kim Kardashian, Kanye West czy zespół One Direction. Jest to sprytny sposób nie tylko na 

podkreślenie swojej obecności w rzeczywistości wirtualnej, ale również na przyciągnięcie 

uwagi młodych wyborców
34

. 

 

Podsumowanie 

Kampania prezydencka jest wyjątkowym okresem, w którym internauci ożywiają się, 

chętniej mówią o polityce i uważniej śledzą poczynania kandydatów. Przemowie Baracka 

Obamy w czasie konwencji Partii Demokratycznej w 2012 roku poświęcono około  

2,5 miliona wpisów, a pierwszej debacie prezydenckiej – 10 milionów wpisów jedynie  

na Twitterze. Dane te pokazują, że choć na co dzień Amerykanie raczej nie piszą na serwisach 

społecznościowych o wydarzeniach rozgrywających się w Waszyngtonie, to tocząca się 

                                                 
31

 D. Patterson, Election Tech: Why 2016 is the first made-for-social media campaign, 

http://www.techrepublic.com/article/election-tech-why-2016-is-the-first-made-for-social-media-campaign/ 

(dostęp 21.05.2016). 
32

 E. Levitz, ‘Feel the Bern’: Activists spearhead Bernie Sanders social push, 

http://www.msnbc.com/msnbc/feel-the-bern-activists-spearhead-bernie-sanders-social-push (dostęp 21.05.2016). 
33

 D. Diaz, #BabiesForBernie catches on social media, http://edition.cnn.com/2015/10/17/politics/ 

babies-for-bernie-sanders-facebook-instagram/ (dostęp 21.05.2016). 
34

 S. McMahon, dz. cyt. 
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kampania prezydencka staje się silną motywacją do większego zaangażowania się w to,  

co dzieje się na amerykańskiej scenie politycznej
35

. 

Analiza wykorzystania serwisów społecznościowych w czasie amerykańskich kampanii 

prezydenckich w latach 2012 i 2016 ukazuje pewien bardzo ważny proces. Rozpoczął się on 

w 2008 roku, a w pełni rozwinął w czasie kolejnych kampanii. Serwisy społecznościowe 

zmieniają oblicze amerykańskiej kampanii prezydenckiej. Kandydaci traktują je, jako nowe 

narzędzie służące do prezentowania swojego programu politycznego. Facebook i Twitter mają 

coraz większy wpływ na kształtowanie się opinii publicznej i wyrabianie sobie przez 

Amerykanów poglądów w wielu ważnych kwestiach. W konsekwencji coraz większe 

znaczenie przypisywane jest kampanii prowadzonej w rzeczywistości wirtualnej. Choć 

osobiste spotkania z wyborcami czy debaty telewizyjne pozostają najważniejszymi 

elementami kampanii, Internet staje się coraz bardziej wpływowym środkiem komunikacji, 

którego nikt już nie lekceważy. 
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Streszczenie: Amerykańskie kampanie prezydenckie w ostatnich latach pokazały, że politycy 

coraz chętniej wykorzystują media społecznościowe, aby nawiązać bezpośredni kontakt  

z wyborcami, przekonać ich do swojego programu politycznego oraz zachęcić do głosowania. 

Barack Obama, Donald Trump czy Bernie Sanders to kandydaci na urząd Prezydenta USA, 

którzy z powodzeniem wykorzystywali w swoich kampaniach potencjał drzemiący  

w serwisach społecznościowych. Facebook i Twitter stały się kolejnym ważnym narzędziem 

kształtującym amerykańską opinię publiczną. 

Słowa kluczowe: serwisy społecznościowe, kampania prezydencka, Twitter, Facebook, 

tweety. 
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The use of social networks during the U.S. presidential campaigns in 2012 and 2016 

Summary: U.S. presidential campaigns in recent years have shown that politicians use social 

media more willingly. It helps them to establish direct contacts with voters, win the voters 

over and convince Americans to vote. Barack Obama, Donald Trump and Bernie Sanders are 

candidates for the office of U.S. President who have successfully made use of social 

networks. Facebook and Twitter have become an important tool that shapes American public 

opinion.  

Keywords: social networks, presidential campaign, Twitter, Facebook, tweets. 
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Wojciech Fabiszewski 

 

„TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ” JAKO PLATFORMA WYMIANY 

POSTULATÓW PROGRAMOWCH PRZED I KRAJOWYM ZJAZDEM 

DELEGATÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

 

 

Wraz z postanowieniem o zwołaniu I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ 

„Solidarność” stało się oczywistym, że łamy prasowe „Tygodnika Solidarność” zostały 

platformą wymiany poglądów, postulatów oraz miejscem publikacji wizji rozwojowych 

dotyczących dalszego funkcjonowania Solidarności. O jak najlepsze zaprezentowanie swoich 

myśli walczyły związkowe frakcje dawnych działaczy Komitetu Obrony Robotników, 

członkowie skupieni wokół Klubów Inteligencji Katolickiej czy radykałowie domagający się 

nieustannej walki prowadzącej do szybkiej zmiany ustroju państwa. Niemal w każdym 

wydaniu tygodnika zawierano tezy programowe mające na celu określenie tożsamości ruchu 

związkowego. 

W niniejszym artykule autor na podstawie analizy artykułów zamieszczonych  

w „Tygodniku Solidarność” przedstawia najważniejsze tezy i postulaty, które ukazały się  

w związkowej prasie, która została powołana do życia w celu przedstawienia obiektywnych 

informacji z życia NSZZ „Solidarność”. 

 

Opinie i postulaty programowe publicystów w artykułach na łamach „Tygodnika 

Solidarność” 

Pierwszym podnoszącym głos w sprawie kierunku, w którym powinien zmierzać 

związek był Stefan Kurowski
1
.  

W numerze 4 „Tygodnika Solidarność” z dnia 24 kwietnia 1981 roku zamieszczono 

pierwszy z dwóch artykułów Stefana Kurowskiego tworzących mini-cykl W sprawie tez 

programowych „Solidarności”. Osią jego tekstu zatytułowanego Inspiracje i źródła 

programu stało się pytanie „Dlaczego program, jaki program?”. Profesor już na wstępie 

zauważył, że Solidarność nie jest instytucją jednosezonową tylko, na co najmniej epokę, 

                                                 
1
 Stefan Kurowski - ekonomista, jeden z ekspertów zgromadzonych w Międzyzakładowym Komitecie 

Strajkowym, prześladowany przez Służbę Bezpieczeństwa, internowany w stanie wojennym; w 2006 roku 

odznaczony za działalność opozycyjną Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą; zmarł  

w wieku 88 lat 11 sierpnia 2011 roku – na podstawie: http://www.solidarnosc.org.pl/stara/pl/aktualnosci/zmarl-

profesor-kurowski.html (dostęp 23.02.2014). 
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dlatego program musi być oparty o wartości ideowe, które pozwolą stworzyć silne struktury 

oraz uzyskać poparcie społeczeństwa, będącego jedną ze składowych tożsamości związku. 

Według Kurowskiego związek musiał napełniać swoich członków uzasadnioną dumą  

z udziału i pracy dla związku i w ten sposób budować w rzeszach związkowych skłonność do 

ofiarności społecznej i poświęceń, bez których Solidarność nie mogłaby trwać i działać
2
. 

Kurowski w swoim wywodzie przypominał o historii powstania związku i trudnościach, jakie 

napotkał na początkowej fazie swojego rozwoju. Bezpośrednim przedmiotem protestu był 

spadek płac i dochodów. Powstały w ten sposób związek definiowany był, jako ruch 

społecznego protestu, ale jednocześnie formułując w porozumieniach postrajkowych zadania 

zmiany patologicznych elementów życia zaprezentował się, jako ruch odnowy społecznej. 

Protest i odnowa to dwie postawy wobec rzeczywistości, które inspirowały do działania 

związkowców, dlatego powinny znaleźć wyraz w programie związku
3
. Powinien on być 

uchwalony w pełni demokratyczny sposób w wyniku dyskusji wszystkich członków 

począwszy od regionów do krajowego zjazdu. Stefan Kurowski ponadto uważał, że mimo 

oporu władzy należy dążyć do realizacji postulatów jednocześnie pokazując, że to 

niewydolny system socjalistyczny był powodem katastrofalnego stanu gospodarki, a nie 

częste strajki i przerwy w pracy. Związek w swoim programie powinien zawrzeć 

postanowienia reformatorskie osłabiające rolę planu centralnego, a otwierające drogę dla 

rozwoju samodzielnych inicjatyw gospodarczych
4
. 

W kolejnym numerze „Tygodnika Solidarność” przedstawione zostały Wartości ideowe, 

którymi powinien kierować się związek według autora. Artykuł ten był rozwinięciem 

nakreślonych wcześniej postulatów dotyczących programu, a jego przemyślana konstrukcja 

tworzyła ciąg wynikających z siebie wartości. Związek musiał przedstawić społeczeństwu 

plan działania oparty na przymiotach, które były przedmiotem protestu, treścią oraz 

kierunkiem odnowy
5
. Na czele postulowanych wartości stawiał Kurowski uczciwość. 

Uczciwość, którą powinien się kierować każdy członek społeczeństwa. Cecha ta to przede 

wszystkim uznanie równowartości, czyli postawy, w której powinniśmy dawać społeczeństwu 

nie mniej niż od niego otrzymujemy. Zasada to oznacza również rzetelność w podchodzeniu 

do obowiązków zawodowych czy społecznych. Nieprzestrzeganie uczciwości w pracy 

profesor porównał do oszustwa, jakie władza stosowała wobec robotników, obiecując 

                                                 
2
 S. Kurowski, Inspiracje i źródła programu, „Tygodnik Solidarność”, 24.04.1981, nr 4, s. 5. 

3
 Tamże. 

4
 Tamże. 

5
 Tenże, Wartości ideowe, „Tygodnik Solidarność”, 1.05.1981, nr 5, s. 9. 
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podwyżki
6
. Wśród przedstawionych tez nie mogło zabraknąć zasady przyrodzonej godności 

osoby ludzkiej, człowieka pracy i jego trudu, która była fundamentem budowy nowych 

stosunków w społeczeństwie. Z godności wynikała natomiast zasada autentycznego 

uczestnictwa ludzi pracy w życiu społecznym, publicznym i politycznym kraju i państwa
7
. 

Wśród podnoszonych postulatów wymienione zostały również zasada demokracji. Zasada  

ta powinna być stosowana zarówno w działaniach wewnętrznych związku na przykład przy 

uchwalaniu programu związku o czym publicysta wspominał w swoim poprzednim artykule 

jak również w życiu politycznym kraju. Związek nie mógł uczestniczyć w życiu publicznym, 

w którym istnieją instytucje parawanowe, tworzące fasadę przykrywającą prawdziwe oblicze 

systemu
8
, jednocześnie utrudniające uzyskanie pełnej informacji dzięki działaniu urzędu 

cenzury.  

W Wartościach ideowych Stefana Kurowskiego nie zabrakło również postulatów 

ekonomicznych. Zauważył on, że Solidarność powstała w celu obrony ludzi pracy, dlatego też 

uczestnicy tego wielkiego ruchu społecznego powinni pilnie zważać na to, aby w pełni było 

realizowane prawo do pracy i nawet konieczna oraz popierana przez związek reforma 

gospodarcza nie może prowadzić do naruszenia tego prawa
9
. Jako jedno z podstawowych 

zadań zapisanych w programie postawione powinno być zadanie walki o sprawiedliwość 

społeczną i godność człowieka pracy. Przejawiać powinna się ona postulowaniem płacy 

sprawiedliwej, godziwej i adekwatnej do wykonywanego wysiłku. Płaca powinna być słuszna 

czyli taka, która zapewni godne warunki utrzymania pracownika i jego rodziny, dając 

jednocześnie satysfakcję z wykonywanego zawodu. Rodzina jako podstawowa komórka 

społeczna powinna być szczególnie chroniona poprzez wprowadzenie odpowiednich 

zasiłków, opieki zdrowotnej czy takich emerytur, które będą chroniły przed nędzą  

i poniżeniem. Według profesora Kurowskiego nie można było przy tym zapominać  

o młodych ludziach, którzy stanowią siłę związku i społeczeństwa. Powinni oni mieć szerokie 

perspektywy awansu zawodowego jak i społecznego oraz zabezpieczenia potrzeb, z których 

najważniejszą i najtrudniejszą do realizacji było posiadanie własnego mieszkania.  

Ostatnimi postulatami podnoszonymi w cyklu W sprawie tez programowych 

„Solidarności” była pamięć historyczna oraz odwołanie się do wartości chrześcijańskich  

z zaznaczeniem wyrozumiałości i otwartości na członków wyznających inne wartości.  
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Podsumowując swoje przemyślenia Stefan Kurowski stwierdził, że Solidarność jest jedyną 

gwarancją procesu odnowy, dlatego wszyscy członkowie związku powinni być 

zdeterminowani podczas kroczenia drogą ku wolności do ponoszenia ofiar. Jeżeli Solidarność 

nie wpłynie na zmianę swojego otoczenia to dotychczasowy system narzuci jej swoje normy  

i cele, następnie pochłonie „Solidarność”, grzebiąc na zawsze nadzieje na odrodzenie.  

Znamienne wydają się być słowa „Dla nas nie ma odwrotu z drogi przez nas obranej. 

Nie ma odwrotu ani dla związku ani dla jego członków. Odwrót, a nawet zatrzymanie się to 

śmierć w starych dekoracjach. Możemy iść tylko naprzód, musimy być stale w ofensywie.  

Po naszej stronie jest historyczna racja i do nas należy przyszłość”
 10

. Podkreślają one duże 

zaangażowanie autora w walkę o zmianę systemu oraz nadają niejako rewolucyjny charakter 

działalności związku, zmuszając do ciągłej ofensywy.  

Zupełnie w innym nastroju i tonie swoją wizję programu przedstawił Stefan Symotiuk 

w artykule Autorytet i demokracja. Uważał on, że sedno programów stanowią przyszłościowe 

cele strategiczne, ponieważ program nie może koncentrować się na sprawach bieżących, gdyż 

wtedy należałoby co parę miesięcy zmieniać program. Niestety takie zmiany nie były dobre, 

bowiem plan działania powinien być stały i długofalowy
11

. Według Symotiuka grupa 

ekspertów przygotowujących program nie mogła być anonimowa, bo przypominało to 

okropne praktyki przeszłości. Nawet jeśli dzieło ma błędy i braki nie powinno to być 

powodem do wstydu. Drugą istotną sprawą był fakt sposobu przygotowania programu.  

Nie powinno to być w jego opinii dzieło przygotowane odgórnie przez komitet ekspercki 

Krajowej Komisji Porozumiewawczej, a następnie przedstawione do dyskusji w gotowej 

postaci. Prace prowadzone w regionach powinny być skoordynowane i brane pod uwagę przy 

uchwalaniu programu związku „federacyjnego”, a regiony powinny utrzymać autonomię, 

chociaż pod względem interpretacji przyszłego programu
12

. Według autora nie należało 

skupiać się na szczegółowych i konkretnych celach gospodarczych pomijając cele społeczne 

i etyczne, które mogły być traktowane jako „zasłona dymna” dla działań doraźnych. Jeżeli 

afirmuje się pewne wartości należało zaproponować sposób ich trwałej, konkretnej realizacji 

w różnych sytuacjach politycznych, społecznych oraz gospodarczych. „Solidarność”  

nie mogła brać na siebie odpowiedzialności za realizację wszystkich reform gospodarczych. 

Związek nie powinien adaptować pomysłów innych grup społecznych takich jak ekonomiści, 

politycy, socjolodzy, wolnomyśliciele czy duchowni i tworzyć na tej podstawie swojego 
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 S. Symotiuk, Autorytet i demokracja, „Tygodnik Solidarność”, 19.06.1981, nr 12, s. 7. 
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programu. „Solidarność” powinna wykorzystać swój największy atut – tytułowy autorytet. 

Zamiast brać na siebie odpowiedzialność za programy, których nie była w stanie zrealizować, 

ponieważ nie była władzą i nie posiadała odpowiednich instrumentów powinna stawać się 

„stroną” w sporze różnych koncepcji, popierając różne siły i grupy. Takie zachowanie 

dawałoby możliwość wycofania się, co w przypadku autorstwa już takie łatwe nie jest. Zatem 

w programie chodziło o właściwy sposób wybierania różnych ofert programowych z zewnątrz 

oraz ich wspieranie w taki sposób, aby nie ucierpiały ogólne wartości takie jak demokracja, 

egalitaryzm, sprawiedliwość społeczna czy godność propagowane przez związek. Zadania 

bieżące powinny być natomiast zawierane w aneksach do programu.  

Drugim istotnym elementem, który powinien być zawarty w programie jest sposób 

podejmowania decyzji. Czy decyzje mają być podejmowane przez wszystkich członków, 

zarząd, czy dokumenty mają być zatwierdzane, konsultowane społecznie czy jak ironizuje 

autor publikowane w prasie i potwierdzane poprzez listy czytelników? Był to ważki problem, 

w którego rozwiązaniu trzeba kierować się zasadą demokratyczną. Demokracja jest kluczem 

do innych wartości. Jeśli związek będzie w stanie rozszerzać demokrację będzie jednocześnie 

rozwijać wolność, solidarność, sprawiedliwość czy równość. Bez demokratycznych metod nie 

można wprowadzić nawet najlepszych reform gospodarczych
13

.  

Ważną kwestią, którą poruszył Symotiuk są regulaminy organizujące życie związku. 

Według niego należało unikać przerostu biurokracji oraz ograniczyć wysokość pensji tzw. 

„etatowych” związkowców, aby zarząd związku nie stał się przystankiem dla tzw. 

„karierowiczów”. Stefan Symotiuk w swoim artykule przedstawił ciekawe spojrzenie na 

program, który według niego powinien być prosty, oparty na najważniejszych wartościach 

oraz dopuszczający pewną dowolność działań w ramach demokracji. 

Kolejnym niezwykle ważnym głosem w dyskusji była opinia Stefana Kisielewskiego
14

. 

Swoje przemyślenia zawarł w artykule dyskusyjnym pod tytułem Czego oczekuję od 

„Solidarności”? Już na wstępie postawiona została teza, że Solidarność nie mogła określać 

się, jako organizacja apolityczna, ponieważ w ciągu niecałego roku od powstania wywarła 

ogromny polityczny wpływ na życie Polaków oraz na panujący system polityczny. Według 

Kisielewskiego związek powinien otwarcie zmierzyć się z polityką, wykorzystując  

jej instrumenty
15

. Problemem był fakt, że swoją działalność „Solidarność” ograniczyła  

                                                 
13
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do reformy „nadbudowy polityczno-kulturalnej” na ogół unikając ingerowania w „bazę 

gospodarczo-ustrojową”. Ze względów taktycznych związkowcy opowiadali się za 

socjalizmem, ale nikt nie podjął się zdefiniowania pojmowania owego ustroju i określenia 

granic. Likwidacja kapitalizmu, uspołecznienie produkcji, które w rzeczywistości 

doprowadziło do budowy zbiurokratyzowanej produkcji państwowej zmuszało w dobie 

kryzysu do przeprowadzenia reformy gospodarczej mającej cechy polityczne. Tymczasem 

bojąca się odpowiedzialności politycznej „Solidarność” prace nad reformą oddała komisji 

eksperckiej często skazanej na teoretyzowanie zamiast brać czynny udział w tworzeniu 

realnych planów oraz Sejmowi, którego działanie przypominało Kisielewskiemu „naprawę 

zegarka przez tych, którzy go popsuli”
16

. „S” powinna być inicjatorem realnej dyskusji  

o stanie gospodarki – o trudnej sytuacji rafinerii gdańskiej, Portu Północnego, przemysłu 

stoczniowego czy huty „Katowice” oraz uświadomić robotników, że nie są oni jedynie 

„kółkiem w maszynie” lecz współodpowiedzialnymi za gospodarkę. Autor zauważył, że 

należy rozdzielić sprawy wewnętrzne państwa od spraw zagranicznych i uświadomić 

sojuszników, że przeprowadzenie zmian w Polsce nie wpłynie na jej status w Układzie 

Warszawskim
17

 czy Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
18

 albowiem niemożliwe było 

w naszym położeniu abyśmy przestali być częścią Wschodu. 

W podsumowaniu Stefan Kisielewski jeszcze raz podkreśla, że „Solidarność” musiała 

określić swój charakter – czy chciała utrzymać status broniącego swoich spraw robotniczego 

syndykatu czy organizacji mającej realny wpływ na kształtowanie rzeczywistości społeczno-

politycznej w Polsce
19

. 

Nie były to jedyne głosy w dyskusji prowadzonej na łamach „Tygodnika Solidarność”. 

Swoje zdanie wyraził również Bohdan Cywiński
20

.  

Swoją publikację rozpoczął od krytyki ówczesnej organizacji jaką była Solidarność. 

Uznawał on bowiem, że moc związku objawiała się dotąd jedynie w sytuacjach kryzysowych, 

w dniach ostrzejszego dyskursu z władzą natomiast, gdy mijało zagrożenie zaangażowanie 

                                                 
16

 Tamże 
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słabło, a objawiał się chaos i bałagan organizacyjny
21

. Profesor jako jedną z przyczyn 

podawał brak dalekosiężnego programu w świadomości członków związku. Przedstawianie 

jedynie tez ideowych rozmytych w dyskusji powodowało działanie pod wpływem chwili 

jedynie podczas przesilenia i problemów. Według Cywińskiego program powinien być 

trójwarstwowy. Pierwsza warstwa dotyczy zmiany dotychczasowego społeczeństwa.  

Po sierpniu 80’ pozostały postulaty i nadzieje ludzi na życie „po nowemu.” Na podstawie 

porozumień i pokładanych w Solidarności nadziei należało stworzyć program odnowy życia 

publicznego, dzięki któremu zderzenie nowego stylu życia społeczeństwa ze „starą władzą” 

nie byłoby tak konfliktowe. W ciągu roku od sierpniowych protestów bardzo mocno 

pogorszyła się sytuacja gospodarcza kraju, dlatego druga warstwa programu musiała 

odpowiadać na pytania „co należy robić, co zorganizować, co zmienić, czego zaniechać”
22

. 

Reforma nie mogła obejmować jedynie gospodarki czy przemian ekonomicznych, o których 

dyskutowali eksperci. Zmiany należało wprowadzić w każdej dziedzinie życia począwszy od 

struktury administracyjnej, a skończywszy na prawie. Aby udało się zrealizować założone 

cele należało również zmienić świadomość Polaka, który będzie uczestniczył w przemianach. 

Autor podkreślał, że demokracji nie stworzą oportuniści i tchórze, gospodarki nie odbudują 

lenie, nieuki i złodzieje, a „Solidarność” nie zostanie zrozumiana przez egoistów i jednostki, 

w których zniszczono poczucie godności ludzkiej
23

.  

Bohdan Cywiński uważał, że tylko i wyłącznie taka struktura programu mogła 

przynieść sukces. Warunkiem koniecznym było jednak wprowadzanie założeń rewindykacji 

swobód, budowy życia publicznego i personalistycznego wyzwania moralnego do wszystkich 

dziedzin życia w całym życiu społecznym
24

.  

Wojciech Arkuszewski
25

 również przedstawił swoją opinię na temat wizji związku oraz 

ocenę dotychczasowego sporu o program związku. W swoim tekście polemizował między 

innymi z opinią Stefana Kisielewskiego, który krytykował „Solidarność” za brak 

zaangażowania politycznego. Uważał on, że wydawać by się mogło, że zarzuty 

moralizatorstwa, strach przed zaangażowaniem się w politykę reform czy wewnętrznie 

sprzeczne hasła były słuszne jednak nie w sierpniu roku 1981
26

. Prawie rok po powstaniu 

„Solidarność” była jego zdaniem zniecierpliwiona trwającym kryzysem, a coraz większa 
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rzesza członków opowiadała się za tworzeniem lub popieraniem samorządów pracowniczych 

czy za zaangażowaniem się w działalność w samorządzie terytorialnym. Arkuszewski 

twierdził, że dotychczasowa dyskusja prowadzona czy to na łamach „Tygodnika Solidarność” 

czy to na posiedzeniach Krajowej Komisji Porozumiewawczej była przyzwoitym wstępem do 

poważnej dyskusji o programie. Wypunktował on także pięć podstawowych zagadnień, które 

wyłoniły się w ostatnich miesiącach, a stanowiących podstawowe problemy związku
27

: 

- Reforma gospodarcza, na ile się angażować i w którą stronę. 

- Samorząd pracowniczy, są zwolennicy i przeciwnicy, jeśli zaś tak, to jaki. 

- Demokracja związkowa, jest wiele możliwości; prezydencka i parlamentarna, bardziej 

bezpośrednia i bardziej przedstawicielska, zcentralizowana czy konfederacyjna, oraz 

demokracja w całym państwie. 

- Praworządność, jak zapewnić przestrzeganie prawa oraz autorytet i niezależność sądów. 

- Obiektywna informacja w środkach masowego przekazu, jak o to walczyć, co związek 

preferuje: biuletyny wewnętrzne, prasę cenzurowaną, czy też głownie go interesuje wpływ na 

środki przekazu znajdujące się poza nim. 

Na te tematy toczyła się nieustana dyskusja wśród członków związku. Znalazła ona też 

odbicie na łamach Tygodnika Solidarność co można było wykorzystać i w ramach dyskusji 

przedstawić wybory, jakie stoją przed związkiem. Należało jednak maksymalnie umasowić 

zasięg polemiki tak, aby jak największa liczba związkowców mogła wypowiedzieć się  

na tematy programowe
28

. 

W ostatniej części artykułu znajduje się nawiązanie do tekstu Bohdana Cywińskiego, 

który program podzielił na części: 

- pierwszą, czyli rewindykacyjną zmierzająca do realizacji postanowień sierpniowych 

(odpowiada ona dotychczasowej działalności Solidarności); 

- drugą, czyli społeczno-gospodarczą (odpowiada ona obecnym bieżącym potrzebom związku 

takim jak reforma gospodarcza, samorządy czy zmiany systemu prawnego); 

- trzecią, czyli wychowawczą (do opracowania w przyszłości w związku z potrzebą nowego 

humanizmu i personalizacji obywateli). 

Tak jak autor zgadzał się z dwoma pierwszymi obszarami programu według 

Cywińskiego, tak negował część ostatnią. Jak uzasadniał „Solidarność” miała już bardzo 

szeroki obszar działania i nie należało go zwiększać chyba, że poprzez odpowiednią 

modyfikację tego założenia. Zamiast wychowawczej roli związku można by zaproponować 
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program samodzielnego działania, aktywnego współkształtowania rzeczywistości przez 

każdego członka związku, a program powinien odpowiadać na pytania: jak może aktywnie 

uczestniczyć w jego realizacji każdy członek Solidarności oraz jakie formy działalności ma 

związek do zaproponowania każdemu swemu członkowi
29

? 

Niewątpliwie był to kolejny cenny głos do dyskusji programowej toczonej na łamach 

Tygodnika Solidarność, który wniósł nowe spojrzenie na ówczesne problemy, które musiała 

rozwiązać „Solidarność” w swoim programie.  

 

Podsumowanie 

NSZZ Solidarność w roku 1981 stanęła przed ogromnie trudnym zadaniem, jakim było 

zwołanie I Krajowego Zjazdu Delegatów, który miał wybrać władzę związku, uchwalić nowy 

statut, a przede wszystkim określić program dla ogromnego społecznego ruchu. Dyskusje  

i wymiany poglądów, które trwały na łamach „Tygodnika Solidarność” okazały się być 

bardzo ważnym preludium do burzliwych obrad podczas zjazdu w Gdańsku. Dla NSZZ 

Solidarność zapowiadany I Krajowy Zjazd Delegatów był odpowiedzią, w jakim kierunku 

należy dalej podążać, a uchwalony program stał się podstawą działania na najbliższe lata, 

które zadecydowały o istnieniu związku. Wiele z postulatów poruszanych w publikacjach 

prasowych czy zawartych w później uchwalonym programie, mogłoby z powodzeniem stać 

się podwalinami do budowy państwa prawa urzeczywistniającego postulaty sprawiedliwości 

społecznej. 
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Streszczenie: W tekście przeanalizowane zostały artykuły prasowe zawarte w „Tygodniku 

Solidarność” dotyczące przeszłego programu NSZZ Solidarność, który miał zostać 

uchwalony podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów w Gdańsku jesienią 1981 roku. Postulaty 

przedstawiane przez największe autorytety miały ukierunkować przyszłość ogromnego ruchu 

związkowego, który miał istotny wpływ na przemiany ustrojowe w Polsce. W swoich 

postulatach przedstawiali oni między innymi opinie dotyczące roli związku podczas 

reformowania gospodarki, walki o zabezpieczenia socjalne, a także pomysły na reformę 

systemu politycznego. Niestety uchwalony przez NSZZ Solidarność program, który 

uwzględniał wiele tez opublikowanych na łamach „Tygodnika Solidarność” nie został 

wprowadzony w życie z powodu stanu wojennego ogłoszonego w grudniu 1981 roku.  

Słowa kluczowe: Solidarność, I Krajowy Zjazd Delegatów, „Tygodnik Solidarność”, program 

związku, transformacja ustrojowa. 

 

„Tygodnik Solidarność”, Platform for xchanging the programme postulates before 

the First National Congress of Delegates of NSZZ “Solidarność” 

Abstract: The article analyzes press articles contained in “Tygodnik Solidarność” involving  

the former NSZZ Solidarność programme spheres, which had to be enacted during the First 

National Congress of Delegates in Gdańsk in autumn 1981. Postulates presented by the 

greatest authorities had to direct the future of the huge association movement, which had  

a significant impact on the political changes in Poland. In their demands they presented, inter 

alia, opinions about the role of the association during the reforming of the economy, the 

struggle for social security, as well as ideas for reform of the political system. Unfortunately, 

enacted by the NSZZ Solidarność programme, which included many theses published  

in “Tygodnik Solidarność” has not been implemented because of martial law announced  

in December 1981. 

Keywords: Solidarność, First National Congress of Delegates, “Tygodnik Solidarność”,  

the programme of association, systemic transformation. 
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Diana Mościcka, Krystyna Świdzińska  

 

KONTROWERSJE WOKÓŁ EUTANAZJI.  WYBRANE ZAGADNIENIA 

POLITYCZNE I AKSJOLOGICZNE 

 

 

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu latach czas trwania ludzkiego życia zdecydowanie się 

wydłużył a medycyna zrobiła niewyobrażalny postęp. Jednakże nawet w XXI wieku nie 

wszystkie choroby można wyleczyć, a cierpienia oraz niepełnosprawności wyeliminować. 

Niektóre osoby coraz częściej kresu swojego życia upatrują w eutanazji. Warto zastanowić 

się, czym dokładnie jest eutanazja i jaką historię ma to pojęcie.  

 

Definiowanie eutanazji 

Mimo, że sam termin eutanazja ma wydźwięk pejoratywny to w języku greckim 

euthanasia oznacza lekką i dobrą śmierć
1
, czyli przyspieszenie śmierci chorego człowieka.  

W niektórych kodeksach karnych, w tym polskim, eutanazję określa się, z kolei jako rodzaj 

zabójstwa. Przez długi czas eutanazja utożsamiana była z naturalnym zgonem, którego nie 

wolno było przyśpieszać oraz bolesnym konaniem, połączonym z pomocą lekarza 

uśmiercającego pacjenta na jego życzenie. Dopiero XIX stulecie przyniosło idee odwołujące 

się do „Utopii” Tomasza Morusa a zarazem implikujące dzisiejsze rozumienie eutanazji, jako 

śmierci nieuleczalnie chorych i cierpiących, do których celowo przyczyniają się lekarze
2
. 

Następnie koniec XIX wieku i pierwsza połowa XX przyniosły propagowanie eutanazji 

eugenicznej i nazistowskiej. Wówczas eutanazja miała służyć udoskonaleniu przyszłych 

pokoleń. Postulowano likwidację osób nieuleczalnie chorych, niepełnosprawnych, ułomnych 

psychicznie i fizyczne, określanych mianem „niepotrzebnego obciążenia społeczeństwa”. 

Eutanazją nazywano wówczas działania eksterminacyjne czynione względem chorych, 

niepełnosprawnych, „niewartych życia istot”, podejmowane w imię dobra wspólnego, rasy 

oraz gatunku
3
. Dopiero po II wojnie światowej, profesor etyki Joseph Fletcher, postulował 

wprowadzenie eutanazji dobrowolnej, ponieważ sądził, że człowiek sam decyduje o sobie
4
. 

                                                 
1
 Słownik Wyrazów Obcych, red. M. Smaza, Warszawa 2010, s. 87. 

2
 M. Szeroczyńska, Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie. Studium prawnoporównawcze,  

Kraków 2004, s. 27-28.   
3
 Tamże, s. 33.  

4
 Tamże.  



167 

 

Od połowy XX wieku eutanazja jest omawiana w kontekście bioetyki, biotechnologii, prawa, 

polityki i religii. 

W przypadku eutanazji istotne jest wskazanie na procedury takie jak: zaniechanie 

terapii podtrzymującej życie (gdy nie przynosi ona korzyści, a przedłuża jedynie cierpienie 

chorego), farmakologiczne tzn. wprowadzenie chorego w stan zniesienia świadomości aż do 

jego śmierci, podawanie choremu stopniowo coraz większych dawek leków 

przeciwbólowych, które stwarzają ryzyko przyspieszenia zgonu oraz dostarczenie przez 

lekarza środków (farmakologicznych lub technicznych) niezbędnych do odebrania sobie życia 

przez chorego, a także udzielanie informacji (instruowanie) w jaki sposób odebrać sobie życie 

i umyślne spowodowanie śmierci nieuleczalnie chorego przez lekarza za pomocą śmiertelnej 

dawki leków, podanych na żądanie pacjenta
5
.  

Należy podkreślić, że eutanazja nie jest wspomaganym samobójstwem, z którym mamy 

do czynienia wtedy, kiedy śmiertelnie bądź nieuleczalnie chory człowiek, pozostający w pełni 

władz umysłowych, sam zadaje sobie śmierć, choć czyni to z pomocą osób trzecich
6
. 

Eutanazja nie jest też zaprzestaniem uporczywej terapii, która jako jedyna forma około 

eutanazyjna, dozwolona jest przez europejskie prawo, Katechizm Kościoła Katolickiego oraz 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Eutanazja jest specyficznym rodzajem śmierci, ponieważ budzi ona 

od wielu lat kontrowersje natury moralnej i prawnej. W kilku pionierskich i dość liberalnych 

państwach dokonuje się w różnych formach eutanazji w majestacie prawa
7
, m.in.  

w: Japonii, Holandii, Belgii, Albanii, Szwajcarii (chory może otrzymać lek nasenny  

w śmiertelnej dawce, lecz musi przyjąć go samodzielnie). W niektórych stanach w USA 

dopuszcza się niektóre formy eutanazji, np.: w Teksasie w określonych przypadkach, lekarze 

mogą odłączyć pacjenta od urządzeń podtrzymujących życie; tzw. „pomoc lekarza  

w umieraniu” dopuszczalna jest w stanie Montana oraz Waszyngton a w Oregonie legalne jest 

„prawo do godnej  śmierci”
8
. Ponadto m.in. w Niemczech (choć eutanazja nie jest 

zalegalizowana) pacjent może zażyczyć sobie zakończenia sztucznego podtrzymywania przy 

życiu
9
.   

W literaturze przedmiotu stosuje się podział eutanazji na: bierną i czynną. Eutanazja 

bierna określana jako ortotanazja, czyli zaniechanie dalszego sztucznego podtrzymywania 

                                                 
5
 K. Śmigacz, Pojęcie i rodzaje eutanazji, http://www.wspia.eu/file/20295/70-

%C5%9AMIGACZ+KAROLINA.pdf (dostęp 14.04.2016). 
6
 Wspomagane samobójstwo jest legalne w Szwajcarii.  

7
 A. Maksymowicz, Eutanazja – znak naszych czasów, „Studia Humanistyczne” 2005, t. 3, s. 145. 

8
 Tamże.  

9
 A. Zagner, Eutanazja na świcie – gdzie jest legalna?, „Polityka”, 13.02.2009, 

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1570593,1,eutanazja-na-swiecie--gdzie-jest-legalna.read (dostęp 

15.05.2016). 
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życia pacjenta
10

, który znajduje się w bardzo ciężkim stanie, a niezastosowanie leczenia 

doprowadzi do jego śmierci. Jednakże wszystkie dostępne metody nie doprowadzą do żadnej 

poprawy jego stanu. Z kolei eutanazja czynna rozumiana jest, jako uśmiercenie przez lekarza 

cierpiącego pacjenta na jego własne życzenie
11

. Kolejny podział dotyczy świadomości osoby 

poddającej się eutanazji. Wówczas wyróżniamy eutanazję świadomą, gdy pacjent jest w pełni 

władz umysłowych
12

 oraz nieświadomą – niedobrowolną, gdy chory nie jest w stanie 

samodzielnie podjąć tej decyzji. Ponadto specjaliści rozróżniają podział na eutanazję: 

pośrednią i bezpośrednią. Pierwsza „oznacza przede wszystkim działania medyczne, które  

w sposób niezamierzony przyspieszają lub wywołują śmierć pacjenta w trwałym stanie 

wegetatywnym lub podanie zbyt dużej dawki środków przeciwbólowych”
13

. Natomiast 

eutanazja bezpośrednia odnosi się do sytuacji, kiedy opiekujący się chorym w sposób 

świadomy i bezpośredni celowo przyczynia się do jego zgonu
14

.  

 

Argumenty zwolenników i przeciwników eutanazji 

Temat eutanazji stał się przedmiotem licznych dyskusji intelektualnych, medialnych  

i społecznych. Przez wieki wokół eutanazji narosło wiele mitów. Wyklarowały się też dwa 

obozy osób wspierających, jak i negujących taką metodę zakończenia życia.  

Od osób poruszających temat eutanazji oczekuje się z reguły opowiedzenia się po jednej 

ze stron tego moralnego, etycznego i prawnego sporu. I tak do zwolenników eutanazji 

zaliczyć można filozof Marię Szyszkowską, która wielokrotnie podkreśla, że „dyskutując  

o eutanazji, trzeba wziąć pod uwagę zdanie osób bardziej wrażliwych, które nie są w stanie 

znieść czekania na nieodwołalną śmierć a zdarza się, że niektórzy chcieliby ją przyśpieszyć  

i dlaczego mocą przepisów prawnych miałoby się komuś w tym przeszkadzać?”
15

. Ponadto 

podkreślała, że „prawne zezwolenie na eutanazję nikogo nie zmuszałoby do jej popełnienia”.  

Jerzy Owsiak, w jednym z wywiadów, stwierdził, że eutanazję rozumie, jako pomoc  

w strasznych cierpieniach i jednocześnie dopuszcza taki sposób pomocy chorym. Publikacja 

tego wywiadu wzmogła dyskusję w mediach na temat eutanazji. Grupa kilku, 

konserwatywnych polityków w oficjalnym apelu skrytykowała Owsiaka za poparcie dla 

legalizacji eutanazji oraz zażądała, żeby prezes WOŚP wycofał się z tych słów, ponieważ jako 

                                                 
10

 Słownik Języka Polskiego, http://sjp.pwn.pl/sjp/eutanazja-bierna;2458114.html (dostęp 15.05.2016). 
11

 A. Maksymowicz, dz. cyt., s. 150. 
12

 Często przywoływane jest twierdzenie, że eutanazja bez wiedzy chorego jest łatwiejsza niż eutanazja 

dobrowolna. Zob. R. Fenigsen, Eutanazja: śmierć z wyboru?, Poznań 2002, s. 49. 
13

A. Maksymowicz, Eutanazja…, s. 149.  
14

 Tamże.  
15

 Zob. https://pl.wikiquote.org/wiki/Eutanazja (dostęp 4.05.2016) 
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autorytet, nie powinien deklarować swojego poparcia dla tej metody zakończenia ludzkiego 

życia.  

Z kolei zdeklarowanym przeciwnikiem eutanazji był ceniony kardiolog Ryszard 

Fenigsen, który uważał, że „działania lekarza i każdego rozumnego człowieka dobrej woli nie 

do tego powinny zmierzać, by wytępić ludzi cierpiących, ale do tego, by usuwać cierpienie”
16

. 

Fenigsen podkreślał, że „medycyna ma poprawiać stan zdrowia człowieka  

i nierzadko nam - lekarzom się to udaje a sama idea eutanazji odwodzi lekarza od tego 

zadania”. Przeciwnicy eutanazji wskazują, że eutanazja nie jest alternatywą na ludzkie 

bolączki
17

. Jest radykalnym i niehumanitarnym rozwiązaniem problemu ludzkiego cierpienia. 

Jako alternatywę dla tego typu działań wskazuje się: rozwijanie medycyny paliatywnej i sieci 

hospicjów oraz pozwolenie nieuleczalnie chorym doczekać spokojnego i godnego kresu 

życia.  

Polscy politycy rzadko podejmują debatę w kwestii eutanazji, ponieważ zdecydowanie 

nie jest to wygodny temat. Politycy boją się prezentować opinii społecznej swoje zdanie na 

ten temat bo nie jest to korzystne wizerunkowo. Wyjątkiem była rozmowa w studiu 

telewizyjnym, w 2009 roku, gdzie w sprawie legalizacji eutanazji spierali się ówcześni 

parlamentarzyści: Jarosław Gowin oraz Izabela Jaruga-Nowacka. Jarosław Gowin nieustannie 

używał określenia „godności osoby ludzkiej” potępiając eutanazję, natomiast nieżyjąca już 

posłanka Jaruga-Nowacka rewanżowała się formułą o „wolności wyboru”
18

. Podobny 

charakter i przebieg przybierają współczesne debaty polityczne niewnoszące niczego nowego.    

Stanowisko związków religijnych nie pomaga zwolennikom i propagatorom eutanazji.  

Kościół katolicki, choć rezygnację z uporczywej terapii uznaje się za dopuszczalną, podobnie 

jak wiele innych Kościołów chrześcijańskich
19

, w omawianej kwestii ma jasne i twarde 

stanowisko – eutanazja jest złem i ciężkim grzechem, ponieważ pozostaje w sprzeczności  

z piątym przykazaniem Dekalogu: Nie zabijaj
20

. Ponadto wskazuje się na fakt, iż według 

nauczania Kościoła nikt nie ma prawa domagać się dokonania na nim eutanazji ani na osobie, 

nad którą sprawuje opiekę
21

. Wskazuje się, że potrzebna jest edukacja w zakresie opieki 

paliatywnej oraz korzystanie z usług psychologów i psychiatrów, zarówno przez 

                                                 
16

 Tamże.  
17

 Zob. W. Ochmański, Eutanazja nie jest alternatywą, Kraków 2008.  
18

 T. Stawiszyński, Eutanazja, czyli właściwie co?, „Newsweek Polska”, nr 13, 04.04.2009, s. 70-71.  
19

 W. Bołoz, Etyka chrześcijańska wobec problemów końca życia, [w:] Między życiem a śmiercią: uzależnienia, 

eutanazja, sytuacje graniczne, red. W. Bołoz, M. Ryś, Warszawa 2002, s. 122-134.  
20

 A. Maksymowicz, Eutanazja…, s. 147. 
21

 G. Leszczyński, Eutanazja. Grzech i przestępstwo, „Prawo Kanoniczne” 2013/56, nr 2, s. 101.  
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społeczeństwo jak i lekarzy. Należy podkreślić, że oprócz wyznawców chrześcijaństwa 

podobnego zdania są buddyści i Żydzi
22

. 

 

Polacy o eutanazji 

W Polsce, choć temat eutanazji nie często obecny jest w debacie publicznej to, co jakiś 

czas prowadzone są badania dotyczące opinii Polaków na ten temat. W 2005 roku na pytanie 

„poparcia” legalizacji eutanazji – 35% ankietowanych poparło je, zaś przeciwnego zdania 

było 48%
23

. W 2009 roku 48% Polaków uważało, że lekarze powinni spełnić wolę 

nieuleczalnie chorych i cierpiących, podając im środki powodujące śmierć lub jej 

przyspieszenie
24

.  

Według wszystkich opracowań termin „eutanazja” jest jednoznacznie kojarzony ze 

śmiercią. Według większości ankietowanych CBOS termin ten dotyczy zwłaszcza osób 

starszych, niepełnosprawnych oraz pozbawionych wsparcia
25

. Respondenci opisując eutanazję 

zwykle posługiwali się określeniami nacechowanymi silnymi emocjami bądź 

nieprzesądzającymi w sposób jednoznaczny o ich stosunku do niej, jak np. śmierć, 

zakończenie życia, doprowadzenie do śmierci, przerwanie życia oraz spowodowanie 

śmierci
26

. Wobec kontrowersyjnych zachowań takich, jak eutanazja, wśród Polaków można 

odnotować w ciągu ostatniej dekady, nieznaczny wzrost tzw. „liberalizmu moralnego”. 

Jeszcze kilka lat temu „mimo powszechnie deklarowanego indywidualizmu w sferze norm  

i wartości polskie społeczeństwo wciąż w znacznym stopniu zorientowane jest etycznie  

(w myśl religii katolickiej)”
27

. Obecnie trend ten nieco się zmienia, choć wartości 

prospołeczne, poprawność polityczna oraz religijna wciąż pozostają, to dostrzec można 

istotne symptomy sekularyzacji w dziedzinie moralności
28

.  

Mimo wyżej zaprezentowanych danych, Polacy o eutanazji wiedzą mało i właśnie 

dlatego podchodzą do tego zagadnienia w skrajnie emocjonalny i zideologizowany sposób. 

Jak wskazuje Jacek Malczewski „nie korzystamy tu, niestety, z doświadczenia społeczeństw 

                                                 
22

 A. Maksymowicz, Eutanazja…, s. 147.  
23

 Komunikat z badań CBOS - Poparcie dla eutanazji a przyzwolenie na określone działania w tym zakresie,  

nr BS/101/2005, Centrum Badania Opinii Społecznej, oprac. R. Boguszewski, Warszawa 2005, 

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_101_05.PDF (dostęp 14.04.2016).  
24

 Komunikat z badań CBOS - Opinia społeczna o eutanazji, nr BS/142/2009, Centrum Badania Opinii 

Społecznej, oprac. R. Boguszewski, Warszawa 2009, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_142_09.PDF 

(dostęp 14.04.2016). 
25

 Komunikat z badań CBOS - Zaniechanie uporczywej terapii a eutanazja, nr BS/3/2013, Centrum Badania 

Opinii Społecznej, oprac. B. Roguska, Warszawa 2013, s. 6, 

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_003_13.PDF (dostęp 15.05.2016).  
26

 Tamże.  
27 

Tamże.  
28

 Tamże, s. 16.  
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zachodnich, w których eutanazja również budzi wielkie kontrowersje i emocje (…), ale jest 

przedmiotem wielostronnych badań naukowych i otwartej dyskusji, co przyczynia się do 

ochłodzenia nastrojów i racjonalizacji sporów”
29

. Niestety w naszym kraju żadna istotna  

i merytoryczna debata na ten temat nie toczy się od wielu lat, chociaż o człowieku, jego 

wolnej woli, godności, kwestiach etycznych oraz bioetycznych w naszym kręgu kulturowym 

mówiono i dyskutowano od zawsze
30

.  

Kilka lat temu zainteresowanie i uwagę mediów wzbudzała sprawa 24-letniej Belgijki, 

która zdecydowała się poddać eutanazji. Kobieta miała zdiagnozowaną depresję i myśli 

samobójcze
31

. Belgijka spełniała wymagania do przeprowadzenia zabiegu, m.in. uzyskała 

zgodę trzech lekarzy. Argumentem przeciw stosowaniu w tym przypadku eutanazji był fakt, 

iż ta młoda kobieta była zdrowa fizyczne, a głównym powodem była ciężka depresja. 

Podkreślano fakt, iż kobieta ta nie została poddana fachowemu leczeniu tej choroby, a to być 

może uchroniłoby ją przed podjęciem drastycznej decyzji o śmierci
32

. Niejako w kontrze do 

tego stwierdzenia jest polski pisarz Tomasz Jastrun (od wielu lat cierpiący i leczący się na 

depresję), który w jednym z wywiadów stwierdził, że jest zwolennikiem eutanazji, ponieważ 

depresja jest straszną i nieuleczalną chorobą duszy a nie ciała.    

Kolejny przykład osoby, która poddała się eutanazji był mężczyzna po operacji zmiany 

płci
33

, który nie radził sobie z emocjami oraz nową fizycznością. W tej sytuacji argumentem 

przeciw eutanazji jest fakt, iż osoba podejmująca tą decyzję zwykle jest w stanie rozpaczy, 

złości, apatii oraz bezsilności spowodowanej rozpadem życia emocjonalnego, intelektualnego, 

duchowego i fizycznego. Wskazuje się, że decyzja o zakończeniu życia powinna być 

racjonalna, a nie emocjonalna.  

Zwolennicy eutanazji często zaznaczają, że człowiek jest suwerenem własnego życia, 

jest jego władcą i sam o sobie ma prawo decydować, mając wolną wolę. W przypadku 

uznania przez niego, że jego życie z jakiś powodów, nie jest wystarczającą satysfakcjonujące 

może je zakończyć. Podkreśla się również aspekty ekonomicznie i fakt, że opieka nad ciężko 

chorymi pacjentami jest bardzo kosztowna. Zwłaszcza dla osób młodych i sprawnych często 
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zostala-poddana (dostęp 14.04.2016). 
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osoby starsze czy niepełnosprawne mogą stać się ciężarem
34

. Ponadto pojawiać się może 

presja ze strony lekarzy, pielęgniarek oraz rodziny, aby zakończyć swoje życie
35

. Przyczyną 

zwiększającej się ilości przeprowadzanych zabiegów może być sytuacja panująca na świecie 

– kryzys rodziny, zanik tradycyjnych wartości, samotność
36

 oraz kult młodości, atrakcyjności  

i bogactwa. 

Wielu ekspertów obawia się, że legalizacja eutanazji sprzyjać będzie nadużyciom  

a w opinii społecznej zostanie odebrana, jako przykład rozwiązywania problemów 

współczesnego człowieka. W Belgii od kilkunastu lat stale wzrasta liczba osób poddających 

się eutanazji. Według oficjalnego raportu, w 2002 roku z prawa dopuszczającego eutanazję 

skorzystały 24 osoby, natomiast w 2013 roku aż 1807 osób
37

.  

W 2006 roku o cierpiącym na schorzenie neurologiczne, prowadzące do całkowitej 

bezwładności – Braigu Ewercie zrobiło się głośno po wyemitowaniu w mediach 

kontrowersyjnego i silnie nacechowanego emocjami filmu, w którym na oczach milionów 

widzów wypił on truciznę, pożegnał się i umarł. Z kolei kilka lat temu, w mediach długo 

dyskutowano na temat Janusza Świtaja – młodego człowieka, całkowicie sparaliżowanego po 

wypadku motocyklowym, który wielokrotnie prosił o podanie mu śmiertelnego zastrzyku.  

Już niemal dekadę temu, tego mężczyznę poznała cała Polska, bo jako pierwszy w naszym 

kraju złożył do sądu wniosek o zgodę na eutanazję. W czasie jego walki o prawo do śmierci, 

skontaktowała się z nim aktorka i prezes fundacji „Mimo wszystko” Anna Dymna, która 

zaoferowała mu pracę i pomogła odnaleźć „chęć życia”. Dziś Janusz Świtaj podkreśla, że 

„warto żyć”. Studiuje psychologię, pracuje i włącza się w akcje pomagające osobom 

niepełnosprawnym
38

. Jego historia często przywoływana jest przez przeciwników eutanazji.  

Jak pokazuje przykład kilku państw, legalizacja eutanazji jest prawnie możliwa, choć 

skomplikowana, żmudna oraz społecznie wątpliwa. Agata Maksymowicz zaznacza, że  

w dyskusji na temat eutanazji, interesujące jest to, że zarówno jej zwolennicy jak  

i przeciwnicy, deklarują, że chodzi im przede wszystkim o dobro istoty ludzkiej – pacjentów, 

chorych, starszych i niepełnosprawnych
39

. Choć sposoby realizacji tego dobra postrzegane są 
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diametralnie różnie, obie grupy podkreślają szacunek i miłosierdzie dla cierpiących, 

zachowanie ich praw i godności aż do końca życia
40

.     
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Streszczenie: Współcześnie dzięki komercjalizacji wielu aspektów życia największą uwagę 

zwraca się na rzeczy wzbudzające silne emocje. Bezsprzecznie jedną z takich spraw jest 

kwestia eutanazji. Problematyczne jest już samo definiowanie tego terminu oraz wyznaczenie 

jego cech i podziału. Ponadto dużo wątpliwości budzą podstawy prawne, stosowane  

w krajach dopuszczających tą metodę, jednakże największe kontrowersje i emocje dotyczą 

kwestii etycznych i moralnych legalizacji oraz stosowania eutanazji.  

Autorki artykułu nie prezentują swojego zdania na temat eutanazji, lecz przedstawiają 

definicje, historie i państwa, w których ta metoda jest dopuszczalna oraz argumenty jej 

zdeklarowanych zwolenników i przeciwników.      

Słowa kluczowe: eutanazja, kontrowersje, śmierć, zabieg, życie. 
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Controversy around euthanasia – selected issues 

Summary: Today, thanks to the speed and commercialization of many aspects of life most 

attention is paid to things of very strong emotions. Unquestionably one of these issues is the 

question of euthanasia. The very definition of this term as well as the appointment and the 

division of euthanasia is problematic. In addition, a lot of doubt raise the legal basis used in 

the countries admitting this method. However, the most controversy and emotion relate to 

ethical and moral questions of legalization and the use of euthanasia. The authors of the 

article do not present their views on euthanasia, but provide definitions, stories and countries 

where this method is allowed, and the arguments of its declared supporters and opponents. 

Keywords: euthanasia,  disputes, death,  intervention, life. 
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Justyna Zaborowska  

 

OBRAZ ŚMIERCI WE WSPÓŁCZESNEJ LITERATURZE  

 

 

Karol Tarnowski swoje rozważania w przedmowie do filozoficznego eseju księdza 

Antoniego Siemianowskiego zatytułowanego Śmierć i perspektywa nadziei rozpoczyna od 

stwierdzenia, że problem śmierci – własnej i bliskich jest w gruncie rzeczy jedyną sprawą, 

która jest rzeczywiście dla nas ważna. Śmierć jest dla każdego człowieka wielką niewiadomą:  

„Ponieważ śmierć tak blisko człowieka obchodzi, ponieważ składa się na sferę – rozumianej też po 

marcelowsku – tajemnicy wydaje się wyjątkowo oporna na odpowiedzialną filozoficzną refleksję”
1
.   

Autor eseju, ks. Antoni Siemianowski podkreśla, że ludzie na przestrzeni lat zajmowali 

się problemem śmierci poprzez prymat różnych dziedzin. Zaobserwował też wyraźną zmianę 

w kwestii jej postrzegania. Obecnie rzadko w hipotezach pojawia się przestrzeń 

metafizyczno-religijna, śmierć stała się raczej we współczesnych koncepcjach problemem 

naukowym. Ks. Siemianowski wyjaśnia też przyczynę tego zjawiska:  

Jest przy tym charakterystyczne, że owo dążenie do naukowego rozwiązania ostatecznych spraw 

motywowane jest nie godnością i prawem człowieka do życia, ale jego niezbywalnym prawem do 

śmierci
2
.   

Podkreśla też, że możemy w dzisiejszych czasach zaobserwować zjawisko, jakim jest 

fascynacja śmiercią. Przyczynę tego stanu  można upatrywać w XX-wiecznych wydarzeniach, 

czyli w obu wojnach światowych, które pokazały zarówno pogardę wobec życia, jak i absurd 

zabijania ludzi niewinnych. Zaznacza też, że nie tylko same wojny, które przecież toczyły się 

od początku ludzkości przyczyniły się do wzmożonego zainteresowania śmiercią. Tym, co 

różniło je od ostatnich były obozy koncentracyjne, w których dokonywano masowych 

mordów
3
.  

Rozwija tę myśl również Marcin Kula. Obozy koncentracyjne nie tylko zabijały na 

wielką skalę, ich okrucieństwo polegało również na braku szacunku wobec ciała:  

Można było stracić ofiarę publicznie, na mękach i jeszcze pozostawić ciało na pastwę losu. (…). Brak 

pogrzebania – podobnie jak publiczne uśmiercanie traktowano w dziejach jako karę, zemstę, działanie 

                                                 
1
 K. Tarnowski, wstęp A. Siemianowski, Śmierć i perspektywa nadziei, Gniezno 1992, s. 5.  

Jest to poszerzony fragment pracy magisterskiej Justyny Zaborowskiej, pt. Oblicza lęku w twórczości Agaty 
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dydaktyczne wobec potencjalnych przestępców
4
.   

Jedynym „przestępstwem”, jakiego dopuścili się Żydzi, była przynależność do innej 

nacji. Masowe mordy nie są zjawiskiem nowoczesnym, jednak jak zauważa Zygmunt 

Bauman, Zagłada należy do szczególnego przykładu ludobójstwa:  

Mają one odrębny, nowoczesny charakter, a ich obecność pokazuje, że nowoczesność przyczyniła się do 

Zagłady w sposób bardziej bezpośredni niż tylko poprzez swoją słabość i nieudolność. Pokazuje, że 

cywilizacja nowoczesna odegrała nie tylko bierną, ale i czynną rolę w przygotowaniu i wykonaniu 

Zagłady. Pokazuje, że Zagłada była w tej samej mierze klęską, co wytworem cywilizacji nowoczesnej
5
. 

W wieku XX szczególnie odczuwamy oddech śmierci i towarzyszący w mniejszym lub 

większym stopniu lęk. Mimo znaczącego rozwoju medycyny, poprawy warunków życia na 

przestrzeni lat obawa przed nagłym odejściem nie wydaje się czymś nieuzasadnionym:  

Produkcja broni masowej zagłady jest obecnie tak olbrzymia, że wystarczyłoby jej do zniszczenia życia 

na całej ziemi. Wciągając naukę i nowoczesną technikę w produkcji broni masowej zagłady człowiek 

doszedł do granic ostatecznych: ma moc rozpętać niszczycielskie siły, które mogą spowodować totalną 

śmierć całej ludzkości
6
.  

Okrutne eksperymenty wykonywane na ludziach przebywających w obozach 

koncentracyjnych przyczyniły się również do rozwoju medycyny.  

Ksiądz Siemianowski zatrzymuje się też dalej nad medycyną, która niejako modyfikuje 

sens śmierci. Celem tej dziedziny jest pomaganie chorym ludziom w znoszeniu ich cierpień  

i jak najdłuższe podtrzymywanie żywotności organizmu. Chociaż medycyna nie jest w stanie 

uwolnić człowieka od śmierci, to w znaczący sposób oddala jej nadejście. Zwraca też uwagę, 

że obecnie mamy nie tylko możliwość samego leczenia, ale coraz bardziej propagowana jest 

profilaktyka. Nowoczesne metody diagnostyczne pozwalają na wykrycie choroby nawet we 

wczesnych stadiach
7
. 

Człowiekowi trudno wyrazić zgodę na śmierć, zarówno własną, jak i osób bliskich. Na 

przestrzeni wieków różne cywilizacje próbowały szukać lekarstwa na śmiertelność. Trudno 

bez emocji poradzić sobie z faktem końca życia. Dla ludzi wierzących pewną otuchą przed 

lękiem związanym ze śmiercią, mogą być doktryny religijne, np. według buddyzmu człowiek 

żyje po śmierci w innym ciele. W wielu religiach utrzymuje się również w pewien sposób 

kontakt ze zmarłymi:  

Kult katolicki utrzymuje konwencję związku ze zmarłymi: ludzie modlą się za dusze zmarłych, dają 

pieniądze na „wypominki”, zmarli „patrzą z Nieba”
8
.  
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 Często też uciekamy przed lękiem w momencie, gdy wbrew zdrowemu rozsądkowi nie 

dajemy śmierci wiary:  

Nieraz staramy się przedłużać życie nawet w sytuacjach beznadziejnych. Niektóre nabrały, niestety, 

cech prawie tragikomedii
9
. 

Sporo emocji i dyskusji wywołuje też eutanazja. Mówi się, że istnieje eutanazja bierna  

i czynna. Ta pierwsza jest łatwiejsza do zaakceptowania. Marcin Kula przywołuje słowa 

samego Jana Pawła II, który na krótko przed śmiercią podobno miał  powiedzieć: „Pozwólcie 

mi już odejść do Ojca”
10

.  

Przykładów opisu emocji, jakie towarzyszą ludziom wobec śmierci i choroby nie brak 

w literaturze. Piszą celebryci, światowej klasy pisarze, jak i „zwykłe” osoby dotknięte groźną 

chorobą. Można zaobserwować też różnicę w obcowaniu z bliskością śmierci osób, którym 

choroba nie pozwoli długo żyć i ich bliskich.  

Joanna Sałyga w swojej Chustce – dzienniku, który zaczęła prowadzić, gdy dowiedziała 

się, że jest chora na złośliwego raka z licznymi przerzutami. Autorka książki (a raczej 

zapisków na blogu, które dopiero, gdy zmarła,  zostały zebrane i wydane w formie tradycyjnej 

książki) dzielnie zmagała się chorobą nowotworową, cieszyła się każdą chwilą spędzoną  

z bliskimi, a zwłaszcza z kilkuletnim synkiem.  

Blogi (pod nickiem, jukkasarasti) prowadzi kobieta chora na stwardnienie rozsiane
11

.  

W jednym z nich pisze o swoich małych i wielkich radościach, związanych  

z macierzyństwem, mężu, gotowaniu, a także o zmaganiach z chorobą, gotowaniu. Drugi 

natomiast zawiera jej opinie na temat przeczytanych przez nią książek. Został poświęcony 

jeden z reportaży w książce Odwaga jest kobietą
12

.  

Książkę zatytułowaną Tak sobie myślę napisał Jerzy Stuhr, gdy dowiedział się o swojej 

chorobie. Zawarł w niej swoje spostrzeżenia dotyczące przeróżnych spraw – rodziny, 

aktorstwa, tego, ku czemu jego zdaniem zmierza obecnie świat.  

Publikacje o których wspomina autorka, a raczej samo pisanie w trakcie choroby, 

można traktować też jako apel do innych ludzi – chorych i zdrowych. Chorych podtrzymują 

na duchu, zdrowych natomiast oswajają z faktem, że osoby ze śmiertelną chorobą mogą być 

blisko. Wszystkie te zapiski, chociaż w przeróżnej formie, są wyrazem zarówno miłości do 

życia, jak chęcią pozostawienia śladu po sobie.  Anna Borkowska w książce Pomiędzy życiem 

a śmiercią. Opowieść o tożsamości i umieraniu zwraca uwagę na wątki poruszane przez 

                                                 
9
 Tamże, s. 262. 
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 Tamże, s. 262-263. 
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osoby, które mają świadomość, że śmierć może być blisko:  

Narracje czasu umierania to głównie historie wojennego dzieciństwa oraz historie miłości, często 

kilkudziesięcioletniej. Pamięć funkcjonuje jednak w taki sposób, że ożywia wątki, które są istotne  

z perspektywy „tu i teraz”
13

. 

Piszą nie tylko osoby chore. Swoje traumy związane z odchodzeniem bliskiej osoby 

opisali m.in.: Roland Barthes – Dziennik żałobny, David Rieff – W morzu śmierci. 

Wspomnienie syna, Inga Iwasiów – Umarł mi, Agata Tuszyńska – Ćwiczenia z utraty, Joanna 

Racewicz – Dwanaście opowiadań o miłości. W przypadku Barthes’a, Rieff’a i Iwasiów 

mamy do czynienia z opisem zmagań emocjonalnych związanych ze śmiercią rodzica. Agata 

Tuszyńska i Joanna Racewicz napisały książki po śmierci swoich życiowych partnerów.  

 Grażyna Borkowska, autorka artykułu naukowego, Opowiedzieć umieranie twierdzi, 

że pisanie o obcowaniu ze śmiertelnie chorą, bliską osobą jest też formą wypełnienia pustki:  

Literatura nie jest więc prostym gestem przywrócenia obecności, jest bardzo dyskusyjną próbą 

zapełnienia pustki, etycznie dwuznaczną, zawsze uwikłaną w konteksty literackie i miary estetyczne, 

robotę piszącego
14

. 

 

Obraz lęku przed śmiercią w Ćwiczeniach z utraty Agaty Tuszyńskiej  

Ćwiczenia z utraty to przejmująca historia walki, o  życie Henryka Daski,   partnera 

życiowego pisarki. Był krytykiem literackim, publicystą, tłumaczem, konsultantem  

w dziedzinie marketingu, podróżnikiem, współzałożycielem Polsko-Żydowskiej Fundacji 

Kulturalnej w Kanadzie, który wyemigrował, tak jak wielu Żydów z Polski po Marcu’ 68
15

. 

Warto podkreślić, że napisał przedmowę do Dziennika Leopolda Tyrmanda, znał też osobiście 

Mary Ellen Tyrmand, wdowę po Tyrmandzie.  Przede wszystkim Dasko był jednak ojcem  

i parterem. Kimś, kto kochał ponad wszystko swoich bliskich i życie.  

Książka to nie tylko sucha relacją z przebiegu choroby. To także momentami 

przepełniony uczuciem poemat. Miłość czuć w każdym zdaniu. O tym, jak ważną osobą był, 

jest i będzie dla Agaty Tuszyńskiej świadczy już samo motto: „jesteś moim losem/jesteś moją 

książką/jesteś moim życiem” Nad mottem znajduje się fotografia pisarki i jej męża, podpisana 

– „i że Cię nie opuszczę
16

”  

Henryk Dasko i Agata Tuszyńska byli razem przez kilkanaście lat. Dzieliły ich 

kontynenty, rzadko mogli się widywać, lecz, gdy im się udawało, cenna była dla nich każda 

chwila. Diagnozę usłyszeli, gdy wspólnych chwil miało być więcej. Planowali razem 
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 A. Wiatr, Pomiędzy życiem a śmiercią. Opowieść o tożsamości i umieraniu, Kraków 2013, s. 121. 
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 M. Kula,  Ostatecznie trzeba umrzeć…, s. 150. 
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 http://www.gazetagazeta.com/artman/publish/article_14644.shtml, (dostęp 15.05.2014).  
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 A. Tuszyńska, Ćwiczenia z utraty, Kraków 2007, s.5. 



180 

 

zamieszkać: 

Dzieliliśmy życie przez kilkanaście lat. Między kontynentami, z daleka, z kawałkami wydzieranymi  

z pracowitego czasu nas obojga, dnie, tydzień, rzadko więcej, bo obowiązki, odpowiedzialność, 

zależność, Jego dzieci, moi studenci, tłumaczenia, książki. Nasz czas miał się właśnie zacząć. 

Wybraliśmy dla siebie wspólny warszawski adres. Tymczasem w torontońskim szpitalu oglądamy na 

komputerowym ekranie ciemne przekroje Jego głowy. (…) Doczesność może już wkrótce przestać nas 

dotyczyć
17

.  

Autorka szczerze opisuje swoje przeżycia, przyznaje się też do zmęczenia fizycznego  

i bezsenności. W czasie trwania choroby Henryka ukazywała się też Rodzinna historia lęku  

– literackie marzenie pisarki. W jej napisaniu Dasko szczególnie ją wspierał. Możemy 

przeczytać o tym na ostatnich stronach rodzinnej sagi:  

Najbliżej był Henryk Dasko, towarzysz mojego życia. Od początku wierzył, że napiszę książkę ważną  

i potrzebną
18

.  

Diagnoza nowotworu złośliwego mózgu nie złamała kochającej się pary. Postanowili 

walczyć, do pewnego momentu żyli nadzieją. O szczególnej roli nadziei pisze również 

przywołany już ks. Siemianowski. Mówi, że nie trzeba wcale być wierzącym, żeby znaleźć 

otuchę, nie trzeba analizować nieśmiertelności duszy. Wystarczy skupić się na tym, co tu  

i teraz, przeżywać życie
19

.  

Nadzieja Henryka i Agaty, których wspólne szczęście zniszczyła śmiertelna choroba, 

była ogromna:  

Uprawianie nadziei wbrew wszystkiemu i wszystkim, bo rozstanie jest niemożliwe, bo cierpienie musi 

mieć sens. Bo nie chcemy się poddać. Wola życia pilnuje daru życia. Jeszcze ciągle
20

.  

Pisarka wspomina moment, kiedy dowiedziała się, że lekarze podejrzewają u Henryka 

guza mózgu. Przeczytała e-mail od niego rano 23 marca 2005 roku. Przez chwilę pomyślała, 

że to może kiepski żart. Nie przyjmowała też do wiadomości, że diagnoza lekarzy może 

okazać się prawdziwa. Tłumaczyła sobie, że przyczyną wcześniejszych złych stanów 

samopoczucia może być nadmiar obowiązków jej partnera, przepracowanie, jego częste 

podróże, które wymagały zmiany stref czasowych
21

. Lęk jednak się pojawił, pisarka przeżyła 

szok:  

Wiadomość na ekranie komputera. Wpatruję się w nią. Nie znika. Szydzi ze mnie. Z nas. Zadzwoniłam 

do mamy. Zadzwoniłam do ojca. Rozpłakałam się. Zadzwoniłam do Ewy, najbliższej. Nie mogłam 
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 A. Tuszyńska, Rodzinna historia lęku…, s. 421. 
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mówić. Wypiłam duży kieliszek Martela. Zarezerwowałam bilet na pierwszy lot w Toronto
22

.  

O szoku na wiadomość podejrzeń nawrotu choroby nowotworowej u swojej matki pisał 

też David Reiff w swojej książce, którą (podobnie jak Tuszyńska) napisał po śmierci bliskiej 

osoby. W jego przypadku była to słynna pisarka i wybitna intelektualistka, Susan Sontag. 

Sontag dzięki swojej walce pokonała dwukrotnie chorobę nowotworową. Za trzecim razem 

nie wygrała, rak okazał się silniejszy. Jej jedyny syn w swoich wspomnieniach pisze, 

podobnie jak autorka Rodzinnej historii lęku, o kompletnym zaskoczeniu:  

Myślami byłem zupełnie gdzie indziej, to nigdy nie przyszłoby mi do głowy. (…) Tymczasem czekała 

na mnie daleka droga, która miała zakończyć się śmiercią mojej matki.
23

  

Agata Tuszyńska przywołuje bardzo wzruszające słowa, które mówiła Henrykowi, gdy 

diagnoza lekarzy jednak się potwierdziła. Widać wyraźne, że miłość dawała im obojgu siłę: 

Znajduje wszystkie słowa czułości, przypominam je sobie, deklinuję szepcę Ci, kiedy leżysz tu obok, 

jeszcze obok. (…) Jesteśmy silni. Sobą. Miłością. Wytrzymaj. Kocham Cię. Chcę być z Tobą na zawsze 

i wszędzie. Nie ma nikogo droższego na świecie. (…) Będę twoją podporą. Bo Ty mnie wybrałeś,  

bo ja wybrałam Ciebie. (…) Weź moją głowę, mój mózg, ale bądź przy mnie
24

.  

Henryk Dasko nie uległ panice. Może to właśnie jego siła woli i ogromne wsparcie 

partnerki pozwoliło mu zostać przy życiu i tak znacznie dłużej niż przepowiadali lekarze, 

którzy nie ukrywali przed pacjentem, że jego stan jest poważny, a rokowania nie są najlepsze. 

Walczyli jednak o życie Henryka, wykorzystywali każdą możliwą szansę. Jedną z nich była 

operacja mózgu. Partnerka wspomina lęk, jaki towarzyszył jej podczas wielogodzinnej 

operacji ukochanego:  

Zostawiłam Cię w sali przypominającej chłodnię. Rozebrali Cię. (…) Długie przygotowania. Tuliłam 

Twoją głowę, (…). Wychodzę, kiedy żelazne łóżko na kółkach znika za drzwiami. Czas na modlitwę. 

Nie umiem się modlić. A może nie mam do kogo. Człowiek jest moim Bogiem. Jak Cię okaleczą,  

co zabiorą
25

?  

Agata Tuszyńska zwraca też uwagę na to, że lęk zdominował jej życie, działała 

mechaniczne, jak sama pisze, „jak podłączona do prądu. Wykonywała wszystkie codzienne, 

koniecznie czynności. Pisarka nazywa swoje uczucia m.in. rozpaczą, lękiem, paniką,  

trans-paniką. Wobec faktu, że jej ukochany mężczyzna jest śmiertelnie chory wszystko 

przestało mieć znaczenie. Należy wspomnieć, że była bardzo aktywną osobą, pisała książki, 

wykładała na uczelni, dużo podróżowała. Praca dawała jej radość i poczucie spełnienia. 

Widać wyraźnie w opisywanych przez nią stanach to, o czym pisał Zygmunt Bauman  

w swoim eseju Płynny lęk, mianowicie, że lęk bywa tak silny, że nie sposób go opanować.  
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Jednak najważniejszy okazał się dla niej Henryk:  

Zapomniałam o sobie. Moje życie zostało zawieszone na czas walki. Nieograniczony czas. Uczelnia, 

seminaria, studenci. Projekty, podróże, książki, Jestem dla Niego i przy Nim. Wielki ciężar i jedyne 

rozwiązanie. Nie myślałam ani przez chwilę o innym. Służba pomocnicza w walce o życie. Mój los 

stanął. Mój los stał się Jego losem. Może taki był cel naszego spotkania
26

? 

Niektórzy zarzucają Tuszyńskiej, że jej Ćwiczenia z utraty są zbyt odważne, że pisarka 

za bardzo odkryła w nich swoje emocję i stany, do jakich stopniowo doprowadzała Henryka 

Daskę choroba nowotworowa. Autorka odpiera zarzuty, podkreślając, że nie dziwią ją, 

ponieważ mimo że, to w naszej kulturze czcimy zmarłych, o jednak nie potrafimy oswoić 

samego umierania
27

. Nie ukrywa też, że do napisania tej intymnej książki zachęcił ją sam 

Henryk, ani tego, że pisanie jej było dla niej emocjonalnie trudne. W rozmowie  

z Janem Strzałką powiedziała: 

Nie widzę nic niestosownego w pisaniu o chorobie Henryka, tym bardziej, że on sam mnie do tego 

zachęcał. Jestem pisarką, moje życie opowiadaniem o ludzkich sprawach. Ćwiczenia powstawały  

z trudem, (…) pierwsze zdanie wykrztusiłam z siebie rok później – to było wyzwanie, by spróbować 

opisać zmagania z chorobą człowieka, z którym byłam związana przez piętnaście lat. Ale nie znalazłam 

w sobie ani sił, ani słów, by do końca opowiedzieć, co się dzieję z umierającym, co się działo wtedy ze 

mną i tymi, którzy byli wtedy dookoła nas. Tego jeszcze nie mogę i nie umiem napisać i to właśnie 

uznałabym za nieprzyzwoite
28

.  

Autorka pisze też w tej poruszającej książce, że Henryk bywał trudny. Choroba go 

zmieniła, fizycznie i psychicznie. W Ćwiczeniach z utraty możemy przeczytać, że miewała 

chwile, w których zastanawiała się, czy to jeszcze ten sam Henryk, którego znała, nim 

nowotwór nie zaczął siać spustoszenia w jego organizmie. Była zmęczona lękiem, ale  

i zachowaniem męża:  

Niech już się skończy ten rok. Czuję się tak wyczerpana, że nie wierzę w ratunek. Czuję się stara  

i brzydka. Bezużyteczna. (…) H był z nami. Nieznośny, niecierpliwy, w dużej granatowej jedwabnej 

koszuli i niezgrabnych butach. Ale był. Zasnął przed północą i obudził się na toast
29

. 

Agata Tuszyńska zaprzyjaźniła się też z Mary Ellen Tyrmand, wdową po Leopoldzie 

Tyrmandzie. Warto dodać, że Mary i partner autorki Rodzinnej historii lęku mieli okazję 

poznać się osobiście. Mary, która w przeciwieństwie do pisarki ze stratą męża musiała 

zmierzyć się nagle, była dużym wsparciem dla Tuszyńskiej, próbowała pogodzić ją ze 

śmiercią. Radziła, aby skupiła się na pogrzebie i przygotowaniach z nim związanych  

– cmentarzem, ceremonią żałobną, rabinem. Chciała, aby pisarka zrobiła to w chwili, gdy jej 
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mąż jeszcze żyje. Śmierć Henryka mogłaby tak rozbić Agatę, że nie byłaby w stanie móc się 

na tym skupić. Gdy wiadomo było, że dni, a może nawet godziny jej ukochanego są policzone 

pisała o tym, że uczy się śmierci:  

Henryk Dasko zmarł 16 września 2006 roku. Pisarka pisze o tym, że jego umieranie 

było aktem ich miłości. W chwili śmierci Henryka rozpoczął się dla pisarki okres żałoby. 

Tuszyńska zamyka Ćwiczenia z utraty słowami, które są jednocześnie dowodem na to, jak 

ważnym człowiek był w jej życiu Henryk:  

Chcę tutaj zostać. Chcę zostać w przestrzeni Twojej choroby i ostatnich miesięcy naszego życia.  

Chcę być z ludźmi, którzy byli jej świadkami. Każdego miesiąca spotykamy się w naszym domu. 

Jesteśmy z Tobą. I Ty z nami jesteś. Bardzo posiwiałam. Siwieje też mój roczny pies. Czekamy  

na Ciebie. Czekaj na nas
30

.  

O żałobie pisała też m.in. Inga Iwasiów w przywołanej już wcześniej książce – Umarł mi. 

Chociaż używa zupełnie różnych innych form wyrazu od Tuszyńskiej, również widać w jej 

opisach lęk i poczucie pustki po śmierci bliskiej osoby:  

Zakopywanie urny boli mniej niż zasypywanie trumny. Jednak nie umiem sobie wyobrazić, że ciała taty 

już nie ma. Znów wypowiadam w myślach puste: „Tak jest lepiej”. Myślę, że gdy zakopuje urnę, 

obrządek łagodnieje. Nie ma strasznego etapu rzucania garści ziemi na trumnę, energicznych grabarzy 

szuflujących aż do osiągnięcia stanu kopczyka. (…) Przy urnie wszystko wydaje się mniej ostateczne, 

subtelniejsze. Małe „podejście” do leżących głębiej, wcześniej zmarłych
31

.  

W jednym z wywiadów poświęconych Ćwiczeniom z utraty pisarka wspomina, że przez 

lata, do czasu choroby Henryka, żyła bardzo intensywnie. Śmierć była dla niej odległa. 

Wszystko zmieniło się wraz z postawieniem przez lekarzy diagnozy o groźnym nowotworze 

jej partnera. Pisarka stosunkuje się też do tego, że można zaobserwować, że jej Ćwiczenia  

z utraty świadczą również o budowaniu przez nią żydowskiej tożsamości:  

Moja wyobraźnia karmi się rozmyśleniami na temat getta, sytuacji pod szubienicą, czekania, cierpienia, 

skazania i niemożności ucieczki. To jest chleb powszedni moich myśli
32

. 
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Streszczenie: Niniejszy artykuł prezentuje jedną ze współczesnych literackich form 

wyrażania żałoby. Utrwalanie stanów emocjonalnych, „przerzucanie” ich na papier było 

popularne od wieków. Teksty funeralne spełniają szczególną funkcję, przede wszystkim  

– terapeutyczną. „Ćwiczenia z Utraty” to zapis uczuć, jakie towarzyszyły biografce, Agacie 

Tuszyńskiej w chorobie nowotworowej i śmierci jej partnera życiowego, Henryka Daski.    

Słowa kluczowe: Proza funeralna, Agata Tuszyńska, choroba nowotworowa, śmierć Henryk 

Dasko.  

 

The modern image of death in literature – Ćwiczenia z utraty written by Agatha 

Tuszyńska 

Summary: This article presented a contemporary literary forms of expression of mourning . 

Strengthening emotional states, "flipping" their paper was popular for centuries. Texts funeral 

fulfill a particular function, first of all - therapeutic . “Ćwiczenia z utraty” a record of feelings 

that accompanied biographer, Agata Tuszyńska in fight with cancer and the death of her life 

partner, Henryk Dasko. 

Keywords: Funerary prose, Agata Tuszyńska, cancer, death, Henry Dasko.  
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Anna Lachowska 

 

POLITYCZNE DZIAŁANIA KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY  

NA RZECZ KRZEWIENIA WIARY KATOLICKIEJ.  

ANALIZA NA PODSTAWIE KRONIKI JANA DŁUGOSZA 

 

 

Przyjęcie chrztu przez Mieszka I w 966 roku doprowadziło do wkroczenia państwa 

polskiego w krąg kultury zachodniej Europy, podwyższając pozycje dyplomatyczną kraju,  

a jednocześnie nadając władcy element sakralny. Pozycja Polski stała się bardziej 

ugruntowana na tle pozostałych zachodnioeuropejskich chrześcijańskich krajów, stając się 

tym samym potencjalnym, jak też atrakcyjnym partnerem politycznym. 

Gall Anonim napisał o chrzcie Mieszka I następująco: „Zaiste ślepą była przedtem 

Polska, nie znając ani czci prawdziwego Boga, ani zasad wiary, lecz przez oświeconego 

[cudownie] Mieszka i ona także została oświeconą, bo gdy on przyjął wiarę, naród polski 

uratowany został od śmierci w pogaństwie”
1
. 

Decyzja, którą podjął Mieszko I miała swoje dalsze znaczenie oraz konsekwencje  

w całej historii państwa polskiego. Odzwierciedlenia tego stanu rzeczy możemy dopatrywać 

się również podczas rządów Władysława Jagiełły, o którego pobożności oraz działaniach 

podejmowanych w celu rozszerzania wiary katolickiej wspomina polskie dziejopisarstwo.  

Jan Długosz w swych Rocznikach niejednokrotnie podkreślał umiłowanie wartości 

chrześcijańskich przez króla Jagiełłę, wskazując na jego religijność ujawniającą się  

w bogobojności, oddawaniu się modlitwom oraz między innymi takich praktykom jak 

pielgrzymki do miejsc świętych, czy hojność okazywana kościołom i klasztorom
2
. 

Praca ma za zadanie przybliżyć praktyki religijne króla Władysława Jagiełły oraz 

działania podejmowane przez tegoż władcę w celu rozszerzania wiary katolickiej na 

podległych jego władzy terenach w oparciu o Annales autorstwa Jana Długosza. 

 

 

 

                                                 
1
 Cyt. za.: Anonim tzw. Gall, Kronika Polska, przeł. R. Grodecki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 

1982, s. 16. 
2
 J. Długosz, Roczniki, czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego, przeł. J. Mrukównna, ks. X, X-XI, XI,  

XI-XII, Warszawa 2009. 
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Religijność średniowiecza 

Kościół oraz wiara odgrywał ważną rolę w życiu średniowiecznej ludności, 

podporządkowując ówcześnie żyjących nakazom i zakazom głoszonym przez księży. 

Powtarzające się święta kościelne oraz obchody z nimi związane dawały swego rodzaju 

pewność, a zarazem przemijalność związaną z zataczającym koło rokiem liturgicznym. Ściśle 

powiązane z obrzędami religijnymi były wydarzenia związane z szeroko pojmowaną 

egzystencją, takie jak: pogrzeby, chrzty czy zawieranie sakramentu małżeństwa. Kościół 

uczestniczył również w uroczystościach organizowanych przez dwór i cechy
3
. 

Objęcie władzy oraz podniesienie do godności królewskiej miało swój oddźwięk  

w religii, która stawiała władcę, jako osobę namaszczoną łaską niebios. Działo się to 

wszystko w myśl powszechnej zasady, że wszelka władza pochodzi od Boga, a władca 

powinien w należyty sposób wypełniać swoje powinności względem Kościoła
4
.  

 

Chrzest Władysława Jagiełły 

Władysław Jagiełło wychowywany był w zgodzie z zasadami wiary chrześcijańskiej 

obrządku greckiego, zawdzięczał to swojej matce
5
. W 1385 roku Wielki Książę Litewski 

wysłał z misją do Królestwa Polskiego swych posłów prosząc o rękę Jadwigi, która 

przybywszy z Węgier, objęła tron w Królestwie Polskim. Poselstwo reprezentujące Jagiełłę 

przedstawiło obietnice, że w zamian za rękę królowej Jadwigi, zarówno on jak i jego bracia 

oraz cały lud zamieszkujący tereny pod jego władaniem przyjmą wiarę katolicką obrządku 

rzymskiego. Ponadto władca zobowiązał się uwolnić wszystkich przebywających w niewoli 

chrześcijan oraz złożył szereg innych zobowiązań politycznych
6
. Ostatecznie matka Jadwigi, 

królowa Elżbieta zgodziła się na oddanie ręki swej córki Władysławowi – jak podaje 

kronikarz mając na uwadze przede wszystkim dobro wiary i kraju
7
. Sprawa ożenku Jagiełły  

z królową Polski stała się otwarta, jej omówieniu poświęcono zjazd zwołany przez elitę 

Królestwa Polskiego. Na miejsce obrad wyznaczono Kraków. Za wydaniem za mąż Jadwigi 

za władcę Wielkiego Księstwa Litewskiego przemawiały względy związane z dobrem 

                                                 
3
 A. Jelicz, Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie (wiek XIII-XV), Warszawa, s. 141. 

4
 K. Ożóg, Kościół katolicki w Królestwie Polskim w czasach Władysława Jagiełły, „Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 141” 2014, z. 2, s. 290. 
5
 J. Długosz, Roczniki…, ks. X, s. 125. 

6
 Tamże, s. 188-189; M. Stryjkowski, Kronika Polska, Litewska, Żmudzka i wszystkiej Rusi,  

Warszawa 1846, s. 72. 
7
 J. Długosz, Roczniki…, ks. X, s. 190. 
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wyznania tj. rozszerzenie wiary rzymskokatolickiej na ludy pogańskie, co przełożyłoby się  

na zasługi Polski w krzewieniu katolicyzmu oraz na bezpieczeństwa kraju
8
.  

Powodów, dla których władca Litwy zwrócił się w stronę Polski, możemy upatrywać 

między innymi w sprawach natury politycznej tj. wrogim stosunku Zakonu Krzyżackiego, 

który urządzał wyprawy zbrojne na terytoria znajdujące się pod władaniem Jagiełły, tym 

bardziej, że problem krzyżacki dotyczył również ziem polskich
9
.  

Wkroczenie Litwy w krąg kultury zachodniochrześcijańskiej poprzez przyjęcie 

obrządku rzymskokatolickiego miało wytrącić z rąk krzyżackich argumenty do rejz na 

pogańskie ziemie WKL. Zwrot w kierunku państw greckokatolickich – pozostawiałby 

problem krzyżacki nadal otwartym, natomiast związek z Polską dawał sojusznika zwróconego 

ku zachodowi
10

.  

W każdym razie wszystkie zapewnienia Jagiełły przekonały stronę polską do jego 

osoby, czego skutkiem było podpisanie sierpniem 1385 roku umowy w Krewie
11

. W lutym 

1386 roku w Katedrze Krakowskiej władca Litwy przyjął chrzest wraz z elitą swego państwa 

z pominięciem tych, którzy pozostali przy swoim grekokatolickim wyznaniu. Już, jako 

chrześcijanin Władysław, gdyż takie imię otrzymał przy chrzcie, zawarł tego samego dnia 

małżeństwo z królową Jadwigą
12

. Władysław Jagiełło złożył również przysięgę, że swych 

poddanych zamieszkujących ziemie Litwy i Żmudzi ochrzci i sprowadzi z błędów pogaństwa 

na drogę wiary katolickiej
13

. Tego samego roku złożył on również przysięgę lojalności głowie 

Stolicy Apostolskiej
14

.  

Tadeusz Silnicki upatruje w chrzcie Władysława Jagiełły pierwszego z trzech aktów ku 

chrystianizacji państwa Litewskiego. Jako pozostałe dwa elementy tego procesu wskazuje 

chrzest Litwy oraz misję przeprowadzoną w latach 1413-1417 za terenie Żmudzi
15

. 

 

 

                                                 
8
  Tamże, s. 191-192. 

9
 J. Krzyżaniakowa, J. Ochmański, Władysław II Jagiełło, Wrocław-Warszawa Kraków 2006, s. 59; 

Średniowiecze. Encyklopedia popularna, opr. H.R. Loyn, Warszawa 1996, s. 348.; Akta Unji Polski z Litwą 

1385-1791, wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz, Kraków 1932, s. 63-64; M.T. Zahajkiewicz, Chrzest Litwy,  

[w:] Chrzest Litwy, red. M.K. Zahajkiewicz, Lublin 1990, s. 36. 
10

 J. Bardach, Krewo i Lublin. Z problemów unii polsko-litewskiej, „Kwartalnik Historyczny” 1969, R. LXXVI, 

z. 3, , s. 589, 593-594. 
11

 M. K. Zahajkiewicz, dz. cyt., s. 37. 
12

 J. Długosz, Roczniki…, ks. X, s. 202; Maciej Stryjkowski, dz. cyt., 74; zob. M. T. Zahajkiewicz, dz. cyt.,  

s. 39 (jako datę chrztu podaje 15 lutego a nie jak to podał Długosz 14 lutego, wskazując na błąd kronikarza). 
13

 J. Długosz, Roczniki…, ks. X, s. 202-203. 
14

 K. Ożóg, dz. cyt., s. 291. 
15

 T. Silnicki, Od Jadwigi do Bazylei (1386-1447), [w:] Historia Kościoła w Polsce, red. B. Kumor,  

Z. Oberyński, Poznań-Warszawa 1974, s. 318. 
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Chrzest Litwy 

Postanowienia złożone pod przysięgą, a dotyczące spraw wiary na podległych mu 

ziemiach, Jagiełło zaczął realizować w następnym roku. Wraz z duchownymi udaje się na 

Litwę by usunąć pogańskie praktyki religijne z tych ziem, rozpoczynając akcję 

chrystianizacyjną. Litwini niechętnie chcieli odstąpić od swojej wiary wyznawanej  

i praktykowanej przez przodków, dlatego też król posunął się do bardziej radykalnych 

środków – zgasił czczony wieczny ogień podtrzymywany w Wilnie, ponadto polecił wyciąć 

święte gaje, oraz pozbyć się żmij - również uważanych, jako przejawy bóstwa. Jak podaje 

Długosz z pewnością po tych działaniach ludność przekonała się do nowej wiary, którą 

zaczęto przyjmować
16

.  

Zachowanie władcy mogło wpłynąć na zachwianie wiarygodności czczonych przez 

ludność litewską (później również i Żmudzką) bóstw oraz osłabić cały kult pogański,  

co w dalszej perspektywie mogło być jednym z elementów perswazji ku nowej 

rzymskokatolickiej wierze
17

.  

Wskazując na zasługi Władysława Jagiełły w krzewieniu wiary kronikarz nie omieszkał 

wskazać, że cała akcja misyjna prowadzona była głównie przez Jagiełłę, który nie miał 

problemów w porozumiewaniu się ze swymi poddanymi w odróżnieniu od duchownych, dla 

których przeszkodą była bariera językowa. Ponadto z relacji Długosza można wnioskować, że 

król dla pozyskania jak największej liczby ochrzczonych prowadził rozdawnictwo nowych 

szat, co według kronikarza było też przyczyną większej ilości chętnych do porzucenia 

pogaństwa i przyjęcia nowej wiary. Zmianie uległy też pogańskie imiona Litwinów, 

zastąpiono je nowymi, powszechnie używanymi w krajach chrześcijańskiej Europy 

zachodniej jak np.: Piotr czy Paweł dla mężczyzn, natomiast dla kobiet Katarzyna, 

Małgorzata
18

. Ponadto Jagiełło pozostał na dłuższy okres czasu w swym państwie dla 

dalszego szerzenia wiary i budowania kościołów. Władca zyskuje w oczach Długosza miano 

apostoła, dążącego do zastąpienia pogaństwa wiarą obrządku rzymskiego
19

. 

Król wprowadził też zmiany dotyczące małżeństw dwuwyznaniowych, zobowiązując 

przymusem małżonka wyznania greckiego do przejmowania wiary małżonka wyznania 

rzymskiego
20

.  

                                                 
16

 J. Długosz, Roczniki…, ks. X, s. 209-211 (zob. opis wierzeń Litwinów: Jan Długosz, Roczniki…, ks. X,  

s. 215-217; J. Krzyżaniakowa, J. Ochmański, dz. cyt., s. 53-54); M. T. Zahajkiewicz, dz. cyt., s. 40;  

M. Stryjkowski, dz. cyt., s. 78-79. 
17

 M. T. Zahajkiewicz, dz. cyt., s. 45. 
18

 J. Długosz, Roczniki…, ks. X, s. 211.; M. Stryjkowski, dz. cyt., s. 78- 79. 
19

 J. Długosz, Roczniki…, ks. X, s. 221. 
20

 J. Długosz, Roczniki…, ks. X, s. 221-222; M. Stryjkowski, dz. cyt., s. 80. 
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Przedstawiana relacja źródłowa mówiąca o gotowość i chęci, jaką przejawiał naród 

litewski w przyjmowaniu nowej religii nie w pełni odzwierciedlała rzeczywisty obraz w tej 

materii. Zwraca się uwagę na dawne wierzenia, które były przekazywane z pokolenia na 

pokolenie, a co za tym idzie zakorzenione w całej kulturze ludu litewskiego. Oderwanie od 

wpojonych wartości i przejmowanie nowych z pewnością nie jest procesem krótkotrwałym. 

Dlatego też można poddać pod zastanowienie relację kronikarza, który jak się wydaje, mógł 

przekoloryzować obraz chrztu Litwy w celu podniesienia zasług Jagiełły. Śmiało można 

stwierdzić, iż ta część narodu, która została zmuszona do porzucenia pogańskich wierzeń, 

bądź skuszona podarkami, pokątnie i tak oddawała cześć dawnym bóstwom
21

. W każdym 

razie w wyniku tak zakrojonej błyskawicznej akcji chrystianizacyjnej do wspólnoty wiernych 

przystąpiło szacunkowo 30 tys. Litwinów
22

. 

W akcie Unii Horodelskiej widoczne jest staranie króla o wzmocnienie przyjętej przez 

Litwinów wiary: „(…) chcąc tedy je z wilkiem pożądaniem w nabożeństwie przyjętej wiary 

na potomne czasy utwierdzić i ugruntować, aby je najwyższy Pan, za którego łaską  

a staraniem naszym wzięli oświecenie wiary ku chwale i czci imienia swego i tejże wiary 

powszechnej oświeceniu, pomazaniem łaski swej utwierdził, iż gdybyśmy ich częstokroć dary 

szczodrobliwości naszej pocieszyli, tedy też, jak nabarziej być może, chcemy je duchownemi 

dary zachować i przez dobre sprawy i prace zatrzymać”
23

 i „(…) wszyscy panowie i szlachta 

ziem litewskich wiarę i powinną wiary chrześcijańskiej stałość, to jest nam Władysławowi 

królowi polskiemu i Aleksandrowi wielkiemu książęciu litewskiemu i potomkom naszym 

będą powinni trzymać i chować (…)”
24

. Król dodał również, że z przywilejów mają korzystać 

chrześcijanie obrządku rzymskiego, wykluczając przy tym odszczepieńców  

i niewiernych
25

. 

Nadanie zostały przywileje szlachetnie urodzonym mieszkańcom ziemi litewskiej pod 

warunkiem przynależności do kościoła rzymskokatolickiego. Król dał również pewne 

wolności dotyczące dysponowania majętnościami, co umocniło prawa do posiadania ziemi 

przez następne pokolenia
26

. Dokument dotyczył również kwestii odnoszących się do 

stanowisk urzędniczych. Uprzywilejowaną pozycje w materii zajmowania stanowisk 

przyznano katolikom wyznania rzymskokatolickiego
27

. 

                                                 
21

 J. Długosz, Roczniki…, ks. X, s. 211; M. Stryjkowski, Kronika Polska…, s. 79. 
22

 Maciej Stryjkowski, dz. cyt., s. 79. 
23

 Cyt za.: Akta unji…, s. 62-63. 
24

 Cyt za.: Tamże, s. 66. 
25

 Tamże, s. 68. 
26

 Akta unji…, s. 63-65; J. Długosz, Roczniki…, ks. XI, s. 12-13; J. Bardach, dz. cyt., s. 604. 
27

 Akta unji…, s. 66-67; J. Długosz, Roczniki…, ks. XI, s. 13-14.  
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Ponadto, co się tyczy zawierania małżeństw dokument jasno określał, iż opiekunowie 

kobiet mogli wydawać je za mąż tylko ze małżonka wyznającego wiarę katolicką
28

. 

 

Chrzest Żmudzi 

W 1413 roku król Władysław Jagiełło wysiłki związane z chrystianizacją skierował  

na Żmudź. Nawracanie Żmudzinów na wiarę katolicką przybrało według Długosza podobny 

obraz, jaki miało na Litwie. Symbole związane z pogańską wiarą z rozkazu króla zostały 

niszczone: ogień, gaje, ołtarze bożków
29

. Zauważa się, że Żmudzini wyznający pogańską 

wiarę przodków niechętnie przyjmowali nową katolicką, dlatego też w tajemnicy 

praktykowali dawne wierzenia.
30

 

Żmudzini w swych pogańskich praktykach palili ciała zmarłych wraz z niektórymi 

częściami dobytku. Istniał też zwyczaj, aby zostawiać zmarłym jedzenie oraz wlewać  

do ogniska miód, ponieważ wierzono, że dusze zmarłych ucztują nocą. Ponadto obchodzono 

w świętych lasach uroczystości w celu zjednania przychylności bożków, wśród których 

najbardziej znanym był Perkun
31

. 

W procesie chrystianizacji Żmudzi kronikarz przypisuje znaczną rolę królowi Jagielle, 

który sam głosił kazania i uczył modlitw oraz przekonywał do wiary w prawdziwego Boga. 

Również tutaj należy podkreślić umiejętności językowe władcy. Podczas udzielania 

sakramentu chrztu król nadaje chrześcijańskie imiona. Analogicznie jak w przypadku chrztu 

Litwy, tak i tutaj ochrzczeni zostali obdarowani przez władcę licznymi dobrami
32

.  

Akcja chrystianizacyjna władcy nie objęła jednak całego terytorium Żmudzi. Znaczący 

był jednak fakt, że ta cząstkowa chrystianizacja dała podatny grunt do rozszerzania  

w późniejszym czasie wiary katolickiej, przez osoby stanu duchownego, na pozostałe części 

tego kraju.
33

  W 1416 roku wiarę przyjęło, 3 tys. Żmudzinów
34

. 

 

Działalność fundacyjna 

W średniowiecznym społeczeństwie mile były widziane wszelkiego rodzaju fundacje  

i nadania czynione dla Kościoła. Zamożni szlachcice i władcy prowadzili działalność 

fundacyjną z jednej strony dla zyskania poparcia i aprobaty duchowieństwa, z drugiej 

                                                 
28

 Akta unji…, s. 65; Jan Długosz, Roczniki…, ks. XI, s. 13. 
29

 J. Długosz, Roczniki…, ks. XI, s. 19-20. 
30

 Tamże, s. 24. 
31

 J. Długosz, Roczniki…, ks. XI, s. 20-21; zob. A. Bruckner, Starożytna Litwa, Olsztyn, 1979, s. 114-115. 
32

 J. Długosz, Roczniki…, ks. XI, s. 22-23. 
33

 M. Banaszak, Chrzest Żmudzi i jego reperkusje w Konstancji, [w:] Chrzest Litwy, red. M.T. Zahajkiewicz, 

Lublin 1990, s. 64-65 
34

 J. Długosz, Roczniki…, ks. XI, s. 65. 
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natomiast w grę wchodziła troska o życie wieczne. Dążono tym samym do wyjednani łaski 

niebios. Również królowa Jadwiga wraz z mężem Władysławem prowadziła działalność 

donacyjną. Pod rokiem 1387 znajdujemy informację o budowie Wileńskiej katedry Trójcy 

Świętej pod wezwaniem Świętego Stanisława. Król Jagiełło uposażył katerę m. in. w ziemię  

z wsiami. Zalecił ponadto budowę innych kościołów parafialnych. Natomiast jego żona 

obdarowała nowo powstałe świątynie w przedmioty liturgiczne
35

. 

W innym miejscu pod rokiem 1390 kronikarz wspomina, iż małżonkowie na terenie 

Królestwa Polskiego założyli kościół Świętego Krzyża w Klepaczu wraz z klasztorem
36

.  

W 1393 roku król wieczyście nadaje stałe uposażenie klasztorowi w Częstochowie, jak 

również klasztorowi paulinów w Wieluniu
37

. Pod rokiem 1395 znajdujemy informację  

o założeniu kościoła i klasztoru na Piasku pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii 

Panny, który przeznacza zakonowi żebraczemu
38

, natomiast w następnym roku znajdujemy 

wzmiankę, iż w Katedrze Krakowskiej założono kolegium psałterzystów, które również 

uposażono.
39

 W 1399 roku król Jagiełło zakłada w Poznaniu klasztor karmelitów  

p.w. Bożego Ciała, których uposaża w młyn
40

, z kolei w 1409 roku wzniesiony zostaje 

kościół w Lubomlu wraz z nadaniami
41

. W Nowym Sączu w 1410 roku powstaje klasztor 

Świętego Ducha braci zakonnych premonstratensów
42

. Zwycięstwo grunwaldzkie zapewnia 

fundacje klasztoru w Lublinie
43

.  

Przy okazji prowadzenia misji chrystianizacyjnej na Żmudzi z fundacji króla założona 

zostaje w 1413 roku katedra pw. Aleksandra, Teodora oraz Ewencjusza oraz inne kościoły, 

które zostały również uposażone
44

. Pod rokiem 1416 znajdujemy informację o tym ze król 

poprzez posłów wyjednał zgodę na podniesienie kościoła do godności katedry
45

.  

Władysław Jagiełło jak przystało na chrześcijańskiego władcę podejmował troskę  

o rozszerzanie i umacnianie wiary. Dlatego nie tylko fundował, ale również wspierał zakony  

i kościoły. Podczas jego panowania przeprowadzano liczne fundacje klasztorów, wśród 

których znajdujemy fundowane wspólnie z małżonką Jadwigą, jak i te, które zostały założone 

                                                 
35
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przez samego króla, wśród których wymienić można np. klasztor w Olkuszu czy 

Krasnymstawie
46

.  

W trosce o zrównanie praw kościołów w WKL, król w 1413 roku w Horodle zapewnił 

świątyniom na ziemiach litewskich takie sama prawa, jakie miały w Królestwie Polskim, 

obdarzając je na ten sam wzór przywilejami, zwolnieniami oraz swobodami
47

. 

 

Uniwersytet Jagielloński  

Założenie akademii krakowskiej było sukcesem pary królewskiej, jednak to Jadwiga 

podczas swojego życia gorliwie zabiegała o reaktywacje uniwersytetu, niegdyś 

ufundowanego przez jej dziadka. Niestety śmierć przeszkodziła jej zobaczyć na własne oczy 

dzieło, o które tak długo zabiegała, a którego pewność powstania zawarła w testamencie. 

Władysław Jagiełło był tutaj wykonawcą testamentu królowej Jadwigi. Nie można umniejszać 

tutaj roli króla, który zadbał o realizacje testamentu królowej oraz o należyte uposażenie 

uczelni
48

.  

Na Wydziale Teologicznym uniwersytetu pobierali naukę zarówno przedstawiciele 

stanu duchownego jak i świeccy, z przewagą tych pierwszych. Ważną rolę odgrywały sprawy 

związane z wiarą, gdzie kładziono nacisk na jej rozszerzenie między innymi poprzez 

działalność misyjną. Poziom nauczania wpłynął na poziom wiedzy pobierających tam nauki, 

co miało swoje przełożenie w posłudze duszpasterskiej. Ponadto uczeni mieli stać na straży 

dogmatów i czystości wyznania
49

. Przedstawiciele uniwersytetu angażowali się również  

w obrady soborowe będą aktywnymi ich uczestnikami
50

.  

 

Pobożność  

Na kartach kroniki Jana Długosza nie brak informacji dotyczących pobożności króla 

Władysława Jagiełły. Pod rokiem 1410 kronikarz zawarł informacje o wyprawie króla na 

Łysą Górę celem wizyty w klasztorze Świętego Krzyża: „(…) przez cały dzień na klęczkach 

odprawiał modły i rozdawał jałmużny, powierzając siebie i swoja sprawę opiece Bożej  

i Świętego Krzyża. I nie wracał z modłów i klasztoru na posiłek wcześniej jak o zmroku, 

utrudzony całodziennym postem i modlitwą”
51

.  
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Pobożność wyrażającą się w ufności widoczna była też na polach grunwaldzkich, kiedy 

to król modlił się następująco: „Najłaskawszy Boże (…), że obecna wojnę, przed którą stoję, 

podjąłem z musu w imieniu Twoim i Twojego Syna, Chrystusa ufny w [Twą] pomoc (…)  

Ty, Najmiłosierniejszy Boże, zechciej być dla mnie i dla mego ludu łaskawym obrońcą  

i pomocnikiem i domagać się pomsty za krew chrześcijańską tę, która wylano i tę, która musi 

być wylana nie z mojej ręki, ale z rąk moich wrogów, co wywołali i podsycają tę wojnę”
52

.  

W innym miejscu opisującym wydarzenia grunwaldzkie władca wziął udział w niedzielnej 

mszy oraz przyjął Najświętszy Sakrament, a także modlił się o przychylność niebios podczas 

niedalekiego starcia z wrogiem. Jan Długosz nie omieszkał wskazać na przymioty władcy 

określając go, jako pobożnego oraz religijnego
53

. Również piętnastego lipca przed stoczeniem 

walnej bitwy król Władysław Jagiełło wziął udział w dwóch mszach w czasie, których 

wznosił modły do Boga z prośbą o wsparcie
54

, „(…) uznawszy ze rzecz najważniejszą 

najpierw oddanie czci Bogu, a potem zajęcie się wojną (…)”
55

.  

W obliczu niesprawiedliwości podczas rozmów z Krzyżakami, w których arbitrem był 

sprzyjający zakonowi władca Węgier – Zygmunt, Jagiełło przemówił m. in. tymi słowami: 

„Ale może Najmiłościwszy Bóg, który widzi naszą pokorę i skore do pokoju serce oraz pychę 

wrogów, Sam podjął się załatwienia tej sprawy, by ją rozstrzygnąć w skrytości swych 

niezbadanych wyroków” stawiając w tym miejscu Boga za arbitra
56

.  

Podobne zawierzenie król Władysław wyraził w kierunku do krzyżackiego poselstwa, 

które przywiozło mu dwa miecze: „Położywszy mą ufność w najpewniejszej obronie Boga  

i jego świętych oraz w ich niezawodnej pomocy, pewien, że oni swą mocą i swym 

wstawiennictwem osłonią mnie i mój lud (…)”, „Nie pretenduje zaś wcale do wyboru pola 

bitwy, ale jak przystało chrześcijaninowi i chrześcijańskiemu królowi, zostawiam to Bogu 

(…)”, „Spodziewam się, że w obecnym starciu Bóg przyjdzie z pomocą mnie i mojemu 

wojsku”
57

. Jak również dziękując Bogu po wygranej bitwie: „Uwielbiam Cię, Najłaskawszy 

ze wszystkich istot Boże, ze złamałeś moich przeciwników i że wczorajszego dnia wsławiłeś 

mnie i mój lud Twoja prawicą”
58

.  

Uwidacznia się w tym miejscu sympatia, jaką darzył kronikarz króla, chwaląc jego 

przymioty: „Nic, zatem dziwnego, jeżeli królowi bogobojnemu i nabożnemu, 
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przekładającemu sprawy boskie ponad wszelkie zwycięstwa i niebezpieczne przedsięwzięcia, 

co jak wiadomo Krzyżacy lekceważyli i mieli za nic, Bóg dał sławne zwycięstwo”
59

.  

Król dotrzymał również przyrzeczenia, które złożył Bogu przed bitwą. Udał się na 

pielgrzymkę do klasztoru w Poznaniu w czasie, której część drogi przebył pieszo
60

.  

Jak podaje Długosz takie praktyki króla były powszechne: „(…) po powrocie z każdej 

wyprawy przeciw wrogom udawał się do Poznania, do klasztoru Bożego Ciała oraz do 

progów Krzyża św. Na Łysej Górze celem złożenia dziękczynienia najłaskawszemu Bogu za 

powodzenie własne i swego wojska”
61

.  

W dokumencie horodelskim przedstawionym przez kronikarza znalazły się następujące 

sformułowania:, „Przeto my Władysław, z Bożej Łaski król Polski (…)”, „(…) pragniemy 

gorąco umocnić na zawsze i ugruntować w gorliwym wyznawaniu przyjętej wiary ziemie 

Litwy i poddanych naszej władzy ich mieszkańców (…). Oby Najwyższy, za Którego sprawą 

przyjęli dzięki naszym staraniom światło wiary, wzmocnił ich darem Swej Łaski na cześć  

i chwałę Swojego Imienia i dla wzrostu tejże wiary katolickiej” 
62

.  

Również w czasie choroby król korzysta niejednokrotnie z sakramentu spowiedzi oraz 

przyjmuję Komunię Świętą. Choremu udzielono również Ostatniego Namaszczenia.  

Król modlił się składając Wyznanie Wiary
63

. Dalej Jan Długosz tak napisał o królu 

Władysławie: „Za swoje zasługi, a zwłaszcza za szerzenie prawdziwej wiary, wszedł  

do pałacu Królestwa Niebieskiego i tam ciesząc się widokiem Trójcy Świętej oraz świętych,  

o których cześć dbał za życia, przebywa wśród nich”
64

.  

Na soborze w Bazylei osobę króla, już po jego śmierci, Mikołaj Kozłowski określił  

w swej przemówieniu żałobnym, jako: mądrego, sprawiedliwego oraz pobożnego władcę 

posiadającego zasługi na rzecz krzewienia wiary katolickiej oraz sprzyjającemu jej rozwojowi 

oraz umocnieniu na ziemiach pod jego władzą
65

.   

 

Zakończenie  

Działania Władysława Jagiełły przyczyniły się znacznie do wkroczenia ziem 

znajdujących się pod jego władaniem w krąg kultury chrześcijańskiego zachodu. Osoba 

władcy miała znaczny wpływ na rozszerzenie oddziaływania religii rzymskokatolickiej na 
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wschodzie kontynentu. Abstrahując od nadzwyczaj pochlebnych, a i w niektórych miejscach 

być może przekoloryzowanych informacji o pobożności króla zawartych w kronice Długosza, 

stwierdza się, że nie umniejszają one jednak królewskiej działalności fundacyjnej oraz faktu, 

iż Jagiełło jest jedną z ważniejszy postaci w historii Polski i Litwy.  
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Streszczenie: Władysław Jagiełło przyjął chrzest i został koronowany na króla Polski  

w 1386 roku, w wyniku tego aktu ludność zamieszkująca ziemie znajdujące się pod jego 

władaniem przyjęła chrzest obrządku rzymskokatolickiego. Władca starał się o rozszerzenie 

wiary nie tylko poprzez działalność misyjną, ale również przez budowanie kościołów czy 

zakonów. Wiele słów pochwały dla pobożności króla oraz działań podejmowanych w celu 

rozszerzenia wiary znajduje się na kartach kroniki Jana Długosza.   

Słowa kluczowe: Władysław Jagiełło, Chrzest Litwy, Chrzest Żmudzi, wiara. 

 

King Wladyslaw Jagiello activities for propagation of the catholic faith 

in the chronicles Jan Dlugosz 

Summary: Wladyslaw Jagiello was baptized and crowned as Polish king in 1386, as a result 

of this act the population of the land under its reign been baptized in Roman Catholic rite. The 

Lord tried to extend the faith not only through missionary activity, but also by building 

churches or religious orders. Many words of praise for the piety of the king and the actions 

taken to extend the christian faith we might find in the pages of the chronicles of Jan Dlugosz. 

Keywords: Wladyslaw Jagiello, Baptism of Lithuania, Baptism of Zmudz, faith. 
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