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WSTĘP
Środowisko międzynarodowe podlega dynamicznym przeobrażeniom, przez
co coraz trudniejsza wydaje się analiza obecnych oraz prognoza przyszłych skutków postępujących zmian. Polityczne, społeczne, czy gospodarcze procesy, które
dawniej rozgrywały się na przestrzeni wielu lat, dziś często charakteryzują się
swoją gwałtownością. Rozwój gospodarki światowej i zmiany systemów politycznych nabierają charakteru tendencji globalnych. Zatraca się odmienność,
a dominować zaczyna ogólny, jednolity dla wszystkich kultur wzorzec stylu życia, bytu, konsumpcji1. Ponadto, globalne procesy mają bezpośrednie przełożenie
na struktury społeczne. Dynamiczny rozwój technik informacyjnych, umożliwiając natychmiastową wymianę informacji, sprzyja globalnej dyfuzji. Przyczyn tych
zmian należy upatrywać w światowych trendach odnoszących się do społeczeństwa międzynarodowego w wymiarze globalnym – traktujących świat, jako system naczyń połączonych, gdzie reakcja w jednym punkcie globu ma swoje konsekwencje w innych rejonach świata.
Niniejszy trzeci tom z serii zatytułowanej Transformacja środowiska międzynarodowego i jego wielowymiarowość jest kontynuacją rozważań nad problematyką o charakterze interdyscyplinarnym. Ważnym punktem odniesienia do
proponowanego wydania stały się wnioski z poprzednich edycji wydawniczych,
systematycznych badań naukowców z Polski oraz Ukrainy i pogłębionej refleksji
nad aktualnymi problemami rozwoju społeczności międzynarodowej. Publikacja
stanowi efekt pracy naukowców, którzy prowadzą badania w ramach swoich
dyscyplin naukowych. Uczestnikami owej refleksji są przedstawiciele z polskich
ośrodków naukowych, a także osoby związane z uczelniami ukraińskimi.
Kontynuacja rozważań, przyczynia się do nowego spojrzenia na złożony
charakter środowiska międzynarodowego i prowadzi do lepszego zrozumienia
przeszłości, a także obecnych procesów kształtujących system globalny.
Sekcję 1. niniejszego tomu rozpoczyna artykuł autorstwa Sławomira Drelich pt. Przełom aksjologiczny we współczesnej Europie oraz jego skutki polityczne. Autor zaznacza, że we współczesnej Europie – w szczególności zaś
w krajach Unii Europejskiej – jesteśmy świadkami dokonującego się systematycznie aksjologicznego zwrotu. Jest to proces, w toku którego dochodzi do przewartościowania integracji europejskiej i przynależności do Unii Europejskiej. To
dążenie, które jeszcze niedawno było celem strategicznym kilkunastu krajów
europejskich, teraz jest już w wielu z nich postrzegane przede wszystkim jako
gra o interesy narodowe. Zwrot aksjologiczny uświadamia społeczeństwom europejskim oraz ich elitom politycznym, że osiągnięcie unii politycznej przez kraje
Unii Europejskiej nie będzie takie łatwe, jeśli w ogóle będzie możliwe. Okazuje
się bowiem, że społeczeństwa i państwa unijne różnorodnie mogą definiować
wartości, które ojcowie integracji europejskiej uznali za fundamentalne.
Zob. M. Pietraś, Dynamika globalnego środowiska międzynarodowego. Analiza uwarunkowań systemowych, [w:] K.A. Wojtaszczyk, A. Mirska (red.), Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie,
Warszawa 2009, s. 25-29.
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Unikalny fenomen jakim jest społeczeństwo obywatelskie bez wątpienia
wywiera istotny wpływ na przebieg i dynamikę procesów demokratyzacji. Artykuł Eweliny Wojciechowskiej zawiera rozważania na ten temat. Tekst ukazuje
skomplikowaną strukturę samego pojęcia społeczeństwa obywatelskiego. Autorka skupia się również na analizie dostępnych badań i stara się sprawdzić jak
społeczeństwo obywatelskie jest skorelowane z procesem demokratyzacji w rzeczywistości krajów środkowo i wschodnioeuropejskich.
Aneta Krysowaty w swoim artykule omawia wybrane technologie biometryczne oraz analizuje korzyści i zagrożenia ich zastosowania. Autorka zaznacza,
że po ataku na World Trade Center w 2011 r., drugim i kluczowym czynnikiem
wyjaśniającym szybki rozwój i implementację technologii biometrycznych jest
skłonność społeczeństw zachodnich do preferowania rozwiązań, tzw. „wysokich
technologii” (high-tech industry).Właśnie biometria stanowi tę gałąź przemysłu,
która wykorzystuje najnowsze osiągnięcia naukowe, techniczne i technologiczne.
Jest wygodnym i wydaje się być bezpiecznym sposobem na potwierdzenie tożsamości. Jednak potrzeba wdrażania technologii ingerujących w ludzkie ciało,
determinuje pytanie o kondycję współczesnego człowieka, jako tego pełnego
obaw o swoje bezpieczeństwo, czy też zwolennika i użytkownika nowych technologii.
Relacje polsko-gruzińskie mają długą historię, niestety ich częstotliwość
i intensyfikacja wspólnych działań pozostawiają wiele do życzenia. W artykule
swojego autorstwa Michał Panacheda przedstawia zarys historycznych relacji
narodu polskiego i gruzińskiego oraz polską politykę zagraniczną z wyeksponowaniem jej wymiaru wschodniego. Główną częścią pracy jest przedstawienie
stanu obecnego polskiej polityki dotyczącej Gruzji i roli jaką odgrywa ona w polskiej polityce wschodniej.
,,Etnografia Polska” jest jednym z wiodących periodyków, którego tematyka krąży wokół najnowszych zagadnień związanych z przemianami kulturowymi. Grażyna Czerniak poddaje analizie wybrane artykuły, dotyczących tematyki
Tatr, co pozwala na zrozumienie kierunku przemian, tym bardziej, że czasopismo
jest systematycznie wydawane od 1958 r. Zatem dość trwała tradycja obecności
tego wydawnictwa, pozwoliła na wyciągnięcie klarownych wniosków. Moda na
pewne zagadnienia jest jednym z nich, poza tym tekst w postaci syntezy z różnych artykułów powoli czytelnikowi na wykreowanie całościowego tatrzańskiego obrazu.
Jolanta Kowalik w artykule swojego autorstwa analizuje rosyjskie publikacje o Polakach w XIX wieku na łamach czasopisma „Istoriczeskij Wiestnik”,
który był rosyjskim miesięcznikiem ukazującym się w latach 1880-1917. Na jego
łamach publikowano artykuły z historii, geografii, etnografii oraz literatury.
Wśród licznych publikacji na uwagę zasługują teksty poświęcone Polakom oraz
dotyczące opisu byłych i obecnych ziem polskich widziane oczami rosyjskich
historyków, publicystów. Analiza poszczególnych artykułów umożliwiła także
przyjrzeniu się relacji polsko-rosyjskim oraz pozwala określić stosunek samych
Rosjan do Polaków w XIX wieku.
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Karolina Baraniak w swoim pierwszym artykule poddaje analizie kierunki
współczesnej polityki zagranicznej państwa izraelskiego. Autorka omawia historyczne okoliczności powstania państwa oraz jego uznania na arenie międzynarodowej. Następnie autorka poddaje analizie rolę poszczególnych państw w polityce
zagranicznej Izraela, m.in. omawiając ich współpracę dwustronną, członkostwo
w ONZ oraz asocjację z UE.
Pozycja Kim Jong Una, jako przywódcy Korei Północnej, w ostatnich latach była tematem wielu spekulacji i wywoływała wątpliwości co do jej ugruntowania. Pierwszy artykuł Kamila Webera stanowi zatem analizę tego, jak siła
i stabilność jego władzy wyglądają obecnie, biorąc pod uwagę stosunki panujące
w środowisku północnokoreańskich elit. Autor w swoim artykule rozpatruje to,
jak tamtejszy przywódca budował swoje otoczenie polityczne i niwelował zagrożenia. Tekst ma również dać odpowiedź na pytanie, czy na szczytach władz
nadal mogą tam występować działania ewentualnych przeciwników dyktatora.
Artykuł Magdaleny Cyran jest próbą analizy wielkiej migracji ludności po
podziale na Indie i Pakistan w roku 1947. W wyniku podziału Indii Brytyjskich
w 1947 r. powstały dwa suwerenne państwa: Indie, w których przeważali wyznawcy hinduizmu oraz Pakistan, z większością muzułmańską. Problemem jednak stały się przygraniczne stany oraz księstwa. Zgodnie z ustaleniami, miały
one zostać podzielone i pozostać częściowo na terenach Indii, a częściowo dołączyć do Pakistanu. Podział według kryterium przynależności religijnej części
stanów pomiędzy dwa państwa doprowadził do konieczności przeniesienia się
hindusów oraz sikhów do indyjskiej strony danego stanu, a muzułmanów na obszary przyłączone do Pakistanu. Podczas przenoszenia ludności dochodziło do
rozwoju chorób, a także do wielu starć i zamieszek, między wyznawcami różnych religii, w wyniku czego zdrowie i życie straciły miliony osób.
Artykuł Sylwii Miszczyk ma na celu odpowiedzieć na pytanie: czy
zjawisko zderzenia cywilizacji opisane przez Samuela Huntingtona w książce pt.
Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego może być dobrą podstawą do opisu, wyjaśniania i przewidywania procesów zachodzących na Bliskim
Wschodzie, w tym zwłaszcza powstania Państwa Islamskiego. Artykuł wbrew
wielu krytykom koncepcji „zderzenia cywilizacji” udowadnia, że koncepcja Barbera i Huntingtona jest w dalszym ciągu użytecznym heurystycznie modelem
wyjaśniania zjawisk towarzyszących globalizacji. W rezultacie w artykule wykazano, że teoria Barbera i Huntingtona to w dalszym ciągu wartościowy paradygmat analizy i wyjaśniania oraz przewidywania rozwoju zachodzących procesów
cywilizacyjno-kulturowych, w tym takich, które doprowadziły do powstania Państwa Islamskiego.
W ostatnich latach zauważalny jest wzrost napięć spowodowanych sporami o przynależność morskich terenów w rejonie Azji Wschodniej. Dotyczą one
m.in. zwierzchnictwa nad wyspami Senkaku oraz Dokdo, wywierając istotny
wpływ na relacje pomiędzy Chinami, Japonią i Koreą Południową. Są to kraje
o wielkim potencjale militarnym i ekonomicznym, a ich konflikty mogą w znaczący sposób oddziaływać na funkcjonowanie środowiska międzynarodowego.
W swoim drugim artykule Kamil Weber przedstawia przyczyny tych sporów
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oraz najważniejsze wydarzenia związane z ubieganiem się zainteresowanych
stron o ich interesy, jak też ukazuje konsekwencje tych działań.
W swoim drugim artykule Karolina Baraniak podejmuję próbę analizy
przesłanek historycznych oraz politycznych państwa, drogę do niezależności oraz
działalności poszczególnych przywódców.
Sekcję 2. niniejszego tomu rozpoczyna artykuł autorstwa Moniki Torczyńskiej. Autorka analizuje wybrane problemy, zagrożenia i wyzwania społeczne
generowane w wyniku postępującej globalizacji. Wyzwania te łączą się ze
światowym rozwojem cywilizacyjno-technicznym. Dotyczą one przede
wszystkim relacji człowieka z jego środowiskiem przyrodniczym oraz szeroko
ujmowanej sfery stosunków międzyludzkich i stosunków pomiędzy różnego
rodzaju zbiorowościami czy organizacjami. W artykule zarysowano zadania, rolę
i znaczenie rozwiązań proponowanych przez globalną etykę oraz globalne prawo,
jakie przypadają im w dobie globalizacji, szczególnie zaś – w perspektywie
kształtowania się społeczeństwa globalnego.
Daniel Knaga w swoim artykule analizuje cel i zasady wstępnego rozpoznania skargi konstytucyjnej. Wstępna kontrola skarg konstytucyjnych jest jednym z ważniejszych elementów działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego. W jej trakcie Trybunał dokonuje oceny czy zostały spełnione wszystkie
przesłanki dopuszczalności skargi oraz czy nie zachodzi jej oczywista bezzasadność. Jej głównym zadaniem jest wyeliminowanie skarg nienadających się do
merytorycznego rozpatrzenia, a przez to zapobieżenie paraliżowi orzeczniczemu
sądu konstytucyjnego. Zwłaszcza, że na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się
zwiększenie zainteresowania tym środkiem ochrony.
Artykuł Dominiki Dróżdż dotyczy zagadnień związanych z agresją w prawie międzynarodowym publicznym i zbrodnią agresji w prawie międzynarodowym karnym. W artykule przedstawiono rys historyczny tego zagadnienia, pokrótce omówiono pojęcia agresji i zbrodni agresji, a w zakończeniu autorka
zwraca uwagę na sytuację państw zapobiegających zbrodni agresji będących
członkami Statutu MTK i sytuację państw niebędących jego członkami, zwłaszcza tych, które, jak Ukraina, rozważają wejście do Statutu Międzynarodowego
Trybunału Karnego.
Wraz z następującą transformacją środowiska międzynarodowego wzrasta
zagrożenie zamachami terrorystycznymi, które stanowią jedno z największych
wyzwań współczesnych państw w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa na
poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Próbą wytworzenia skutecznych narzędzi do walki z terroryzmem było uchwalenie dnia 10 czerwca
2016 r. ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Tenże akt prawny, oprócz
przepisów integrujących działania polskiego systemu antyterrorystycznego, dokonał zmian w Kodeksie karnym, m.in. wprowadzając typy czynów zabronionych. Michał Grudecki w swoim artykule analizuje nowe przepisy Kodeksu karnego dodane przez ustawę o działaniach antyterrorystycznych.
Vira Tokareva w swoim artykule poddaje analizie niezwykle ważną kwestię, którą jest ubezpieczenie życia w sytuacji wojny oraz terroryzmu. Autorka
zaznacza, że osoba ubezpieczona nie otrzymuje odszkodowania w skutek wojny,
8

terroryzmu, powstań zbrojnych, rewolucji, buntu, zamieszek, przewrotu itd.
W wyniku sytuacji na wschodniej Ukrainie autorka poddaje analizie przypisy
prawne związane z ubezpieczeniem na życie.
Z powodu ruchów migracyjnych, wzmożonej współpracy handlowej i kulturalnej, a także w wyniku zwykłych zagranicznych podróży, występują często ze
strony cudzoziemców zachowania wypełniające znamiona czynów zabronionych.
Niektóre z nich będą miały miejsce poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
nie godząc jednocześnie w polskie interesy, a nasz kraj nie będzie zobowiązany
do ich ścigania mocą międzynarodowych zobowiązań. Pomimo tego sprawca
tych czynów może szukać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej schronienia
przed obcym wymiarem sprawiedliwości. W swoim drugim artykule Michał Grudecki ukazuje zarys odpowiedzialności zastępczej cudzoziemców według polskiej ustawy karnej, będącej podstawową w takich sprawach procedury ekstradycyjnej czy tej powiązanej z europejskim nakazem aresztowania. Istnienie tych
przepisów pozwala na skuteczną walkę z przestępczością o charakterze globalnym oraz uniemożliwia sprawcom uniknięcia odpowiedzialności karnej w drodze
ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości.
Sekcję 3. niniejszego tomu rozpoczyna artykuł autorstwa Natalii Reznikovej, w którym autorka analizuje strukturalną zależność jako determinantę międzynarodowej asymetrii rozwoju oraz omawia warunki wzrostu gospodarczego
rozwijających się państw.
Bohdan Lapchuk analizuje „nieoficjalną dolaryzację” w państwach postsowieckich jako osobliwość rozwoju współczesnego środowiska międzynarodowego, zwłaszcza w państwach takich jak Białoruś, Armenia, Gruzja, Kazachstan,
Mołdowa, Rosja oraz Ukraina. W swoim artykule autor poddaje analizie wysoki
poziom „nieoficjalnej dolaryzacji” we wszystkich zaznaczonych państwach oraz
jego wpływ na ich rozwój.
Oleksandra Kordonska omawiając funkcjonowanie gospodarki światowej,
w swoim artykule wyróżnia znaczenie konkurencyjności międzynarodowej. Autorka także poddaje analizie liczne podejścia, które wykorzystywano w celu wyjaśnienia tego terminu wśród różnych naukowców oraz instytucji międzynarodowych. Autorka koncentruje uwagę na analizie czynników wyznaczających pozycje
oraz zdolność konkurencyjną tego czy innego państwa. W swoich badaniach nad
konkurencyjnością autorka korzysta z rankingów międzynarodowych, które jawią się wskaźnikiem rozwoju gospodarczego państwa.
Joanna Żurman w swoim artykule przedstawia różnorodność definicji innowacji i akcentuje różnice między innowacjami a innowacyjnością oraz zdolnościami innowacyjnymi. Autorka prezentuje źródła innowacji w gospodarce rynkowej oraz skupia się na istocie innowacji w przedsiębiorstwach. Przedstawia
powiązania w gospodarce światowej oraz jak innowacje mogą wpływać na
środowisko międzynarodowe.
Halina Rak w swoim artykule wyświetla szczegóły wykorzystania zasobów finansowych w procesie realizacji umowy energetyczno-serwisowej, która należy do instytucji budżetowej. Autorka porównuje wydatki kasowe oraz
faktyczne instytucji budżetowej, które są przeznaczone na opłatę usług kampanii energetyczno-serwisowej.
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Agnieszka Wicha omawia zjawisko konkurencji i jego znaczenie dla rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Autorka próbuje wskazać rolę konkurencji
w polityce gospodarczej UE oraz wymienia główne instrumenty ochrony konkurencji na rynku wewnętrznym UE.
Dariusz Nowakowski i Joanna Żurman w swoim artykule zwracają uwagę
na postawy pracowników przejawiane wobec dokonywania okresowych ocen
pracowników. Autorzy skupiają się na znaczeniu oceny pracowników dla funkcjonowania organizacji oraz prezentują z jakimi obszarami polityki personalnej
powinna być ona powiązana, zwłaszcza kiedy korzysta się z określonego rodzaju
oceny oraz jakie zasady musi spełniać system ocen pracowniczych żeby być
efektywnym. W artykule zawarto również krótką charakterystykę najczęściej wykorzystywanych technik oceniania i przedstawiono wnioski płynące z badań.
Anna Hnatów i Joanna Poprawska w swoim artykule przedstawiają problematykę transgranicznego opodatkowania należności licencyjnych. W artykule
ukazane zostały wątpliwości definicyjne, a także spory wokół stosowania tej
instytucji w polskim i międzynarodowym prawie podatkowym.
Dominika Byrska i Aleksandra Borowska w swoim artykule prezentują cechy charakteryzujące raje podatkowe. W artykule przedstawiono motywy powstawania tzw. oaz podatkowych. W artykule omówiono także czynniki decydujące
o atrakcyjności rajów podatkowych oraz konsekwencje ich istnienia dla światowych rynków finansowych. Artykuł zawiera także rys historyczny powstania rajów podatkowych oraz geograficzną analizę ich lokalizacji.
Tomasz Olejnik w swoim artykule analizuje zjawisko międzynarodowego
unikania i uchylania się od opodatkowania. Rozwój, integracja rynków, a także
liberalizacja handlu spowodowały szereg problemów związanych z tymi zjawiskami. Celem artykułu jest wyjaśnienie pojęć unikania i uchylania się od opodatkowania a także zaprezentowanie metody przeciwdziałania tym zjawiskom.
Prezentowana publikacja obejmuje wybrane aspekty związane z transformacją środowiska międzynarodowego. Złożoność aspektów badawczych
determinuje do kontynuacji rozważań podjętych w poprzednich tomach, a także
wskazania nowych obszarów z zakresu tytułowej problematyki.
Zespół Redakcyjny
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SEKCJA I
POLITYCZNA KANWA
TRANSFORMACJI
ŚRODOWISKA
MIĘDZYNARODOWEGO

Sławomir DRELICH1

AXIOLOGICAL TURN IN CONTEMPORARY EUROPE
AND ITS POLITICAL IMPLICATIONS
The success of the European project
The beginning of the 21st century was a great hope for the Europeans
and everything indicated that all the hopes of European nations would be fulfilled. The success of the European project was very obvious. Representatives of
European political elites, as well as the world of big business, agreed that the
European Union passed the exam. Other European states sought closer cooperation with the European Union countries or directly negotiated membership in
European structures. Following the Maastricht Treaty (Treaty on European
Union, Fr. Traité sur l’Union européenne, initialled on December 7, 1992, signed on February 7, 1992, entered into force on November 1, 1993), several enlargements of the European Union took place 2. In 1995, Austria, Sweden and
Finland joined the organisation; in 2004: Lithuania, Latvia, Estonia, Poland,
Czech Republic, Slovakia, Hungary, Slovenia, Cyprus and Malta; in 2007: Bulgaria and Romania; in 2013: Croatia3. The European Union has grown from the
founding twelve members to twenty-eight that are extremely diverse in economic, social, cultural and religious terms. The candidate status is currently held
by: Albania, Montenegro, Macedonia, Serbia and Turkey. The last two decades
have shown the success of the European project and its impact on the international environment, particularly on Europe itself. The European Unions’ economic conditions have been shaped by the three regional communities formed in
the 1950s, namely the European Coal and Steel Community, the European
Economic Community and the European Atomic Energy Community. The
creation of a single market based on four freedoms (freedom of movement of
persons, free movement of goods, freedom of movement of services, free movement of capital) has become a driving force for the development of European
economies. The embodiment of such an economic integration process was to be
the creation of an economic and monetary union with one common European
currency -the euro4. The economic and monetary union was to become an
„internally complementary, coherent and qualitatively transformed, new economic structure of the whole area” 5.
PhD Sławomir Drelich, Nicolaus Copernicus University in Toruń / dr Sławomir Drelich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, s.drelich@wp.pl
2 J. Kukułka, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945-2000, Warsaw 2001,
p. 520-528.
3 J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej, Warsaw 2014, p. 10-20; Z. Mach, M. Natanek, Historyczny wymiar integracji europejskiej, [in:] K.A. Wojtaszczyk (ed.), Integracja europejska, Warsaw 2011, p. 47-62.
4 See. M. Rewizorski, Unia gospodarczo-walutowa: geneza, ewolucja, perspektywy rozwoju,
„Rocznik Integracji Europejskiej” 2012, no 6, p. 233-234.
5 A.B. Kisiel-Łowczyc, Współczesna gospodarka światowa, Gdańsk 1999, p. 193-194.
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Initial economic success became an essential element in building a kind
of axiological community within the structure of the European Union. This can
be seen at the legal and institutional level, as well as in human rights treaties of
the community, the cornerstone of which being The Charter of Fundamental
Rights of the European Union (Fr. Charte des droits fondamentaux de l’Union
Européenne, signed on December 7, 2000 and December 12, 2007, entered into
force with the Lisbon Treaty on December 1, 2009). In the context of the adoption of The Charter of Fundamental Rights, it was pointed out repeatedly that
we were dealing with the opening of a new area that is part of the process of
European integration, ie „communitarisation”. Marek Piechowiak, the former
Polish Ombudsman for Children, stressed that „taking up the issue of values is
already a certain event; an event which was consciously aimed at” 6. The Preamble to The Charter of Fundamental Rights stressed that the European nations
that had proclaimed it „are determined to share a peaceful future based on
common values” and that the European Union „is built on indivisible universal
values of human dignity, freedom, equality and solidarity”. It also emphasised
that „the Union contributes to the protection and development of these common
values while respecting the diversity of cultures and traditions of the peoples of
Europe”7. The issue of ethics and values was recognized by the institutions of
the European Union even before the adoption of the Charter. After all, the socalled Copenhagen criteria, adopted in 1993 by the European Council, are already a manifestation of the specific axiological turn of European integration.
These criteria cover the conditions that the would-be members of the European
Union must fulfil. In addition to economic factors, they also include: the need
to respect human rights, respect for minority rights, respect for the rule of law,
and the existence of stable democratic institutions 8. The integration of the axiological area could also be seen as another success of the European project at the
turn of the 20th and 21st centuries. The turn to the axiological sphere could give the impression that the process of European integration is inevitably gaining
momentum and is heading towards a specific federation of Member States.
Symptom one: the fall of the idea of the European Constitution
It seemed as though the common success of the European project could
not be threatened. Meanwhile, from the beginning of the 21st century symptoms began to appear, indicating that the future of the European Union is not as
sure as it might seem. The first symptom was undoubtedly the collapse of the
idea of the European constitution. The Treaty establishing a Constitution for
Europe (Fr. Traité établissant une Constitution pour l’Europe; signed on October 29, 2004) was rejected by referendums in France (May 29, 2005) and in the
M. Piechowiak, Aksjologiczne podstawy Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, „Studia
Prawnicze” 2003, vol. 1(155), p. 29.
7 Charter of Fundamental Rights of the European Union, document published in Official Journal
C of the European Union, https://goo.gl/eBwJCE, [25.03.2017].
8 J. Barcz, Instytucjonalne uwarunkowania strategii rozszerzenia Unii Europejskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, vol. 2, p. 87.
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Netherlands (June 1, 2005), so the idea had to be given up. Many Europeanists
interpreted that event as a manifestation of distrust and dissatisfaction with the
acceleration and deepening of European integration. This, however, was
already evident at the very discussion on the project developed by the European
Convention. Paradoxically, the most controversial issue was not the discussion
on areas of political integration or institutional change within the European
Union itself, but the one around the preamble and potential invocatio Dei,
which should – or should not – be found in it. In the initial version of the Treaty, plans were made to refer to the traditions of ancient Greece and Rome and to
the legacy of the French Revolution, without mentioning any reference to European Christianity. The compromise version pointing at the awareness of the
„spiritual-religious and moral heritage” of Europe9 raised opposition not only in
the Christian church community, but was also widely criticized in such countries as Poland, Ireland, Spain, Portugal and Hungary. The accusation of ahistoricity for the preamble of the so-called European constitution seemed legitimate
if it was realized that it mentioned, among other things, the European Court of
Human Rights, the Council of Europe or the European Convention (Convention
for the Future of Europe). It is pointed out that „politicians ran so far into the
future of the EU that they did not notice that the pace was not met by ordinary
people who had a sense of ignorance on the part of the authorities. Their frustration was expressed in the referendum” 10. European societies – first and foremost French and Dutch – expressed their conviction that the pace of deepening
European integration did not necessarily suit them. The European elites, on the
other hand, were not able to fully understand – and to some extent they still are
not – the causes of the scepticism of Europeans towards the promoted model of
integration. Rejection of the so-called European constitution was undoubtedly
a fiasco of „federationists”, who made a drive to transform the European Union
into a political union their idée fixe. Opposition by the French and the Dutch
sounded rather strong, as it eventually buried the constitutional project and forced the European elites to seek solutions that would make the EU institutions
work, but not necessarily the ones deepening integration.
The fall of the so-called European constitution has become the leaven of
what could be called an axiological turn in modern Europe. This phenomenon
should be equated with emerging scepticism of many European nations towards
an integrative project. This expression is reflected in the return to the idea of
the national state and sovereignty, as well as in the perception of the European
Union as a tool primarily and not as a guiding idea towards which all European
nations are unreflectively moving. It seems paradoxical that all the countries in
which ratification of the Treaty Establishing the Constitution for Europe took
place by parliamentary means adopted it almost unanimously. The Lithuanian
Parliament voted 84: 1, Hungarian – 322: 12, Slovenian – 79: 4, Italian – 436: 28,
9

Treaty establishing a Constitution for Europe, document published in Official Journal C of the
European Union, https://goo.gl/anidR9, [25.03.2017].
10 E. Kużelewska, Proces ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, Warsaw
2011, p. 119.
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Greek – 268: 17, Slovak – 116: 27, Bulgarian – 231: 1, Romanian – 434: 0,
Austrian – 182: 1, German – 569: 23, Latvian – 71: 5, Maltese – 65: 0, Estonian –
73: 1. The most „Euro-sceptic” voting was conducted by the Cypriot Parliament – 30:19 and the Finnish Parliament – 125: 39, but in both the countries the
ratification process was successful11. It is interesting to note that out of the four
countries where the ratification took place by means of a national referendum
two rejected the treaty and two accepted it. Only in Spain, the result of the referendum was a clear victory for the proponents of deepening integration, as more than 76 % of voters voted for, and only 17 % against the treaty. However, it
should be remembered that the turnout in the Spanish referendum amounted to
only 42 % of the eligible voters. In Luxembourg, the supporters of the treaty
constituted more than 56 % of voters, and opponents – over 43 %. It is difficult
to see this as a success for European integration, as with the 88 % turnout, the
majority of enthusiasts of the treaty over the opponents was barely 13 percentage points12. Anna Konarzewska argues that the rejection of the Constitution
for Europe has spawned a „crisis in the development of European integration”13. This crisis seems to be of more importance because the analysis of the
ratification process demonstrates that national parliaments showed a more
favourable attitude to the idea of a European constitution than the societies of
the Member States. This is an indispensable proof that the European elites –
both those representing the member states as well as the representatives of the
EU institutions – are more likely to deepen European integration than the Europeans themselves.
It is difficult to settle the causes of such a phenomenon in this place. The
treaty was controversial because „some people thought it was too liberal. Others
pointed out to its over-centralisation of power at transnational level” 14. The discussion around the treaty did not necessarily always refer to its specific
provisions: more often – to symbolic or axiological issues, and to the perception of the process of European integration by the peoples of Europe. Some
academics and commentators pointed out that in the face of the failure of the
referendums in France and the Netherlands, „there is a legitimate question about the need for citizens to express their views on the ratification of the European Treaty in a referendum. Common voting is often characterized by voters
submitting to demagogues and simply not knowing or understanding the content of the document”15. However, such conviction appears to come from the
paternalistic belief of the „meritocrats” that asking the society for opinion should be avoided when there is no certainty that their decisions will be based on
the knowledge of the voted content. This attitude, however, undermines the

A. Konarzewska, Przyszłość Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2007, no 3/4, p. 52-57.
12 E. Kużelewska, op. cit., p. 32-37. See also: M. Czaplicki, Ratyfikacja traktatu konstytucyjnego
w państwach Unii Europejskiej, Warsaw 2005.
13 A. Konarzewska, op. cit., p. 35.
14 Ibidem, p. 35.
15 E. Kużelewska, op. cit., p. 216.
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very essence of democracy, and yet there is no greater discussion on the substantive grounds for voting, for example, in the parliamentary elections. The
discussion on the so-called European constitution and its ratification made it
possible for the Eurosceptic milieu to express themselves. They have been less
and less regarded as marginal since then, but still, in most of the European
Union, they are boycotted by the so-called political mainstream. At the same time, groups representing „hard Eurosceptics” and „soft Eurosceptics” could be
distinguished16. During the discussion on the ratification of the European Constitution, there emerged a number of political circles that could be called some
forms of Euro-scepticism. Typically, they demanded ratification of the treaty
by referendum and not by parliamentary procedure. These include: in Belgi
um – Flemish Interest (VB); in the Czech Republic – Party of Democratic Citizens (ODS) and the Communist Party of Silesia and Moravia (KSČM); in
Finland – the Real Finns (PS); in France – the French Communist Party (PCF)
and the National Front (FN); in Germany – the Party of Democratic Socialism
(PDS); in Greece – the Greek Communist Party (KKE) and the Alliance of Leftist Movements and Ecologists (SYN); in the Netherlands – the Socialist Party
(PS) and Pim Fortuyn’s List (LDF); in Poland – Self Defence of the Republic
(SO), League of Polish Families (LPR) and Law and Justice (PiS); in Portugal –
the Portuguese Communist Party (PCP), the Green Party (PEV) and the Leftist
Block (BE); in Slovakia – Communist Party of Slovakia (KSS); in Spain –
United Leftists (IU), Initiative for the Catalan Greens (ICV), Republican
Leftists of Catalonia (CHA), Basque Solidarity (EA) and Nafarroa Bai (NaBai); in Sweden – the Leftist Party (VP) and the Greens (MP); in the United
Kingdom – Conservative Party (CP), Scottish National Party (SNP), Ulster
Unionists (UUP), Democratic Unionist Party (DUP) and Sinn Féin (SF). As it
can be seen, most of them were leftist or radical left-wing groups that are not
against integration as such, but they rather opposed a model of deepening
integration as reflected in the so-called European constitution.
Symptom two: the Greek crisis
The crisis surrounding the ratification of the Treaty establishing the Constitution for Europe revealed the contradictions between various political and
ideological circles and the European states in their perception of the model of
European integration. It raised a discussion on the fundamental values that the
European Union would pursue. Thus it became the leaven of the kind of axiological turn we are currently witnessing. In its second phase, the European Union
was in the midst of a financial crisis which resulted in the disclosure of the
financial and budgetary problems of certain countries forming the economic
and monetary union, the Euro zone. The Eurogroup’s biggest problem became
the so-called „Greek crisis”, which was the result of excessive Greek government’s debt, which ultimately caused Greece’s lack of solvency. In the context
of the Greek crisis, it was revealed that the data provided by the Greek government
16
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to European institutions were repeatedly falsified. In fact, there are legitimate
suspicions that Greece should not have been admitted to the economic and
monetary union at all, as it did not meet the so-called convergence criteria. Revealing this information resulted in an almost immediate downgrade of Greece’s credit rating by all rating agencies, which in turn triggered a knock-on
mechanism that was finalised by the Greek financial market junk bonds17.
According to the report of the Polish Ministry of Finance, „the risk of debt
spiral required immediate development of a response to the situation that would
be credible for financial markets. The proposed solutions to the crisis included
the exclusion of Greece from the euro area, the consent to Greece’s bankruptcy
and granting financial aid”18. The last solution was adopted, the biggest advocates of which were the governments of Germany and France, whose greatest
interest was to restore Greece’s credibility and ability to repay its debts. The
Greek crisis was a kind of ordeal for solidarity that the European Union member states of the Economic and Monetary Union had faced. Granting Greece
loans required solidarity from all the countries of the „Euro Zone”, including
those de iure less prosperous than Greece, such as Slovakia.
The Greek crisis also made the European Union aware that membership
in the Euro Zone brings both positive and negative effects. It is true that the
probability that the countries belonging to the Euro Zone will help financially
the country affected by the economic crisis is increased – all the remaining
members of the economic and monetary union will try not to be influenced by
the problems. On the other hand, economic dependence of Greece, whose budget and economic policies were almost imposed by the key players in the Euro
Zone, namely Germany and France, became strikingly tangible. Something that
until then had been a theory and a guess became a fact. The Greek crisis revealed that the sovereignty of countries belonging to the economic and monetary
union was strictly limited to political issues. Countries of the Euro Zone will
have to become more similar economically, but also fiscally – as a proposal to
broaden integration into the tax area emerged (the idea of the so-called fiscal
union). Krzysztof Rojowski emphasises that „as a result of the crisis, Athens
cannot lead a sovereign internal policy, as it is external EU bodies that constitute a decision-making organ in proposing changes to national law. Of course,
they are discussed and negotiated in long-term processes preceding acceptance,
but the procedure itself is unique and unprecedented”19. Jadwiga Staniszkis points out that „the global crisis has, however, contributed to the corrosion of this
subtle method of dealing with complexity, network and integration. The Eurogroup, closing in its own, more homogeneous space, that is the fiscal union,
reduced experimentation with varying intensity of norms and different means
Kryzys grecki – geneza i konsekwencje, a supplemental document for the strategic frames of the
National Plan of Introducing the Euro, Ministry of Finance – Office of the Government Plenipotentiary for Introduction of the Euro by the Republic of Poland, Warsaw 2010, p. 15.
18 Ibidem, p. 18.
19 K. Rojowski, Kryzys finansowy w Grecji – przyczyny, obecna sytuacja i skutki, „Analiza UniaEuropejska.org” 2015, no 1(18), p. 10.
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of legal presence”20. The Three (European Commission, European Central
Bank, International Monetary Fund) – overseeing the implementation of the
Greek obligations of the savings and financial plan – gained a real push for this
European state. Countries that also encountered economic and financial problems, such as Italy, Spain, Portugal and Ireland, obtained a clear signal that
their membership in the economic and monetary union requires them to comply
with specific guidelines not only for economic, budgetary or fiscal policy, but
also for social policy. The awareness of the limited influence of national states
on these areas is increasing not only among political elites but also in societies
of the European states. This often leads to dissatisfaction, protests or aversion
to the omnipotence of the institutions of the European Union or, in particular,
the economic and monetary union. Jadwiga Staniszkis asks whether due to this
all, „there will be escape to narrower communities, where everyone will have
similar values and the community will take away our responsibility” 21. Increasing awareness of the reduced influence of the European Union Member States
on certain areas of economy or social life may result in a retreat from the hitherto high confidence in the idea of European integration. This is undoubtedly
another manifestation of the axiological turning point in modern Europe. It may
end up in mass support for strengthening the institution of the national state
against the advantages of the European integration process.
Symptom three: the refugee crisis
The refugee crisis became the third symptom of a peculiar axiological
turn in relations between the EU countries. It led to disputes between countries
experiencing varying degrees of crisis and differently looking at the ways and
means of its solution. The parties to the dispute, however, are not only the Member States, but also the institutions of the European Union, which took the
first step in resolving the crisis at the community level. This, of course, was due
to the limited capabilities of solving the problem by individual countries affected tangibly by the refugee crisis, as the problem is broad and unambiguously
going beyond a single state. The origins of significant migration movements
can be seen already in 2013, but the culmination of the crisis took place in 2014
and 2015. The Pew Research Center and Eurostat data show that in 2016 about
1,325,000 migrants reached Europe. It is worth remembering that in 2010 it was
less than 250 thousand. This number steadily increased after the outbreak of
civil war in Syria in 2011, and more than doubled between 2014 and 2015 22. In
2016 there were also about 1,300,000 applications for asylum in the European
Union countries23. The largest number of asylum applications in 2016 was
registered in Germany (over 722,000) and Italy (over 121,000). The least of
J. Staniszkis, Zawładnąć! Zarys procesualnej teorii władzy, Warsaw 2012, p. 105-106.
J. Staniszkis, Antropologia władzy. Między Traktatem Lizbońskim a kryzysem, Warsaw 2009,
p. 58.
22 P. Connor, Number of Refugees to Europe Surges to Record 1,3 Million in 2015, Pew Research
Center 2016.
23 Asylum Quarterly Report, Eurostat, [15.03.2017].
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them was registered in countries such as Slovakia (100 applications), Estonia
(150), Latvia (345) and Lithuania (410) 24. The largest ethnic group among
migrants, who have arrived to Europe, for the past three years, are Syrians. The
data of the United Nations High Commissioner for Refugees (2016) show that
they accounted for 48 % of all newcomers to Europe. Other ethnic groups include: Afghans – 28 %, Iraqis – 9 % and Eritreans – 4 %25. The data show that
migrants choose one of the two routes to Europe: the first – the Italian, the
other – the Balkan. In the case of the Italian route, a large proportion of the
refugees who arrive here remain in Italy, while in the case of the other route
Greece is only a gate to other destinations, primarily to Germany. The countries
most affected by the refugee crisis, Greece and Italy, demanded that the European Commission take action to force solidarity in the rest of the European
Union and take on some of the responsibility for Middle East and African arrivals. The first instrument to assist Greece and Italy was to relocate, ie to impose
on the European Union the obligatory amounts of migrants they should accept.
Another action was to sign a contract with Turkey to seal the Turkish borders,
thereby reducing the number of refugees reaching Europe via the Balkan route.
None of the European Union countries denied the need to help Italy and
Greece deal with the problems of thousands of refugees from the Middle East
and Africa reaching their borders. However, the idea of the obligatory relocation mechanism, in itself, raised quite wide controversy. In August 2015 it was
planned that 120,000 migrants residing in Italy, Greece and Hungary would be
relocated, and in the next two years the number of relocated people was to
reach about 160 thousand. The data from the European Commission, however,
showed that by February 2016 only 279 people had been relocated from Italy
and 202 from Greece26. A contract with Turkey became more effective. As
a result, within a year after its signing, the number of migrants who got to
Greece from Turkey was reduced to about 250,000. The agreement, however,
cost the European Union 3 billion euros, which had to be transferred to Turkey
to deal with the refugee crisis27. Apart from those activities, the European
Union is also carrying out permanent actions, such as the provision of humanitarian and development aid to non-European countries: Turkey, Jordan, Lebanon
and Iraq. For the years 2016-2018 the European Union countries have secured
about 6 billion euros. It was also necessary to intensify the rescue efforts in the
Mediterranean Sea and to seal the external borders of the Union. Since June
2016, a new European Border and Coast Guard have been dealing with the security and protection of the external borders of the European Union. At the
same time, Europol launched the European Migrants Smuggling Centre, whose
main task is to break up criminal organisations trafficking immigrants 28. The
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allocation of funds for the protection of the external borders and the fight
against organised crime in the areas near the southern borders of the European
Union was not particularly controversial, and all the Member States complied
with the recommendations and decisions of the European Commission.
The difference between the European Union Member States’ positions is
therefore, first of all, about the relocation mechanisms. To the greatest extent,
the opposition to the compulsory amounts of refugees accepted by the states
was reported by the Visegrad Group countries. Radosław Grodzki, an expert of
the Polish Institute for Western Affairs, writes that „the Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary consistently reject the refugee resettlement mechanism based on mandatory quota and insist on sealing the EU’s external borders.
A clear separation of the Visegrad Four from the other EU members became
visible after the meeting of Interior Ministers on September 13, 2015 in Brussels. The Czech Republic and Slovakia, supported by Poland and Hungary, demanded that the final document of the meeting ensure the division of refugees
would be based on voluntary declarations”29. The position of the Visegrad Group countries was also supported by Romania. The attitude of the V4 countries
was widely criticised by representatives of the European institutions and politicians of some Western European countries. There were also threats and warnings that these countries would not be able to count on the solidarity of the
European Union and its members, should they be themselves in a situation requiring such solidarity. The refugee crisis revealed another factor that contributed to the kind of axiological turn that can be witnessed in Europe nowadays. It
is about different perception and defining fundamental values for the European
Union. The European Solidarity, as highlighted in the Charter of Fundamental
Rights, referred to in the Treaty of Lisbon and a number of other European documents, was to be an absolute and superior principle, an axiom of European
cooperation, but it seems to be a utopia, as every country defines it through the
prism of its interests and needs. The attitude of Greece, Italy or Germany, together with the demand for submission to the relocation mechanism by all EU
countries, seems fully justified. It results from the enormous financial burden
that these countries face due to the inflow of thousands of people and social
problems that emerge in the settlements of immigrants from the Middle East
and Africa. The countries of the Visegrad Group are equally concerned with their
own interest – ethnically, culturally and religiously homogenous, unfamiliar
with the multiculturalism of Western European countries. However, at the same
time, Central European countries have been demanding energy solidarity from
Western European countries for years, and expect a greater understanding of
the relations between Poland, Lithuania, Latvia and Estonia with their Russian
neighbours. Also, expecting European solidarity in the perception of the Ukrainian problem was only a pipe dream. As you can see, the most important values
of the European Union are defined by each Member State in relation to the
R. Grodzki, Grupa Wyszehradzka i kryzys uchodźczy: solidarnie przeciw solidarności europejskiej?, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” 2015, Exclusive series: „Uchodźcy w Europie”,
no 203, p. 2.
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national interests of that particular state. The axiological turn is a systematic
process of realising that the interests of nations have not been overcome by
participating in the process of European integration.
Political consequences of the axiological turn – conclusion
We are currently witnessing the third step towards the axiological turning
point in modern Europe or more specifically in the EU Member States. The
first step should be identified with the fiasco of the draft of the Constitution for
Europe, which was rejected by the French and Dutch referendums, and in many
European societies, it was a matter of controversy. The second step was the
Greek crisis, which made the Member States of the European Union aware of
how a deep interference in the functioning of national states could result in a financial crisis that would affect at least one of them. The third step is happening
in front of our eyes – the refugee crisis clearly shows that European values are
defined each time by the Member States, and the most important instrument for
defining them is the national interest. The axiological turn in modern Europe
should be understood as a systematic realisation by societies, peoples, and probably the political elites that the rapid transformation of the European Union
into a political union based on a shared value catalogue is not possible. Leszek
Moczulski argues that „the thesis often proclaimed by political scientists that
the system of early nation states at the beginning of our Europe had completely
disintegrated over the next five centuries and was replaced by a complex mixture of hierarchies and (one and a half thousand different) territories, is not true,
and is even exaggerated about the area of Germany. In most parts of Europe,
national states have survived”30. Federalisation of the European Union will not
be possible in the years to come, since it was not even possible to accept the
Treaty Establishing the Constitution for Europe unanimously. The European
Union, which is an organization of twenty-eight different states, is not only a cultural-ethnic and religious mosaic but also a mosaic of interests. Undoubtedly,
all Europeans have the same roots, including: Greek philosophy, Roman law
traditions, Christian values, the ideas of French enlightenment and classical liberalism. However, the common European axiology would have to be extremely abstract to be accepted by all the societies of the European Union. It must be
remembered that such a general and abstract European axiology would have no
practical reference and would certainly not help in resolving disputes between
states or eliminating contradictions between them. Therefore, attempts to define
it in any European treaty or constitution seem to be pointless.
The axiological turn that we are witnessing is the European Unions’ elites and the society becoming aware that there are still differences in opinions
and interests within the community, all the more so in the ethical, moral or fundamental values. The decision of the United Kingdom to leave the European
Union can be seen as one of the effects of such an axiological turn. The British
made a strictly axiological decision: they placed the specific interests of their
30
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own country over the European interest. There is no place here to discuss whether the decision of the Brits will bring them more benefit. It will be paradoxically more beneficial for the European Union as a community when the United Kingdom suffers from a number of negative consequences of its departure
from the European structures. The success and prosperity of the United Kingdom after Brexit may increase other countries’ belief that functioning outside
the European Union is possible. If the European elites do not understand the
meaning of the axiological turn they are witnessing, and, in spite of their particular national interests and the attachment of certain nations to their own sovereignty, they will thoughtlessly implement processes that deepen integration,
then the European Union will be at risk. Jadwiga Staniszkis warns that „at
present, power becomes ever more invisible, as it omits common perception or
is reduced to dictation of form. An example could be [...] structural violence,
discretely imposing a rationality of scale broader than its own and a different
development phase on a given country”31. European elites have adopted the
strategy of „form dictation” and „structural violence”, forgetting the specificities of the countries that recently joined this community. Financial-aid blackmail as a tool for enforcing solidarity in the sense that the representatives of the
European bureaucracy have accepted is by no means the most appropriate way
to persuade the entire community to adopt solidarity in this version. The axiological turn in modern Europe has just begun – the increasing strength of Eurosceptic, xenophobic and populist groups will undoubtedly speed up this process.
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Ewelina WOJCIECHOWSKA1

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
A PROCESY DEMOKRATYZACJI
Istotne znaczenie w kontekście demokratycznego rozwoju państw, w szczególności Europy Centralnej i Wschodniej, ma zwrócenie się tych państw do
zachodnioeuropejskiego modelu relacji pomiędzy państwami a społeczeństwami.
Chodzi przede wszystkim o unikalny fenomen jak „społeczeństwo obywatelskie”.
Jego udane funkcjonowanie wywiera istotny wpływ na przebieg i dynamikę procesów demokratyzacji. Obecnie istnieją różne definicje pojęcia „społeczeństwo
obywatelskie”. Proponuje się rozumieć to pojęcie w artykule jako rozwidlony całokształt społecznych instytucji, praktyk i wartości, co włącza kompleks głównych
charakterystyk i parametrów życia społecznego, które jest oddzielone od państwa
i samoorganizujące się.
Społeczeństwo obywatelskie jest strukturą skomplikowaną, w skład której
wchodzą:
1) Instytucje społeczne (organizacje pozarządowe, związki zawodowe, niezależne media, opinia publiczna).
2) Praktyki społeczne (społeczna aktywność obywatelska, ruchy społeczne,
grupy inicjatywne).
3) Społeczne normy i wzory (gwarantowanie praw i wolności człowieka
i obywatela, pluralizm, tolerancja, społeczna solidarność i wzajemne zaufanie)2.
Jak podkreśla amerykański socjolog Edward Shils, „społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo cechujące się w dużym stopniu podzielaną, zbiorową
samoświadomością – poznawczą i normatywną. Społeczeństwo obywatelskie to
społeczeństwo, w którym rola obywatelskiej samoświadomości zbiorowej jest
znaczna. Stanowi ono publiczną sferę i jest wytworem prywatnych i rządowych
instytucji. [...] Zbiorową samoświadomość całego społeczeństwa charakteryzuje zainteresowanie wspólnym dobrem. Obywatelskość to swoisty światopogląd
i dyspozycja społeczeństwa obywatelskiego, wywodząca się z uczestnictwa jednostek w jego zbiorowej samoświadomości. [...] Obywatelskość to akceptacja
zobowiązania do działania (przynajmniej w pewnym zakresie) na rzecz wspólnego dobra, w momencie podejmowania decyzji tyczących sprzecznych interesów
czy ideałów. Nakazuje ona branie pod uwagę konsekwencji poszczególnych
działań dla dobra wspólnego czy społeczeństwa jako całości. Upowszechnienie
postawy obywatelskiej pozwala zachować równowagę między różnymi, rywalizującymi i sprzecznymi elementami społeczeństwa. Zachowanie tej równowagi
mgr Ewelina Wojciechowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
ewelinawojciechowska@hotmail.com
2 В. Степаненко, Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: інститути, практики, цінності, [w:] В. Ворона (red.), Українське суспільство: 10 років незалежності, IС НАН
України, Київ 2001, s. 173.
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sprawia, że całe społeczeństwo może nadal funkcjonować jako społeczeństwo,
a nie tylko jako produkt uboczny rywalizacji i konfliktów poszczególnych jego
części”3.
Społeczeństwo obywatelskie może być również określane jako pewien
podsystem sfery społecznej życia publicznego, która charakteryzuje się rozbudowaną siecią dobrowolnych stowarzyszeń, które są zdominowane przez wartości
obywatelskie i dialog oparty na zaufaniu i tolerancji. W tym sensie jednym z najważniejszych pojęć jest szeroko rozumiana kategoria naukowa „kapitał społeczny”. Pojemną definicję tego terminu proponuje rosyjski badacz Leonid Polishchuk. Jego zdaniem kapitałem społecznym nazywamy zdolność społeczeństwa
do samoorganizacji i kolektywnych działań. Właśnie ta zdolność do wspólnych
poczynań – bez przymusu z zewnątrz – nazywa się kapitałem społecznym. Przejawia się ona na dwóch poziomach funkcjonowania: strukturalnym (instytucje
społeczne, asocjacje i reguły) i kognitywnym (zaufanie, wzajemne stosunki, wartości i sposoby zachowania)4.
W celu lepszego zrozumienia roli społeczeństwa obywatelskiego należy
spojrzeć na różne badania w zakresie procesów demokratyzacji. Z punktu widzenia zagadnienia konsolidacji demokratycznej, badacze Juan J. Linz i Alfred Stepan5 wydzielili pięć uzupełniających się i współdziałających ze sobą wymiarów
tego zjawiska:
- społeczeństwo obywatelskie,
- społeczeństwo politycznie,
- społeczeństwo ekonomicznie,
- rządy prawa,
- państwowa biurokracja.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że ostatnie dwa wymiary bazują na legalnych, racjonalnych instytucjach i organizacyjnych zasadach, które stanowią podstawę każdego współczesnego demokratycznego modelu. W przeciwieństwie do
nich, polityczne, ekonomiczne i obywatelskie społeczeństwa składają się z konkretnych grup ludzi i organizacji, co wyznacza istotny charakter tego systemu.
Współzależność między tymi trzema typami społeczeństwa nie jest prosta. Ekonomiczne społeczeństwo dotyka ogromnej ilości organizacji biznesowych, mających na celu otrzymanie dochodu. Sfera polityczna składa się z elity politycznej
i współdziałań konkurencyjnych w celu otrzymywania większego udziału we
władzy. Społeczeństwo obywatelskie dotyka zakresu organizacji, grup i asocjacji, formalnie stworzonych, obronionych prawem z niezależnymi kierowniczymi
organami i dobrowolnym członkostwem. Różnice pomiędzy społeczeństwem
obywatelskim a ekonomicznym i politycznym są analogiczne do różnic między

E. Shils, Co to jest społeczeństwo obywatelskie, [w:] K. Michalski (red.), Europa i społeczeństwo
obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, Kraków 1994, s. 10-12.
4 Н. Вуколов, „Бондинг” и „бриджинг” социального капитала, http://www.hse.ru/news/recent/
27404804.html, [dostęp: 01.09.2016].
5 J.J. Linz, A. Stepan, Problem of democratic and consolidation: Southern Europe, South America,
and post-Communist Europe, http://polisci2.ucsd.edu/democracy/documents/LinzandStepan-Transi
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elitą a masą. W społeczeństwie obywatelskim poszczególni członkowie mogą
sprzyjać albo przeszkadzać przemianom – samodzielnie, albo za pomocą swoich
organizacji.
W społeczeństwach ekonomicznych i politycznych, z punktu widzenia Juana J. Linz i Alfreda Stepana, indywidualni przedstawiciele elit wciąż mają narzędzia kontroli nad gospodarką i polityką. Innymi słowy, te dwa społeczeństwa
formują się przeważnie z elitarnych aktorów i instytucji, mających na celu otrzymanie władzy czy zysku, podczas gdy społeczeństwo obywatelskie jest zakresem
działań „przeciętnych” obywateli, którzy chcą połączyć się i brać udział w działalności odpowiednich asocjacji na podstawie swoich interesów i potrzeb. W przeciwieństwie do organizacji społeczeństwa ekonomicznego albo politycznego,
organizacje społeczeństwa obywatelskiego chociaż obiektywnie potrzebują finansowych zasobów i mogą dążyć do wywierania politycznego wpływu, również nie
mają przed sobą celu zdobycia władzy czy dochodu. Jednocześnie nie zważając
na wskazane różnice między tymi typami, nie jest łatwe przeprowadzenie wyraźnej granicy między nimi, ponieważ one często nakładają się na siebie i mogą
płynnie przechodzić z jednego typu do drugiego6.
Amerykański politolog Larry Diamond nawiązuje do całego szeregu sposobów, za pomocą których społeczeństwo obywatelskie może pozytywnie wpływać na procesy konsolidacji demokratycznej. Według badacza, do tych sposobów trzeba zaliczyć: kontrola i ograniczenie władzy państwowej, stymulacja
politycznego uczestnictwa, rozwój demokratycznej kultury tolerancji i kompromisu, stworzenie dodatkowych kanałów artykulacji i reprezentacji interesów, dobór
i edukowanie nowych liderów politycznych, poprawa funkcjonowania instytucji
demokratycznych, wsparcie reform ekonomicznych, szerokie i pełne informowanie obywateli i inne. Larry Diamond podkreśla, że nawet silne społeczeństwo
obywatelskie nie jest w stanie samodzielnie zamienić instytucji politycznych
i prawnych, bez których niemożliwe jest funkcjonowanie systemu demokratycznego. Jednocześnie, dochodzi on do wniosku, że po ustanowieniu podstawowych
instytucji, społeczeństwo obywatelskie może ostrzegać przed możliwymi „awariami” i przyczyniać się do poprawy efektywności ich pracy7.
Należy zaznaczyć, że nie wszyscy badacze dostrzegają wzajemny związek
między rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i jego wpływem na pomyślność
procesów demokratyzacji. Należy zadać pytanie na ile wpływ społeczeństwa
obywatelskiego może być zestawiony ze znacznością takich czynników jak, na
przykład, poziom rozwoju ekonomicznego.
Badaczy, którzy potwierdzają pozytywny wpływ społeczeństwa obywatelskiego na procesy demokratyzacji można podzielić względnie na dwie duże
grupy: pierwsza z nich jest reprezentowana przez badania amerykańskiego politologa Roberta D. Putnama, który w swoich pracach „Making Democracy Work:
Civic Traditions in Modern Italy” oraz „Bowling Alone” podkreśla pozytywny
А.Ю. Гащенко, Эволюция концепции международного гражданского общества в XX веке,
http://spbu.ru/disser2/disser/Gashenko.Dissert.pdf, [dostęp: 22.09.2016].
7 L. Diamond, Is the Third Wave Over?, http://www.u.arizona.edu/~zshipley/pol437/docs/Diamo
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wpływ, jakie społeczeństwo obywatelskie wywiera na konkretnych obywateli jak
i w szczególności na ogólne procesy demokratyzacji. Amerykański uczony podaje cały szereg sposobów, za pomocą których społeczeństwo obywatelskie może
pełnić pozytywną rolę8.
Robert D. Putnam i jego naśladowcy aktywnie wykorzystują kategorię
„kapitału społecznego” który, ich zdaniem, dobroczynnie wpływa na rozwój społeczno-polityczny, odzwierciedlający się w wysokim poziomie politycznego zaangażowania obywateli. Z kolei zmniejszenie zasobów kapitału społecznego może
stworzyć poważny problem dla jakiegokolwiek społeczeństwa. Kapitał społeczny, według badacza, składa się z dwóch ważnych części składowych: z jednej
strony, to społeczne sieci, a z innej – normy społeczne, wartości i poziom wzajemnego zaufania, który powstaje wewnątrz sieci9. To podejście sprzyja lepszemu zrozumieniu dynamiki procesów rozwoju kapitału społecznego (społecznych
sieci) oraz pozwala ocenić rozszerzenie politycznego uczestnictwa (wzrost zaufania) i przemiany efektywności zarządzania państwowego.
Argumenty R. Putnama i innych badaczy kapitału społecznego polegały na
tym, że instytucje społeczeństwa obywatelskiego są swoistymi „szkołami demokracji”. Innymi słowy, istnienie rozmaitych autonomicznych organizacji daje
obywatelom możliwość szerokiego współuczestnictwa, pielęgnując w ten sposób
tak ważne dla demokracji wartości jak: zaufanie, tolerancja, gotowość i umiejętność pójścia na kompromis. Co więcej, doświadczenie nabyte w podmiotach społeczeństwa obywatelskiego sprzyja lepszemu rozumieniu swojej roli społecznej
i możliwości uczestnictwa w procesach demokratycznych, sprzyjając w ten sposób kształtowaniu rzeczywiście aktywnej postawy obywatelskiej. Im wyższy jest
odsetek obywateli, biorących aktywny udział w działaniach różnych organizacji
pozarządowych, tym społeczeństwo przeważnie lepiej jest przygotowane do
postrzegania i odtworzenia norm charakterystycznych dla demokratycznego uczestnictwa. W ten sposób wzmacniają się instytucje polityczne i zwiększa się ogólna
efektywność funkcjonowania systemu politycznego.
Drugie podejście jest prezentowane przez prace historyków – intuicjonistów (T. Skocpol, M. Fiorina, A. Gutmann)10, którzy stwierdzają, że bezpośredni
wpływ polityczny społeczeństwa obywatelskiego można również stosować w odniesieniu do jednostek. Jak podkreśla A. Gutmann, „bez dostępu do stowarzyszeń, które mogą i chcą wyrażać nasze poglądy i wartości, mamy bardzo ograniczone możliwości, aby być wysłuchanym przez innych ludzi lub mieć wpływ na
proces polityczny, jeśli nie jesteśmy bogaci czy słynni”11. Podobną tezę przytaczał kiedyś Alexis de Tocqueville, według którego, asocjacje jednoczą energię
różnych rozumów i stanowczo nakierowują je do wyraźnie określonego celu12.
8

R.D. Putnam, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, https://goo.gl/R5vJ
WD, [dostęp: 07.02.2016]; Ю.В. Середа, Соціальний капітал в Україні та інших країнах
Европи: легітимність агрегованого конструкту, „Український соціум” 2013, nr 4, s. 83.
9 R.D. Putnam, Making Democracy Work…, op. cit., [dostęp: 07.09.2016].
10 Ю.В. Середа, Соціальний капітал в Україні…, op. cit.
11 A. Gutmann, Freedom of association, http://goo.gl/F0n3b9, [dostęp: 08.12.2016].
12 A. Токвиль, Демократия в Америке, http://grachev62.narod.ru/tokvill/content.html, [dostęp:
08.12.2016].
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Innymi słowy, uczestnictwo w organizacjach zabezpiecza oczywiste korzyści dla
indywiduów i społeczeństwa, dając ludziom możliwość wpływania na ważne dla
ich procesy i dążenia do osiągania kolektywnych celów. To może mieć miejsce
tylko za pomocą organizacji tzw. trzeciego sektora.
Charakteryzując każde z tych podejść ważne jest, aby podkreślić, że jedno
nie przeczy drugiemu. Główna różnica między nimi polega na tym, że w pierwszym przypadku szczególne znaczenie nadaje się wartościom uczestnictwa,
a w drugim – sile mechanizmu instytucjonalnego. Aby lepiej wyjaśnić rolę społeczeństwa obywatelskiego w procesach demokratyzacji warto przytoczyć konkretne empiryczne metody badawcze. W tym zakresie istnieją również dwa główne
podejścia, z których każdy jest oryginalny na swój sposób.
Przedstawiciele pierwszego kierunku zwracają uwagę bezpośrednio na stowarzyszenia i organizacje, analizując informacje o liczbie ich występowania i liczebnym składzie ich członków. Badania z użyciem tego podejścia mieszczą się
w ramach Civicus (Projekt Indeks społeczeństwa obywatelskiego)13 oraz Londyńskiej szkoły gospodarki – rocznika „Globalne społeczeństwo obywatelskie”
z 2001 r.14 To podejście ma jednak kilka znaczących wad. Po pierwsze, bardzo
ciężko standaryzować różne typy organizacji, bowiem ich klasyfikacja często zależy od celu badania. Po drugie, dane zbierane są przypadkowo, bazując na niewyraźnych metodach doboru próby, co wywołuje wątpliwości co do reprezentatywności tych danych. Poza tym, koncentrując się na klasyfikacji NGO w każdym
konkretnym państwie, badacze analizują ilość zarejestrowanych zjednoczeń za
pewien okres czasu, a to niewątpliwie daje pewne pojęcie o tendencjach rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego. Tym samym, dla prawidłowego rozumienia procesów, które się odbywają, ważne są nie tylko wskaźniki liczbowe, ale i jakość
funkcjonowania tych organizacji. Przecież w odniesieniu do państw postsowieckich, istnieje znacząca różnica między rzeczywistą aktywnością społeczną a tą
inspirowaną „z góry” – od państwa – w celu rozwiązania niektórych zadań
politycznych lub symbolicznych.
Przedstawiciele drugiego kierunku proponują badania reprezentatywne jako pewniejsze narzędzie dla analizy społeczeństwa obywatelskiego. Wynika to
z faktu, iż wpływ społeczeństwa obywatelskiego na procesy demokratyzacji nie
należy mierzyć tylko ilością zarejestrowanych NGO. O wiele ważniejsza jest tutaj ich treść – faktyczna inkluzja obywateli do segmentów społeczeństwa obywatelskiego. Wyliczając odsetek respondentów, które są członkami dobrowolnych
stowarzyszeń, takie badania nie tylko dają bardziej wyraźnie przedstawienie o rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ale i służą podstawą dla spełnienia porównawczych badań. Najbardziej skrupulatnymi badaniami takiego typu są miedzy
innymi World Values Survey, oraz European Social Survey. Taki typ badań
wymaga dodatkowego głębokiego kontekstualnego badania modeli i różnic, ale
dzięki temu daje możliwość prowadzić bardziej efektywne badania porównawcze.
Civicus. Alliance for Citizen Participation, http://civicus.org/index.php/en/, [dostęp: 08.12.2016].
Global Civil Society Yearbook, http://www.lse.ac.uk/internationalDevelopment/research/CSHS/
civilSociety/yearBook/yearbookArchive.aspx, [dostęp: 08.12.2016].
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Każde z tych podejść obarczone jest pewnymi wadami, ale ma też swoje
zalety. Efektywność ich stosowania różni się w zależności od typu każdego konkretnego badania. Wskaźniki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego popularnie
wykorzystuje się w wielu wpływowych organizacjach międzynarodowych i instytucjach naukowych. Porównawcze badania stosuje się tam w celu studiowania
ogólnej dynamiki i przebiegu procesu transformacji. Na przykład organizacja
The Freedom House szczegółowo bada poziom rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w dziesiątkach państw. Zaczynając od 2004 r., instytucja ta wykorzystuje tak zwany „ranking demokratycznego rozwoju”, który bazuje się na takich
wskaźnikach jak:
- proces wyborczy,
- społeczeństwo obywatelskie,
- niezależność mediów,
- zarządzanie demokratyczne na państwowym poziomie,
- demokratyczne zarządzanie na poziomie regionalnym,
- system sądowy i niezawisłość sądów,
- korupcja15.
Wszystkie te wskaźniki pomagają ekspertom z Freedom House zmierzyć
i wyznaczyć typ oraz charakter reżimu politycznego w każdym konkretnym
kraju. Te wskaźniki biorą pod uwagę, między innymi, takie czynniki jak: liczba
organizacji pozarządowych, aktywność społeczna w organizacjach pozarządowych, liczba członków organizacji, funkcjonowanie pozarządowych organizacji
antyliberalnych, potencjał finansowy organizacji oraz źródła finansowania, warunki istnienia organizacji i inne.
Potencjał badawczy kategorii „społeczeństwo obywatelskie” aktywnie wykorzystują również eksperci „The Economist Intelligence Unit” edycji „Economist” (Wielka Brytania), które corocznie mierzą indeks demokracji. Ten indeks
potrzebny jest dla wyznaczenia poziomu demokracji w 167 państwach świata,
wykorzystując następujące kryteria: proces wyborczy i pluralizm; funkcjonowanie rządu; polityczne uczestnictwo; kultura polityczna; kultura obywatelska16.
Charakteryzując rolę społeczeństwa obywatelskiego w procesach demokratyzacji bardzo ważne jest rozumienie tego, że specyficzne historyczne modele
społeczeństwa obywatelskiego mają swoje szczególne społeczno-kulturowe i narodowe cechy, które różnie przejawiają się w poszczególnych krajach. Nawet
w przypadku rozwiniętych demokracji, społeczeństwo obywatelskie nie jest utrwalonym modelem, przeciwnie, to proces, wymagający od społeczeństwa
pewnych wysiłków do wsparcia i odtworzenia nowych aktualnych form.
Z kolei, charakterystyczną właściwością społeczeństw, które obrały demokratyczny wektor rozwoju, jest związek tego wyboru z pomyślnością procesów
funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Odmienność tych społeczno-politycznych i kulturalnych kontekstów oraz zadań wyjaśnia, na przykład, dlaczego
15

S. Habdank-Kołaczkowska, Nations in Transit 2014: Eurasia`s Rupture with Democracy, Freedom House, s. 13.
16 Economist Intelligence Unit, http://www.eiu.com/home.aspx, [dostęp: 18.10.2016]; M. Чабанна,
Критерії демократичності функціонування органів державної влади, Київ 2010, s. 131.
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stosunkowo nieliczna warstwa aktywnych i nieobojętnych obywateli w stabilnych demokracjach jest dostateczna dla istnienia społeczeństwa obywatelskiego,
i jednocześnie jest jawnie niedostateczną z punktu widzenia analogicznych procesów w krajach Europy Wschodniej.
Kategoria społeczeństwa obywatelskiego nabywa szczególnej aktualności
w kontekście transformacji postkomunistycznych. Charakterystyczne, negatywne
przejawy społeczno-kulturowego rozwoju takie jak korupcja, klientelizm, polityczna apatia społeczeństwa, które w większej czy mniejszej mierze naukowcy
zaobserwowali wśród wszystkich krajów postkomunistycznych, można wytłumaczyć słabością i brakiem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Tę słabość odnośnie do państw Europy Wschodniej (w szczególności Ukrainy i Rosji) wyjaśnia się ze jednej strony tradycjami kulturalnymi i narodową specyfiką tych
państw, z innej – trwałym panowaniem w tych krajach totalitarnych reżimów, co
zniechęca do jakiejkolwiek aktywności politycznej i obywatelskiej wyjętej spoza
dominującego systemu władzy. Procesy demokratyzacji, które zaczęły się w tych
krajach po 1991 r., odbywały się pod kontrolą starej komunistycznej partyjnobiurokratycznej elity i w znacznej mierze miały charakter naśladowczy. W tym
samym czasie w krajach Europy Centralnej podobne procesy były oparte na bardzo
szerokim i potężnym wsparciu społeczeństwa. Dobrym przykładem może tu być
powstały w 1980 r. w Polsce ruch związków zawodowych „Solidarność”, w skład
którego, w kulminacyjnym okresie rozwoju ruchu, wchodziło blisko 9,5 miliona
osób. Ta liczba stanowiła około 1/4 ogólnej ludności 38-milionowego państwa17.
Podsumowując, można konstatować, że przeciwieństwo i niejednoznaczność procesów demokratyzacji w znacznej mierze jest uwarunkowane wpływem
różnych czynników i zmiennych. Doświadczenie postkomunistycznych transformacji jest szeroko badane przy użyciu urozmaiconych wskaźników takich jak na
przykład: środowisko instytucjonalne, typ kultury politycznej, otoczenie międzynarodowe, dynamika funkcjonowania elit politycznych czy charakter historycznej spuścizny. Oddzielne miejsce w podobnych badaniach słusznie zajmuje analiza typu kultury politycznej i charakter ogólnego postrzegania demokracji jako
pewnego ideału społeczno-politycznego. Niezaprzeczalnym jest fakt, że społeczeństwo obywatelskie odgrywa ważną rolę w procesach demokratyzacji, a jego
instytucje – ruchy społeczne, związki zawodowe, NGO czy media – często są
kluczowymi elementami w budowaniu instytucji demokratycznych.
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Aneta KRYSOWATY1

WYBRANE TECHNOLOGIE BIOMETRYCZNE.
KORZYŚCI I ZAGROŻENIA ICH ZASTOSOWANIA
Biometria, jako metoda identyfikacji i weryfikacji
Termin biometria pochodzi od greckich słów bio, oznaczającego życie,
procesy życiowe i metrics, w tłumaczeniu – mierzyć. Definiując biometrię można
powołać się na dwa opisy: (1) jest to nauka zajmująca się badaniem prawidłowości kierujących zmiennością cech populacji organizmów żywych, posługująca
się metodami statystyki matematycznej, (2) jest to technika dokonywania pomiarów istot żywych2. Biometria, jako nauka powstała w drugiej połowie XIX wieku, a jej twórcami byli Francis Galton i Karl Pearson. W XX wieku naukę o biometrii rozwinęli Ronald Fisher i Sewall Wright.
Dzisiejsze definicje zostały uzupełnione o automatyzację procesów zachodzących w systemach biometrycznych, spowodowaną rozwojem technologii komputerowych i mającą swoje początki zaledwie od kilku dekad.Technologia informatyczna obejmuje urządzenie skanujące i oprogramowanie, które przekształca
zeskanowane informacje w postać cyfrową, a następnie porównuje punkty, dopasowując do przechowywanych w bazie danych biometrycznych. Zapisane informacje są zwykle zaszyfrowane ze względów bezpieczeństwa.
W biometrii wykorzystywane są cechy fizyczne, fizjologiczne, genotypowe oraz behawioralne i fenotypowe człowieka (na przykład sekwencja głosowa,
podpisów lub sekwencja klawiszy). Stanowią one unikalny i wyjątkowy identyfikator, pozwalający rozróżnić poszczególne osoby. Cechy te zwane biometrykami
charakteryzują się pewnymi własnościami – są powszechne, niepowtarzalne, unikalne, trwałe i mierzalne.
Obecność technologii informatycznych umożliwiła pomiar i analizę charakterystyk ludzkich ciał z wykorzystaniem biometryk: odcisków palców, siatkówki i tęczówki oka, głosu, twarzy, dłoni, palców i żył, z których każda może
zostać użyta do celów uwierzytelniania (Authentication), czyli potwierdzenia autentyczności. Proces uwierzytelniania służy (1) potwierdzeniu tożsamości użytkownika, (2) sprawdzeniu, zgodności z prawdą, (3) określeniu autentyczności,
(4) poświadczeniu prawdziwości.
Mechanizm uwierzytelniania odbywa się przez identyfikację i weryfikację,
czyli dwa różne procesy mające praktyczne zastosowanie w systemach autentykacji. Zarówno identyfikacja, jak i weryfikacja to sposoby rozpoznawania, różniące
się jednak przebiegiem. Weryfikacja potwierdza lub zaprzecza daną tożsamość,
odpowiadając na pytanie, czy weryfikowana osoba jest tym, kim jest. Sprowadza
się do porównania cechy pobranej w procesie weryfikacji, z zapisanym wzorcem
mgr Aneta Krysowaty, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego,
aneta.krysowaty@wat.edu.pl
2 http://sjp.pwn.pl/sjp/biometria/, [dostęp: 18.04.2017].
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w bazie danych. Systemy weryfikacji wykorzystuje się w codziennych, rutynowych zastosowaniach, takich jak: kontrole dostępu, logowania, kontrole na przejściach granicznych, czy w dokumentach identyfikacyjnych.
Z kolei system identyfikacji ma bardziej skomplikowane zadanie, ponieważ musi odpowiedzieć na pytanie: kto to jest? Przebieg procesu identyfikacji
polega na porównaniu cechy pobranej w trakcie realizacji mechanizmu identyfikacji, ze wszystkimi wzorcami zapisanymi w bazie danych. Przykład stanowi
identyfikacja przestępców w automatycznych systemach rozpoznawania linii papilarnych AFIS3.
Biometria staje się wiodącym wyborem w zakresie identyfikacji, a zwłaszcza systemów weryfikacji tożsamości. Sensownym wydaje się ’użycie ciała’
w świecie opartym na kontroli dostępu i logowaniu do wszystkiego. Wykorzystanie technologii biometrycznych znacznie wzrosło, obejmując wiele sektorów
i zastosowań. Obecnie używane są m.in. do kontroli dostępu wrażliwych obiektów, ochrony transakcji finansowych, weryfikacji czasu i obecności, zabezpieczania granic, zabezpieczenia sieci i zapobiegania oszustwom. Wykorzystanie
biometrii stale się rozszerza, co z kolei rodzi problem nadzorowania i kontroli,
a w szczególności zachowania prywatności człowieka.
Wybrane technologie biometryczne
Istnieją dwa główne typy identyfikatorów biometrycznych: cechy fizjologiczne, takie jak kształt lub skład ciała oraz charakterystyka behawioralna, sprowadzająca się do zachowania danej osoby. Technologie biometryczne przechwytują, przetwarzają i mierzą cechy fizyczne oraz behawioralne człowieka w sposób
elektroniczny, porównując je z istniejącymi rekordami w bazach danych w celu
uzyskania bardzo dokładnych możliwości uwierzytelniania.
Przykładem fizjologicznej właściwości wykorzystywanej do uwierzytelniania biometrycznego są odciski palców, a konkretnie biometria linii papilarnych.
Jest to najczęściej używana i powszechnie znana technologia przechwytywania
linii papilarnych przez skanowanie optyczne, wykorzystujące do pomiaru odległości pomiędzy tymi liniami. Skanery przekształcają obrazy linii w unikalne cyfrowe szablony, które można następnie dopasować do istniejących rekordów. Poza skanowaniem, odciski palców można zmierzyć przy użyciu technologii Thin
Film Transistor (TFT), która wykorzystuje w tym celu prąd elektryczny o małym
napięciu. Trzecia metoda opiera się na falach dźwiękowych służących do
przechwytywania odcisków palców pod powierzchnią skóry.
Zaletą technologii biometrycznej wykorzystującej linie papilarne jest szybkie i łatwe przechwytywanie zdjęć (skanów) oraz duża dostępność rekordów porównawczych w krajowych i międzynarodowych bazach danych. Również znaczny wybór czytników biometrycznych o odpowiednich parametrach jakości i cenie,
niewątpliwie przyczynia się do powszechności stosowania omawianej technologii.
3

AFIS (Automated Fingerprint Identification System), czyli Automatyczny System Identyfikacji
Daktyloskopijnej jest nowoczesnym, elektronicznym rejestrem daktyloskopijnym z wysokowydajną wyszukiwarką.
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Cechy fizyczne człowieka wykorzystuje również technologia rozpoznawania twarzy, która używana przez dziesięciolecia, pozostaje jedną z najbardziej popularnych biometrii. Wykorzystuje ona rozmieszczenie rysów twarzy
i ich odległości, do identyfikacji obrazów twarzy o podobnych cechach. Charakterystyczne jest to, że cechy twarzy mogą pochodzić z obrazów nieruchomych
lub wideo. Algorytmy rozpoznawania twarzy mogą mierzyć różnice między szukaną twarzą, a tymi zapisanymi w galerii obrazów. Im mniejsza różnica, tym bardziej prawdopodobne jest, że twarze są zgodne. Biometryczna technologia rozpoznawania twarzy jest wykorzystywana przede wszystkim do oszacowania wieku,
płci, pochodzenia etnicznego, a nawet indeksu masy ciała, na podstawie każdej,
unikalnej twarzy. Umożliwia także kontrolę dostępu, na przykład przy wejściu do
danego miejsca (weryfikacja), oraz pozwala na sprawdzenie, czy potencjalny
przestępca lub terrorysta pasuje do zdjęć zgromadzonych w bazach danych osób
skazanych (identyfikacja). Zastosowanie tej technologii zmniejsza potrzebę długotrwałych i niepożądanych procedur przechwytywania właściwości fizycznych
danej osoby, gdyż obrazy mogą być rejestrowane z istniejących już zdjęć, czy
filmów, przy braku fizycznej obecności człowieka. Poza tym technologia ta jest
bardziej akceptowalna społecznie niż inne.
Trzy odrębne zastosowania biometryczne umożliwia oko, a konkretnie tęczówka, twardówka i siatkówka oka. Biometria oka pozwala na bardzo dokładne
dopasowanie biometryczne, ponieważ oko charakteryzuje szczególna unikalność
i brak zmian z upływem czasu. Tęczówka oka stanowi najdokładniejszą biometrykę do automatycznego dopasowania, gdyż współczynniki zbieżności zbliżają się
do stu procent. Technologia biometryczna bazująca na twardówce oka, jest
podobnie dokładna i łatwa w użyciu. Wykorzystuje regularne światło widzialne,
aby zobrazować niepowtarzalne wzory naczyń krwionośnych w białku oka.
Skanowanie siatkówki znane jest już od lat osiemdziesiątych, ale jest najbardziej ograniczone w zastosowaniu ze względu na koszt wymaganego sprzętu
i stosunkowo skomplikowany proces rejestracji. Technologie oparte na siatkówce
są wykorzystywane głównie do kontroli dostępu w środowiskach o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Skanery siatkówki używają światła podczerwonego do
zobrazowania wzorów naczyń krwionośnych w tkance siatkówki wewnątrz oka.
Biometria oka charakteryzuje się łatwym i szybkim przechwytywaniem cech, praktycznie brakiem możliwości sfałszowania oraz bardzo dużym współczynnikiem
dokładności.
Drugi typ identyfikatora biometrycznego – behawioralny, odnosi się do
wzorców zachowań osoby, takich jak rytm, chód, gesty, czy głos, tworzący
obecnie jedną z najczęściej spotykanych technologii biometrycznych – biometrię
głosu. Technologia ta mierzy dany kanał wokalny i / lub wzorce mowy, tworząc
cyfrowy podpis, zgodny ze znanymi dokumentami. Biometria głosowa wykorzystywana jest do wyodrębniania osobistych wzorców głosowych i weryfikowania
tożsamości przy użyciu tylko głosu. Głos zawiera wiele poziomów informacji, przy
czym najbardziej oczywiste jest to, co jest mówione. Poza tym głos zdradza język,
akcent, szybkość mówienia, sposób wysławiania się oraz styl mówienia. Wszystkie
te właściwości wykorzystywane są do identyfikacji osoby, jej kultury i nastroju.
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Zaletą biometrii głosowej jest łatwość w użyciu i stosowanie bez potrzeby
fizycznej obecności danej osoby. Niektóre identyfikatory biometryczne, takie jak
monitorowanie naciśnięć klawiszy lub chodzenie w czasie rzeczywistym, mogą
być wykorzystywane do zapewnienia ciągłego uwierzytelniania zamiast jednorazowego sprawdzania autentyczności. Analiza chodu opiera się na indywidualnym
sposobie stawiania kroków, wadach chodu i budowie ciała. Zaznaczając kluczowe
punkty w różnych etapach chodzenia, oblicza się różnice między nimi, tworząc
konkretny, przypisany do danej osoby model, który pozwala na jej identyfikację4.
Behawioralna biometria w odróżnieniu od tej mierzącej fizyczne właściwości ciała, określa niepowtarzalne wzorce charakteryzujące nasze codzienne
czynności. To, w jaki sposób chodzimy, rytm bicia serca, fale mózgowe, sposób
gestykulacji można zapisać w cyfrowym sygnale, który jest unikalny dla każdego
człowieka. Te niepowtarzalne wzorce zachowań porównując z bazami znanych
wzorów, pozwalają utworzyć system zarządzania tożsamością.
Oprócz powszechnie spotykanych technologii biometrycznych odrębną kategorię stanowią multimodalne systemy biometryczne, które łączą więcej niż
jeden identyfikator biometryczny, zapewniając tym samym jeszcze wiarygodniejszą autentykację. Multimodalna biometria oferuje wygodę potwierdzania tożsamości na wiele różnych sposobów, a także bezpieczeństwo, które wzrasta wraz
z większą dokładnością identyfikacji.
Zastosowania wybranych technologii biometrycznych
a) Korzyści
Biometria to szybko rozwijająca się technologia uwzględniająca szereg
różnorodnych zastosowań, które mają za zadanie sprostać rozwijającym się potrzebom rynku. Przykładowe technologie biometryczne i wybrane ich zastosowania ilustruje poniżej przedstawiona tabela.
Rządy i organa ścigania były pierwszymi beneficjentami stosowania technologii biometrycznych. Ich wykorzystanie szczególnie zauważalne jest na przejściach granicznych, a ekspansja wdrożeń technologii biometrycznych na całym
świecie nastąpiła po ataku na World Trade Center, stanowiąc podstawę większości
systemów zarządzania granicami. Przejawia się to nie tylko w stosowaniu skanerów i bramek biometrycznych, ale również w implementacji wskaźników biometrycznych w paszportach, dowodach osobistych, czy licencjach kierowców.
Biometria od dawna wykorzystywana była w egzekwowaniu prawa, zwiększając zdolność policji na całym świecie w identyfikacji przestępców. Wykorzystanie twarzy, tęczówki oka i innych biometryk przyczyniło się do większego
poziomu zbierania i potwierdzania dowodów.
Technologie autentykacji są silnym narzędziem w cyberbezpieczeństwie.
W walce o zabezpieczenie sieci, oferują solidną obronę zarówno przed intruzami
zewnętrznymi, jak i zagrożeniami wewnętrznymi. Biometryczne potwierdzenie
tożsamości zapewnia tylko upoważnionym użytkownikom dostęp do informacji,
wiążąc nieautoryzowane działania z tożsamością użytkowników, zapewniając im
ciągłe uwierzytelnianie.
4

http://Panoptykon_ZabawkiWielkiegoBrata_przewodnik.pdf/, [dostęp: 18.04.2017].

36

Tabela 1
Wybrane technologie biometryczne i ich najczęstsze zastosowania
WYBRANE TECHNOLOGIE
BIOMETRYCZNE

Biometria linii papilarnych
Biometria dłoni

Biometryczna technologia
rozpoznawania twarzy

Biometria oczu

Biometria głosowa

Biometria behawioralna

Biometria DNA

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

Egzekwowanie prawa
Zarządzanie granicami i bezpieczeństwo podróży
Obrona
Zwalczanie terroryzmu
Rynek finansowy
Opieka zdrowotna
Bezpieczeństwo cybernetyczne
Zasoby ludzkie
Wybory
Dostęp fizyczny
Edukacja
Obrona
Zwalczanie terroryzmu
Zarządzanie granicami i bezpieczeństwo podróży
Bezpieczeństwo cybernetyczne
Egzekwowanie prawa
Bezpieczeństwo cybernetyczne
Dostęp fizyczny
Hazard
Dostęp fizyczny
Rynek finansowy
Bezpieczeństwo cybernetyczne
Opieka zdrowotna
Egzekwowanie prawa
Zarządzanie granicami i bezpieczeństwo podróży
Obrona
Zwalczanie terroryzmu
Egzekwowanie prawa
Bezpieczeństwo cybernetyczne
Dostęp fizyczny
Transakcje i płatności dla przemysłu
konsumenckiego
Egzekwowanie
prawa
Zarządzanie granicami i bezpieczeństwo podróży
Obrona
Zwalczanie terroryzmu
Egzekwowanie prawa
Imigracja i zwalczanie handlu ludźmi
Obrona i przeciwdziałanie terroryzmowi
Identyfikacja ofiar katastrofy

Źródło: opracowanie własne.
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Zakłady opieki zdrowotnej również wykorzystują rozwiązania biometryczne,
które znalazły zastosowanie w identyfikacji pacjentów i zapewnianiu właściwego zarządzania rejestrami, lekami, czy salami operacyjnymi. Podobnie placówki edukacyjne stosują kontrolę dostępu biometrycznego do swoich budynków,
zwiększając bezpieczeństwo uczniów przez zapewnienie dostępu tylko uprawnionemu personelowi. Szkoły korzystają z biometrii również w celu zabezpieczenia
komputerów przed odwiedzaniem niedozwolonych witryn internetowych.
Banki i agencje usług finansowych od dawna używały biometrii do potwierdzania tożsamości pracowników, zapewniając upoważnionym pracownikom dostęp do poufnych informacji. Biometryczne bankomaty weryfikują tożsamość
właściciela konta bez użycia karty eliminując ryzyko kradzieży. Banki wykorzystują biometryczne potwierdzenie tożsamości w przypadku niektórych czynności
online, dzięki czemu transakcje są bardziej bezpieczne i wygodne.
Konsumenci, klienci, użytkownicy coraz częściej i chętniej odkrywają zalety korzystania z narzędzi uwierzytelniających. Przy ich użyciu mogą płacić rachunki, kupować, uzyskać dostęp do poczty elektronicznej i zalogować się na
swoje telefony. Ponieważ te zastosowania stają się coraz bardziej powszechne,
wykorzystanie biometrii prawdopodobnie będzie wzrastać.
b) Zagrożenia
Biometryczne technologie wydają się być antidotum na wiele problemów
związanych z potrzebą przeprowadzenia pozytywnej identyfikacji. Popularność
biometrii sprowadza się do autentykacji, która może zostać osiągnięta dzięki cechom posiadanym przez wszystkich ludzi w procesie stosunkowo szybkim, nieinwazyjnym i o niskim ryzyku kradzieży tożsamości. Pomimo tego, technologie
biometryczne zaczynają budzić poważne wątpliwości natury etycznej. Niepokój
wywołuje relacja ciała i technologii, w wyniku której ludzki organizm zostaje
zredukowany do bycia nośnikiem odcieleśnionej informacji. W tym kontekście
biometria ujawnia swoją ciemną stronę i odczłowieczającą naturę.
Na przestrzeni dziejów, kontrolując przestępczość, odciski palców pobierano głównie od zmarginalizowanych grup społecznych, co prowadziło do stygmatyzacji. Giorgio Agamben5, włoski filozof porównał odciski palców pobierane
przez służby graniczne do ’biopolitycznego tatuowania’, nawiązując do praktyk
stosowanych w hitlerowskich obozach koncentracyjnych6.
Udostępniając swoje niepowtarzalne dane biometryczne przekazujemy
innym informacje o sobie, tracąc nad nimi kontrolę, nie do końca zdając sobie
sprawę, że po wprowadzeniu, nigdy nie opuszczą baz danych. Dlatego też należy
każdorazowo rozważyć korzystanie z tej technologii „[...] powszechne i niekontrolowane posługiwanie się biometrią wzbudza niepokój z punktu widzenia ochrony
wolności i fundamentalnych praw człowieka. [...] Szczególne zaniepokojenie
związane z danymi biometrycznymi wzbudza ryzyko zmniejszenia wrażliwości
ludzi, spowodowane coraz większą powszechnością używania tych danych, na
Giorgio Agamben w 2004 r. zrezygnował z wylotu na wykłady do USA w ramach protestu
przeciwko paszportom biometrycznym.
6 E. Mordini, S. Massar, Body, Biometrics and Identity, „Bioethics” 2008, vol. 22, John Wiley&
Sons, s. 9.
5
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konsekwencje, jakie przetwarzanie ich danych może mieć w ich życiu codziennym.
[...] dane biometryczne zawsze mogą być uważane za „dane dotyczące osoby
fizycznej”, ponieważ odnoszą się do danych ze swej natury dotyczących określonej
osoby”7.
Współczesna identyfikacja biometryczna stosowana jest m.in. do kontrolowania przestępczości, egzekwowania prawa, pomocy społecznej (osoby otrzymujące zasiłek socjalny) oraz kontroli na granicach. Każdy z tych przypadków
stanowi przykład, że osoby marginalizowane lub znajdujące się w niekorzystnej
sytuacji – przestępcy, ubodzy, migranci, czy ludzie o innym kolorze skóry są
szczególnie ’typowani’ do identyfikacji biometrycznej. Sprzyja to kategoryzacji
wycofaniu, wykluczeniu i izolowaniu tych osób. Przyjęło się twierdzić, że
biometria zastępuje subiektywne oko inspektora, obiektywnym okiem skanera,
ale problem polega na tym, że obiektywność jest zagrożona przez sposoby jakimi
są zdefiniowane kluczowe różnice dotyczące klasy społecznej, rasy, czy płci.
Technologie biometryczne wykorzystywane są do nadzorowania i kontrolowania. Takim zastosowaniem zainteresowani są w szczególności pracodawcy,
którym biometria zapewnia bogatą ofertę narzędzi do inwigilowania i kontrolowania ewidencji czasu pracy zatrudnionego, jego absencji w miejscu pracy, czy
uprawnień do korzystania ze służbowych pomieszczeń i urządzeń. Działania te
wymagają uważnej analizy z punktu widzenia ochrony danych biometrycznych,
które są częścią tzw. prawa do prywatności, będącego jednym z niezbywalnych
praw człowieka i jego dobrem osobistym8. Ze względu na to, że tworzą
szczególny typ danych osobowych trzeba podchodzić do nich rozważnie, gdyż
ich nieuprawnione pozyskanie, czy ich wyciek może rodzić poważne konsekwencje, nie tylko dla osoby, której dotyczą.
Wydaje się, że technologie oparte na biometrii są w pełni bezpieczne.
Istnieją jednak przykłady na to, że ich wiarygodność została zakwestionowana na
skutek błędnych powiązań identyfikatora z danymi wzorca9, w konsekwencji
dając fałszywy wynik. Uderza to w podstawy skuteczności biometrii, jako niemalże stuprocentowego autentykatora. Pojawiają się też pytania dotyczące przetwarzania, wymiany informacji, interoperacyjności i transferu danych biometrycznych. Rosną przy tym obawy przed poważną awarią systemu, przestarzałością
sprzętu i brakiem odporności na oszustwa.
Podsumowanie
W czasach płynnej inwigilacji10, w erze nowych technologii, identyfikacja
stała się jeszcze ważniejsza niż w świecie papierowej biurokracji. Elektroniczna
Raport o ochronie danych osobowych, GIODO, http://www.giodo.gov.pl/, [dostęp: 18.04.2017].
B. Hołyst, Bezpieczeństwo jednostki, PWN, Warszawa, 2014, s. 377.
9 Za przykład może posłużyć sprawa Rene Ramona Sanchez z Bronxu, który został zidentyfikowany jako Leo Rosario, dealer narkotyków, który miał zostać deportowany z USA. Sanchez został
aresztowany i spędził kilka miesięcy w areszcie, zanim błąd został ostatecznie w 2002 r. odkryty
i rozwiązany. Inny przykład stanowi obejście blokady telefonu iPhone'a 5S. Hakerzy do odblokowania wyświetlacza nie pozyskali odcisku palca właściciela telefonu. Wystarczyła im podstawowa
wiedza z zakresu daktyloskopii.
10 Pojęcie wprowadzone przez polskiego socjologa Zygmunta Baumana: to usytuowanie zachodzących zmian w inwigilacji, w niestabilnej nowoczesności.
7
8
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infrastruktura umożliwiająca przetwarzanie danych biometrycznych zależy od
pozyskanych wzorców identyfikacyjnych i elektronicznych protokołów pośredniczących w kontaktach między osobami, organizacjami i instytucjami. Pracownik
w miejscu zatrudnienia uwierzytelnia swoją tożsamość kartą dostępu, podróżujący przedstawia biometryczny paszport na granicy, a pacjent przedkłada w szpitalu kartę zdrowia z nośnikiem biometrycznym poświadczającą jego uprawnienia
do świadczeń medycznych. Bez karty i baz danych, zweryfikowanie tożsamości
staje się bardzo trudne.
Pomimo niekwestionowanych udogodnień, efektywności i oszczędności
czasu, stosowanie technologii weryfikacji i identyfikacji biometrycznej w wielu
dziedzinach życia, przebiega zupełnie bezrefleksyjnie, bez wyznaczonego celu
i przewidywania konsekwencji ich wdrożenia. Trudno jest dzisiaj odpowiedzieć
na pytanie, czy korzyści przewyższają zagrożenia w stosowaniu biometrii. Zapewne zweryfikuje to najbliższa przyszłość.
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Michał PANACHEDA1

POLSKA POLITYKA WSCHODNIA. KIERUNEK GRUZJA
Historyczne źródła potwierdzają polityczne związki narodu gruzińskiego
i polskiego utrzymywane już od XV wieku. Polacy zainteresowani byli orientalizmem oraz rozwinięciem kontaktów handlowych i dyplomatycznych głównie
z Isfahanem. Szlak na Wschód wiódł przez terytorium Gruzji, w związku z tym
kontakty polsko-gruzińskie miały możliwość egzystencji i rozwoju. Pierwsza
próba nawiązania oficjalnych stosunków polityczno-wojskowych, której świadectwo można odnaleźć w historycznych dokumentach, związana jest ze staraniem
utworzenia, w XVI wieku, przez Gruzję antytureckiej koalicji2.
W szesnastym stuleciu licznie zamieszkujący miasta państwa jagiellońskiego Ormianie utrzymywali ożywione kontakty z Kaukazem, szczególnie na
płaszczyźnie wymiany towarów3, gdzie zmonopolizowali polski handel wschodni. Polski wątek związany z Gruzją występuje również w okresie istnienia misji
jezuickich i karmelitańskich, działających w XVII i XVIII wieku oraz kapucyńskich, które swoim zasięgiem obejmowały Kaukaz w latach 1661-1801. „Polityczne położenie zbliżyło w końcu XVIII wieku daleki Kaukaz do Polski. Upadek Gruzji zbiegł się z rozbiorami Rzeczypospolitej. Polscy rozbitkowie szukali
naturalnych sprzymierzeńców we wszystkich stronach świata”4. Paradoksem
historii jest, iż dwa państwa o wczesnośredniowiecznej tradycji swych państwowości, podobną mentalnością narodów, wspólnej sympatii i losami historii, poszerzyły swe nieregularne kontakty wobec utraty niepodległości na rzecz tego
samego wroga – Imperium Romanowów. Mimo, iż ani Polacy w Gruzji, ani Gruzini w Polsce nigdy nie utworzyli znacznej mniejszości, obydwie grupy zapisały
się na kartach historii obu państw.
Po I wojnie światowej Polska oraz Gruzji odzyskały niepodległość. Jednakże naród gruziński cieszył się wolnością tylko przez 3 lata, gdyż ponownie terytorium Gruzji zajęły wojska rosyjskie. W okresie dwudziestolecia międzywojennego
mgr Michał Panacheda, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, m.panacheda@interia.pl
2 W XVI wieku terytorium Gruzji stało się areną walk szyickiej Persji i sunnickiego Imperium Osmańskiego, dlatego władcy gruzińscy, aby zachować niezależność próbowali zawiązać koalicję antyturecką. W 1555 r. Turcja i Persja zawarły pokój, którego warunkiem był podział ziem gruzińskich
między oba potężne państwa. Cześć ziem podbito, a w Kartlii i Kachetii (niezależne, gruzińskie państwa) ustanowiono protektorat i osadzono na tronach władców wyznających islam. Następująca dezintegracja państwa i niewola muzułmańska zmuszały władców gruzińskich do ciągłego poszukiwania
sprzymierzeńców wśród katolickich głów państw Europy. De facto walka o sojuszników okazała się
bardzo trudna i zakończona niepowodzeniem. Dlatego w II poł. XVIII wieku Rosja stała się alternatywą wobec krajów europejskich do walki z muzułmanami i obroną wspólnej religii chrześcijańskiej. Zob. R. Grodzki, Wojna gruzińsko-rosyjska 2008. Przyczyny-przebieg-skutki, Poznań 2009,
s. 31-33.
3 Zob. B. Baranowski, Polskie zainteresowania z XVIII i XIX wieku kulturą Gruzji, Łódź 1982,
s. 11-14.
4 W. Kubacki, Malwy na Kaukazie, Warszawa 1969, s. 30.
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Polskę z narodem gruzińskim łączył wspólny cel polityczny realizowany przez
ruch prometejski. „Nazwa ta oznaczała [...] wspólny front niepodległościowych
przywódców i polityków, reprezentujących na emigracji ich uciśnione narody
imperium rosyjskiego”5. W 1928 r. w Warszawie powstał Klub Prometeusza, który
tworzył centrum działalności prometejskiej. Ponadto w stolicy Polski działał Instytut Wschodni, Komitet Gruziński, Klub Gruzińsko-Polski oraz Koło Studentów Gruzińskich, a w polskim wojsku służyli gruzińscy oficerowie kontraktowi6.
Polska polityka zagraniczna po 1945 r.
Po II wojnie światowej Polska znalazła się za tzw. żelazną kurtyną w strefie wpływów Związku Radzieckiego, co oznaczało dla państwa polskiego ograniczoną swobodę względem swego ustroju politycznego jak i prowadzenia polityki zagranicznej. Z całą pewnością, Polska zachowała jako państwo odrębność
i podmiotowość międzynarodową, ale kwestię suwerenności powinno się rozbić
na stan de iure w ujęciu prawa międzynarodowego, wedle którego jednym z atrybutów państwa jest jego suwerenność i Polska ją posiadała, ale w ujęciu stanu faktycznego, rozumianego jako samowładność i całowładność, już nie. Dlatego też,
trudno pisać o polskiej polityce zagranicznej w okresie lat 1945-1989 ze względu
na uzależnienie jej, w różnym stopniu w różnych okresach, od Związku Radzieckiego. Egzemplifikując warto wspomnieć o nieprzystąpieniu Polski do Planu Marshalla, układu sojuszniczego z Francją, rozwiązaniu konkordatu z Watykanem
czy przyjęciu niekorzystnego rozwiązania w sporze o Zaolzie. Wspomniane decyzje zostały podjęte w latach 1945-1956, kiedy polityka zagraniczna państwa
polskiego były odwzorowaniem interesów Moskwy i bloku komunistycznego7.
Po śmierci Stalina i objęciu władzy przez N. Chruszczowa w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) udało się polskim przedstawicielom
uzyskać większą swobodę w działaniach wewnętrznych jak i zewnętrznych. Dzięki
czemu Polska nawiązała stosunki z państwami zachodnimi, jednakże nadal w ograniczonym zakresie ze względu na nieuregulowane relacje z RFN, której permanentnym sojusznikiem był Zachód. W latach 70. polskie społeczeństwo ogarnęła
fala frustracji i sprzeciwu wobec sposobu rządzenia władzy, polityki gospodarczej
i zależności od Związku Radzieckiego. Wobec strajków na Wybrzeżu, ustąpił Gomułka i jego ekipa, co pozwoliło dojść do władzy nowym ludziom nastawionym
na reformę systemu gospodarczego. Dzięki rozluźnieniu na linii Wschód-Zachód
i normalizacji stosunków PRL z RFN (uznanie ostatecznego charakteru granicy na
Odrze i Nysie) Polska mogła zapewnić sobie dostęp do kredytów, technologii,
importu konsumpcyjnego i inwestycyjnego. Ograniczonym reformą gospodarczym
nie towarzyszyły żadne zmiany polityczne a społeczeństwo polskie, które dzięki
większej otwartości na Zachód miało szerszy dostęp do informacji i idei, postanowiło podjąć walkę o zmiany8.
D. Kolbaia, P. Hlebowicz, P. Warisch, Wspólne losy Gruzinów i Polaków. Gruzja nieznana,
Kraków 2011, s. 32.
6 Ibidem.
7 R. Kuźniar, Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2008, s. 18-21.
8 Ibidem, s. 22-27.
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W latach 80. społeczeństwo polskie zintensyfikowało antykomunistyczne
działania. Rząd polski używając instrumentów tj. pacyfikacja demonstracji, aresztowania, szykany został wykluczony z międzynarodowej przestrzeni politycznodyplomatycznej. W kwietniu 1985 r. sekretarzem generalnym KPZR został Michaił Gorbaczow, który ratunek dla komunizmu widział w kooperacji z Zachodem. Wprowadził program reform (pierestrojki), którego warunkiem realizacji
było odprężenie polityczne i pomoc ekonomiczna z Zachodu. W związku z takim
obrotem sprawy władze w Warszawie podjęły rozmowy z opozycją oraz rozpoczęły próbę wyciągnięcia kraju z zapaści gospodarczej i społecznej oraz izolacji
i ostracyzmu na arenie międzynarodowej9.
Polityka zagraniczna PRL w znacznej mierze opierała się na współpracy
z państwami bloku komunistycznego i zależności od Moskwy. Taki stan rzeczy
nie pozwalał na formułowanie własnych interesów w polityce zagranicznej. Polska jako suwerenne państwo nie prowadziła w ówczesnym czasie z Gruzińską
Socjalistyczną Republiką Radziecką (GSRR) żadnych specjalnych stosunków
politycznych ze względu na zaistniałą sytuację, w której GSRR tworzyła i wchodziła w skład potężnego ZSRR.
Polska polityka wschodnia w koncepcjach opozycji
Formułowanie polityki zagranicznej wśród opozycjonistów władzy PRL
koncentrowało się, w głównej mierze, w środowiskach emigracyjnych. Polska
opozycja demokratyczna, powstała po 1976 r., zaczęła drukować poza cenzurą
teksty poświęcone sprawom Wschodu w różnych kontekstach. Udało się jej wydać „kilkaset artykułów w prasie, w książkach i wydawnictwach podziemnych
jeszcze przed okresem Solidarności”10. Jednakże dla wymiaru wschodniego największe znaczenie miał ośrodek życia kulturalnego, intelektualnego i kreowania
myśli politycznej na emigracji – paryska „Kultura”; kierowana przez Jerzego Giedroycia. Koncepcja „ULB” londyńskiego korespondenta „Kultury” Juliusza Mieroszewskiego opierała się na uznaniu niepodległości Ukrainy, Litwy i Białorusi
przy jednoczesnych bliskich stosunkach Polaków z narodami tych państw, mimo
licznych zaszłości historycznych – „W swojej publicystyce Mieroszewski wzywał rodaków, by porzucili marzenia o powrocie Lwowa i Wilna do Polski. Te
dwa miasta symbolizują znacznie większą przestrzeń, którą w Polsce tradycyjnie
określa się mianem „kresy”. Należy pamiętać, że owe „kresy” dla polskiej mentalności i duchowości w I połowie XX w. miały ogromne znaczenie”11. Samostanowienie narodów „ULB” położyłoby kres imperialnych postaw Polski i Rosji
wobec narodów (państw) sąsiednich oraz skończyło wielowiekowe spory o dominację w Europie Środkowo-Wschodniej. Dobre stosunki z państwami zlokalizowanymi na wschód od Polski (po rozpadzie ZSRR) było inwestycją w przyszłość
w kwestii stabilizacji regionu Europy Wschodniej. Władze rosyjskie sądziły, iż
9

Ibidem, s. 27-28.
Polska polityka wschodnia, Materiały konferencji zorganizowanej w dniach 28-29 października
2005 r. we Wrocławiu, Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław 2005, s. 31.
11 M. Wawrzonek, Juliusz Mieroszewski i jego koncepcja „ULB” – 30 lat później, http://pressje.pl/
media/pressje_shop/article/article_6_issue9.pdf, [dostęp: 10.01.2016].
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suwerenne państwa będą ze sobą skonfliktowane ze względu na rewizjonistyczne
postulaty narodów, a Rosja na tym skorzysta utrzymując kontrolę nad tym regionem. Mieroszewski uważał, iż należy zmienić interpretację słowa suwerenność
do potrzeb geopolitycznych jakie powstały po II wojnie światowej i uświadomić
sobie, iż suwerenna, wolna, demokratyczna Polska nadal będzie satelitą, ale innego państwa (tym razem zachodniego). Stworzenie buforu z niepodległych i suwerennych państw między Polską a Rosją także było korzystne z polskiego
punktu widzenia niezawisłości od Rosji. Środowisko „Kultury” upatrywało Europę Wschodnią jako kluczowy region w prowadzeniu polskiej polityki zagranicznej.
Koncepcja „ULB” skupiała się na najbliższych sąsiadach Polski, aby zapewnić państwu i społeczeństwu, przede wszystkim, bezpieczeństwo. Niestety
narody, a następnie państwa Kaukazu Południowego nadal nie stanowiły żadnego
znaczenia dla polskiej polityki zagranicznej ani wobec jej wymiaru wschodniego.
Opisany przez autora okres po II wojnie światowej w polskiej polityce zagranicznej, oficjalnej rządowej jak i opozycyjnej, w ogóle zapomina o istnieniu narodów kaukaskich, w tym Gruzinów. Taki stan jest spowodowany zajęciem terytorium Gruzji przez Rosję, ustanowieniem Gruzińskiej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej i włączeniem jej w budowę Imperium Rosyjskiego. Polska polityka
wschodnia czasu PRL to tylko i wyłącznie Związek Radziecki. Taki obraz sytuacji pokazuje jak bardzo Polska była zależna od Moskwy. Jeszcze przed II Wojną
Światową w dwudziestoleciu międzywojennym stosunki oficjalne jak i nieoficjalne, rządowe i opozycyjne między Polską a Gruzją i między Polakami i Gruzinami można było określić jako bardzo zaawansowane i zintensyfikowane.
Polska polityka wschodnia w latach 90. XX wieku. Kierunek Gruzja
Odzyskanie niepodległości przez Gruzję, w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego, w 1991 r. i jej uznanie przez Rzeczpospolitą Polską12 pozwoliło na
oficjalne nawiązanie stosunków dyplomatycznych. W dniu 28 kwietnia 1992 r.
podpisano w Warszawie Protokół o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Gruzji. Rok później obie strony podpisały Traktat o przyjaźni i współpracy (20 kwietnia 1993 r.; Tbilisi)13 oraz Umowę
o współpracy kulturalnej i naukowej (20 kwietnia 1993 r.; Tbilisi)14. Ww. porozumienie weszło w życie dnia 5 lipca 1993 r. po notyfikacji ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego15 i pozwoliło „[...] rozwijać i umacniać
stosunki przyjaźni między obydwoma Państwami [...] kierując się dążeniem do
ułatwiania [...] współpracy w dziedzinie nauki, oświaty, kultury, sztuki, sportu
Uchwała Rady Ministrów RP nr 29/92 (w sprawie uznania przez Rzeczpospolitą Polską Republiki Gruzji), Warszawa, 24 marca 1992 r.
13 Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Gruzji, sporządzony w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r., Dz.U. 2000 nr 2 poz. 7.
14 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Gruzji o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r., Dz.U. 1993 nr 117 poz. 525.
15 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Gruzji o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r., Dz.U. 1993 nr 117 poz. 526.
12
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i turystyki, wymiany młodzieży oraz środków masowego przekazu [...]”16. Sporządzony Traktat o przyjaźni i współpracy został przez Polskę ratyfikowany i wszedł
w życie dnia 5 listopada 1999 r.17 Umowa zawiera artykuły ważne dla obu państw
z punktu widzenia prowadzenia polityki zagranicznej w latach 90., np. artykuł 1
zawiera zapis, iż „strony kształtują swoje stosunki na zasadach poszanowania
suwerenności, nienaruszalności granic, integralności terytorialnej” – co było niezwykle ważne ze względu na ówczesne konflikty zbrojne w Gruzji i możliwe
punkty zapalne na terytorium RP. Art. 4 mówi o redukcji zbrojeń jądrowych, całkowitym zakazie stosowania broni chemicznej i nieproliferacji broni masowego
rażenia – w kontekście redukcji uzbrojenia na linii Wschód-Zachód oraz prób wyciągnięcia odpowiedzialności Federacji Rosyjskiej za broń atomową znajdującą się
na obszarze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich był to zapis
bardzo ważny. Niektóre artykuły Traktatu są standardowymi wzmiankami w tego
typu umowach międzypaństwowych tj. artykuł 7 o rozwoju korzystnej współpracy
gospodarczej; art. 8 o rozwoju współpracy regionów, miast, gmin; art. 11 rozwój
nauki, kultury i oświaty. Artykuł 15 niniejszego Traktatu porusza kwestie związane
z przestrzeganiem praw człowieka i mniejszości narodowych – „Strony podejmą
niezbędne działania w celu realizacji prawa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
pochodzenia gruzińskiego oraz obywateli Gruzji pochodzenia polskiego do zachowania, wyrażania i rozwijania ich tożsamości etnicznej, kulturowej, językowej i religijnej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i w warunkach pełnej równości wobec
prawa”. Natomiast artykuł 14 zapewnia, iż „w celu promowania narodowego dorobku i osiągnięć w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, a także dla wspomagania
współpracy w tych dziedzinach, Strony powołają ośrodki kultury i informacji,
odpowiednio polski w Tbilisi i gruziński w Warszawie”. Niestety po dziś dzień nie
udało się powołać ww. ośrodków. Jeszcze jednym ważnym do odnotowania porozumieniem polsko-gruzińskim jest podpisana w latach 90. umowa między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Republiki Gruzji w sprawie współpracy wojskowej z 1996 r.
W tym miejscu warto wspomnieć kształt polskiej polityki zagranicznej
w latach 90. ze szczególnym naciskiem na jej wschodni wymiar, której realizacja
miała niewątpliwie wpływ na tak długi okres ratyfikacji Traktatu o przyjaźni
i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Gruzji. Minister spraw
zagranicznych, w pierwszym rządzie po obaleniu PRL, pan Krzysztof Skubiszewski początkowo, w związku ze zmianami wokół granic Polski, musiał wypracować
relacje dyplomatyczne ze wszystkimi państwami granicznymi. Ogromnie ważna
była transformacja stosunków ze Związkiem Radzieckim/Rosją jak i z Niemcami
oraz sprawy związane z aspiracjami członkowskimi Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim (NATO) i Unii Europejskiej (UE). Ponadto biorąc pod uwagę zaszłości
Preambuła Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Gruzji
o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r., Dz.U. 1993
nr 117 poz. 525.
17 Oświadczenie rządowe z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów
ratyfikacyjnych Traktatu o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką
Gruzji, sporządzonego w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r., Dz.U. 2000 nr 2 poz. 8.
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historyczne, względem terytorium i mniejszości polskiej, Polska musiała zadbać
o dobre relację z Ukrainą, Białorusią i Litwą18. W latach 90. w polityce Warszawy
brakowało miejsca i pomysłu na kreowanie długoterminowej strategii związanej
z wymiarem wschodnim (rozumianym jako obszar na wschód od granic Polski,
a nie tylko jako państwa na wschód z Polską bezpośrednio graniczące) w tym
z Kaukazem Południowym i naturalnie Gruzją. Taka praktyka może dziwić ze
względu na mocne przywiązanie II Rzeczypospolitej do spraw wschodnich (Prometeizm). Naturalnym wydawało się kontynowanie tej koncepcji mimo zmian politycznych na mapie Europy. Z drugiej strony okres lat 90. w historii Gruzji był
bardzo burzliwy, ze względu na toczone konflikty wewnętrzne (wojna w Abchazji,
wojna w Osetii Południowej, wojna domowa) i ich oddziaływanie w kwestii funkcjonowania państwa i społeczności. Gruzini priorytetowo walczyli z uregulowaniem spraw wewnętrznych. Względna stabilizacja kraju nastąpiła w połowie lat 90.,
gdy prezydentem Gruzji był Eduard Szewardnadze. Polska polityka zagraniczna
w ówczesnym czasie nie umiejscawiała żadnych interesów państwa w regionie
Kaukazu Południowego.
W ramach konferencji Polska Polityka Wschodnia (2008 r.) Paweł Kowal
podsumował działalność Polski wobec Kaukazu Południowego w latach 90. w następujących słowach: „przez dziesięć, dwanaście lat po odzyskaniu niepodległości
polska polityka wobec Kaukazu była szalenie pasywna, obwarowana dyplomatycznie, ograniczona do incydentalnych oficjalnych wizyt prezydenta. Zwróćmy
uwagę, że do czasów minister Fotygi nie było żadnej oficjalnej wizyty ministra
spraw zagranicznych. Była jedna wizyta na Kaukazie Południowym profesora
Geremka w ramach prezydencji OBWE. Oprócz tego mieliśmy doktrynę, która nakazywała wypowiadanie się na tematy kaukaskie w sposób nieodbiegający od średniej europejskiej. Oczywiście dotyczyła ona poprzedniego konfliktu na Kaukazie
Południowym, pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem, z której to wojny wprowadziliśmy politykę polegającą na mówieniu, że zawsze jesteśmy za pokojowym
rozwiązywaniem konfliktów, udawaniu, że nie słyszymy głosów docierających
z Kaukazu. To szalenie ograniczało nasze działania”19. Do 1997 r. Polska nie posiadała stałego instrumentu dyplomatycznego na Kaukazie Południowym do realizacji interesów państwowych w postaci ambasady20. W 1995 r. została powołana
Ambasada RP w Tbilisi. Piotr Borawski w latach 1996-1997 został przedstawicielem Ministra Spraw Zagranicznych RP ds. powołania Ambasady RP w Tbilisi.
Natomiast jej otwarcie nastąpiło 1 listopada 1997 r. a funkcję chargé d’affaires a.i.
pełnił w latach 1997-2000 wspomniany Piotr Borawski.
Dzięki utworzeniu polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego Polonia
oraz Polacy mieszkający w Gruzji organizujący się w stowarzyszeniach mogli
zostać otoczeni stałą opieką przedstawiciela rządu polskiego21. Ambasada RP
Polska polityka wschodnia, Materiały konferencji zorganizowanej w dniach 28-29 października
2005 r. we Wrocławiu, Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław 2005, s. 46.
19 Polska polityka wschodnia, Materiały z konferencji zorganizowanej w marcu 2008 r. we
Wrocławiu, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 2009, s. 94.
20 Ambasada RP w Baku została otwarta w 1998 r., a Ambasada RP w Erewaniu działa od 2001 r.
21 Zob. W. Materski, Gruzja, Warszawa 2000, s. 282-293.
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w Tbilisi stała się oknem na Kaukaz, jej otwarcie pozwoliło mniemać, iż polityka
wobec Gruzji (szerzej Kaukazu Południowego) a właściwie jej brak, zostanie
zredefiniowania lub stworzona na nowo od podstaw.
W 2001 r. Ambasadzie Gruzji w Republice Federalnej Niemiec poszerzono akredytację na obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W 2003 r. w Warszawie rozpoczęło działalność gruzińskie biuro przedstawiciela dyplomatycznego, w którym urzędował attaché, rok później decyzją Prezydenta Gruzji otwarto w stolicy
Polski Ambasadę Republiki Gruzji i powołano na jej czele ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Republiki Gruzji w Polsce.
Wpływ rewolucji róż na zmianę polskiej polityki zagranicznej wobec
Gruzji
Przełom wieku XX i XXI był dla Gruzji bardzo ważny w kwestii prowadzenia polityki wewnętrznej jak i zewnętrznej państwa. Obejmujący stanowisko prezydenta w 1995 r. E. Szewardnadze deklarował NATO-wskie aspiracje
Gruzinów i krytykował Rosję m.in. za permanentne stacjonowanie armii rosyjskiej na terytorium Gruzji. W kwestii wewnętrznej nadal panował niepokój, chaos,
bezprawie, szerzyła się korupcja na nieprawdopodobną skalę. W 2003 r. po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych doszło do demonstracji, znanych jako
Rewolucja Róż. Nieoficjalne wyniki wskazywały na zwycięstwo opozycji, natomiast Centralna Komisja Wyborcza poinformowała, iż koalicja rządząca zdobyła
największą ilość głosów. Jednym z liderów opozycji był Michaił Saakaszwili,
późniejszy prezydent i reformator, którego prowadzenie polityki zagranicznej nie
budziło wątpliwości, iż Gruzja i Gruzini pragną zbliżenia do struktur unijnych,
a także euroatlantyckich.
Polski rząd w związku z prowadzeniem polityki szerzenia wartości demokratycznych na wschodzie, poparł Rewolucję Róż, jak i rok później Pomarańczową
Rewolucję na Ukrainie22. Jak swego czasu pisał Jan Nowak-Jeziorański – „W
obecnym układzie jednym z naczelnych nakazów polskiej racji stanu jest polityka
wspierania wszelkimi pokojowymi środkami niepodległości Ukrainy i Białorusi.
Musi to być polityka obliczona na długą metę, a więc wymagająca cierpliwości
i wyrozumiałości. Nie może opierać się na zasadzie wzajemności, w interesie
polskiej racji stanu leży, by polityka wschodnia była kontynowania bez względu na
chwilowe przeszkody i trudności ze strony partnerów na wschodzie”23. Za czasów
rządów prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego polska polityka wschodnia, z naciskiem na relacje polsko-ukraińskie, nabrała większego znaczenia. Polska, jako
członek Unii Europejskiej, zaczęła skupiać uwagę państw zachodnich na sytuację
na wschód od granic UE. „Umiejętne połączenie naszych ról w UE i na Wschodzie
to przepis na silną Polskę w silnej Europie”24. Polska powinna politykę wschodnią
„kreować, wymyślać, nie czekać aż w Komisji Europejskiej ktoś coś stworzy, a my
się wypowiemy, czy nam się podoba czy nie. Tylko my te pomysły wymyślamy,
Polska polityka wschodnia, Materiały konferencji zorganizowanej w dniach 28-29 października
2005 roku we Wrocławiu, Kolegium Europy Wschodniej 2005, s. 14-15.
23 Ibidem, s. 11.
24 Ibidem.
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tworzymy, a potem staramy się do nich przekonać partnerów z Unii Europejskiej,
Komisję Europejską, poszczególnych polityków, ekspertów, poszczególne instytucje, rożnymi kanałami, także nieformalnymi. To wymaga ogromnej pracy”25.
Rozszerzenie jej na obszar Kaukazu Południowego pozwoliło na sformułowanie
tzw. polityki regionalnej. Jednakowoż stało się tak, gdyż Polska określiła interes
państwa, który geograficznie umiejscowiony był na tym obszarze. Dywersyfikacja
źródłem dostaw surowców energetycznych i pomysł rozszerzenia projektu OdessaBrody-Płock (Gdańsk) i dostaw ropy naftowej do Polski ze źródeł w Azerbejdżanie
stały się podstawą do nawiązania bliższych relacji z państwami Kaukazu Południowego. Polska mogła czerpać wzorce z powstałego w 2006 r. ropociągu BakuTbilisi-Ceyhan, którego budowie patronowały Stany Zjednoczone, które widziały
w Polsce sojusznika w sprawach kaukaskich. Wspomniany rurociąg oprócz kwestii
związanych z bezpieczeństwem energetycznym pozwolił państwom partycypującym w tym projekcie na zacieśnienie współpracy na wielu płaszczyznach (w tym
gospodarczej) oraz był symbolem alternatywy wobec rosyjskiej dominacji w dostawach surowców energetycznych dla Zachodu.
Podsumowując działania w ramach polskiej polityki wschodniej w latach
2000-2005 nastąpił wzrost jej aktywności wobec państw graniczących z Polską
bezpośrednio na Wschodzie, ale wobec Gruzji i Kaukazu Południowego nadal
charakteryzowała ją bierność. Trzeba zdać sobie sprawę, iż kwestia polityki
energetycznej (dywersyfikacji dostaw ropy naftowej) była sprawą polityczną, nie
mającą przełożenia na płaszczyznę racjonalności i rentowności jej realizacji, ale
pozwoliła na podniesienie rangi spraw kaukaskich i zbliżenie między decydentami krajów w niej uczestniczących. W 2004 r. nastąpiła akcesja Polski do
struktur UE, w związku z czym polscy eksperci zajmujący się sprawami wschodnimi zaczęli formułować poglądy, iż skuteczna realizacja owej polityki jest
możliwa, przy włączeniu jej w kierunki działania Unii Europejskiej. Pojedyncze
działania Polski co oczywiste będą mniej skuteczne niż działanie polityki UE,
która uwzględnia interesy państwa polskiego. „Polska jest za mała, żeby być samodzielnym graczem, a za duża, żeby po prostu ulegać graczom silniejszym [...].
Warto zdobyć się na wysiłek budowy takiej dojrzałem polityki”26. W latach
2000-2008 szefem polskiej misji dyplomatycznej w Tbilisi był pan Jacek Multanowski.
Zbliżenie polsko-gruzińskie
„W 2006 r. znacznie aktywniejsze stały się dwustronne polityczne relacje między Gruzją a Polską. Polska przekształciła się z zaprzyjaźnionego Państwa
w strategicznego sojusznika naszego państwa”27 – czytamy na stronie internetowej
Ambasady Republiki Gruzji w Polsce. Zmiana polityki wobec Gruzji związana
była ze zmiany partii politycznej rządzącej w Polsce, która w polityce zagranicznej
25

Ibidem, s. 40.
Polska polityka wschodnia, Materiały z konferencji zorganizowanej w marcu 2008 r. we
Wrocławiu, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 2009, s. 113.
27 Stosunki dwustronne, Ambasada Gruzji w Rzeczpospolitej Polskiej, http://poland.mfa.gov.ge/in
dex.php?lang_id=POL&sec_id=382, [dostęp: 27.12.2015].
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kierowała się ku współpracy z USA (sojusznik Gruzji), neutralnej pozycji wobec
relacji z Rosją i rozwojowi Polskiej Polityki Wschodniej (jako kontynuacji
koncepcji podnoszonych w dwudziestoleciu międzywojennym). Prezydent Polski
Lech Kaczyński starał się zbudować polityczną koalicję antyrosyjską na Wschodzie, której wspólnym mianownikiem był jeden wróg. W maju 2006 r. na szczycie
prezydentów Europy Środkowej Lech Kaczyński zadeklarował poparcie dla Gruzji
w jej staraniach o włączenie w struktury NATO. Dwa lata później podczas tzw.
wojny pięciodniowej zdecydował się na przylot do Gruzji, aby w trudnych chwilach okazać wsparcie i jedność z narodem gruzińskim28.
W trakcie rządów prezydenta Kaczyńskiego nastąpiło polityczne zbliżenie
polsko-gruzińskie, charakteryzujące się znaczną ilością symbolicznych gestów,
które odgrywają na Wschodzie ogromne znaczenie, czego dziś dzień doświadczają Polacy odwiedzjący Sakartwelo29. Jednakowoż miało to znikome przełożenie chociażby w kwestii rozwoju relacji gospodarczych między państwami. Nasza polityka względem Gruzji nie powinna być tylko prowadzona sercem, ale
także rozumem i rękoma. Nasz kraj posiada warunki tj. dobra podstawa historyczna czy aktywność dyplomatyczna, aby Polska Polityka Wschodnia30 z polityki cienia stała się polityką aktywną i zregionalizowaną polityką południowowschodnią. W latach 2006-2008 Polska podpisała z Azerbejdżanem, Gruzją
i Armenią zobowiązania, indywidualnego wsparcia, w ramach Planów Działania
ustalonych z UE. Polska przeprowadziła w Warszawie konsultację w formacie
Polska-GUAM, a podczas wizyty Prezydenta Gruzji na ziemi polskiej w 2007 r.
utworzono Polsko-Gruziński Komitet Konsultacyjny Prezydentów, który miał
rozpatrywać różne aspekty dwustronnej współpracy.
W latach 2008-2013 ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP
w Gruzji była pani Urszula Doroszewska. W kolejnych latach, od 2013 do 2016 r.,
funkcję tę pełni pan Andrzej Cieszkowski31 a od listopada 2016 r. ambasadorem
RP w Gruzji jest pan Mariusz Maszkiewicz32.
W okresie rozwoju kontaktów polsko-gruzińskich można zauważyć brak
ciągłości w aktywizacji współpracy na przykładzie Programu współpracy między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w dziedzinie nauki, edukacji,
kultury oraz młodzieży i sportu, który najpierw został parafowany w 2004 r. i obowiązywał do roku 200733. Następnie nie został on przedłużony i dopiero w połowie
2011 r. podpisano ponownie plan, który obowiązywał do końca 2014 r.34 Do tej
„12 sierpnia prezydent RP Lech Kaczyński przybywa do Tbilisi. W misji poparcia dla Gruzji
towarzyszą mu prezydenci: Litwy Valdas Adamkus, Estonii Toomas Hendrik Ilves, Ukrainy
Wiktor Juszczenko oraz premier Łotwy Ivars Godmanis. Przywódcy z Europy ŚrodkowoWschodniej wyrażają swą solidarność z Gruzją na wielkim mitingu w centrum Tbilisi”. D. Kolbaia,
P. Hlebowicz, P. Warisch, op. cit., s. 122.
29 Nazwa Gruzji w języku gruzińskim.
30 Polska polityka wschodnia, Materiały konferencji zorganizowanej w dniach 28-29 października
2005 r. we Wrocławiu, Kolegium Europy Wschodniej 2005, s. 68.
31 Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. Partnerstwa Wschodniego w latach 2008-2013.
32 Ambasador, Ambasada RP w Tbilisi, http://www.tbilisi.msz.gov.pl/pl/ambasada/ambasador/
[dostęp: 20.04.2017].
33 Dz.U. 2005 nr 66 poz. 578.
34 Dz.U. 2011 nr 200 poz. 1178.
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pory nie ma jego kontynuacji, co ogranicza np. możliwości przyznawania stypendiów rządowych na studia czy prace badawczo-naukowe dla Polaków w Gruzji i Gruzinów w Polsce.
Polska de facto podpisała z Gruzją około 50 umów regulujących współpracę
w różnych obszarach, np. w 2007 r. sporządzono umowę o współpracy gospodarczej35, a w 2013 r. o współpracy w dziedzinie turystyki36. Od 2012 r. działa PolskoGruzińska Grupa Parlamentarna. Natomiast w 2010 r. odbyło się pierwsze spotkanie Polsko-Gruzińskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej.
Aktywna współpraca rozwija się w dziedzinie rozwoju regionalnego – wiele polskich i gruzińskich miast i regionów podpisało umowy partnerskie, np. Warszawa
i Tbilisi czy Żywiec i Bordżomi. Reforma samorządowa w Gruzji została przeprowadzona przy udziale polskiego ministerstwa spraw zagranicznych i polskich samorządów. W ostatnich latach można wskazać wiele przykładów współpracy i poparcia: politycznego – polskie wsparcie dla NATO-wskich i europejskich aspiracji
Gruzji; rządowego – poprzez dzielenie się doświadczeniem w transformacji państwa czy polską pomoc rozwojową; samorządowego – nawiązywanie partnerskiej
współpracy.
Istnieje wiele aktywności na linii Polska-Gruzja, ale brak jest określenia
interesu państwa polskiego w owej bilateralnej współpracy bądź szerzej w polityce
regionalnej. Wydaje się, iż nastał już czas na zintensyfikowanie aktywności handlowych i realizację własnych interesów przy dalszym utrzymaniu pomocy rozwojowej i wymiany doświadczeń37. Według Ministerstwa Gospodarki RP w 2015 r.
polski eksport do Gruzji wyniósł 88,3 mln USD (spadek o 14% względem 2014 r.),
a import wyniósł 46,1 mln USD (wzrost o 98% względem 2014 r.)38. Biorąc pod
uwagę wzrost aktywności Polski w Gruzji w ciągu ostatnich lat, wskaźnik wymiany handlowej, która stanowi bardzo ważną dziedzinę racjonalnej współpracy
międzypaństwowej kształtuje się na niskim poziomie.
Polska polityka rozwojowa
Od 2000 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP prowadzi w Gruzji program pomocy rozwojowej, którego priorytetowymi obszarami działania są takie
płaszczyzny jak:
- wsparcie grup defaworyzowanych społecznie,
- wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz tworzenie nowych
miejsc pracy,
Niniejsza umowa – M.P. 2008 nr 79 poz. 695, stanowi podstawę prawną współpracy gospodarczej Polski z Gruzją (obok legislacji UE).
36 M.P. 2013 poz. 980.
37 „Cooperation in regional development and sharing of Poland’s experience concerning the reforms of local municipalities shall be mentioned. In order to prepare and implement Regional
Development Strategy for 2011-2017 years, Polish experts have given assistance to the Government of Georgia. In recent years, partner cooperation was established within the cities and regions
of Georgia and Poland”. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Gruzji, http://mfa.gov.ge/MainNav/
ForeignPolicy/BilateralRelations/პოლონეთის-რესპუბლ, [dostęp: 14.01.2016].
38 Informator Ekonomiczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Gruzja, http://www.informatoreko
nomiczny.msz.gov.pl/pl/azja/gruzja/, [dostęp: 28.12.2015].
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- rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej39.
Od roku 2004 polska pomoc rozwojowa uległa znacznemu zwiększeniu
w porównaniu z latami poprzednimi, a Gruzja jest od tego czasu jednym z priorytetowych jej odbiorców. Najważniejszymi sektorami współpracy na rzecz rozwoju
są: wzmocnienie administracji publicznej, rozwój samorządności lokalnej, szkolenia w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, rolnictwo i rozwój
obszarów wiejskich40. W 2013 r. w ramach konkursu polska pomoc rozwojowa
zostało zrealizowanych w Gruzji 12 projektów na łączną kwotę 5 193 373 złotych
oraz 9 projektów w ramach systemu małych grantów na kwotę 153 tys. złotych41.
Podsumowanie
Kontakty polsko-gruzińskie mimo długiej historii i pozytywnych relacji,
w XXI wieku nie są wykorzystywane w maksymalny sposób. Od przemian społeczno-politycznych na przełomie lat 80. i 90. XX wieku minęło ponad 25 lat
a państwo polskie nadal nie potrafi zdefiniować swojego interesu w ramach
polityki wschodniej, w tym wobec Gruzji. Owa polityka jest prowadzona bez
zachowania jakiejkolwiek ciągłości w podejmowanych decyzjach. Polska stara
się pomagać Gruzji w jej przemianach prodemokratycznych i proeuropejskich
przy równoczesnym minimalnym rozwinięciu wymiany handlowej między obydwoma państwami. Ponadto podstawowe programy współpracy naukowej, kulturalnej czy sportowej są realizowane od czasu do czasu, bez utrzymania ciągłości,
co w żaden sposób nie utrwala współpracy na szczeblu rządowym, samorządowym i społeczności, co w znaczący sposób przekłada się na obecne relacje.
Wydaje się, iż naród polski stanął w latach 20. XXI wieku na wysokości zadania,
Polacy chętnie odwiedzają Gruzję w formie turystycznej, Polacy zakładają firmy
w Gruzji, polskie NGO-sy organizują międzynarodowe wymiany młodzieżowe w Gruzji oraz wysyłają polskich wolontariuszy. Problem polega na tym, iż
wszystkie ww. formy wykonują Polacy bez jakiegokolwiek wsparcia bądź dodatkowych, równoległych działań rządu polskiego.
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Grażyna CZERNIAK1
OBRAZ TATR W ŚWIETLE ,,ETNOGRAFII POLSKIEJ”
Badacze pracujący w Zakładzie Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej
Akademii Nauk (Zakład został powołany do istnienia w 1953 r., jego pierwszym dyrektorem był prof. Kazimierz Majewski; do roku 1992 funkcjonował
pod nazwą: Instytut Historii Kultury Materialnej Państwowej Akademii Nauk)
zainicjowali wiele przedsięwzięć, które przyczyniły się do usystematyzowania
i poszerzenia wiedzy w zakresie etnologii. Warto w tym miejscu wspomnieć chociażby o prowadzonych na szeroką skalę badaniach terenowych2, a także podejmowanych inicjatywach o zasięgu międzynarodowym3. W publikacjach z lat
60-tych i 70-tych XX wieku można dostrzec motyw zmian dokonujących się na
wsiach4, nie były obce badaczom także zagadnienia dotyczące terenów Mongolii5, problematyka amerykanistyczna6, a także wiele innych ciekawych zagadnień znalazło odbicie w opracowaniach naukowych 7. Instytut Archeologii
mgr Grażyna Czerniak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, czerniak.grazyna@wp.pl
Zob. W. Paprocka, 50 lat Zakładu Etnologii Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, „Etnografia
Polska” 2003, t. 47, z. 1-2, s. 6-7. Warto w tym miejscu przytoczyć tytuły następujących tekstów,
które są powiązane z podjętym zagadnieniem: W. Kwaśniewicz, Etnograficzne badania terenowe
w Karpatach Zachodnich prowadzone w 1960 r. przez Katedrę Etnografii Ogólnej i Socjologii U.J.,
„Etnografia Polska” 1961, t. 5, s. 332 czy tekst: A. Kutrzeba-Pojnarowa, Uwagi na temat organizacji
i metod etnograficznych badań terenowych we Francji, „Etnografia Polska” 1964, t. 8, s. 264-281.
3 W. Paprocka, 50 lat Zakładu Etnologii Instytutu..., op. cit., s. 6, 11. Przykładowo można wymienić
teksty zawarte na kartach „Etnografii Polskiej”: A. Kutrzeba-Pojnarowa, VII Międzynarodowy Kongres Nauk Antropologicznych i Etnologicznych w Moskwie 3-10 VIII 1964, „Etnografia Polska” 1965,
t. 9, s. 185-198; M. Biernacka, O poszerzenie międzynarodowej współpracy europejskiej w zakresie
etnografii rolnictwa, „Etnografia Polska” 1968, t. 12, s. 529-533.
4 W tym miejscu cenna wydaje się być uwaga, która brzmi następująco: „Nie wszystkie jednak dziedziny kultury wsi i nie wszystkie regiony zostały opracowane w syntezie w sposób dostatecznie szczegółowy. Wynikało to z istniejących jeszcze „białych plam” na mapie etnograficznych badań w Polsce,
jak i luk w problematyce badawczej dyscypliny”. Zob. W. Paprocka, 50 lat Zakładu Etnologii Instytutu..., op. cit., s. 11-12. Niezastąpionym jest usystematyzowanie wiedzy, jednak niemniej ważne wydaje
się postawienie kolejnych problemów badawczych i wykazanie właśnie tych „białych plam”, ponieważ to właśnie dzięki klasyfikacji wiedzy badacze mają szanse na poruszanie problemów, które jeszcze nie zostały rozwiązane. Z tematyką postrzegania wsi można na przykład zapoznać się na podstawie
następujących tekstów: Z. Szyfelbejn, Chłopska gospodarka rolna terenu Puszczy Zielonej od uwłaszczenia do chwili obecnej, „Etnografia Polska” 1959, t. 2, s. 232-240; K. Kwaśniewski, Brogi jako
element zagrody chłopskiej w Polsce, „Etnografia Polska” 1965, t. 9, s. 103-121.
5 W. Paprocka, 50 lat Zakładu Etnologii Instytutu..., op. cit., s. 10, 13. Zob. także: D. Markowska,
J. Olędzki, Z. Sokolewicz, Niektóre zmiany w tradycyjnym inwentarzu kulturowym pasterzy mongolskich, „Etnografia Polska” 1968, t. 12, s. 199-252; S. Kałużyński, Terminologia pokrewieństwa
u ludów mongolskich, „Etnografia Polska” 1970, t. 14, z. 1, s. 177-201.
6 W. Paprocka, 50 lat Zakładu Etnologii Instytutu..., op. cit., s. 10-11, 13, 18. Zob. także: L. Mróz, Cyganie meksykańscy i obraz zmian zachodzących w życiu Cyganów w Ameryce, „Etnografia Polska”
1970, t. 14, z. 2, s. 135-155; M. Posern-Zielińska, Koncepcja zbawienia w doktrynach ruchów religijno-politycznych Indian Ameryki Północnej, „Etnografia Polska” 1972, t. 16, z. 2, s. 69-91.
7 Na oficjalnej stronie internetowej omawianej instytucji znajdziemy następującą informacje, która
w rzeczowy sposób przedstawia cele: „Program naukowy zakłada integrację dyscyplin z zakresu
wiedzy o dziejach i społeczeństwie, z zaangażowaniem archeologiczno-historyczno-kulturowej metody działań. Służy to zachowaniu i wzbogaceniu spuścizny narodowej, poprzez opis i interpretację
zabytków oraz pozyskiwanie nowych źródeł archeologicznych i etnograficznych. Jednym z wiodących kierunków badań są studia nad zmianami społeczności ludzkich w ścisłym związku z otaczającym je środowiskiem”. Zob. http://www.iaepan.edu.pl/, [dostęp: 27.04.2017].
1
2

i Etnologii Polskiej Akademii Nauk „jest jedną z nielicznych instytucji, która
ma możliwości prowadzenia studiów naukowych na szeroką skalę. Ogromny
zasób dokumentacji i materiałów wykopaliskowych oraz wyspecjalizowane zaplecze laboratoryjne stanowią solidną bazę do badań archeologicznych, etnologicznych i historycznych. Wszelkie te udogodnienia Instytut udostępnia także
badaczom uniwersyteckim, muzealnikom i pracownikom służb konserwa-torskich,
również z zagranicy. Korzystają z nich studenci i doktoranci. W organizowanych
przez [Instytut Archeologii i Etnologii] konferencjach naukowych uczestniczą
przedstawiciele różnych dyscyplin i instytucji”8. Natomiast w tekście, podsumowującym jubileusz tego ośrodka badawczego, czytamy, że Instytut może poszczycić się wieloma publikacjami, które ukazują się w regularnym odstępie
czasu, po za tym wydawnictwa te pełniły nieodzowną rolę w spajaniu całego „środowiska etnograficznego kraju”, co niewątpliwie wpływało na całokształt rozwoju omawianej dyscypliny9.
Placówka może poszczycić się wieloma publikacjami monograficznymi 10,
ale również czasopismami, jednym z nich jest periodyk11, któremu zostanie poświęcona niniejsza analiza, mianowicie mowa jest o czasopiśmie pt. „Etnografia
Polska”. Rocznik ten powołano w roku 1956, pierwszy tom ukazał się natomiast
w 1958 r. Niepodważalnie pismo to „pozostaje jednym z najlepszych periodyków
o tematyce etnograficznej i etnologicznej w Polsce. Z dumą można powiedzieć,
że taki profil jest utrzymywany od lat przez wszystkie kolejne zespoły redakcyjne. O renomie, jaką cieszy się [...] czasopismo może świadczyć fakt, że jest
powszechnie wykorzystywana przez studentów etnologii i pracowników naukowych w całej Polsce. Jednocześnie jest najwyżej punktowanym pismem etnologicznym w kraju. [...] Warto zaznaczyć, że czasopismo znajduje się także na
liście ERIH, a w Komitecie Redakcyjnym znajdują się osoby z Niemiec, Rosji
i Mołdawii”12. Należy wspomnieć, że pismo składa się z przykładowych działów: artykuły, zagadnienia dyskusyjne, studia i materiały, badania terenowe,
inscenizacje historyczne, kroniki, omówienia oraz recenzje (często spotykana jest
w nagłówku nazwa regionu, którego będzie dotyczył konkretny tekst).
Warto naszkicować problematykę, która swoje odbicie znajduje w tekstach
zamieszczonych na łamach „Etnografii Polskiej”, po to aby uzmysłowić jak wielką
paletę tematyczną posiada ten periodyk. Niepodważalnie rozległość poruszanych
http://www.iaepan.edu.pl/, [dostęp: 27.04.2017].
W. Paprocka, 50 lat Zakładu Etnologii Instytutu..., op. cit., s. 20.
10 Zob. np. W. Paprocka, 50 lat Zakładu Etnologii Instytutu..., op. cit., s. 7-8, 13. Warto wymienić
przykładowe publikacje: M. Lityńska-Zając, Chwasty w uprawach roślinnych w pradziejach
i wczesnym średniowieczu, Kraków 2005; M. Rębkowski, Chrystianizacja Pomorza Zachodniego.
Studium archeologiczne, Szczecin 2007.
11 Pozostałe tytuły to: „Archeologia”, „Archeologia Polona”, „Archeologia Polska”, „Ethnologia
Polona”, „Etnografia Polska”, „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, „Journal of Urban Ethnology”,
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, „Przegląd Archeologiczny”, „Sprawozdania Archeologiczne”. Więcej na stronie internetowej Instytutu: http://www.iaepan.edu.pl/, [dostęp: 28.04.2017].
12 http://www.iaepan.edu.pl/, [dostęp: 27.04.2017]. Zob. A. Kutrzeba-Pojnarowa, Kultura lidowa
w dotychczasowych polskich pracach etnograficznych, [w:] M. Biernacka, B. KopczyńskaJaworska, A. Kutrzeba-Pojnarowa, W. Paprocka (red.), Etnografia Polski. Przemiany kultury
ludowej, Wrocław 1976, t. 1, s. 19-57.
8
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zagadnień wynika z postawionych celów: teksty miały dotyczyć etnografii Polski, ale też innych krajów słowiańskich, poza tym treści artykułów nie miały
ograniczać się tylko do krajów europejskich; duży nacisk kładziono na zagadnienia związane z metodologią; zrozumieniem bardzo szeroko pojmowanej kultury13. Dlatego w piśmie znajdziemy artykuły na przykład o Łemkach14 czy społeczności żydowskiej15. Odnajdziemy też teksty, które dotyczą na przykład
tańca16. Trafnie uchwyciła to Iwona Kabzińska w jednym ze swoich tekstów,
pisząc: „Zmieniają sie problemy badawcze, terminologia, teren badań, język
opisu. Niezmienne pozostaje zainteresowanie zmianami społeczno-kulturowymi,
ich przyczynami i konsekwencjami. Koncentrujemy też uwagę na kontaktach
kulturowych i ich skutkach. To podstawowe dla etnologii/antropologii kulturowej zadnienia są ilustrowanymi wynikami badań dotyczących grup, uwzględniających perspektywę historyczną, porównawczą, teoretyczną”17. W najnowszych
zeszytach „Etnografii Polskiej” można znaleźć teksty związane z postrzeganiem
„Innego”, dialogiem czy życiem religijnym. Tematyka dotyczy też m.in. antropologii medycyny, studiów medioznawczych, kultury upokorzenia, automatyzacji, antropologii polityki czy też migracji18. Warto zwrócić uwagę, że „podstawę źródłową większości tekstów stanowią materiały zgromadzone podczas
badań terenowych”19, zatem pierwotne założenie czasopisma nie zmieniło się.
Przy czym należy zwrócić uwagę na progres w periodyku, o czym wspomina
I. Kabzińska: „W ostatnim dziesięcioleciu w „Etnografii Polskiej” opublikowano
kilka artykułów opartych m.in. na różnego rodzaju źródłach archiwalnych,
materiałach prasowych i publikacjach”20, zatem baza źródłowa wciąż się rozszerza, natomiast analiza poszczególnych tomów analizowanego omawianego tytułu
wskazuje na to, że niektóre problemy są uniwersalne i ich rozwiązywaniem zajmują się zarówno autorzy tekstów, których artykuły były opublikowane na
samym początku istnienia pisma, jak i podejmowane przez obecnych badaczy.
Natomiast niektóre z tematów były powszechne na przykład w latach 60-tych,
a ówcześnie nie ma potrzeby powrotu do tych zagadnień, bo albo zostały wyczerpane, albo nie ma źródeł, aby poszerzyć dotychczasową wiedzę.
Obraz Tatr w świetle „Etnografii Polskiej” nie został obrany przez przypadek. Ten region naszego kraju jest niewątpliwie obowiązkowym punktem na
Od Redakcji, „Etnografia Polska” 1958, t. 1, s. 15-17. Zob. także: A. Kutrzeba-Pojnarowa,
Miejsce etnograficznych zbiorów muzealnych w kształtowaniu obrazu kultury narodu, „Etnografia
Polska” 1979, t. 23, z. 2, s. 17-30.
14 Zob. R. Reinfuss, Stan i problematyka badań nad kulturą ludową Łemkowszczyzny, „Etnografia
Polska” 1961, t. 5, s. 63-69; A. Kwilecki, Aktualne zagadnienia etniczne Łemków w Polsce,
„Etnografia Polska” 1968, t. 12, s. 86-119.
15 Zob. np.: J. Cukras, Młodzi Żydzi w Polsce. Socjologiczna analiza tożsamości społeczno-kulturowej, „Etnografia Polska” 2003, t. 47, z. 1-2, s. 247-266.
16 Zob. np.: J. Kowalska, Taniec jako przedmiot badań: choreologia czy antropologia tańca,
„Etnografia Polska” 1988, t. 32, z. 1, s. 171-194; R. Piotrowski, Skrzypce, taniec i czarty –
o diabolicznym charakterze muzyki, „Etnografia Polska” 2004, t. 48, z. 1-2, s. 149-160.
17 I. Kabzińska, Jubileusz sześćdziesięciolecia Etnologii Polskiej. Kontynuacja początkowych założeń – nowe nurty i nowe tematy – pytania i refleksje, „Etnografia Polska” 2016, t. 60, z. 1-2, s. 10.
18 Ibidem, s. 7-26.
19 Ibidem, s. 11.
20 Ibidem, s. 18.
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mapie każdego, mniej czy bardziej zaangażowanego turysty. Tatrzański krajobraz jest inspiracją dla wielu, natomiast rdzenna ludność tam mieszkająca jest
źródłem licznych obyczajów oraz obrzędów, co daje niewyczerpane możliwości
dla badaczy, nie tylko dla etnologów. Niemniej jednak zamiarem autorki nie jest
przeanalizowanie wszystkich tekstów dotyczących górskiej tematyki zawartych
w obranym czasopiśmie, a wyznaczenie kierunku przemian oraz wykazanie
sposobu badania Tatr podjęty przez etnologów, za pomocą tematu przewodniego,
którym są właśnie Tatry.
Wybór artykułów przejęto zgodnie z myślą Jana Olejnika, która brzmi:
„Karpaty to chyba najbogatszy w zabytki etnograficzne obszar środkowej i wschodniej Europy. Nic też dziwnego, że wśród pracowników nauki stale wzrasta zainteresowanie tym terenem. Szczególnie interesującym regionem Karpat jest ich
centralna cześć – Wysokie Tatry, zwane także w literaturze historycznej Karpatami
Centralnymi. [...] wysokie leżą w sercu Karpat, a u ich stóp znajdują się obszary
Spiszu, Liptowa, Orawy i Podhala”21. Jednym z czołowych badaczy zajmujących
się Karpatami Zachodnimi był Kazimierz Dobrowolski22. Warto w tym miejscu
wymienić chociażby następujące tytuły jego autorstwa, które ukazały się na przestrzeni lat w „Etnografii Polskiej”: Chłopska kultura tradycyjna. Próba teoretycznego zarysu na podstawie materiałów źródłowych XIX i XX w. z płd. Małopolski
(„Etnografia Polska” 1958, t. 1, s. 19-56); Uwagi o znaczeniu badań nad kulturą
ludową w Karpatach Północnych („Etnografia Polska” 1960, t. 5, s. 15-27); Studia
nad teorią kultury ludowej („Etnografia Polska” 1961, t. 6, s. 15-92). Kolejnym
badaczem, w perspektywie badanego tematu jest Mieczysław Gładysz23, który
jest autorem przykładowo następujących tekstów: Zarys planu działalności i organizacji Międzynarodowej Komisji do Badania Kultury Ludowej w Karpatach
(1962, t. 6, s. 15-40); wspólnie z Juliuszem Zborowskim – Z historii etnografii
Podhala (1967, t. 8, s. 44-61). Natomiast w dorobku Bronisławy KopczyńskiejJaworskiej również można znaleźć istotne dla dokonań nauki teksty, wystarczy
chociażby wymienić taki tytuły jak: Z badań nad pasterstwem i hodowlą na Podhalu („Etnografia Polska” 1958, t. 1, s. 357-360). Jak widać na podstawie przywołanej tylko przykładowej literatury zainteresowanie tematyką związaną z górami
nie była obca autorom piszących na łamach omawianego czasopisma, wręcz przeciwnie, w periodyku znajdziemy zagadnienia szczegółowe, ale również problematykę uniwersalną, co tylko świadczy o tym, że istniało naukowe zaciekawienie
badaczy tym turystycznym rejonem.
W celu usystematyzowania informacji, najpierw należy przybliżyć informacje o Tatrzańskim Muzeum im doktora Tytusa Chałubiskiego w Zakopanem,
któremu zostało poświęcone szereg tekstów również opublikowanych w omawianym

J. Olejnik, Przesądy, wyobrażenia i czynności magiczne mieszkańców Wysokich Tatr, związane
z budową domu i domostwem, „Etnografia Polska” 1982, t. 26, z. 1, s. 197. Zob. także: S. Węglarz,
Antropologia hermeneutyczna wobec tradycyjnych tekstów kulturowych. Przekład interpretacji
wyobrażeń naukowych o Tatrach i góralach tatrzańskich do połowy XIX wieku, Katowice 2010;
A. Kroh, Tatry i Podhale, Wrocław 2003.
22 Zob. W. Paprocka, 50 lat Zakładu Etnologii Instytutu..., op. cit., s. 8, 9.
23 Ibidem, s. 9.
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piśmie. Instytucja ta została założona w 1888 r., miał to być ośrodek zarówno
naukowy jak i dydaktyczny. Juliusz Zborowski podkreślił, że „Do dziś nie
zmienił się w zasadniczych punktach programu regionalnego Muzeum pod Tatrami. Przybyły z czasem nowe zadania i obowiązki, jak np. działalność wydawnicza, akcja oświatowa, poszerzyły się granice terenowe penetracji, jednak
wytyczne sprzed siedemdziesięciu dwóch lat pozostały te same” 24, czego potwierdzenie można znaleźć na stronie internetowej tej placówki25. Poza tym
warto przynajmniej wspomnieć, że na to Muzeum składa się dział przyrodniczy,
ale też etnograficzny, w skład ekspozycji wchodzą również obiekty dotyczące
historii i techniki, a także na przykład grafika26. Przez wiele lat funkcjonowania
Muzeum Tatrzańskiego starano się poszerzać, ale też opracowywać zbiory, zajęto się też pracą wydawniczą i tak na przykład można wymienić efekt tych prac,
jakim jest tytuł: „Rocznik Podhalański”. Dla pracowników tej placówki ważna
jest również współpraca z innymi ośrodkami, a także poszerzanie własnych horyzontów, przykładem tego może być otwarcie filii – Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. Stanisława Witkiewicza27. Istnienie takiego miejsca świadczyć może tylko
o tym, że istniało zapotrzebowanie na miejsce, które nie tylko będzie służyło do
przechowywania np. artefaktów, ale również z potrzeby naukowego opracowania
zbiorów.
Nie jest to jedyny przejaw zainteresowań naukowych dotyczącej omawianego obszaru. W „Etnografii Polskiej” znajdziemy wiele omówień wydarzeń, recenzji publikacji, ale także zapowiedzi wydawniczych związanych z tatrzańską
tematyką. Wystawa tatrzańska sztuki ludowej w Linzu jest tekstem napisanym
przez Jana Bujaka, który zaznacza, że inicjatywa miała miejsce w ramach Tygodnia Kultury Polskiej, trwała od 5 do 13 listopada 1965 r. Istotne jest to, że „Celem
wystawy było więc zrealizowanie zarówno naukowych założeń etnograficznych,
jak i pokazanie plastyki ludowej, zdobnictwa oraz sztuki związanej z obyczajami
i obrzędami”28. A co ciekawe, na tej wystawie wykorzystano eksponaty z omówionego już Muzeum Tatrzańskiego. Natomiast publikacje, które zostały zrecenzowane na łamach analizowanego czasopisma, a dotyczyły poruszanej tematyki,
otrzymały wysokie noty. Tak na przykład w ocenie Anny Kowalskiej-Lewickiej publikacja Hanny Pieńkowskiej pt. Podtatrzańskie obrazy na szkle jest to
praca, która: „dzięki nowemu spojrzeniu na malarstwo na szkle, stanowi cenną
pozycję w literaturze dotyczącej sztuki ludowej Karpat. Wartość jej podnosi jeszcze doskonała oprawa graficzna i dobre, wierne kolorystycznie ilustracje przedstawiające obrazy na szkle najbardziej typowe dla wyróżnionych kierunków
J. Zborowski, Z działalności Muzeum Tatrzańskiego im. T. Chałubińskiego w Zakopanem, „Etnografia Polska” 1961, t. 5, s. 354-355. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że Juliusz Zborowski był
kierownikiem Muzeum Tatrzańskiego do roku 1965, po nim tę funkcję pełniła Teresa Jabłonowska.
Zob. http://muzeumtatrzanskie.pl/index.php?strona,czesc,pol,glowna,1383,0,113,3,1383,ant.html, [dostęp: 28.04.2017].
25 Ibidem.
26 J. Zborowski, op. cit., s. 355-256.
27 Zob. http://muzeumtatrzanskie.pl/index.php?strona,czesc,pol,glowna,13830,113,3,1383,ant.html,
[dostęp: 28.04.2017].
28 J. Bujak, Wystawa Tatrzańskiej Sztuki Ludowej w Linzu, „Etnografia Polska” 1967, t. 11, s. 500-501.
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artystycznych”29. Podobnie została przyjęta inicjatywa wydawnicza archeologa –
Włodzimierza Antoniewicza, który założył, że w wielotomowej publikacji zostanie ukazane zagadnienie związane z owczarstwem na obszarze Tatr i Podhala.
Do tego momentu, nie było takiego compendium na rynku, poza tym, autorka
tekstu celnie zaznaczyła, że „Zarówno dla etnografów, jak i przedstawicieli
innych nauk zajmujących się tą problematyką jest to rodzaj encyklopedii, gdzie
będą gogli znaleźć opracowanie wszystkie kwestii związanych z pasterstwem”30.
Natomiast budownictwo tatrzańskie znalazło odbicie w publikacjach architekta –
Rudolfa Śmiałowskiego, a którego opublikowane badania naukowe są interesujące
dla osób zajmujących się ludowością, ale też aspektem technicznym związanym
z budownictwem w Tatrach31. Przytoczone przykłady nie miały wyczerpać
zagadnienia, a jedynie udowodnić, że na kartach „Etnografii Polskiej” tematyka
tatrzańska nie była rozpatrywana tylko w kontekście rozpraw naukowych w postaci artykułów (zresztą, wystarczy przypomnieć, że zgodnie z pierwotnymi założeniami czasopisma: „W planie redakcyjnym uwzględnione zostaną ponadto
krótkie streszczenia tych prac, które nie mogą szybko ukazać w druku”32), ale
też, że interesowano się Tatrami w każdym wymiarze, przejawem tego było
powołanie Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.
Ponadto, publikowano teksty naukowe omawiające szczegółowo niektóre zagadnienia, a także inicjatywy, krążące wokół tematyki Tatr.
Niniejszy tekst nie spełniłby swojej roli, gdyby autorka nie sięgneła również do artykułów, które oscylują wokół obranej tematyki. Dominującym motywem większości publikacji, jest szeroko rozumiana ludowość, folklor, obyczaje
oraz obrzędy. Temat Tatr był podejmowany od początku istnienia czasopisma do
początku XXI wieku. Można jednakże zauważyć, że Tatrom bliżej przyjrzano się
na przykład w tomie piątym z 1961 r., szóstym z 1962 r. i w dziewiątym z 1967 r.
Na samym początku należy sobie zdać sprawę z odmienności kultowej omawianego obszaru, która jest wynikiem „położenia miasteczek i wsi w specyficznych warunkach górskich stwarzało bowiem zawsze trudności w specyficznych
warunkach górskich stwarzało bowiem zawsze utrudnienia komunikacyjne, sprzyjając izolacji kulturowej”33. Ze względu na te trudności można mieć wrażenie, że
zachowana kultura jest bardziej pierwotna, niż byłaby, gdyby rozwiała się na
innych terenach. Strój ludowy jest zapewne zewnętrznym zilustrowaniem tej odmienności, ale trzeba zwrócić uwagę na jeszcze inne czynniki, nie tylko „zewnętrzne” kultury miały utrudniony dostęp do kultury tatrzańskiej, ale też tatrzańska
A. Kowalska-Lewicka, recenzja: H. Pieńkowska, Podtatrzańskie obrazy na szkle. Kraków 1961,
ss. 33+1, barwnych il. 16; Polskie Wydawnictwo Muzyczne, „Etnografia Polska” 1961, t. 5, s. 433.
30 A. Kowalska-Lewicka, recenzja: Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala pod red W. Antoniewicza:
t. I. Fizjografia i geografia pasterstwa Tatr Polskich i Podhala, Wrocław 1958, ss. 224; t. II.
Pastwiska podgórskie i górskie Tatr Polskich i Podhala. Teraźniejszości i przyszłość, Wrocław
1960, ss. 209; t. III. Hodowla owiec i bydła w Tatrach Polskich i na Podhalu. Teraźniejszość i przyszłość, Warszawa 1961, ss. 191; wyd. Ossolineum, „Etnografia Polska” 1961, t. 5, s. 430-432.
31 M. Gładyszowa, recenzja: R. Śmiałowski, Architektura i budownictwo pasterskie w Tatrach
Polskich, Kraków 1959, ss. 88, „Etnografia Polska” 1961, t. 5, s. 398-400.
32 Od Redakcji..., op. cit., s. 17.
33 A. Szyfer, Małe miasteczka a kształt kulturowy obszarów górskich, „Etnografia Polska” 1982,
t. 26, z. 1, s. 270.
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społeczność nie miała możliwości wspomaganiem się dokonaniami sąsiednich
społecznośći. Dlatego nie sposób nie zgodzić się z ze słowami etnografa Jana
Olejnika, że „Materialna i duchowa kultura ludu na północno-wschodnim podnóżu Wysokich Tatr jest wyrazem jego twórczych zdolności”34. Autor tekstu szczegółowo opisał w jaki sposób podtatrzańskie osady zmieniły się poprzez rozwój
turystyki, zatem na podstawie efektów badań można dostrzec, co zmieniło się za
strawą pierwszych ruchów turystycznych, co wydaje się być fantastyczną bazą
do kolejnych badań nad rozwojem historycznym turystyki. Chociaż nie można
uznać, że obszar ten nie był atrakcyjny, świadczyć o tym może chociażby następująca informacja „Tatry uważano za bardzo obiecujący teren rudonośny, [informacji tej] można doszukać się w najstarszych dokumentach, odnoszących się do
życia okolic”35. Badacz, Stefan Zwoliński bardzo szczegółowo omawia zagadnienie związane z historią górnictwa oraz hutnictwa, co daje możliwość wykreowania
obrazu społeczno-majątkowego ludności tam zamieszkującej, a prócz elementów
zawartych w tytule artykułu, można również w tekście znaleźć informację o tym,
że „Oprócz stałych pracowników kopalń i zakładów hutniczych wiele górali
znajdowało zarobek przy takich pracach, jak wyrąb w lasach drzewa do wyrobu
węgli i odbudowy sztolni, zwożenie rudy z kopalń i węgli z mielerzy do hut, naprawa dróg i budynków, wreszcie transport gotowych wyrobów do odległych
nieraz od Zakopanego miast w Galicji”36. Ponadto autor dochodzi do wniosku, że
zmysł kupiecki, mimo upadku hutnictwa i górnictwa, wpłynął na łatwość szybkiego przekwalifikowania37. Natomiast tekst Adama Bartosza pt. Badania nad
kulturą ludności cygańskiej na Podtatrzu uzmysławia, że społeczność zamieszkująca omawiany obszar nie jest jednolita etnicznie, że na kulturę tatrzańską składa
się wiele ważnych tradycji, czasem mających bardzo różne konotacje. Natomiast
z racji tego, że jest to tekst zawarty w dziale „Kronika” autor miał w zamiarze
opisać cel krakowskich etnografów, którym miała być „rejestracja wskazanych
przejawów tradycyjnej kultury cygańskiej oraz ukazanie kierunków zmian tej
kultury w warunkach życia współczesnego”38. Co pozwala przyjąć, że badacze
interesowali się wszystkimi aspektami kultury. Na łamach „Etnografii Polskiej”
można znaleźć kilka tekstów, które związane są z zasygnalizowaną tematyką
ludowości. Tutaj należy wymienić tekst Jana Olejnika, który pisze o magicznych
J. Olejnik, Wpływ turystyki na tradycyjną kulturę wsi w rejonie Wysokich Tatr (strój ludowy),
„Etnografia Polska” 1969, t. 13, z. 2, s. 218. W tym miejscu warto zacytować przykład odnotowany przez autora analizowanego tekstu, który brzmi następująco, a jest doskonałym sposobem na
zilustrowanie problemu: „Do roku 1955 były przerwane ścisłe stosunki przygraniczne z Polską. To
spowodowało, że mieszkańcy północnospiskich wsi, którzy przedtem zaopatrywali się w dodatki
odzieży w Nowym Targu i Zakopanem, zostali odcięci od źródeł zakupu. Zamiast kapeluszy (kapelusów) zdobionych do dokoła morskimi muszelkami, zaczęły się przyjmować zwykłe rodzaje kapeluszy miejskich z wysoką częścią (głową), a za nimi również i czapki konfekcyjne z daszkiem”.
Ibidem, s. 228-229.
35 S. Zwoliński, Badania nad historią górnictwa i hutnictwa w Tatrach Polskich, „Etnografia Polska” 1962, t. 6, s. 164.
36 Ibidem, s. 189.
37 Ibidem, s. 190.
38 A. Bartosz, Badania nad kulturą ludności cygańskiej na Podtatrzu, „Etnografia Polska” 1976,
z. 1, s. 249.
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wyobrażeniach istniejących na badanym obszarze, charakteryzuje lokalne typy
magów, omawia w jaki sposób ochraniano człowieka i majątek przed magią39 (w
tym miejscu warto wspomnieć o innym tekście tego samego autora o podobnej
tematyce: Przesądy, wyobrażenia i czynności magiczne mieszkańców Wysokich
Tatr związane z budową domu i domostwem: tutaj został omówiony wybór
miejsca pod budowę domu, wygląd domu, zwyczaje związane z opuszczeniem
i powrotem do domu; scharakteryzowanie zostały również wierzenia związane
z narodzinami dziecka, weselem, śmiercią, z okresem Bożego Narodzenia,
Wielkanocnym, Zaduszkami i innych świąt, a także z ogniem i pożarem, wiatrem, wodą, fauną i florą)40. A jeżeli już mowa o magii, szczególnie tej nazwanej
w literaturze „czarną”, należy wspomnieć o tekście Barbary Bazińskiej, która
przeprowadziła badania terenowe latach 1945-1946, i usystematyzowała wiedzę
dotyczącą wiary w czarostwo. Swoją analizę zbudowała na następujących filarach
konstrukcyjnych tekstu: wyjaśniono pojęcie „czary”, kolejny: „czarownictwo
jako instytucja społeczna”, wiara w czary, a praktyki kościele; analizując szczegółowo jednocześnie grupy społeczne, które brały udział w badaniach. Uchwyciwszy te aspekty41, autorka wyciągnęła następujące wnioski: „zmieniły się funkcje dawnych obrzędów. Dziś są one traktowane jako relikty dawnej kultury
pasterskiej o charakterze regionalnym i z tej przyczyny spotyka je ochrona
i nowe zainteresowanie. W grupie zawodowej hodowców i pasterzy ma miejsce
jak gdyby odkrywanie na nowo starych zwyczajów i praktyka nadawania im
nowych funkcji integracyjnych, a mianowicie kulturowych, poprzez tworzenie
widowisk typu teatralnego, a także udzielenie informacji o historycznych tradycjach zawodu w zestawieniu z jego nowymi treściami, wynikającymi z rozwoju
wiedzy rolniczej i techniki”42. Pozwoliłam sobie na przytoczenie tak obszernego
fragmentu, ponieważ on poniekąd podsumowuje całokształt odmiennej kultury i
tradycji, która jest powiązana z obrazem Tatr, a która została przedstawiona na
kartach „Etnografii Polskiej”.
Na podstawie analizy tekstów zamieszczonych na łamach periodyku pt.
„Etnografia Polska”, (obok „Ludu” czy „Kontekstów. Polskiej Sztuki Ludowej”,
jednego z ważniejszych opiniotwórczych pism), należy podkreślić, że pismo to
wyznaczyło i czyni to do dnia dzisiejszego kierunek badawczy polskiej etnologii.
Na kartach „Etnografii Polskiej” swoje miejsce odnalazły tematy związane z Tatrami, a dzięki analizie wybranych tekstów, można uchwycić, że zadaniem poszczególnych autorów nie było tylko scharakteryzowanie zastałego stanu rzeczy,
ale również postawienie kolejnych pytań badawczych, co niewątpliwie ułatwia
dalszą pracę nad ciekawym i interdyscyplinarnym zagadnieniem dotyczącym
Tatr.
J. Olejnik, Magiczne wyobrażenia w rejonie Wysokich Tatr, „Etnografia Polska” 1967, t. 11,
s. 132-149.
40 Idem, Przesądy, wyobrażenia i czynności magiczne mieszkańców Wysokich Tatr, związane z budową domu i domostwem, „Etnografia Polska” 1982, t. 26, z. 1, s. 197-221.
41 B. Bazińska, Ślady działania instytucji czarownictwa w pamięci historycznej i praktykach pasterzy tatrzańskich, „Etnografia Polska” 1967, t. 11, s. 112-131.
42 Ibidem, s. 131.
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Jolanta KOWALIK1

ROSYJSKIE PUBLIKACJE O POLAKACH
W XIX WIEKU NA ŁAMACH CZASOPISMA
„ISTORICZESKIJ WIESTNIK”
„Istoriczeskij Wiestnik”, wraz z takimi czasopismami jak „Russkaja Starina”, „Russkij Archiw”, należał do jednych z najbardziej popularnych pism o profilu historycznym powstałych w Imperium Rosyjskim w II poł. XIX wieku. Wydawany był w latach 1880-1917, a jego założycielami byli Aleksiej Suworin oraz
Siergiej Shubinsky2. Celem tego miesięcznika stało się zapoznanie przeciętnego
czytelnika ze współczesnym stanem historii oraz literatury nie tylko w Rosji, ale
także w Europie3. Dlatego na jego łamach publikowano szereg artykułu z zakresu
historii, polityki, geografii, etnografii oraz literatury. Czasopismo to zawiera wiele cennych materiałów źródłowych w postaci listów, wspomnień, biografii czy
autobiografii osób związanych z dziejami Rosji. Tematyka podejmowana przez
autorów był różnorodna, od spraw politycznych, społecznych czy kościelnych
państwa rosyjskiego oraz jego relacji z innymi narodami, w tym m.in. z Polakami. Niniejszy tekst ma zadanie przedstawić tematykę artykułów publikowanych przez Rosjan na łamach czasopisma dotyczących Polaków w XIX wieku,
w tym poruszenie opisu byłych i obecnych ziem polskich widzianych oczami
historyków, publicystów, a także podróżników. Analiza artykułów umożliwi
przyjrzeniu się relacji polsko-rosyjskim oraz pozwoli określić ogólny stosunek
Rosjan do Polaków w omawianym okresie.
Ogólny wzrost zainteresowań rosyjskich historyków i publicystów dziejami Polski przyniosła II poł. XIX wieku4. Przyczyniło się do tego przede wszystkim wybuch powstania styczniowego. Na łamach ówczesnej prasy żywo dyskutowano o kwestii polskiej oraz zwracano uwagę na sytuację Polaków
w Imperium Rosyjskim5. Echa powstania oraz politycznych sporów polskorosyjskich można prześledzić również na stronach omawianego czasopisma.
Niewątpliwie był to jeden z częstszych zagadnień poruszanych przez jego
autorów. Przeważającą część opublikowanych artykułów stanowią wspomnienia
uczestników wydarzeń z lat 60. XIX wieku. Jest to swoista relacja świadków
powstania, która umożliwia wniknięcie w szczegóły minionych zdarzeń
z perspektywy konkretnej osoby. Przy literaturze pamiętnikarskiej należy także
mieć na uwadze, że teksty mają charakter subiektywny, zawierają osobiste
mgr Jolanta Kowalik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, j.kowalik1901@wp.pl
Ф.А. Брокгауза, И.А. Ефрона (red.), Энциклопедический словарь, t. 13, Petersburg 1892,
s. 482.
3 Ibidem.
4 S. Falkowicz, Polska problematyka w rosyjskiej historiografii, [w:] W. Molik, H. Żaliński (red.),
„O nas bez nas”. Historia Polski w historiografiach obcojęzycznych, Poznań 2007, s. 101-122.
5 С. Иванова, Обсуждение „польского вопроса” на страницах периодических изданий 60-х
годов XIX века, „Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego” 2012, nr 1, s. 9-32.
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rozmyślenia i rozważania, a wydarzenia często opisywane są z pewnej
perspektywy czasowej. Cechy te można przypisać także tekstom poświęconym
powstaniu, co nie zmienia faktu, że są pewnego rodzaju udokumentowaniem
wydarzeń oraz źródłem nowych informacji.
Stanowisko Rosjan wobec zrywów niepodległościowych Polaków w XIX
wieku jest od dawna znane historykom. Przeważają teksty potępienia i piętnowania polskich powstańców przez rosyjskich autorów. Tak jest i w tym przypadku.
Jedną z takich publikacji, która pojawiła się na stronach „Istoriczeskiego Wiestnika”, została zatytułowana W powstańczym kraju6. Tekst ten, z wyjątkiem negatywnego stosunku autora o powstaniu, zawiera także ogólny opis sytuacji
Polaków w Królestwie Polskim przed wybuchem powstania. Jego autor, o nazwisku Lubarski, starał się także przedstawić przyczyny wybuchu polskiego zrywu niepodległościowego, wskazując przy tym m.in. na błędy popełniane przez
rosyjską administrację oraz na dużą rolę polskich księży, umiejętnie wpływających na polski naród. W tekście Lubarskiego zawarty jest także opis organizacji
powstania, decyzje podejmowane przez polski rząd, walki polsko-rosyjskich,
w których sam uczestniczył. Wskazywał przy tym na pozycje kobiet w polskiej
rodzinie, określając je jako gorące patriotki, wiecznie gotowe do obrony własnej
ojczyzny, na których również spoczęła bardzo duża odpowiedzialność w czasie
toczących się przedpowstaniowych demonstracji oraz późniejszych walk. Autor
artykułu wyrażał także swój stosunek do samych Polaków, uważając ich za dobrych ludzi, ale ślepo walczących za niepodległością kraju, dążących do celu za
wszelką cenę, o czym świadczy wybuch powstania. Kolejnym opublikowanym
w periodyku tekstem, mającym charakter wspomnień, był artykuł autorstwa
żołnierza stacjonującego w latach 60. XIX wieku w Królestwie Polskim.
Przedstawiał on opis sytuacji w Warszawie przed wybuchem powstania, w tym
nakreślił nastroje panujące wśród samych mieszkańców miasta. Podczas trwania
powstania przebywał Kaliszu oraz Sieradzu, skąd opisywał dalsze wspomnienia,
w tym starcia i potyczki z polskimi powstańcami7. Podobny charakter mają
wspomnienia kolejnego uczestnika wydarzeń z lat 1863-1864, ówczesnego
żołnierza rosyjskiego, o nazwisku Ponomariew. Treść artykułu przedstawia
osobiste przeżycia autora w czasie powstania styczniowego wraz z spostrzeżeniami dotyczące prowadzonych walk. Rosjanin nakreślił przy tym wewnętrzną
sytuację w wojsku oraz opisywał przygody napotkane przez niego w czasie
trwania walk. Ponomariew wyrażał ogólny żal i smutek nad polską młodzieżą,
uczestnikami powstania, którzy dzielnie walczyli za ojczyznę, aczkolwiek
negatywnie odnosił się wobec samej idei powstania8.
Nie ulega wątpliwości, że spory polsko-rosyjskie toczące się w XIX wieku
związane były z konfliktem o przynależność ziem zabranych przez Rosję podczas
И.В. Любарский, В мятежном крае, „Исторический вестник” 1895, t. 60, s. 156-176,
445-464.
7 В.Щ.В., Воспоминания о польском востании 1860-1864, „Исторический вестник” 1894, t.
56, s. 184-202, 478-499, 725-751.
8 И.Н. Пономарев, Воспоминания о польском мятеже 1863 г., „Исторический вестник” 1897,
t. 69, 726-750 oraz t. 70, s 140-164.
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drugiego i trzeciego zaboru. W czasopiśmie znajdziemy również teksty związane
ze wspomnieniami uczestników powstania toczącego się na terytorium
ówczesnego Kraju Północno-Zachodniego. Jednym z takich zapisków są
wspomnienia generała porucznika Wiktora Danilovicha Krenke, traktujące
o przebiegu tłumienia powstania w guberni kijowskiej. Autor przedstawia także
relacje z wybuchu powstania w Kijowie, opis walk żołnierzy rosyjskich, jak
określa autor, z „grupą szajek” polskich powstańców. Krenke w swoim tekście
dużo poświęcił miejsca refleksji nad przyjętą ówcześnie polityką władz
rosyjskich w guberniach zachodnich. Stawiał także zarzuty wobec bierności
ówczesnego generał gubernatora Kraju Południowo-Zachodniego − Mikołaja
Annenkova. Nie unikał także oceny polskiego narodu, uważając go za dumny
i wyniosły. Opowiadał się także za bezwzględnym zaostrzeniem represji wobec
Polaków zamieszkałych, zdaniem autora, na odwiecznie rosyjskiej ziemi9.
Kolejny autor, Stefan Slawutinski, rosyjski pisarz, przebywający w Grodnie jako
sędzia pokoju, opisywał wydarzenia z lat 60. XIX wieku dotyczące grodzieńskiej
guberni10. W swoim tekście próbował także udowodnić czytelnikowi, że ludność
Kraju Północno-Zachodniego, jest w pełni rosyjska, posługująca się językiem
rosyjskim, wyznająca wiarę prawosławną, a mieszkający tam Polacy (w opinii
autora występująca w malej liczebności) „w ogromniej większości potomkowie
czysto-ruskiej ludności oraz Litwinów”11. Autor uważał polski naród za fałszywy,
ogarniętych iluzją walki o niepodległy kraj. Przedstawiał także opis nastrojów
społecznych w Grodnie oraz w Północno-Zachodnim Kraju przed i w trakcie
trwania powstania. Na stronach czasopisma pojawił się również artykuł
zwierający wspomnienia żołnierza pułku stacjonującego w guberni wileńskiej
z lat 1863-1864. Tekst ten obejmuje również okres przed wybuchem powstania.
Autor skupiał się na opisie okresu niepokoju w Wilnie (demonstracje
i manifestacje patriotyczne Polaków), przechodząc następnie do opisu walk
polsko-rosyjskich oraz tłumienia powstania12.
Stanisław Okrejca (publikującego pod nazwiskiem Orliński) to kolejny
autor, którego fragmenty wspomnień z powstania styczniowego pojawiły się
w analizowanym periodyku. Był on Rosjaninem, który w latach 60. XIX wieku
pełnił funkcję urzędnika w guberni mohylewskiej. Mimo że od początku odnosił
się sceptycznie do polskiego zrywu, nie wierzył w sukces walk z Rosjanami, to
jednak przyłączył się do powstania. Tekst ten przestawia przygody autora napotkane w trakcie wspomnianych wydarzeń. Rosjanin ukazywał także wewnętrzne
rozterki wynikające z podjętej przez niego decyzji. Opisuje sytuację Polaków,
scharakteryzował innych uczestników powstania, którzy mimo wszystko wierzyli
w odbudowę niezależnej Polski. Okrejca oceniał polskie powstanie jako od po-

В.Д. Кренке, Усмирение польского мятежа в Киевской губернии 1863 г., „Исторический
вестник” 1883, t. 14, s. 106-134.
10 С.Т. Славутинский, Город Гродно и Гродненская губерния во время последного польского
мятежа, „Исторический вестник” 1889, t. 37, s. 53-80, 271-295.
11 Ibidem, s. 54.
12 М.П. Межецкий, Воспоминания из беспокойного времении на Литве 1861-1863, „Исторический вестник” 1898, t. 73, s. 825-858.
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czątku stracone, gdyż w zdaniem autora, nawet w przypadku wskrzeszenia państwa, nie zmieni to przyszłego położenia polskiej ludności, zdominowanej odwiecznie przez rodzimą polską. Mimo krytycznej oceny powstania, wyrażał empatię
i współczucie wobec walczącego narodu, jak sam wspominał „bliskiego memu
sercu”13. Kolejny artykuł został oparty na książce autorstwa białoruskiego historyka i pedagoga Wladimira Krasnjnskiego, zatytułowany Gimnazjum mińskie
w latach 1861-186514. W historię mińskiego gimnazjum zostały wplecione poglądy samego autora oraz opisy przebiegu powstania na terenie mińskiej guberni.
Krasjanskij stanowczo potępiał Polaków, uczestników zrywu niepodległościowego, których owładnęła bezwzględna i ślepa nienawiść do Rosjan. Krytykował
także samą istotę powstania. Dzięki represjom stosowanym wobec Polaków,
w tym poddania wzmożonej rusyfikacji mieszkańców ziem zachodnich Imperium
Rosyjskiego, szkoła, w opinii autora, stała się czysto rosyjską szkołą z „twardymi
patriotycznymi poglądami”. Innym opublikowany fragment wspomnień traktuje
o przebiegu powstania dotyczy terenu Wołynia i zamieszkiwanej tam ludności.
Rosjanin, również negatywnie oceniał powstanie, oskarżając także polskich księży, przedstawiając ich jako agitatorów powstania wśród prostego ludu. Wskazywał przy tym na błędy popełniane przez rosyjską władzę na terytorium Wołynia,
podkreślając m.in. zbyt małe zaangażowanie prawosławnego duchowieństwa
w krzewieniu religii wśród miejscowego społeczeństwa, wskazuje na dominację
polskiej kultury, przejawiającej się m.in. w wszechobecnym języku polskim,
panującym w urzędach czy w kościołach. Stanowiska administracyjne zajmowali
także Polacy – wszystko to uniemożliwiało ostatecznej asymilacji guberni
zachodnich z Imperium Rosyjskim15. Na łamach „Istoriczeskogo Wiestnika”
swoje dwa artykuły ukazujące epizody z powstania styczniowego, opublikował
również Mikołaj Berg, rosyjski poeta, pisarz oraz historyk, który znacznie zapisał
się w historii relacji polsko-rosyjskich, jako autor tekstów cenionych przez
polskich historyków za dążenie do obiektywizmu politycznego, w oparciu na
dokumentach pochodzących z Polskich oraz Rosyjskich archiwów16. Artykuł te,
bazujące na materiałach źródłowych, są próba zrelacjonowania historycznych
wydarzeń. Jeden z tekstów poświęcony został wyprawie morskiej Teofila Łapińskiego, która była próbą dostarczenia broni na Litwę, ostatecznie zakończonej
niepowodzeniem, drugi traktuje o próbie przedostanie się Zygmunta Miłkowskiego
wraz z sformułowanym przez niego pułkiem z Bułgarii na Ukrainę w roku
186317.
С.С. Орлицкий, Уголок востания 1863 года, „Исторический вестник” 1902, t. 90, s. 42-74,
425-253.
14 В.Г. Краснянский, Минская гимназия в 1861-1865 годах, „Исторический вестник” 1901,
t. 84, s. 937-972.
15 Л. Омелянский, Курьезы из времени последнeго польского восстания, „Исторический вестник” 1896, t. 63, s. 267-277.
16 I. Sztakelberg, „Pamiętniki o polskich spiskach i powstaniach. 1831-1864” N. W. Berga. Powstanie dzieła i jego losy, „Przegląd Historyczny” 1968, t. 59, z. 1, s. 41-66.
17 Н.В. Берг, Морская экспедиция повстанцев 1863 года, „Исторический вестник” 1881, t. 4,
s. 76-116; Idem, Повстанская экспедиция Сигизмунда Милковского в 1863 г., „Исторический
вестник” 1881, t. 4, s. 784-821.
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Niektórzy z autorów podejmowali się próby opisu nastrojów społecznych
w Królestwie Polskim przed wybuchem powstania styczniowego. Taki charakter
posiada tekst zatytułowany Warszawa w 1861 r., który stanowi formę zapisków
i wspomnień o ubiegłych wydarzeniach toczących się w stolicy Kongresówki.
Zostały napisane przez Iwana Goremykina, sprawującego wówczas w Warszawie
funkcję urzędnika państwowego. Artykuł jest próbą oddania atmosfery i nastrojów rewolucyjnych miasta oraz zaostrzających się stosunków polsko-rosyjskich
w 1861 r. Był to szczególnie trudny rok dla ludności polskiej, na ulicach odbywały liczne demonstracje „oszalałego w bezładzie ludu”18, dochodziło do krwawych starć mieszkańców z policją i wojskiem. Z wyjątkiem zwykłej relacji świadka minionych wydarzeń, autor stara się zanalizować przyczyny takiej sytuacji,
na co złożyło się, jego zdaniem, m.in. słabość rządów namiestników Warszawy,
a przede wszystkim wpływ i podburzanie księży katolickich wśród miejscowej
ludności. Duchowni, wraz Polakami-rewolucjonistami, stali się propagatorami idei
powstańczej. Innym tekstem, który pojawił się w „Istoriczeskim Wiestniku”,
autora o nazwisku Kucznicki, został oparty na książce polskiego pisarza oraz historyka Walerego Przyborowskiego zatytułowanej Historia sześciu miesięcy. Artykuł jest typową kroniką wydarzeń polityczno-społecznych w Warszawie w okresie od czerwca do lipca 1862 r. W tekście zostaje nakreślone tło historyczne
okresu przedpowstaniowego, w tym opis nastrojów społecznych w Królestwie
Polskim oraz najważniejszych politycznych wydarzeń (m.in. próby zamachu na
Wielkiego księcia Konstantego oraz Zygmunta Wielopolskiego, opis tworzących
się tajnych polskich organizacji), które miały wpływ na wybuch powstania styczniowego19. Próbowano także wskazać winnych zbrojnych wydarzeń. Iwan Zacharin, rosyjski urzędnik oraz literat, w oparciu o treści polskiej książki Stanisław
Koźmian pt. Rzecz o roku 1863 stawia sobie za cel szczegółowego wyjaśnienia
przyczyn wybuchu powstania styczniowego, które doprowadziły do zguby polskiego narodu. Autor podał wnikliwej krytyce polski zryw niepodległościowy,
ukazując czytelnikowi atmosferę lat 60., w tym powiązania polityczne Polaków
z innymi państwami jak Francja, Anglia oraz Austria, od których oczekiwano
pomoc w walkach z Rosjanami. Wśród powodów wydarzeń z lat 1863-1864 wymieniał niestabilną politykę cara Aleksandra II, szkodliwą działalność Zygmunta
Wielopolskiego oraz wpływ polskiej emigracji na mieszkańców Królestwa Polskiego. Autor uważał, że Polacy popełnili błąd stając do walki przeciwko Rosji,
z którą powinni się ostatecznie zjednoczyć. Tym samym dając czytelnikowi do
zrozumienia o potrzebie konieczności podporządkowania się Polakom Cesarstwu
Rosyjskiemu20.
Powyższe teksty są dowodem na to, że tematyka powstania, wiele lat po
jej zakończeniu, nadal żywo interesowała Rosjan. Analiza i przebieg ubiegłych
wydarzeń budziły skrajne emocje wśród autorów. W tekstach doszukiwano się
18

Ibidem, s. 441.
И. Кучинский, История шести месяцев, „Исторический вестник” 1902, t. 87, s. 1035-1061
oraz t. 88, s. 179-205.
20 И.Н. Захарин, Виновники польского воcстания, „Исторический вестник” 1898, t. 72, s. 897922.
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również powodów wystąpienia zbrojnego Polaków. Potępiano powstanie, gdyż
nie rozumiano dążeń niepodległościowych polskiego narodu. Oceniano je często
zgodnie z przyjętą imperialną polityką ówczesnej Rosji. Mimo że w niektórych tekstach, autorzy starali się wyrażać gesty współczucia w odniesieniu do
walczących Polaków, jednak ich jednoznaczne stanowisko wobec wydarzeń z lat
1863-1864 obnażają ich prawdziwe intencje i stosunek do polskiego narodu.
Na stronach „Istoriczeskiego Wiestnika” znalazły się także publikacje dotyczące życiorysów i działalności poszczególnych Polaków, zarówno przedstawicieli kultury jak i polityki. Od wielu już lat rosyjskich historyków oraz literaturoznawców przyciągała osoba wybitnego polskiego wieszcza – Adama Mickiewicza.
W omawianym periodyku można napotkać teksty poświęcone życiorysowi poety.
Dzięki nim można poznać wiele interesujących faktów z życia twórcy. Najobszerniejsza biografia napisana została przez autora o nazwisku Niesłuchowski21. Zawiera ona opis dzieciństwa pisarza, poprzez okres szkolny, przez
uniwersytecki, po czasy pobytu w Rosji. To właśnie lata obecności poety na
terenie Imperium Rosyjskiego, zostały najobszerniej scharakteryzowane przez
autora, w których poruszono takie kwestie jak relacje towarzyskie Mickiewicza
z Rosjanami czy historię twórczości polskiego wieszcza w danym okresie.
Niesłuchowski podkreślał istotną rolę poety w historii polskiej oraz rosyjskiej
literatury. Innym wątkiem poruszonym przez rosyjskich autorów była historia
nieszczęśliwej miłości Mickiewicza i rosyjskiej poetki Karoliną Janisz22 czy jego
działalność w polskim stowarzyszeniu filaretów23. Nie ulega wątpliwości, że
Mickiewicz został uznany przez rosyjskich autorów jako wybitny twórca,
aczkolwiek jest również postacią niejednoznaczną w historii rosyjsko-polskich
stosunków, którego krytykuje się za zaangażowanie w powstaniu listopadowym,
co przekreśliło dobre relacje z Rosjanami.
Wspomniany powyżej Mikołaj Berg opublikował w miesięczniku przyczynek do biografii Andrzeja Zamoyskiego, stanowiący opis działalności wybitnego
polskiego działacza polityczno-gospodarczego w Królestwie Polskim w XIX wieku. Tekst zawiera przedstawienie okresu przebywania Zamoyskiego w Klemensowie, w tym nakreślenie idea pracy na rzecz rozwoju gospodarczego Królestwa
Polskiego. Autor scharakteryzował grupę osób skupionych wokół Zamoyskiego
oraz przedstawiał działalność Towarzystwa Rolniczego, którego prezesem był
Zamoyski. Berg podkreślał zasługi Zamoyskiego dla całego narodu polskiego,
przedstawiając go jako jednego z wybitnych Polaków w XIX wieku24. Z kolei
Wasilij Potto, rosyjski wojenny historyk oraz pisarz, poświęcił artykuł dotyczący
wykryciu spisku zorganizowanego w 1833 r. przez Polaków zesłanych do Orenburga (członków Towarzystwa Filaretów − Tomasza Zana i Adama Suzina)25.

Ф.К. Неслуховский, Мицкевич в России, „Исторический вестник” 1880, t. 1, s. 713-732 oraz
t. 2, s. 24-45.
22 К. Храневич, Мицкевич и Каролина Яниш, „Исторический вестник” 1867, t. 67, s. 1080-1086.
23 Н.С. Кутейников, Мицкевич и Виленские Филареты, „Исторический вестник” 1884, t. 18,
s. 754-787.
24 Н.В. Берг, К Биографии графа А. Замойского, „Исторический вестник” 1880, t. 3, s. 97-109.
25 В. Потто, Ссыльные поляки в Оренбурге, „Исторический вестник” 1889, t. 38, s. 584-606.
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Historia relacji polsko-rosyjskich za panowania Aleksandra I została opisana w artykule Fiodora Umańca, publicysty i historyka26. Autor wyrażał krytykę
wobec Polaków, którzy bezgranicznie zaufali Napoleonowi, negatywnie oceniał
okres rządów cesarza Francuzów w Księstwie Warszawskim. Jednak dwulicowość Polaków, pozwoliła po klęsce Napoleona, opowiedzieć się za współpracą
z Rosją. Autor charakteryzował również wybitnych ówczesnych mężów stanu
i polityków, jak Stanisłąwa Staszica, Adama Czartoryskiego (chociaż nie powstrzymuje się przedstawienia go jako niewiernego sługi Aleksandra I) oraz Tadeusza Mostowskiego. Umaniec w artykule wyrażał opinie że niemożliwe było
pogodzenia dwóch narodów, gdyż od zawsze Polacy byli przekonani o swojej
przewadze nad Rosjanami, dlatego nie chcieli podporządkować się władzy rosyjskiej. Liberalne rządy Aleksandra I w Królestwie Polskim, nie zmieniło to stosunku Polaków do Imperium Rosyjkiego. Systematycznie wzrastała opozycja
w Kongresówce, czego skutkiem stało się powstanie listopadowe. Z kolei obraz
społeczny lat 1800-1830 w Księstwie Warszawskim, a następnie w Królestwie
Polskim został zawarty w tekście wyżej wspomnianego Niesłuchowskiego.
Artykuł został oparty na książce Kazimierza Wójcickiego o tytule: Warszawa, jej
życie umysłowe i ruch literacki w ciągu trzydziestu lat (od 1800 do 1830 r.)27.
Autor przedstawia w tekście rozwój życia politycznego, społecznego
i intelektualnego Warszawy oraz scharakteryzował poszczególne grupy
społeczne, jak artystów, literatów czy studentów. Skupiał się na także literackich
osiągnięciach Polaków czy na stanie ówczesnej prasy. Czasy przed powstaniem
listopadowym zostały ocenione jako pozytywny okres w dziejach miasta.
Kolejnym autorem, który opisał wspomnienia z pobytu w stolicy Królestwa
Polskiego był Mikołaj Awenarius. Przybył on do Warszawy w 1864 r. jako
inspektor Aleksandryjsko-Maryjski Instytutu Wychowania Panien, którego
nadzorował blisko 20 lat. W artykule, opublikowanym w omawianym periodyku,
przedstawiał opis przede wszystkim struktury funkcjonowania Instytutu.
Odwoływał się także do ówczesnych trudnych relacji panujących między dwoma
narodami. Z tego względu, że przebywał w polskim środowisku i utrzymywał
z Polakami kontakt, próbował także ich ocenić. Po pierwszych nieprzyjemnych
kontaktach z Polakami, opartych na nienawiści i podejrzliwości, społeczeństwo
dało się poznać autorowi z dobrej strony, współpraca z czasem uległa poprawie.
Rosjanin, jak opisywał we swych wspomnieniach, miał okazje poznać wielu
dobrych, uczciwych i pracowitych Polaków, chociaż w kwestiach politycznych
przez cały czas panował nastrój obustronnej nieufności, o czym świadczyło
stanowisko samego Awenariusa, który stwierdził, że Polacy zawsze „byli
wrogami rosyjskiego narodu oraz rządu”28.
Rosjan interesowała także sytuacja najuboższej warstwy społecznej, czyli
chłopów. Ich położenie w Królestwie Polskim oraz w Kraju Północno-ZachodФ.М. Уманец, Александр и русская партия в Польше, „Исторический вестник” 1883, t. 14,
s. 5-48.
27 Ф.К. Неслуховский, Тридцать лет в жизни Варшавы 1800-1830, „Исторический вестник”
1881, t. 5, s. 134-143.
28 Н.П. Авенариус, Варшавские воспоминания, „Исторический вестник” 1904, t. 96, s. 417-449.
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nim zostało przedstawione w kontekście wydarzeń z lat 1846-1848, m.in. rzezi
galicyjskiej. Autor tekstu, zamieszczonego w periodyku, opisuje sytuacje polskiego chłopstwa, wyjaśniał dlaczego doszło do krwawych starć chłopów z ludnością ziemską, opisywał bezwzględny wyzysk chłopa, podrzędne traktowanie
go przez polską szlachtę oraz ich niechęć do zniesienia pańszczyzny, a tym samym
zniewolić najuboższą ludność. Tekst jest napisanym w oskarżycielskim tonem
wobec polskich właścicieli ziemskich, którzy, według autora, ponosili wyłączną
winę za minione tragiczne wydarzenia29.
Śledząc publikacje o Polakach na łamach „Istoriczeskiego Wiestnika” można odnaleźć wiele interesujących artykułów poświęconych opisowi byłych i obecnych ziem Polskich oraz opis zamieszkującej tam ludności. Jednym z autorów
poruszanego tematu był Rosjanin, o nazwisku Worobiow, który, jak wynika z opublikowanych tekstów pod koniec XIX wieku przebywał w Łomży, prawdopodobnie w charakterze urzędnika państwowego. W latach 1895-1906 w omawianym
periodyku opublikował ponad dziesięć tekstów, które rejestrują zwiedzane przez
Rosjanina miejscowości na terenie ówczesnego Królestwa Polskiego oraz w Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Niezaprzeczalnie, pobyt na terenie polskich ziemiach, umożliwił podróżnikowi bliższe zapoznanie się z polską kulturą oraz historią. Artykuły są o tyle ciekawe dla czytelnika, gdyż dodatkowo wzbogacane
były zdjęciami ilustrującymi opisane przez autora miejscowości i zabytki. Worobiow w swych tekstach opisał m.in. Płock, Włocławek, Łomże, Wiznę, Kielce,
Inowrocław, Poznań, Gniezno, Gdańsk, Malbork, Suwałki oraz wiele pomniejszych wsi, które miał możliwość odwiedzić w czasie odbywania podróży30. Autora
bez wątpienia interesuje historia powstania zwiedzanych miejscowości, zabytki
architektoniczne znajdujące się na ich terenie, w tym głównie polskie kościoły,
zwyczaje miejscowej ludności czy ich skład etniczny. Podawał wiele ciekawostek związanych historią Polski, m.in. wyjaśnia pochodzenie nazwy Łomża, przytaczał historię kultu Matki Boskiej w Skępę, przedstawiał szczegółowy opis Bazyliki katedralnej w Płocku, opisywał polską legendę o Piaście Kołodzieju oraz
historię i opis kolumny Zygmunta III Wazy w Warszawie. Worobiow znał także
język polski, o czym świadczy swobodne korzystanie przez niego oraz powoływanie się na polskojęzyczne publikacje oraz gazety. Worobiow był zafascynowany
polską kulturą, świadczy też o tym artykuł w którym opisuje obrzęd ludowy

И.Г. Попруженко, Эпизод из истории польского крестьянства (1846-1848), „Исторический вестник” 1894, t. 56, s. 708-724 oraz t. 57, s. 119-133.
30 Г.А. Воробьев, Кафедральный собор в Плоцке, „Историчеcкий вестник” 1895, t. 62, s. 543560; Idem, Епископский город Влоцлавске, „Исторический вестник” 1897, t. 69, s. 808-822;
Idem, Скемпе – польский лурд, „Исторический вестник” 1899, t. 77, s. 584-591; Idem, Визна,
„Исторический вестник” 1899, t. 78, s. 236-242; Idem, Город Кельцы и его окрестности,
„Исторический вестник” 1899, t. 78, s. 243-267; Idem, Ломжа, „Исторический вестник” 1900,
t. 82, s. 600-617; Idem, В колыбели польской истории. (Из поездки по великому княжеству
Познанскому), „Исторический вестник” 1903, t. 93, s. 262-296; Idem, Обновленное гнездо
тевтонских рыцарей, „Исторический вестник” 1903, t. 93, s. 632-643; Idem, Из историкоархеологических экскурсий по ломжинской губерний, „Исторический вестник” 1903, t. 93, s.
1026-1050; Idem, В старом Гданске, „Исторический вестник” 1904, t. 94, s. 944-976; Idem,
Поездка в Вигры, „Исторический вестник” 1904, t. 97, s. 933-954.
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jakim jest kolędowanie31, przedstawia także historię Kurpi wraz z opisem ich
obyczajów i ich kultury materialnej32. Opublikował także fragmenty wspomnień
polskiego poety − Zygmunta Krasińskiego, które wcześniej pojawiły się w polskich
gazetach33. Cechą charakterystyczną tekstów napisanych przez Worobiowa jest
wyraźny brak odwołań do kwestii politycznych, osądzania Polaków lub
nawiązywania do trudnych relacji polsko-rosyjskich. Teksty nie są nacechowane
mową nienawiści wobec narodu polskiego, jak to bywało w przypadku
większości artykułów traktujących o Polakach. Autor jawi się czytelnikowi jako
badacz ziem polskich, podróżnik zaciekawiony obyczajowością i zwyczajami
miejscowej ludności.
Michał Grodecki, to rosyjski pisarza oraz etnograf, jest kolejnym autorem
publikacji poświęconych m.in. działalności Polaków. W swych tekstach opisywał
dwa polskie muzea założone we Lwowie muzeum Ossolinskich oraz Muzeum
Starożytności w Wilnie34. Są to artykuły, w których autor szczegółowo przedstawił historię powstania tych ośrodków oraz ich zawartości kolekcji. Przygląda
się także przedmiotom związanych z rosyjską historią panowania w guberniach
północno-zachodnich. Grodecki docenia Polaków za pamięć i pielęgnowanie
przeszłości narodu, lecz jednocześnie wyrażał krytykę wobec świadomego
pomijania przez Polaków związków Kraju Północno-Zachodniego z historią
Imperium Rosyjskiego oraz pielęgnowania polskich zrywów niepodległościowych, w tym gromadzenie osobistych rzeczy powstańców, jak miało miejsce
w Muzeum Ossolińskich. Rosyjski etnograf jest autorem jeszcze jednego tekstu,
którego treści stanowią próbę udowodnienia, że gubernia łomżyńska (wchodząca
w skład ówczesnego powiatu mazowieckiego Królestwa Polskiego) zamieszkiwana była w przeszłości przez naród rosyjski, co miało dowodzić o przynależności tych ziem do Imperium Rosyjskiego. Grodecki znał także przedstawicieli polskiej kultury, o czym świadczy tekst pod tytułem Rosyjska sympatia w polskiej poezji. W tekście pozytywnie odnosił się do wierszy i tłumaczeń autorstwa
Antoniego Edwarda Odyńca, polskiego poety. Doceniał zwłaszcza te wiersze,
w których autor wyrażał się z sympatią o Rosjanach. Artykuł poparty został także
przykładami wierszy i tłumaczeń polskiego poety. Grodecki, nadmieniał również, że Odyniec za ukazanie przychylności Rosjanom, został potępiony przez
współrodaków, którzy „pajali” do nich nienawiścią. Autor artykuł kończył następującą refleksją: „Jeżeli było by więcej takich Polaków, nie istniało by w Polskim społeczeństwie tylu uprzedzeń w stosunku do Rosjan”35.
Przedstawione teksty w „Istoriczeskim Wiestnikie” są rosyjskim punktem
widzenia nie tylko na polski naród, ale także na kluczowe wydarzenia mające
miejsce w XIX wieku, które znacznie wpłynęły na obustronne stosunki. Są doIdem, Шопка, польский вертеп, „Исторический вестник” 1899, t. 77, s. 248-263.
Idem, Из историко-археологических экскурсий по ломжинской губерний, „Исторический
вестник” 1900, t. 81, s. 575-605.
33 Idem, Из записок епископа Красинского, „Исторический вестник” 1901, t. 86, s. 624-633.
34 М.И. Городецкий, Музей Оссолинских и Любомирских в Львове, „Исторический вестник”
1885, t. 21, s. 348-355; Idem, Виленский Музей Древностей, „Исторический вестник” 1885,
t. 25, s. 600-620.
35 Idem, Русская симпатия в польской поэзии, „Исторический вестник” 1891, t. 44, s. 172-185.
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wodem, że Rosjanie nie rozumieli polskich dążeń niepodległościowych, o czym
świadczy fakt, że autorzy w swoich tekstach często wyrażali nienawiść wobec
uczestników powstania, a tym samym podtrzymywali w rosyjskim społeczeństwie negatywne stereotypy o polskim narodzie, jako buntowniczym, dwulicowym
i niepokornym. Mimo wszystko nie można jednoznacznie wskazać, że wszystkie
teksty wyrażały wyłącznie negatywne opinie o Polakach. Rosjanie byli ciekawi
polskich terenów oraz ludności tam zamieszkującej, o czym świadczą szereg
tekstów opublikowanych przez G.A. Worobiowa. Cenili także kulturowy dorobek polskiego narodu oraz poszczególnych twórców, jak Mickiewicza czy Krasińskiego. Jednak obszar i skala konfliktów polsko-rosyjskich toczących się
w XIX wieku wpływały istotnie na stosunki pomiędzy dwoma narodami, uniemożliwiając podjęcie szerszej współpracy. Jedno jest niezaprzeczalne, relacje
polsko-rosyjskie w omawianym okresie należały do wyjątkowo trudnych i złożonych, o czym świadczy powyższa analiza tekstów.
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Karolina BARANIAK1

THE DIRECTIONS OF ISRAEL CONTEMPORARY
FOREIGN POLICY. THE CASE STUDY
The purpose of foreign policy in the early years of the State of Israel was to
streamline the influx of the Jewish community into the homeland and to develop
economic relations with the world2. These demands were expressed in the Declaration of Independence of 14 May 1948. – „[...] WE APPEAL to the United Nations
to assist the Jewish people in the building-up of its State and to receive the State of
Israel into the comity of nations. [...] WE EXTEND our hand to all neighbouring
states and their peoples in an offer of peace and good neighbourliness, and appeal
to them to establish bonds of cooperation and mutual help with the sovereign Jewish people settled in its own land. The State of Israel is prepared to do its share in
a common effort for the advancement of the entire Middle East. WE APPEAL to
the Jewish people throughout the Diaspora to rally round the Jews of Eretz-Israel in
the tasks of immigration and upbuilding and to stand by them in the great struggle
for the realization of the age-old dream – the redemption of Israel.”3.
Significant influence on Israel’s modern foreign policy is exerted by: strategic position, Israeli-Palestine conflict and rejection by the overwhelming majority
of Arab states4. The Israeli state is striving to overcome diplomatic isolation and
achieve recognition and friendly relations with so many peoples, how many is possible in both the Middle East and beyond5.
Eleven minutes after the announcement of independence, USA made de
facto recognition of the Israeli state, three days later, the USSR voted in favour of
Israel6. Currently the Israeli state maintains diplomatic relations with 159 states7.
From May 14, 1948 to December 31, 1948, 21 states officially recognized Israel,
from January 1, 1949 to May 11, 1949 this act was implemented by 33 states, from
May 11, 1949 to the present day 105 states8.
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25 countries have never recognized the Israeli state9. Morocco, Tunisia and
Oman closed their Israeli representations in October 2000 and suspended relations
with Israel. Niger established relations with the Israeli state in November 1996, but
broke up in April 200210. Venezuela and Bolivia ended their diplomatic relations
with Israel in January 2009 following the operation of the Israeli Defence Forces
against Hamas in Gaza, in March 2009 Mauritania followed them11. The State of
Israel has 77 embassies, including one in the Vatican since December 1993, 19 consulates general and 5 special diplomatic missions12. As a result of the peace process
in the Middle East, the Gulf states, for the first time since 1948, have shown interest in relations with Israel. Initial relations were preceded by bilateral visits by
government representatives13.
In May 1996, the Israeli state opened trading offices in Oman and Qatar to
develop economic, commercial and scientific relationships with emphasis on tourism, agriculture and modern technologies. Under the influence of the Israeli-Palestinian conflict since the 2000 Israel’s relations with the Gulf States have cooled
down, resulting in closing its representation in Oman14.
In 1994, three Arab countries of North Africa – Morocco, Mauritania and
Tunisia – decided to follow in the footsteps of other Arab states and to embark on
peace and reconciliation with Israel through the establishment of diplomatic relations15. The Israeli-Moroccan relations were formalized in November 1994, when
the Israeli state opened its representative office in the Moroccan capital Rabat.
A few months later, Morocco started the work of its office in Israel, while formally
establishing bilateral diplomatic relations. Both countries, however, have ended
their contacts with Israel in 2000. Mauritania reached an agreement with Israel during the conference in Barcelona, 1996. In May 1996, the Mauritanian State opened
its diplomatic mission in Israel, emphasizing the desire to fully standardize relations with Israel, as was the case in October 1999. Ten years later, Mauritania broke off diplomatic relations with the Israeli state, expressing, by this, his opposition
to the actions of the Israeli Defence Forces in the Gaza Strip16.
In 1979, after 30 years of constant hostility and 5 costly wars, Israel and Egypt
signed a peace agreement, preceded by the visit of Egyptian President Anwar Sadat
in Jerusalem in 1977, and the signing of the Camp David Agreement in 197417.
Although after the ratification of the peace treaty with Israel, Egypt was rejected by
9
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other Arab states, this exclusion did not last long. Normalization of Egyptian relations – Israeli, due to difficult experiences of the past, is a long and tedious process,
yet both states have their embassies and consulates with allies and send their representatives to bilateral meetings. Since 2000, and escalation of the Israeli conflict –
Palestinian relations, Egyptian-Israeli relations have cooled down, but nonetheless
cooperation in the economic field continues.
In July 1994, a meeting was held in Washington, DC, with King Hussein of
Jordan and Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin, during which the leaders announced the end of the war between their states. In October 1994, Jordan and Israel
signed a peace agreement at the Akaba-Eilat border crossing18. The basis for the
settlement implementation, ratification of 12 bilateral economic, scientific and cultural treaties and the establishment of industrial zones enabling Jordan to cooperate
with Israel to export free goods to USA. Strengthening since September 2000, the
Israeli-Palestinian conflict has caused a cooling of Jordan-Israel relations and the
withdrawal of Jordanian Ambassador from Israel19.
Israeli diplomatic relations with Sub-Saharan Africa dates back to the mid1950s, the first contacts with some of the continent countries took place before they
gained independence20. In 1956, Israel established diplomatic relations with Ghana,
then with most of the countries south of the Sahara; by the early 1970s, it had full
diplomatic relations with 33 countries in the region. As a result of the Yom Kippur
War, in 1973 and the world oil crisis, the vast majority of the sub-Saharan countries broke off diplomatic relations with Israel due to the promises of cheaper oil
and financial aid from Arab states and the need to comply with the resolution of the
Organization of African Unity, sponsored by Egypt, called for finishing relations
with the Israeli state. Only Malawi, Lesotho and Swaziland maintained full diplomatic relations with the Israeli ally, while other states maintained ties with Israel
through business offices in foreign embassies.
Since the 1980s, diplomatic relations with the sub-Saharan countries have
been slowly renewed, by the end of 90s it was possible to rebuild official relations
with 39 states lying down south of the Sahara21. Currently, Israel and the sub-Saharan states are engaged in political dialogue, reflecting, inter alia, on the bilateral
visits of heads of state, heads of government and ministers of individual ministries.
They also have economic and cultural ties; carry out a variety of projects and
programs, oriented to the development and exchange of experience. On 9 September 2009, Israel signed an agreement with the Economic Community of West
African States (ECOWAS), linking it to education, agriculture, economy, culture
and other fields, defined by both sides22. In addition, the Israeli Foreign Minister,
Mr Liberman, and the ECOWAS Vice-President, signed an agreement between
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MASHAV (the Israeli Center for International Cooperation) and ECOWAS to cooperate on projects aimed at poverty reduction and environmental protection23.
Acceptance by the United States the State of Israel as a new international actor has created the beginning of relations, based on common values, characterized
by friendship and mutual respect. Both states are in favour for democracy, where
political and legal systems are rooted in liberal traditions, and absorb and integrate
immigrants24. At the same time that the United States began to develop diplomatic
and political relations with Israel, they also joined the Western states in imposing
arms embargo in the Middle East, believing it would help reduce tension in the
region. After 1952 the efforts of President Dwight Eisenhower (1953-1961) for
Arab support for the Security Pact in the Middle East heralded a radical departure
from the bias of the administration of Harry Truman (1945-1953) against Israel25.
The relations between USA and Israel have intensified again in the late 1950s after
the American disappointment with Egyptian president A. Nasser’s policy. In recent
years, Johnson’s presidency, at the end of the 1960s, USA diplomacy was based on
the confirmation of Israeli right to exist within the safe and recognized borders
achieved through direct negotiations with Arab neighbours. During Richard Nixon’s (1969-1974) and James Carter’s presidency (1977-1981), American diplomacy helped to conclude agreements between Israel, Egypt and Syria (1973-1974),
the Camp David Agreement (1978) and the Egyptian-Israeli peace agreement
(1979). During the administration of Ronald Reagan (1981-1989), Israeli-American relations not only flourished, but also became more formal and concrete. In
1981 and in 1988 memoranda of understanding formed the basis for the formation
of joint planning organizations and advisory bodies. The administration of George
H.W. Bush (1989-1993) approved the Israeli Peace Initiative (1989) and co-sponsored the Peace Conference in Madrid (1991), which led to the convening of peace
talks in Washington. The administration of Bill Clinton (1993-2001) played a key
role in the Middle East peace process through active support for Israeli-Palestinian
agreements, Israeli peace treaty with Jordan, negotiations with Syria and efforts to
promote regional cooperation, including ending the Arab boycott. The administration of George W. Bush (2001-2009) has taken several important steps to support
Israel in the war on terror, and Israel has advocated a vision for Palestinian-Israeli
peace, promoted by G.W. Bush26.
The United States in international forts is usually in favour of Israel, pushing
for the UN and its agenda to push through the anti-Israeli resolution. USA and the
Israeli state are working together for mutually beneficial intelligence exchange and
military as well as the war against terrorism and the drug campaign. AmericanIsraeli friendship is getting stronger with the support of the American Jewish
community and American society.
Canada recognized Israel de iure in 1949 and has since then maintained with
Israel full diplomatic relations, based on universal democratic values and bilateral
23
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agreements, strengthened by scientific and cultural exchanges27. Economic Canadian-Israeli relations deepened by the conclusion of a free trade agreement and by
Canada’s pro-Israeli position at the UN.
Israel’s relations with Latin American countries have dated back to the announcement of the rise of the Israeli state in 1947, when the UN General Assembly
voted by dividing the area of the British mandate in Palestine, more than half of the
UN-Latin American members have opted for the creation of a Jewish state28. In
1950s and 1960s Israeli-Latin American relations strengthened, largely through
joint projects, during which Israel shared its experiences and skills in agriculture,
medicine, management and development policy with Latin American countries.
The events of 1960s and 1970s, however, led to reduce Latin American support for
the Israeli state, especially at the UN forum and its agenda29. Israel is currently
maintaining full diplomatic relations with most countries of Central and South
America (except Cuba, Bolivia and Venezuela), visible in fruitful cooperation in
the sphere of politics, economy and culture, as well as in a significant number of
bilateral agreements30. Trade between Israel and Latin America has been steadily
growing. The free trade agreement between Mexico and Israel, concluded in 2000,
has given this area of the economy a new dimension. Both exports (chemicals, software, agricultural products, machinery and electronics) and imports (meat, fruit,
corn, sugar, cocoa, coffee and metals) are increasing, and Israeli banks, construction companies and companies are active in the Latin American countries. In 2005,
Israel signed a framework agreement with MERCOSUR31. In June 2009, a conference of Latin American Parliamentarians took place in Jerusalem, where Latin
American legislative activities were presented and compared with Israeli achievements32. The meeting was attended by 26 senators and members of parliament from
13 countries, including the head of the Salvadoran parliament and the chairmen of
the foreign committees of Chile, Mexico and Paraguay. In February 2014, Israel
became an observer of the Pacific Alliance, the Latin American trade alliance of
Mexico, Chile, Colombia, Peru and Costa Rica33.
The Israeli state has for many years been in full diplomatic relations with
Australia and New Zealand. Recently, diplomatic relations have also been established with 12 independent Pacific island states, Israel shares with them its experience and knowledge in many areas34.
Israel has diplomatic relations with most Asian countries. The growing political and economic power of these states affects the intensification of relations in
27
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the sphere of politics, culture and above all the economy. An important role in relations with the developing countries of Asia plays technical cooperation in agriculture, regional development and education35. Sino-Israeli diplomatic relations
were established in 1992, since then the states have been constantly deepening their
ties, evidenced by visit of Chinese president in Israel in 2000, and visit of three
Israeli presidents in Beijing36. Significant relationships with India, launched in
1992, develop in all aspects. In 2003, Israeli prime minister made his first trip to
New Delhi37. Israeli-Japanese relations have intensified since the mid-1980s, reflected in a dozen or so signed agreements and mutual visits by representatives of
government38. The relations of Israel with the Republic of Korea established in
1962, however, their flourishing has only occurred in the last few years39. The
Israeli state also maintains good relations with many ASSEAN’s member states,
some of them account for more than 50 years, as in the case of Burma, Thailand,
Singapore and the Philippines, others started recently, when in 1993 Israel signed
diplomatic relations with Vietnam, Cambodia and Laos, in 2000 with Sri Lanka40.
The establishment of a free trade zone between Israel and the European
Community in 1975 resulted in a significant increase in exports to Europe between
1975 and 1996, and growing import of goods from Europe41. Increased trade is the
result of the development of close business relationships between entrepreneurs
and investors, the creation of joint ventures and efforts to strengthen economic ties
with member states of the European Free Trade Association42. The Association
Agreement between Israel and the European Union was signed in 1995 and entered
into force in June 2000, allowing for intensified political dialogue and closer
economic relations43. In 2000, the EU-Israel Forum was established to enhance
understanding and cooperation. In 2004, the European Union and Israel approved
the European Neighbourhood Policy Action Plan44. The EU-Israel Business
Dialogue was set up in November 2007 to promote understanding and cooperation
between the private sectors of these entities and in June 2008 the EU announced an
increase in its relations with Israel45. In February 2014, the EU adopted a resolution
on imports of poultry and dairy products from areas defined by European officials
as illegal settlements in the Israeli state46.
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According to this document, the EU has ceased to recognize the authority of
Israeli veterinary inspectors, who supervised poultry and dairy products, which were
exported to Europe, because of the lack of information on the origin of these products – Jewish settlements or legal territories of Israel47. To remedy this situation,
Israel has created separate production lines and labels for goods sent to Europe48.
The establishment of full diplomatic relations between Israel and the Vatican
based on the Fundamental Agreement of December 1993 was seen as an important
step in the process of changing the attitude of the Catholic Church to Judaism and
the Jews, initiated by declaration the Nostra Aetate, made by the Second Vatican
Council in 196549. On the pages of the Fundamental Arrangement, Israel and the
Holy See emphasized the unique nature of relations between the Catholic Church
and the Jews and took on the responsibility for: proper cooperation in the fight
against all forms of anti-Semitism, racism and religious intolerance and peaceful
resolution of conflicts between states and peoples, excluding violence and terror
from international life50.
Additional commitments included, among others, status of Christianity sites,
questions relating to religious freedom and pilgrimage to the Holy Land. In November 1997, an agreement was reached on the legal status of the Catholic Church
and its institution in Israel, granting them autonomy in dealing with their affairs,
with respecting Israeli law51. In March 2000, Pope John Paul II made a pilgrimage
to the Holy Land, in May 2009, Pope Benedict XVI visited the Holy Land, and in
May 2014, pope Francis was in the Holy Land52.
The relations between Israel and the countries of Central and Eastern Europe, renewed after the democratization of these countries, they become more and
more tightened, especially in business, culture, tourism and international cooperation53. Since these states were, before World War II, a place of living for many
representatives of the world community, Holocaust memorization is one of the
important factors linking them with Israel54.
The relations between Israel and the Eurasian countries are gaining momentum, especially in politics, economy and culture. Official visits and new agreements
create a solid foundation for deepening these relationships55. More than a million
former Soviet citizens now living in Israel build a human bridge between Israel and
the countries of their origins, giving special ties to Israel56. The connections
47
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between the Israeli state and Russia and the Commonwealth of Independent States
are rapidly developing in recent years, which is evidenced by Russia’s involvement
in the Middle East peace process57. The relations between Israel and Muslim states
(Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan and Uzbekistan)
and Georgia and Armenia are forming, leaders of several of these countries visited
Israel and signed bilateral cooperation agreements58.
On May 11, 1949, Israel became the 59th member of the United Nations59.
Over the years, it has gradually expanded its presence internationally to become
a member, observer or associate / partner at global organizations today60. It conducts diplomatic missions at the United Nations (New York) and his institutions (in
Paris, Geneva and Vienna) and the European Union (Brussels)61.
The importance of Israeli activity in the international arena is attributed to
MASHAV, the International Development Cooperation Agency, established at the
end of 195762. The key principles of this organization (focusing on its activity in
areas where Israel has a comparative advantage and sufficient experience) include:
water resources management, rural development, rescue operations, public health,
gender equality etc. and accentuating human ability to create and develop63. MASHAV provides assistance and qualified staff to the neediest communities in Africa,
Asia and Oceania, Central Europe and Eurasia, Latin America and the Middle East64.
Israel is willing to engage in global humanitarian aid projects. In 1985-1997
participated in humanitarian missions in countries hit by natural disasters or wars.
In September 1985, the humanitarian staff of the Israeli Defence Forces assisted
the people of Mexico affected by the earthquake, providing them medical care and
supplies of necessity65. On March 17, 1992, a bomb blast caused serious damage to
the Israeli embassy in Buenos Aires, including 29 fatalities and 250 wounded under
burials. The Israeli state posted then to Argentina a group of rescuers, assisted by
tracking dogs, and doctors. These specialists saved the lives of many trapped
people66. On July 4, 1997, explosions occurred in Turkish factories producing weapons. The government has asked the Israeli Air Service for help. It was supplied in
the form of fire-fighting helicopters and specialized equipment, which managed to
extinguish fires that threatened Turkish cities67.
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In 1998, Israel sent out Spanish-speaking doctors and nurses to Honduras,
Nicaragua, El Salvador and Guatemala, who were affected by the floods that hit
those states during Hurricane Mitch68. The Israeli expert team was also one of the
first rescue groups to arrive in Nairobi after the bombing of American embassy in
this city, to provide help for the wounded and get out the imprisoned of the rubble
of destroyed buildings69. In January 2005 Israel sent 9 medical teams and 85 tons
of emergency materials for the victims of tsunami, which took place in Sri Lanka
and Indonesia70. The Israeli delegation of doctors, security services and lifeguards,
operating in November 2013 in the Philippines, has focused on providing proper
medical care to the victims of the Typhoon Haiyan, and repairing the disasterdamaged infrastructure there71. In July 2016, the Israeli state became involved in
the fight against avian influenza in Cameroon72.
The recognition and diplomatic relations with 159 states, membership of the
United Nations, Association Agreement with the European Union – are some of
the successes of foreign policy of the Israeli state, which has enjoyed independence
for nearly 70 years. It thus fulfils one of the provisions of its Declaration of Independence of 14 May 1948, „[...] The State of Israel [...] will undertake actions for
the benefit of all its inhabitants... for the benefit of all its inhabitants...”73. The shadow of these achievements, however, lies in the ongoing conflict with its nearest
neighbour, a member of the international community – the Palestinian State.
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Kamil WEBER1
POZYCJA KIM JONG UNA W KONTEKŚCIE OBECNYCH REALIÓW
PÓŁNOCNOKOREAŃSKIEJ SCENY POLITYCZNEJ
Po śmierci Kim Jong Ila w grudniu 2011 r. wielu obserwatorów przypuszczało, że może nastąpić koniec rządów północnokoreańskiej dynastii. Młody
Kim Jong Un wydawał się zbyt mało doświadczony, pozbawiony zasług i zdolności do samodzielnego sprawowania władzy. Pojawiały się opinie, że mogą sterować nim generałowie lub jego doradcy, którzy w rzeczywistości mieli wobec tego
decydować o polityce Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRLD).
Analitycy zastanawiali się też nad prawdopodobieństwem odsunięcia K. J. Una od
władzy. Zakulisowa walka o przywództwo na szczytach tamtejszej sceny politycznej miałaby rozegrać się między członkami rodziny rządzącej, dygnitarzami partyjnymi lub wojskowymi. Po ponad pięciu latach rządów trzeciego władcy z rodu
Kimów, chcąc odpowiedzieć na pytania dotyczące słuszności ówczesnych przewidywań, należy przeanalizować kilka kwestii. Po pierwsze warto rozpatrzyć w jaki
sposób zadbano o przeprowadzenie sukcesji jeszcze za życia K. J. Ila. Istotne
znaczenie miało także to, jak K. J. Un – już jako przywódca – budował swoje
otoczenie polityczne. Ponadto warto też rozpatrzyć w jakich relacjach pozostaje
z kluczowymi członkami jego rodziny oraz jakie działania zapobiegawcze podejmuje w celu niwelowania ewentualnych zagrożeń. Pozwoli to określić obecną pozycję północnokoreańskiego lidera wśród tamtejszych elit politycznych, co jest
istotnym wyznacznikiem stabilności jego władzy. Problematyka ta jest istotna nie
tylko dla mieszkańców Korei Północnej i państw regionu Azji Wschodniej, ale ze
względu m.in. na potencjał militarny tego kraju, także dla całej wspólnoty międzynarodowej.
Droga Kim Jong Una do władzy
Przekazanie sterów państwa K. J. Unowi – wbrew wielu przekonaniom –
było brane pod uwagę od lat. Informacje o takich planach pojawiły się już w 2002 r.
Ówczesny przywódca Korei Północnej rozmawiał wtedy z Konstantinem Pulikowskim, który był przedstawicielem prezydenta Rosji na Dalekim Wschodzie. Kim
Jong Il stwierdził, że tylko dwoje z jego dzieci angażuje się w politykę. Miał na
myśli najmłodszą córkę – Kim Yo Jong oraz właśnie K. J. Una. Z różnych względów, które zostaną omówione w dalszej części tekstu, na przestrzeni lat ostatni syn
przywódcy stawał się jedynym możliwym kandydatem do przejęcia rządów. Kluczowym wydarzeniem na drodze K. J. Una do władzy było spotkanie w letniej
rezydencji jego ojca we wrześniu 2008 r. Oprócz nich była tam obecna bardzo
wpływowa siostra ówczesnego dyktatora – Kim Kyong Hui oraz jej mąż czyli Jang
Song Thaek. Kiedy K. J. Il oświadczył, że to najmłodszy syn ma zająć jego
miejsce, K. K. Hui zdecydowanie się temu sprzeciwiła. Uważała, że było zbyt
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wcześnie, by mógł on kierować państwem. W obliczu przeciwwskazań względem
pozostałego rodzeństwa, musiała jednak zaaprobować pomysł brata2. Wujostwo
miało jednak pełnić rolę regentów w początkowym okresie rządów przyszłego
przywódcy3. Pomimo wspomnianych zarzutów dotyczących braku doświadczenia
należy zauważyć, że K. J. Un jest wszechstronnie wykształcony. Przez kilka lat
uczył się w Szwajcarii. Po powrocie do kraju, w 2006 r. ukończył Akademię Wojskową im. Kim Ir Sena. Studiował nauki polityczne i historyczne na uniwersytecie
imienia swojego dziadka, a ponadto ukończył kurs z informatyki i fizyki na Uniwersytecie im. Kim Chaeka4.
Po podjęciu decyzji odnośnie przekazania rządów, sukcesywnie realizowane
było popularyzowanie postaci K. J. Una oraz umacnianie jego wpływów. Zaczął
być coraz częściej pokazywany przez państwowe media w towarzystwie ojca. Razem z nim odwiedzał jednostki wojskowe i brał udział w oficjalnych uroczystościach państwowych5. Za budowanie kultu K. J. Una odpowiedzialny był m.in. Departament Propagandy i Agitacji. W zakładach pracy i szkołach nauczano pieśni na
jego cześć6. W połowie 2009 r. pojawiały się informacje, że północnokoreańska
armia, rząd oraz parlament złożyły przyszłemu przywódcy przysięgę wierności7.
Już wtedy miał on też prowadzić czystkę, weryfikując kto należy do osób, którym może zaufać8. Na wrzesień 2010 r. zaplanowano zwołanie konferencji Partii
Pracy Korei (PPK), na której zamierzano dokonać wyboru nowego kierownictwa.
W tym okresie w zagranicznych mediach znów narastały spekulacje o ewentualnej
walce o władzę po śmierci K. J. Ila. Analizowano też możliwość objęcia sterów
państwa przez jego najstarszego syna czyli Kim Jong Nama9. W trakcie konferencji, takie rozważania dobiegły jednak końca. Kim Jong Un uzyskał bowiem
stopień czterogwiazdkowego generała, a 28 września został powołany na stanowisko wiceprzewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej (CKW). Ponadto wszedł
w skład Komitetu Centralnego PPK10. Konferencja umocniła też pozycję K. K. Hui
oraz J. S. Thaeka. Ciotce przyszłego przywódcy przyznano nominację generalską,
jako pierwszej kobiecie w historii KRLD11. Jej mąż natomiast został awansowany na stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Obrony Narodowej (KON)12.
2

NHK, Kim Jong Un, Transfer of the Power in North Korea, Film dokumentalny, Japonia 2012,
www.youtube.com/watch?v=cFRciwBXgzo, [dostęp: 31.01.2017].
3 K.E. Gause, North Korean House of Cards, Leadership Dynamics Under Kim Jong-un, Washington
2015, s. 39, 44.
4 N. Levi, K. Czop, Kim jest Kim Dzong Un?, Skarżysko-Kamienna 2016, s. 28-29.
5 NHK, op. cit., [dostęp: 31.01.2017].
6 R. Kostrzyński, W. Lorenc, Kto przejmie stery, www.rp.pl/artykul/775832-Kto-przejmie-stery.html,
[dostęp: 28.01.2017].
7 W. Lorenc, Kim wyznaczył swojego następcę, www.rp.pl/artykul/314522-Kim-wyznaczyl-swojegonastepce.html, [dostęp: 26.01.2017].
8 R. Kostrzyński, W. Lorenc, op. cit., [dostęp: 28.01.2017].
9 A. Kazimierczuk, Dynastyczne plany Kim Dzong Ila, www.rp.pl/artykul/499866-Dynastyczneplany-Kim-Dzong-Ila.html, [dostęp: 30.01.2017].
10 Global Security.org, Kim Jong-un (Kim Jong Woon), „The Great Successor”, www.globalsecurity.
org/military/world/dprk/kim-jong-woong.htm, [dostęp: 01.02.2017].
11 L.M. Sainsbury, Kim Jong-il’s heir Kim Jong-un made general, www.pressreader.com, [dostęp:
27.01.2017].
12 K. Godlewski, Kim Dzong kto?, www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1509112,1,korea-pol
nocna-wladza-zostaje-w-rodzinie.read, [dostęp: 03.02.2017].
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Zastanawiano się zatem czy po okresie, w którym będą wspomagać młodego przywódcę, zdecydują się na przekazanie mu pełni władzy13. Oczekiwania, że K. J. Un
będzie musiał dzielić się nią ze swoim wujostwem, wynikały m.in. z tego, że
kierowali oni sprawami państwa w trakcie choroby K. J. Ila14. Wydaje się jednak,
że ich pozycję umacniano celowo, by w ten sposób skonsolidować władzę w otoczeniu K. J. Una i tym samym zmniejszyć szanse na ewentualne próby sprzeciwu
innych frakcji.
Budowanie otoczenia politycznego i eliminowanie zagrożeń
Śmierć K. J. Ila nastąpiła w bardzo niedługim czasie, bo już 17 grudnia
2011 r. Ponownie pojawiało się wtedy wiele opinii zapowiadających znaczące
zmiany w sprawowaniu przywództwa w Korei Północnej. Eksperci sugerowali
m.in., że mogą nastąpić tam w rzeczywistości rządy kolektywne15. Japoński publicysta Hitoshi Takase zapowiadał natomiast, że wraz ze śmiercią K. J. Ila zakończą się też rządy północnokoreańskiej dynastii16. Podobne komentarze występują
w dalszym ciągu. Na początku 2017 r. Thae Yong Ho, stwierdził, że dni K. J. Una
jako przywódcy są policzone. Wypowiedział on wierność reżimowi po tym, jak
służył wcześniej w charakterze zastępcy ambasadora Korei Północnej w Wielkiej
Brytanii. Jako jedną z przyczyn potencjalnego upadku dyktatora wymieniał on
narastające niezadowolenie i krytykę wśród tamtejszych elit politycznych17.
W opinii wybitnego koreanisty Briana Reynoldsa Myersa, po śmierci K. J. Ila,
próby przejęcia władzy tak naprawdę były bardzo mało prawdopodobne. Trzeba
byłoby bowiem podważyć fundamentalne zasady, na których opiera się system
Korei Północnej. Według tamtejszego przysłowia: „krew zawsze mówi prawdę”18.
Konieczne byłoby wystąpienie przeciw mitowi, według którego kolejni przedstawiciele dynastii Kimów, dzięki swym niezwykłym zdolnościom, bronią obywateli
przed zagrożeniem ze strony innych państw. Wiara w to, wpajana jest tam od niemal siedmiu dekad. Bardzo wymowne były też słowa przewodniczącego prezydium tamtejszego parlamentu czyli Najwyższego Zgromadzenia Ludowego (NZL) –
Kim Yong Nama podczas uroczystości pogrzebowych. Stwierdził wtedy, że największą zasługą K. J. Ila było całkowite rozwiązanie sprawy sukcesji. Kim Jong
Un natomiast został przez niego określony mianem najwyższego przywódcy partii,
wojska i kraju. Podkreślono też, że nowy wódz odziedziczył po swoim ojcu charakter, cnoty i odwagę oraz jego ideologię19.
W. Lorenc, Kim Dzong Un będzie następcą Kim Dzong Ila, www.rp.pl/artykul/542113-KimDzong-Un-bedzie-nastepca-Kim-Dzong-Ila.html, [dostęp: 30.01.2017].
14 K. Godlewski, op. cit., [dostęp: 03.02.2017].
15 Ch. Sang-Hun, M. Fackler, North Korea’s Heir Apparent Remains a Mystery, www.nytimes.
com/2009/06/15/world/asia/15kim.html?_r=0, [dostęp: 04.02.2017].
16 K. Kazimierowska, Boją się niestabilności po śmierci Kim Dzong Ila, www.rp.pl/artykul/
775536-Boja-sie-niestabilnosci-po-smierci-Kim-Dzong-Ila.html, [dostęp: 03.02.2017].
17 T. Bednarzak, „Dni Kim Dzong Una są policzone”. Zbiegły z Korei Północnej dyplomata zapowiada ludowe powstanie, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Dni-Kim-Dzong-Una-sa-policzo
ne-Zbiegly-z-Korei-Polnocnej-dyplomata-zapowiada-ludowe-powstanie,wid,18685858, [dostęp:
03.02.2017].
18 B.R. Myers, Dynastia z Pjongjang, www.rp.pl/artykul/795162-Dynastia--z-Pjongjang.html?temp
late=restricted, [dostęp: 29.01.2017].
19 R. Ciastoń, Korea Północna – umarł Kim, niech żyje Kim?, „FAE Policy Paper” 2012, nr 1, s. 4.
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Kim Jong Un szybko zaczął obejmować kolejne stanowiska państwowe.
W ostatnich dniach 2011 r. został zatwierdzony przez Biuro Polityczne PPK na stanowisku najwyższego zwierzchnika sił zbrojnych20. Formalne umacnianie władzy
było kontynuowane w kwietniu 2012 r., kiedy mianowano go pierwszym sekretarzem PPK. Stanął też na czele Centralnej Komisji Wojskowej oraz Komisji Obrony
Narodowej21. Szybko przystąpił również do sporych zmian w szeregach armii. Miało
to osłabić wpływy wojskowych na krajową politykę. Część dygnitarzy o ugruntowanej pozycji była zatem wymienia na osoby z niższych szczebli. Dzięki temu
zawdzięczali swoje awanse nowemu przywódcy, co mogło gwarantować ich lojalność. Jednocześnie K. J. Un osłabiał pozycję oficjeli, którzy potencjalnie mogliby
gromadzić wokół siebie swoich zwolenników i tworzyć frakcje, wykorzystując
swoją silną pozycję i kontakty.
Do zmian doszło już w kwietniu 2012 r. Choe Ryong Hae został wtedy mianowany wicemarszałkiem oraz wiceprzewodniczącym CKW. Stał się też członkiem prezydium Biura Politycznego PPK. W lipcu 2012 r., Ri Yong Ho uważany
za jednego z najbliższych doradców K. J. Una przestał pełnić funkcję Szefa Sztabu
Generalnego sił zbrojnych KRLD. Zastąpił go Hyon Yong Chol. Spekulowano, że
degradacja R. Y. Ho i późniejsze pozbawienie go wszelkich wpływowych stanowisk (m.in. wiceprzewodniczącego CKW) mogły być spowodowane niechęcią
tego dygnitarza do przenoszenia odpowiedzialności za wiele operacji finansowych
z armii na rząd. Takie postępowanie uważano za odchodzenie od polityki Songun,
zapoczątkowanej przez K. J. Ila. Zgodnie z nią, to armia pełniła wiodącą rolę
w państwie. W okresie rządów K. J. Una widoczne jest natomiast ograniczanie jej
wpływów22. Na stanowiskach państwowych nowy przywódca także wprowadzał
zmiany. W kwietniu 2013 r. premierem został mianowany Pak Pong Ju, w miejsce
Choe Yong Rima. Nowy szef rządu cieszył się pełnym zaufaniem rodziny rządzącej. Powierzenie mu tego stanowiska z jednej strony miało wzmocnić władzę
K. J. Una. Z drugiej jednak, P. P. Ju był blisko powiązany z K. K. Hui i J. S. Thaekiem, co według niektórych opinii mogło dodatkowo uzależnić politykę państwa
od wpływowego wujostwa młodego przywódcy23.
W ugruntowywaniu swojej pozycji trzeci władca z dynastii Kimów nie
ograniczył się jednak tylko do polityki personalnej. W tym względzie odwołał się
niestety również do metod stosowanych przez jego ojca i dziadka. Umacnianie
władzy poprzez przeprowadzenie czystek i budowanie zaufanego otoczenia w przypadku K. I. Sena trwało niemal ćwierć wieku, aż na początku lat 70-tych zyskał
w pełni niekwestionowaną władzę24. Kim Jong Il natomiast przez niemal 20 lat
zdobywając doświadczenie u boku ojca, mógł pozyskiwać oddanych współpracowników. Po przejęciu władzy także przeprowadził jednak czystki, trwające niemal
K. Staszak, M. Mizuro, M. Cyraniewicz i in., Inspekcja przywódcy. Wuj czuwa z boku, www.rp.pl/
artykul/785422-Inspekcja-przywodcy--Wuj-czuwa-z-boku.html, [dostęp: 02.02.2017].
21 Z. Magdziak, Pełna władza Kim Dzong Una, www.rp.pl/artykul/915065-Pelna-wladza-Kim-DzongUna.html, [dostęp: 01.02.2017].
22 K.E. Gause, op. cit., s. 28-29.
23 Mig, Reuters, Korea Północna ma nowego… premiera. To zausznik Kim Dzong Una, Pak Pong Ju,
www.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,13662523.html, [dostęp: 29.01.2017].
24 K.E. Gause, op. cit., s. 21.
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trzy lata. Ich ofiarą padł np. generał Ri Bong Won, będący zastępcą szefa Biura
Politycznego Koreańskiej Armii Ludowej25.
W grudniu 2013 r. doszło do wydarzeń, które udowodniły, że K. J. Un gotowy jest do wszelkich działań, które mogą zagwarantować umocnienie jego władzy i likwidowanie potencjalnych zagrożeń. Potwierdził również, że jest całkowicie
niezależny. Aresztowany bowiem został wtedy J. S. Thaek, któremu postawiono
22 zarzuty. Wśród nich wymieniano działalność kontrrewolucyjną, mającą na celu
obalenie kierownictwa państwa i niszczenie systemu socjalistycznego. Ponadto
zarzucano mu korupcję, nadużywanie alkoholu i narkotyków oraz rozwiązłość seksualną26. Szybko został on skazany na śmierć i rozstrzelany cztery dni po ogłoszeniu wyroku trybunału wojskowego27. Kim Jong Un nie poprzestał na egzekucji
J. S. Thaeka, gdyż miał też wydać rozkaz, by rozpocząć śledztwo w celu wykrycia
osób blisko z nim powiązanych28. Wielu jego krewnych zostało pozbawionych stanowisk. Miało to spotkać m.in. jego syna – Jang Yong Chola, który pracował
w Departamencie Administracji PPK oraz kuzyna J. S. Thaeka – Jo Song Kyu,
pełniącego funkcję wiceministra turystyki29. W masywie górskim w pobliżu Pjongjang prawdopodobnie przetrzymywano urzędników różnych szczebli, których
podejrzewano o brak lojalności wobec K. J. Una. Po egzekucji J. S. Thaeka przez
miesiąc codziennie miało tam przyjeżdżać kilka samochodów więziennych30. W orędziu na 2014 r. K. J. Un mówił później, że pozbyto się „wichrzycielskiego brudu”
oraz, że „[...] decyzja partii o wyeliminowaniu antypartyjnego i antyrewolucyjnego
elementu pomogła umocnić solidarność w jej ramach”31. Swoje wpływy utraciła
też K. K. Hui. Wcześniej podobno jako jedyna osoba mogła przedstawiać uwagi
nie na piśmie a w bezpośredniej rozmowie z K. J. Unem. W maju 2014 r. miała
jednak zostać aresztowana z powodu krytykowania przywódcy za zgładzenie jej
męża. Pojawiały się nawet wieści o jej otruciu32. Najprawdopodobniej nadal jednak
żyje i wciąż mieszka w Pjongjang, będąc natomiast w złym stanie zdrowia33.
Jednocześnie północnokoreański przywódca wzmacniał wpływy zaufanych
osób. Jednym z jego najbliższych doradców jest obecnie wicemarszałek Hwang
Pyong So, który od 1991 r. jest członkiem Komitetu Centralnego PPK i należał też
do najbliższego otoczenia K. J. Ila34. Od 2014 r. jest on dyrektorem w Biurze Politycznym KAL, natomiast w czerwcu 2016 r. został wiceprzewodniczącym Komisji
R. Ciastoń, op. cit., s. 3.
A. Kaźmierska, Czystka polityczna w Korei Północnej, www.rp.pl/artykul/1072749-Czystka-poli
tyczna-w-Korei-Polnocnej.html, [dostęp: 30.01.2017].
27 J. Giziński, Co dzieje się w Korei Północnej, www.rp.pl/artykul/1072336-Co-dzieje-sie-w-KoreiPolnocnej.html, [dostęp: 31.01.2017].
28 K.E. Gause, op. cit., s. 65.
29 N. Levi, Kto rządzi w Korei Północnej?, Warszawa 2014, s. 150.
30 M. Kruczkowska, Kim Dżong Un zabija krewnych do trzeciego pokolenia, www.wyborcza.pl/
1,76842,15347069,Kim_Dzong_Un_zabija_krewnych.html, [dostęp: 28.01.2017].
31 Mil, Kolejne czystki w Korei Płn., www.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,15760942,
[dostęp: 02.02.2017].
32 Mm/mtom/CNN, „Kim Dzong Un otruł własną ciotkę”, www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/
przywodca-korei-polnocnej-otrul-wlasna-ciotke,541503.html, [dostęp: 04.02.2017].
33 N. Levi, op. cit., s. 151.
34 N. Levi, K. Czop, op. cit., s. 88-89.
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Spraw Państwowych. Przez niektórych obserwatorów to on jest uważany za najważniejszą osobę w Korei Północnej po przywódcy. Istotną pozycję może posiadać
także Ri Su Yong, który nadzorował edukację K. J. Una i K. Y. Jong podczas ich
pobytu w Szwajcarii35. Miało to być przyczyną nawiązania się między nim a obecnym dyktatorem bardzo życzliwych, niemal ojcowskich relacji36. W maju 2016 r.,
według doniesień południowokoreańskiego wywiadu, R. S. Yong miał zostać
awansowany na stanowisko wiceprzewodniczącego PPK. Do tego momentu pełnił
natomiast funkcję ministra spraw zagranicznych37. Można zatem stwierdzić, że
chociaż K. J. Un posuwa się do bezwzględnych czynów mających umocnić jego
pozycję, czego najdobitniejszym przykładem jest zgładzenie J. S. Thaeka, to potrafi też skupiać wokół siebie ludzi, których zna od lat i ma do nich pełne zaufanie.
Możliwe, że realizuje to także poprzez budowanie więzi rodzinnych. Według niepotwierdzonych doniesień drugi syn Choe Ryong Hae czyli Choe Song, został
mężem K. Y. Jong38. Zdaniem Cheong Seong Changa z Instytutu Sejong, obecnie
Ch. R. Hae ma reprezentować kręgi partyjne, Hwang Pyong So odpowiadać za lojalność armii, a K. Y. Nam i P. P. Ju mają kontrolować najważniejsze instytucje
państwowe39.
Rodzina Kimów – zagrożenie czy wsparcie?
Zastanawiając się nad tym czy istnieje niebezpieczeństwo dla pozycji
K. J. Una ze strony tamtejszych elit, wydaje się zatem, że potencjalny bunt dygnitarzy jest mało realny, gdyż władza jest mocno skupiona wokół jego zwolenników. Pozostaje zatem pytanie czy ewentualne zagrożenie może stanowić jego
rodzeństwo? Według tradycji konfucjańskiej to najstarszy z braci powinien zostać
następcą przywódcy40. Zarówno jednak pierwszy syn K. J. Ila czyli K. J. Nam, jak
też Kim Jong Chol, podobno bardziej interesowali się biznesem niż polityką. Ponadto wobec kandydatury każdego z ich istniały spore przeciwwskazania. Kariera
K. J. Nama długo rozwijała się pomyślnie. W 1998 i 2003 r. został wybrany do
Najwyższego Zgromadzenia Ludowego41. Pojawiały się także informacje, że K. J. Il
był z nim silnie związany emocjonalnie42. Pomagał on też K. K. Hui oraz J. S. Thaekowi w prowadzeniu interesów m.in. z Chinami i Japonią, wobec czego posiadał
ich poparcie43. Z czasem jednak jego pozycja słabła, a istotna w tym kontekście
była zwłaszcza sytuacja z 2001 r., kiedy K. J. Nam został zatrzymany na lotnisku
w Japonii. Miał on posługiwać się fałszywym paszportem i ostatecznie wydalono
35
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go do Chin, co stanowiło kompromitację nie tylko dla niego, ale i dla całej rodziny
rządzącej44. W kolejnych latach mieszkał głównie w Makau co powodowało, że
pozostawał z dala od kluczowych wydarzeń północnokoreańskiej sceny politycznej. Dodatkowo pojawiały się wiadomości, że nadużywał tam alkoholu i narkotyków. Jego kandydatura do przejęcia władzy nie mogła być zatem na poważanie
brana pod uwagę w ostatnich latach życia K. J. Ila. Trudno było też oczekiwać, by
później w sytuacji, kiedy to K. J. Un został oficjalnie wyznaczony przez ojca na
następcę, możliwe byłoby odsunięcie go od rządów na rzecz brata. Takie sugestie
pojawiały się czasem ze względu na to, że K. J. Nam posiadał poparcie chińskich
elit politycznych i biznesowych45. Siłowe pozbawienie władzy obecnego przywódcy, przypuszczalnie wiązałoby się jednak także z końcem rządów rodziny Kimów.
Niełatwo byłoby bowiem z jednej strony zakwestionować wolę ojca, a z drugiej
uzasadnić kontynuację trwania dynastii. Pomimo tego, że realnie K. J. Nam nie
stanowił zatem większego zagrożenia dla K. J. Una, został zamordowany 13 lutego
2017 r. Dwie kobiety – przypuszczalnie z inspiracji północnokoreańskich służb
specjanych – na lotnisku w Kuala Lumpur użyły w tym celu zatrutej igły oraz
substancji rozpylonej w twarz ofiary, po czym przyrodni brat przywódcy zmarł
w drodze do szpitala46. Po raz kolejny mogło to zatem wskazywać, że K. J. Un jest
zdolny do wszelkich działań, by wyeliminować wrogów. Kim Jong Nam bowiem,
często krytykował brata i kwestionował jego autorytet47.
Zupełnie inne relacje łączą obecnego przywódcę z K. J. Cholem. Warto
jednak przypomnieć, że według wielu doniesień pod koniec lat 90-tych XX w. to
on miał być kreowany na przyszłego przywódcę. Można nawet spotkać się z opiniami, że w 1998 r. planowano uroczystości, na których chciano oficjalnie obwieścić taką nominację. Kim Jong Il miał jednak zmienić zdanie po śmierci Ko
Yong Hui, czyli matki K. J. Chola i K. J. Una, która miała spory wpływ na ich
ojca48. Zaprzestano wtedy medialnej promocji K. J. Chola i zamknięto sekcję
Departamentu Organizacji i Przywództwa PPK, zajmującą się budowaniem jego
kultu49. Ponadto zdaniem Kenji Fujimoto, który pracował dla K. J. Ila przez kilkanaście lat jako kucharz i miał bliskie kontakty z ówczesnym przywódcą, uważał
on swojego syna za zbyt zniewieściałego, by mógł sprawdzić się w rządzeniu
krajem. Charakterologicznie to właśnie K. J. Un miał najbardziej przypominać
ojca50. Rzeczywiście K. J. Chol ma podobno cierpieć na zaburzenia hormonalne
i być uzależnionym od leków. Nie stanowi on wobec tego raczej zagrożenia dla
swojego młodszego brata. Obecnie prawdopodobnie należy do jego bliskiego
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otoczenia wraz ze swoją siostrą czyli wspomnianą już K. Y. Jong51. Ona z kolei,
według przypuszczeń jest zatrudniona w Departamencie Organizacji i Przywództwa lub Departamencie Propagandy i Agitacji, jak też należy do osobistego sekretariatu K. J. Una52. Jest to osoba bardzo dobrze wykształcona i inteligentna. Uczyła
się w Szwajcarii i Niemczech, a po powrocie kontynuowała edukację na północnokoreańskich uczelniach53. W kraju o konfucjańskich tradycjach, w tym momencie
jednak mało realne byłoby ewentualne przejęcie władzy przez kobietę, która w dodatku jest bardzo młoda.
Jeśli zatem rozpatrywać potencjalną możliwość przejęcia rządów, przez
kogoś z rodzeństwa K. J. Una, kto chociaż teoretycznie miałby ku temu szansę, to
widać, że najprawdopodobniej nie ma w tym względzie rzeczywistego zagrożenia
dla przywódcy. Kim Jong Nam został wyeliminowany. Kim Jong Chol z kolei nie
tylko pozbawiony jest zdolności do rządzenia, ale też raczej stara się wspomagać
brata w sprawowaniu władzy54. Wraz z K. Y. Jong podobno są oni blisko zżyci
z przywódcą. Więź młodszych braci miała się umocnić zwłaszcza w okresie wspólnej edukacji w Szwajcarii55. Trudno wobec tego spodziewać się, by rodzeństwo
miało spiskować przeciw K. J. Unowi. Wpływ na niego może mieć także starsza
siostra czyli Kim Sol Song, uważana za ulubienicę K. J. Ila56. Wspomaganie w rządzeniu północnokoreańskich dyktatorów przez ich rodzeństwo, wbrew pozorom
nie jest niczym nowym. Wcześniej wspomniano już o roli K. K. Hui przy podejmowaniu decyzji przez K. J. Ila. Podobnie K. I. Sen mógł liczyć na doradztwo jego
młodszego brata – Kim Yong Ju57.
Już w okresie pogarszania się stanu zdrowia K. J. Ila zastanawiano się
także czy istnieją szanse, by władzę w Korei Północnej objął Kim Pyong Il czyli syn K. I. Sena, urodzony w 1954 r. W młodości mógł on liczyć na poparcie
swojej matki – Kim Sung Ae oraz wujka czyli wspomnianego K. Y. Ju. Na
początku lat 80-tych XX w., K. P. Il został jednak wysłany za granicę, najpierw
jako attache wojskowy, a później jako ambasador. Odsunięcie go od wydarzeń
w Pjongjang mogło sugerować, że stanowił zagrożenie dla przejęcia władzy
przez K. J. Ila58. Z tego względu przyszły przywódca chciał wyzbyć się rywala
i móc umacniać swoją pozycję, budując zaufane otoczenie. Kim Pyong Il pełnił
natomiast funkcję ambasadora KRLD kolejno na Węgrzech, w Bułgarii i Finlandii, a o od 1998 r. w Polsce, gdzie spędził 17 lat. Obecnie pełni funkcję ambasadora w Czechach, rezydując w Pradze59. Pozostaje on zatem odsunięty od
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możliwości zdobywania zaplecza politycznego w Pjongjang i trudno przypuszczać, by obecny przywódca szybko zezwolił na jego stały powrót.
Podsumowanie
Wbrew wielu opiniom prezentującym wątpliwości odnośnie pozycji K. J.
Una wydaje się, że obecnie jego władza stała się niepodważalna. Trzeba jednak
uwzględnić fakt, że bardzo trudno o pozyskiwanie informacji z Korei Północnej,
zwłaszcza tych zakulisowych, dotyczących elit politycznych i ich zamiarów. Obecny przywódca wykazał się jednak sporym pragmatyzmem i zapobiegliwością. Poprzez politykę personalną niwelował on wpływy osób, które mogłyby mu zagrozić.
Jednocześnie awansował ludzi, do których ma pełne zaufanie. Sprawnie naśladował, więc w tym względzie działania jego poprzedników. Kim Jong Un udowodnił też, że jest zdolny do wyzbycia się sentymentów i podejmowania brutalnych
kroków, jak zgładzenie jego wujka i odsunięcie od życia publicznego jego ciotki
K. K. Hui. Przezornie uczynił to jednak dopiero po pewnym czasie od objęcia rządów, kiedy posiadł już ustabilizowaną pozycję. Izolował on też członków rodziny,
którzy choćby tylko teoretycznie mogli mu zagrozić. Z tego względu zarówno
K. J. Nam, jak też K. P. Il pozostawali za granicą, a z czasem przyrodni brat prawdopodobnie z jego rozkazu stracił życie. Z kolei K. J. Chol oraz jego dwie siostry,
raczej nie tyle stanowią dla niego zagrożenie, co dodatkowe wsparcie w sprawowaniu i umacnianiu władzy. Jeśli więc, rządy K. J. Una miałyby w najbliższym
czasie dobiec końca to raczej, ze względu na inicjatywę oddolną i bunty społeczne.
To jednak również z wielu powodów wydaje się obecnie mało prawdopodobne,
mimo narastającej świadomości obywateli odnośnie rzeczywistego oblicza ich
władz. Podobnie, niezbyt realna wydaje się zewnętrzna operacja wojskowa, mająca
na celu obalenie obecnej dyktatury, gdyż oznaczałoby to olbrzymie zagrożenie dla
życia i bezpieczeństwa wielu mieszkańców państw tego regionu.
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Magdalena CYRAN1

WIELKA MIGRACJA LUDNOŚCI
PO PODZIALE NA INDIE I PAKISTAN W ROKU 1947
Od czasów inauguracji brytyjskiego projektu handlowego o nazwie Kompania Wschodnioindyjska w XVII wieku, kolejne tereny Półwyspu Indyjskiego
dostawały się pod kontrolę kolonizatorów. Brytyjczycy sukcesywnie rozszerzali
swoje panowanie tak, że na początku XIX wieku większość terenów współczesnych Indii oraz Pakistanu pozostawała we władzy Korony Brytyjskiej, która od
stłumienia powstania Sipajów w 1857 r. sprawowała bezpośrednią kontrolę nad
całą kolonią. Sytuacja ta utrzymywała się do połowy XX wieku2. Wtedy to, do
walki o niepodległość, pod wodzą Mahatmy Gandhiego, przystąpili niemal wszyscy mieszkańcy Indii Brytyjskich.
Brytyjczycy, podczas swego panowania na terenie dzisiejszych Indii i Pakistanu, wykorzystywali swoją sprawdzoną zasadę „dziel i rządź”. Ich działania
skupiały się na wzmocnieniu antagonizmów pomiędzy muzułmanami i hindusami oraz sikhami. Po niemal stu latach takiej polityki, społeczeństwo Półwyspu
Indyjskiego było silnie podzielone pod względem religijnym3. Z tego względu,
gdy w ramach nowej siły politycznej – Indyjskiego Kongresu Narodowego –
indyjskie społeczeństwo walczyło z brytyjskimi kolonizatorami o większą suwerenność, wielu muzułmanów zaczęło przystępować do islamskiego ruchu społecznego, który przekształcony został później w partię polityczną o nazwie Liga
Muzułmańska. Jej członkowie opierali się na tzw. koncepcji dwóch narodów,
ogłoszonej przez Rahmata Alego w 1933 r. Uważał on, że muzułmanie w Indiach
Brytyjskich stanowią odrębny naród i powinni, po odejściu brytyjskich kolonizatorów, utworzyć autonomiczne państwo islamskie na części wyzwolonych terenów4.
Liga Muzułmańska pod przywództwem Muhammada Aliego Jinnaha, walczyła
zatem nie tylko o wyzwolenie się spod władzy brytyjskiej ale także o utworzenie,
obok Indii, drugiego państwa, z większością muzułmańską o nazwie Pakistan.
Jinnah podkreślał, że hinduizm i islam nie są jedynie wyznaniami, a odrębnymi
systemami społecznymi. Przywódcy Kongresu byli przeciwni podziałowi, jednak
Brytyjczycy, chcąc jak najszybciej opuścić Indie, przystali na takie rozwiązanie.
Dodatkowy problem w kwestii podziału Indii Brytyjskich stanowiły autonomiczne księstwa. Panujący na tych obszarach władcy współpracowali z brytyjskimi kolonizatorami, dzięki czemu w okresie kolonialnym, mogli zachować pozory suwerenności. W 1947 r. na obszarze dzisiejszych Indii znajdowały się aż
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565 takie quasi-państwa5. Ich ilość mogła znacząco wpłynąć na wygląd nowopowstałych Indii i Pakistanu, ponieważ zamieszkiwała w nich 1/5 populacji całych Indii Brytyjskich. Dlatego też władcy większości księstw otrzymali wybór –
mogli przyłączyć się albo do Indii albo do Pakistanu6. Kolejnym problemem stały się przygraniczne stany. Zgodnie z ustaleniami, miały one zostać podzielone
i pozostać częściowo na terenach Indii, a częściowo dołączyć do Pakistanu. Przykładami wspomnianych księstw oraz przygranicznych stanów mogą być tereny
Dźammu i Kaszmiru, Bengalu oraz Pendżabu, których podział zostanie szerzej
opisany.
Taka koncepcja podziału nie spotkała się jednak z pełną aprobatą żadnego
z nowoutworzonych państw. Strona pakistańska wykazywała, że podstawowym
kryterium podziału – także księstw – powinno być wyznanie jego mieszkańców.
W ten sposób przykładowo, sporne terytorium Kaszmiru, zostałoby niemal w całości włączone do muzułmańskiego Pakistanu. Indyjska strona natomiast, od początku powstania Ligi Muzułmańskiej, była całkowicie przeciwna jakiemukolwiek
podziałowi Indii Brytyjskich. Lider ruchu narodowego – Mohandas Karamchand
Gandhi, któremu z uwagi na zasługi nadano przydomek Mahatma, co znaczy
wielki duchem, twierdził, że taki podział nie tylko osłabi to nowopowstałe państwo indyjskie, ale również doprowadzi do jeszcze silniejszych podziałów w społeczeństwie oraz konfliktów na tle religijnym. Jego przewidywania okazały się być
słuszne. Podczas przenoszenia się ludności muzułmańskiej z Indii do Pakistanu,
a hindusów na tereny indyjskie, zdrowie i życie straciło kilka milionów ludzi7.
Jednym z regionów, którego władca miał zdecydować o przyłączeniu do
Indii lub Pakistanu było Księstwo Dźammu i Kaszmiru. Zostało ono utworzone
w XIX wieku przez Gulaba Singha z dynastii Dogrów. Uznany on został suwerenem regionu Dźammu przez Randźita Singha, który był władcą Pendżabu – państwa Sikhów. W kolejnych latach, w zamian za niezaangażowanie w wojny sikhijsko-brytyjskie, Gulab Singh otrzymał od brytyjskich kolonizatorów tereny Kotliny
Kaszmiru. W wyniku dalszych podbojów Gulaba Singha i jego następców, księstwo znacznie rozszerzyło swoje terytorium. W połowie XX wieku Dźammu i Kaszmir dzielił się na trzy najważniejsze części: Kotlinę Kaszmiru, zamieszkałą
przeważającej większości przez muzułmanów, Ladakh, którego większość mieszkańców to buddyści oraz Dźammu, z większością hinduską8. Biorąc pod uwagę
wszystkie części, całe księstwo Dźammu i Kaszmiru było w 1947 r. w 80% zamieszkałe przez muzułmanów. Władcą Kaszmiru był wówczas maharadża Hari
Singh – hinduski książę z dynastii Dogrów. Nie chciał on jednak początkowo
przyłączyć się do żadnego z nowopowstałych państw, woląc zachować suwerenność swojego księstwa. Jednakże w sytuacji rywalizacji Indii i Pakistanu o każdy
kawałek terytorium takie rozwiązanie nie było możliwe. Społeczność Kaszmiru
była w tej kwestii podzielona, najczęściej ich poglądy w tej kwestii zbiegały się
z przynależnością religijną – hindusi chcieli przyłączenia do Indii, natomiast
S. Ganguly, Avoiding War in Kashmir, „Foreign Affairs” 1990, vol. 69, no 5, s. 58.
V. Koithara, op. cit., s. 29.
7 G. Kalmar, Indira Gandhi, Warszawa 1989, s. 99.
8 K. Dębnicki, op. cit., s. 148.
5
6

95

muzułmanie do Pakistanu. Wśród dużej części Kaszmirczyków zaczęły także panować nastroje niepodległościowe. Niezgoda w sprawie przynależności Kaszmiru doprowadziła do kilku wojen między Indiami i Pakistanem oraz do podziału
regionu po interwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Do dnia dzisiejszego kwestia Kaszmiru nie jest zakończona, co pewien czas temat przynależności
tego regionu zostaje podniesiony i wzbudza duże emocje wśród przedstawicieli
obu krajów.
Położony na wschodzie Indii Brytyjskich Bengal stał się kolejnym problematycznym terytorium podczas podziału w 1947 r. Okres, w którym rozpoczęło
się panowanie dynastii Palów w VIII wieku, był najlepszym czasem w historii
Bengalu, gdyż ówczesne królestwo rozciągało się aż do terenów Pendżabu oraz
dysponowało ono największą siłą i autorytetem w regionie. Bengal przechodził
w ręce kolejnych władców, aż do pojawienia się na tych terenach Kompanii
Wschodnioindyjskiej9. Od drugiej połowy XVIII wieku Bengal znajdował się
całkowicie pod władzą Brytyjczyków. Bengal stał się wówczas ważnym ośrodkiem, gdyż jedno z jego największych miast – Kalkuta – była stolicą Indii Brytyjskich do roku 1912. Pod względem religijnym Bengal dzielił się na część zachodnią – z większością hindusów oraz część wschodnią, zamieszkałą głównie
przez muzułmanów. Brytyjskie panowanie w dużym stopniu przyczyniło się do
wzmocnienia tego podziału, między innymi, dzieląc region na osobne jednostki
administracyjne, co spotkało się z dużymi protestami wśród mieszkańców Bengalu. Po kilku latach Brytyjczycy zdecydowali jednak o ponownym zjednoczeniu
Bengalu10. W 1947 r. Liga Muzułmańska zaczęła starać się, by islamska część
Bengalu została przyłączona do tworzonego Pakistanu. Postulaty Ligi zgodne były z przyjętą zasadą podziału terytorium Indii Brytyjskich, według przynależności religijnej mieszkańców danego obszaru. Członkowie Ligi Muzułmańskiej
zyskiwali coraz silniejsze wpływy w islamskiej części Bengalu. Społeczność tego
regionu przekonywana była, że pozostanie w obrębie Indii, będąc niemal otoczonym przez wyznawców hinduizmu, będzie stanowiło dla nich bardzo duże zagrożenie. Postanowiono zatem o włączeniu Wschodniego Bengalu, jednak bez Kalkuty, do Pakistanu11. Przed podziałem Bengalu, w sierpniu 1946 r., w Kalkucie
i jej okolicach doszło do jednego z największych pogromów ludności hinduskiej
oraz muzułmańskiej. Zamieszki wywołane zostały przez chuligańskie grupy wyznawców obu religii, którzy nazwali je „bitwą o Pakistan”. W ciągu zaledwie
trzech dni walk obu społeczności zginęło około 5 tys. osób, a kilka razy tyle zostało rannych. Hindusko-muzułmańskie walki przeniosły się z Bengalu niemal na
całe Indie12. Po wielu wysiłkach ze strony rządu i przedstawicieli obu wyznań
udało się czasowo opanować sytuację i podjęto ostateczną decyzję o przyłączeniu
Bengalu Wschodniego do Pakistanu. I tak poprzez przyłączenie wschodniej części
Bengalu, Pakistan podzielony został na dwie części. Podział terytorium Indii
9

J. Kieniewicz, Od Bengalu do Bangladeszu, Warszawa 1976, s. 26-102.
K. Iwanek, A. Burakowski, Indie. Od kolonii do mocarstwa 1857-2013, Warszawa 2013,
s. 102-109.
11 S. Ahmed, Bangladesh: Past and present, New Delhi 2004, s. 6-7.
12 J. Kieniewicz, op. cit., s. 227.
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Brytyjskich pod względem przynależności religijnej, w przypadku Bengalu Zachodniego okazał się nie być najlepszym rozwiązaniem. Nałożyły się na to czynniki religijne, kulturowe, gospodarcze i społeczne, co w późniejszym czasie doprowadziło radykalizacji nastrojów Bengalczyków i walki narodowowyzwoleńczej, a w efekcie utworzenia Bangladeszu w 1971 r.
Podobnie jak w przypadku Bengalu, podczas ustanawiania nowych granic
Indii i Pakistanu, w 1947 r. postanowiono o podziale Pendżabu. Tereny określane
mianem Pendżabu (co znaczy: kraina pięciu rzek) zamieszkałe były w większości
przez hindusów oraz muzułmanów. Jednak, pomimo małego udziału w populacji,
najsilniejszą mniejszością religijną w tym obszarze byli sikhowie. Są to wyznawcy religii powstałej w XV wieku. Jej założyciel Guru Nanak, będąc świadkiem
wojen religijnych pomiędzy muzułmanami i w czasach panowania dynastii Wielkich Mogołów w Indiach, założył religię, która była kombinacją wyznania obu
walczących stron. Sikhizm szybko zdobył sobie popularność szczególnie wśród
hindusów, ze względu na odrzucenie idei kastowości oraz podobieństwo świąt
itp. Jednym z najważniejszych założeń religii miała być tolerancja wobec innych13.
Prześladowania przez muzułmańskich władców doprowadziły jednak do wytworzenia się poczucia zagrożenia w sikhijskiej społeczności i zmiany otwartej postawy wobec innowierców. Istotnym elementem w historii sikhów było utworzenie
na terenach Pendżabu przez Randźita Singha – jednego z sikhijskich maharadżów – tzw. Imperium Sikhów w 1801 r.14 Imperium Sikhów upadło dopiero pod
naciskiem brytyjskich kolonizatorów. Podczas anglo-sikhijskich wojen o terytorium Pendżabu, kolonizatorzy przekonali się o szczególnym usposobieniu wojennym sikhów. Po uzyskaniu pełnej władzy nad terytorium Pendżabu, Brytyjczycy
zaczęli wcielać sikhów do swojej armii na terenie Indii Brytyjskich.
W wyniku podziału z 1947 r. w Indiach ze wschodniego Pendżabu utworzono nowy stan o nazwie Pendżab, natomiast z zachodnich obszarów Pendżabu
w Pakistanie ustanowiono prowincję o tej samej nazwie. Linię podziału poprowadzono zgodnie z wyznaniem większości populacji w obu częściach Pendżabu.
Po obu stronach granicy pozostały jednak setki rodzin, które, zgodnie ze swoim
wyznaniem, powinny znaleźć się w innym państwie. Podobnie jak w innych obszarach granicznych między Indiami i Pakistanem, rozpoczęła się masowa migracja osób różnych wyznań. Migracja na obszarach Pendżabu w 1947 r. była jedną
z największych migracji w historii Półwyspu Indyjskiego. Szacuje się, że na teren
Indii z zachodniego przeszło około 4,5 miliona hindusów oraz sikhów. Wschodni
Pendżab opuściło natomiast około 5,5 miliona muzułmanów, którzy postanowili
rozpocząć nowe życie w islamskim państwie15. W całym Pendżabie żyło około
61% muzułmanów, 26% hindusów i około 13% sikhów16. W efekcie przesiedleń

Z. Igielski, Sikhizm, Kraków 2008, s. 64-68.
J.S. Grewal, The New Cambridge History of India, vol. 2, part 3, The Sikhs of the Punjab, Cambridge 2008, s. 99.
15 P. Singh, Federalism, nationalism and development. India and the Punjab economy, New York
2008, s. 31.
16 J.S. Chima, The Sikh Separatist Insurgency in India: Political Leadership and Ethnonationalist
Movements, New Delhi 2010, s. 29.
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po odzyskaniu niepodległości znacznie zmienił się udział Sikhów w populacji
indyjskiego Pendżabu Wschodniego. Przed podziałem udział sikhów
w Pendżabie stanowił jedynie 12-15% całej populacji. Po 1947 r. ich liczba
ponad dwukrotnie wzrosła i tworzyli oni grupę około 33% ludności indyjskiego
Pendżabu. Sprawiło to, że sikhowie poczuli się znacznie bardziej pewnie
w nowym państwie indyjskim. Akali Dal, która stała się najważniejszą partią
polityczną, reprezentującą sikhijskie interesy, od powstania państwa, walczyła
o przyznanie sikhom specjalnych praw. Postulowano o utworzenie stanu z większością sikhów. Rząd indyjski nie chciał jednak wydać zgody na ponowny podział Pendżabu. Decyzję swoją tłumaczył założeniami nowego państwa które,
w przeciwieństwie do Pakistanu, miało pozostać niezwiązane z żadną religią17.
Dodatkową kwestią był stosunek hindusów do sikhów. Wprawdzie, podczas konfliktu na linii muzułmanie-hindusi podczas tworzenia Indii i Pakistanu,
sikhowie zdecydowanie opowiedzieli się po stronie hinduizmu i razem z jego
wyznawcami migrowali na tereny indyjskiego Pendżabu, jednak później zaczęli
coraz silniej akcentować swoją odrębność. Wpływ na to miał stosunek hindusów
do sikhów w niepodległych Indiach. Wyznawcy religii Guru Nanaka traktowani
byli jako osoby, które „pogubiły się w wierze”, jednak tak naprawdę pozostawały
hindusami. Postawę taką reprezentował m.in. konserwatywny hinduski ruch o nazwie Arya Samaj, który do dzisiaj sprawnie funkcjonuje na terenie Indii. Sikhowie przekonywani byli, że powinni powrócić do swojej „prawdziwej” religii, co
jedynie wzmocniło napięcie między obiema grupami społecznymi. Nastroje
wśród sikhów dodatkowo podburzał fakt, że pod koniec okresu kolonialnego, zarówno Gandhi jak i Nehru, obiecywali pewien rodzaj autonomii dla sikhijskiego
społeczeństwa, w zamian za udział w walce o niepodległość Indii. Po utworzeniu
Indii, sikhowie nie otrzymali jednak dla siebie konkretnego terytorium czy specjalnego statusu w nowopowstałym państwie18. Doprowadziło to w późniejszych
latach do radykalizacji części członków tej wspólnoty religijnej, co w dużym
stopniu wpłynęło na dalszą historię Indii.
Po procesie przyłączania terytoriów granicznych oraz po zakończeniu negocjacji dotyczących przyłączenia księstw z ich władcami stopniowo konstytuował się ostateczny podział Indii Brytyjskich na Indie i Pakistan. Jak wspomniano
powyżej, na wygląd nowopowstałego państwa z większością wyznawców islamu
szczególne znaczenie miało położenie Bengalu. Poprzez przyłączenie wschodniej
części Bengalu Pakistan podzielony został na dwie części. W książce Pakistan –
czas próby, Barbara Wizimirska określa nowopowstały kraj „państwem bez
precedensu”. Nie jest to bynajmniej nieadekwatne określenie nowego państwa islamskiego. Za udziałem Bengalu, większa część Pakistanu obejmowała tereny na
północny-zachód od Indii, natomiast jego druga część – Pakistan Wschodni – nazywany tak oficjalnie od 1955 r. – znajdował się na wschodniej granicy Indii,
niemal 1500 km od Pakistanu Zachodniego. Taki podział terytorium państwa nie
ma analogii w historii19.
K. Dębnicki, op. cit., s. 160-161.
Ibidem, s. 159-161.
19 B. Wizimirska, Pakistan – Czas Próby, Warszawa 1971, s. 33.
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Decyzja o podziale Indii Brytyjskich wpłynęła na zmiany w strukturze
demograficznej na Subkontynencie Indyjskim. Zgodnie z danymi ze spisu ludności z 1941 r. obszar dzisiejszego Pakistanu zamieszkały był przez około 70 mln
osób, natomiast tereny dzisiejszych Indii przez około 319 mln osób 20. Davis
Kingsley, amerykański socjolog i demograf przekonuje, iż bardzo istotnym, jeśli
nie najważniejszym, powodem rozpoczęcia działania Ligi Muzułmańskiej, a w
efekcie utworzenia Pakistanu było nierówne rozłożenie społeczności muzułmanów w Indiach Brytyjskich. Z wszystkich 435 dystryktów na które składała
się kolonia, w 76 dystryktach ponad połowę mieszkańców stanowili muzułmanie,
natomiast w 50 dystryktach islamska społeczność stanowiła około 3/4 populacji. Innymi słowy w niewielkim procencie wszystkich dystryktów zamieszkiwała
znaczna część indyjskich muzułmanów. Gdyby natomiast rozdział islamskich
społeczności był równomierny, wówczas nie byłoby realnej siły skoncentrowanej
w jednym miejscu, dzięki której idea utworzenia Pakistanu mogłaby się zrealizować. Obszary o największym skupieniu społeczności znajdowały się na północnym wschodzie oraz na północnym zachodzie Indii Brytyjskich.
Migracja z 1947 r. była jedną z największych migracji w historii. Ze względu, na różnice w danych szacunki różnych badaczy są bardzo odmienne. Krzysztof Iwanek i Adam Burakowski w swojej książce pt. Indie. Od kolonii do mocarstwa 1857-2013 podają, że w migracji pomiędzy Indiami i Pakistanem brało
udział około 10 mln osób, a podczas tego procesu zginęło między 200 tys. do
2 mln osób. Szeroki przedział liczbowy, który został podany przez autorów jest
uzasadniony i wynika z kilku czynników. Przede wszystkim można zaliczyć do
nich niepełne dane demograficzne w Brytyjskich Indiach, a po drugie chaos jaki
zapanował na całym obszarze byłej kolonii w czasie podziału. Wszelkie dane
liczbowe, z którymi można spotkać się w kontekście badania okresu podziału Indii Brytyjskich nie są dokładne, ponieważ ostatni spis ludności w całych Indiach
Brytyjskich przeprowadzono w 1941 r. i wielu badaczy podkreśla, że nie był on
przeprowadzony odpowiednio. Wielu z nich, szacując liczby migracji, opiera się
na danych ze spisów ludności z 1931 r. i 1951 r. Na sytuację demograficzną na
Subkontynencie Indyjskim duży wpływ miały także obie wojny światowe. Mieszkańcy Indii Brytyjskich brali czynny udział w działaniach brytyjskiej armii. Szacuje się, że jedynie w czasie I wojny światowej po stronie Brytyjczyków w walkach udział wzięło około 1,1 mln żołnierzy z Indii. Wspomniany prof. Kingsley
podaje, że łącznie migrowało około 11 mln osób, w tym około 6 mln muzułmanów przeszło do Pakistanu oraz około 5 mln hindusów i sikhów do Indii. W innych opracowaniach spotkać można także inne szacunki liczby migrantów po
podziale w 1947 r. takie jak: 8 mln, 12 mln czy 14 mln osób21. W artykule dotyczącym migracji po podziale Indii Brytyjskich, który pojawił się w czasopiśmie
„Economic and Political Weekly”, autorzy wzięli pod uwagę większy przedział
czasowy, bo okres od 1947 r. do 1951 r. Podają, że w tym czasie według oficjalnych danych migracja między Indiami i Pakistanem wynosiła około 14,5 mln
D. Kingsley, India and Pakistan: The demography of partition, „Pacific Affairs” 1949, vol. 22,
no 3, s. 255.
21 O. Khalidi, From torrent to trickle: Indian Muslim migration to Pakistan, Islamic Studies,
1947-97, „Islamic Studies” 1998, vol. 37, no 3, s. 340-341.
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osób. Porównali jednak oni później oficjalne liczby z danymi demograficznymi
podawanymi przez urzędy z konkretnych stanów oraz prowincji i uzyskali w ten
sposób jeszcze wyższą liczbę migrantów – 17,9 mln osób22.
Migracja na zachodzie była znacznie bardziej intensywna niż ta na granicy
Pakistanu Wschodniego. Szacuje się, że do 1951 r. przez zachodnią granicę Indii
z Pakistanem w obie strony migrowało około 3 razy więcej osób (10,7 mln) niż
przez wschodnią granicę (3,2 mln). Z indyjskiego Pendżabu do Pakistanu przeniosło się około 30% populacji tego regionu, a do Indii około 21% populacji zachodniego Pendżabu. W przypadku Bengalu proporcja była odwrotna, ale skala
mniejsza: z Indii do Pakistanu Wschodniego odeszło jedynie 7% populacji, natomiast na teren Indii przeszło ok 8,5% wszystkich mieszkańców tego regionu23.
Podsycane przez lata nastroje nienawiści oraz fakt utworzenia dwóch
państw sprawiły, że migracja z 1947 r. była nie tylko jedną z największych w historii, ale także jedną z najbardziej krwawych. Tysiące osób umierały nie tylko
z wycieńczenia, głodu czy chorób stale towarzyszących wędrujących z całym dobytkiem milionom osób. Największym problemem stała się przemoc na niespotykaną dotąd skalę, która ogarnęła w szczególności tereny graniczne. Niejednoznaczność panuje także w określaniu ofiar masowej migracji z 1947 r. Prof. Kingsley
w swoich szacunkach podaje liczbę około 1 miliona ofiar. Tak jak wspominano, w pracy Krzysztofa Iwanka i Adam Burakowskiego liczbę ofiar określa się
w przedziale 200 tys. do 2 mln. W wielu innych opracowaniach dotyczących podziału z 1947 r. można spotkać takie liczby jak 600 tys.,24 a także 1 mln czy
1,5 mln ofiar. Oficjalne statystyki brytyjskie podają, że podczas podziału zginęło
około 200 tys. osób. Natomiast, zgodnie z oficjalnymi statystykami indyjskimi,
podczas podziału śmierć poniosło około 2 mln osób, a około 75 tys. kobiet stało
się ofiarami masowych gwałtów25. W statystykach niezależnych organizacji można spotkać się również ze znacznie wyższymi liczbami ofiar gwałtów. Problem
przemocy seksualnej jest kolejną cechą charakteryzującą okres podziału na Indie
i Pakistan z 1947 r. Skala przemocy wobec kobiet była tak wysoka, że zaczęto
mówić o sytuacji między hindusami a muzułmanami jak o wojnie przeciwko kobietom „drugiej strony”. Nie wszyscy muzułmanie zdecydowali się na przejście do
Pakistanu a nie wszyscy hindusi czy sikhowie do Indii. Pojawiały się także przypadki pogromów osób, które nie zdecydowały się na emigrację.
Tereny Indii i Pakistanu ogarnął w tym czasie także chaos administracyjny. Było to wynikiem, między innymi, zmniejszenia ilości funkcjonariuszy służb
porządkowych, które w krótkim czasie utraciły tysiące pracowników – w tym
Brytyjczyków, którzy powrócili do swego kraju oraz osób decydujących się na
migrację. Fala uchodźców przerosła jakiekolwiek szacunki. Brakowało podstawowych produktów, żywności czy lekarstw. Rządy obu krajów stanęły przed
trudnym problemem zapewnienia uchodźcom warunków do życia. Dla emigrantów
22
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23 P. Bharadwaj, A. Khwaja, A. Mian, op. cit., s. 43.
24 O. Khalidi, op. cit., s. 341.
25 G. Pandey, Remembering partition. Violence, Nationalism and History in India, Cambridge
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z obu państw trzeba było zakładać specjalne obozy. Pojawili się wolontariusze,
którzy pomagali pokrzywdzonym. W Indiach dla hindusów i sikhów z Pendżabu
zachodniego założono około 200 obozów. Powszechną metodą było przekazywanie ziemi opuszczonej przez uchodźców przybyłym imigrantom. Jednak było to niezwykle trudne zadanie pod względem logistycznym. Pakistan miał w tym
przypadku cięższą sytuację, ponieważ przypadła mu w udziale większa część
wszystkich migrantów. Nieco inaczej sytuacja wyglądała w Bengalu, gdzie
większą część migrantów stanowili uchodźcy kierujący się do Indii.
Podziałowi Indii Brytyjskich z 1947 r. towarzyszyło wiele zmian o charakterze politycznym, gospodarczym, demograficznym czy społecznym. W literaturze bardzo często w opisach stosunków Indii z Pakistanem z tego okresu pojawia
się pojęcie bratobójczej walki. Określenie to można potraktować również dosłownie z tego względu, że nie wszyscy hindusi czy sikhowie zdecydowali się na
migrację do Indii, a także nie wszyscy muzułmanie postanowili przejść do Pakistanu. Często na migrację decydowała się jedynie część rodziny, w wyniku czego
po obu stronach granicy dzielącej Indie Brytyjskie pozostawały osoby, które,
zgodnie z wyznaniem, powinny zamieszkać w sąsiednim państwie. W kolejnych
latach w indyjskim i pakistańskim wojsku, po dwóch stronach barykady, można
było spotkać generałów, którzy byli rodzonymi braćmi. Sukces osiągnięty w walce z brytyjskimi kolonizatorami został krwawo opłacony przez mieszkańców
Indii Brytyjskich. W większości nie były to jednak ofiary starć z próbującymi
utrzymać władzę Brytyjczykami, choć takie także się zdarzały. Największa część
to ofiary krwawego podziału na Indie i Pakistan, które zginęły z rąk mieszkańców, do niedawna jednego tworu politycznego jakim były Indie Brytyjskie.
Podział Indii Brytyjskich na dwa państwa z większością hinduską oraz
muzułmańską nie rozwiązał problemów na tle religijnym w obszarze, jak przekonywali twórcy idei podziału. Stała rywalizacja pomiędzy Indiami i Pakistanem
doprowadziła do dalszych konfliktów na tle religijnym, także po zakończeniu
procesu podziału Indii Brytyjskich. Szczególnie silnie widoczne było to w Indiach – kilkadziesiąt lat po uzyskaniu niepodległości wciąż dochodziło do pogromów i walk pomiędzy wyznawcami hinduizmu i islamu. Pomimo trudności w dokładnym oszacowaniu faktycznej ilości migrantów oraz ofiar pogromów podczas
migracji z 1947 r., nie ulega jednak wątpliwości, że liczby te są ogromne. Migracja po utworzeniu Indii i Pakistanu była niewątpliwie jedną z największych w historii. Kolejną tak dużą migracją w historii obu krajów była dopiero migracja
około 10 mln uchodźców z Pakistanu Wschodniego do Indii w 1971 r. podczas
narodowowyzwoleńczej walki o utworzenie Bangladeszu26.
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Sylwia MISZCZYK1
POWSTANIE ORGANIZACJI PAŃSTWA ISLAMSKIEGO
W ŚWIETLE TEORII „ZDERZENIA CYWILIZACJI”
Szeroko omawiane zjawisko globalizacji generuje wiele przeciwstawnych procesów. Teoretycznie powinna się z nim wiązać narastająca współzależność państw, społeczeństw i kultur oraz ich wzajemna integracja. Efektem
tego powinno być tworzenie się jednego światowego społeczeństwa. Coraz bardziej sprzeczna z tą wizją wydaje się być jednak rzeczywistość. Dzisiejsza sytuacja geopolityczna świata oraz wzajemne stosunki międzynarodowe zdają się
już nie potwierdzać powyższych założeń. Coraz bardziej aktualne staje się za to
twierdzenie o zderzeniu cywilizacji sformułowane przez Benjamina Barbera
i Samuela Huntingtona. Dzisiejsza polaryzacja stosunków międzynarodowych
znajduje potwierdzenie w tezie o zderzeniu wysoko rozwiniętej cywilizacji zachodniej ze znajdującym się w regresie politycznych, ekonomicznym i kulturowym Wschodzie. Ten sposób patrzenia na układ sił w dzisiejszym świecie
wymusza zarówno na cywilizacji wschodniej jak i zachodniej wzajemne postrzeganie się w kategoriach zagrożenia. Rodzi to z kolei potrzebę zdefiniowania
swojej kultury, obronę swoich wartości religijnych oraz izolacje swojego społeczeństwa. Tego typu procesy są podatnym gruntem dla kształtowania radykalnych postaw społecznych prowadzących w końcu do zakładania radykalnych
ugrupowań.
W okresie zimnej wojny polityka globalna ukształtowała się dwubiegunowo a świat został podzielony na trzy bloki. Państwa zachodu pod wodzą
Stanów Zjednoczonych rywalizowały ze sprzymierzeńcami ZSRR na wschodzie. Trzecim blokiem, o którym w kontekście zimnej wojny się nie wspomina
były państwa deklarujące niezaangażowanie. Mowa tu o Trzecim Świecie, do
którego możemy zaliczyć państwa w owym czasie ubogie i niestabilne politycznie. Taki układ sił przeszedł do historii z końcem lat osiemdziesiątych. Dziś
różnice między narodami nie mają podłoża ideologicznego politycznego czy
ekonomicznego ale głównie kulturowy. Wynikająca z tego faktu rywalizacja
rozgrywa się między ośmioma głównymi cywilizacjami: zachodnią, latynoamerykańską, prawosławną, afrykańską, islamską, hinduistyczną, buddyjską, chińską i japońską2.
Fundamentalizm islamski jako odpowiedź na proces globalizacji
Proces globalizacji definiowany pod koniec XX wieku stał się w chwili obecnej na tyle dynamiczny, że próba jego redefinicji skazana jest na niepowodzenie. Intensywne przemiany społeczne i polityczne zarówno na styku
mgr Sylwia Miszczyk, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, sylwia_miszczyk@vp.pl
2 S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2008, s. 20.
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cywilizacji jak i wewnątrz nich prowadzą do nowego formowania się więzi
kulturowych na całym świecie. Współistnienie przedstawicieli różnych cywilizacji na terenie na przykład jednego państwa, uwypukla problemy związane
z integracją i asymilacją. Przemiany jakie zachodzą w religii islamskiej bardzo
dobrze obrazują jak proces globalizacji wpływa również na wewnętrzne struktury cywilizacji. Zderzenie z kulturą zachodu spowodowało początkowo w kulturze islamskiej przeformułowanie tradycji i dostosowanie jej do zachodnich
standardów, następnie odejście od kierowania się religią w sprawach społecznych i politycznych, natomiast w chwili obecnej można zaobserwować powrót
do głębokiej religijności.
Region Bliskiego Wschodu jest już od kilkudziesięciu lat istotnym czynnikiem, który kształtuje międzynarodowe stosunki polityczne, gospodarcze czy
religijne. Kryzys migracyjny, do którego doszło w Europie w 2015 r. niesie ze
sobą wiele skutków społecznych, politycznych oraz kulturowych. Jednym z nich
jest to, że islam dołączył do grupy najważniejszych wyznań na Starym Kontynencie. Faktem jest, że religia ta nie występuje już tylko w rejonie Afryki i Azji.
Co za tym idzie, problemy występujące pierwotnie w państwach islamskich
przeniesione zostały do świata zachodniego. Świat państw muzułmańskich od
wielu dekad targany jest niepokojami społecznymi, problemami ekonomicznymi czy w końcu długoletnimi, wyniszczającymi wojnami. Jest to region, w którym poza nielicznymi wyjątkami brak jest dojrzałych, politycznych i prawnych
systemów demokratycznych. Bliski wschód to w końcu również miejsce ogromnych różnic a biorąc pod uwagę aspekt ekonomiczny można mówić wręcz o przepaści. Hegemoni na rynku surowców energetycznych tacy jak Arabia Saudyjska i Kuwejt dysponują ogromnym kapitałem, natomiast państwa wyniszczone
wojnami domowymi czy nękane konfliktami regionalnymi potrzebują nieustannej pomocy humanitarnej z zachodu. Nic więc dziwnego, że obszar o tak wielu
równolegle występujących problemach jest źródłem niestabilności strategicznej
pomiędzy poszczególnymi państwami, jak i niestabilności wewnętrznej wynikającej z nierównomiernego podziału dochodu narodowego i braku stabilności
politycznej. Te właśnie różnice występujące między nielicznymi grupami żyjącymi w krajach arabskich w dobrobycie a ludźmi egzystującymi w skrajnej nędzy, stają się idealnym gruntem dla rozwoju fundamentalizmu islamskiego i wielu grup ekstremistycznych3.
Fundamentalizm islamski można zdefiniować jako polityczny nurt muzułmański, który dąży do wyparcia wszelkich wartości zachodnich obecnych
w kulturze religii czy też polityce. Celem fundamentalizmu islamskiego jest narzucenie światu prawd muzułmańskich, natomiast istotnym elementem, który
charakteryzuje działania tego ruchu jest znaczna agresywność. We wszystkich
wielkich religiach występują nurty tradycjonalistyczne, podobnie rzecz się ma
w religii muzułmańskiej. Pierwotnie tradycjonalistyczne islamskie nurty miały
chronić najważniejszych wartości religijnych oraz sprzeciwiać się zawłaszczonemu
przez świat zachodni prawu do uniwersalności. Realizacja takich założeń
3
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znajdowała odzwierciedlenie w działaniach dążących do podkreślenia swojej
kultury oraz zastąpienia instytucji zachodnich, własnymi instytucjami popartymi prawem religijnym. Na gruncie skomplikowanej sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu tradycjonalistyczne ruchy islamskie zmieniły swój charakter na
zdecydowanie bardziej ofensywny a w niektórych przypadkach wręcz agresywny. Opozycja wobec Zachodu przekształciła się w napastliwe działania grup
fundamentalistycznych, które mają na celu nawracanie przy użyciu siły bezbożnego świata4.
Obecnie dążenia fundamentalistów skupiają się do przywrócenia islamskiej religii do jej pierwotnej formy. Według radykalnego podejścia islam
istniejący w dzisiejszych czasach jest nie do przyjęcia, ponieważ występują
w nim zjawiska, których niegdyś nie było. Podstawą tego założenia jest więc
odrzucenie wszelkich reform i przyjęcie jedynie tradycji przodków. Wspólne
dla większości grup fundamentalistycznych jest przede wszystkim przyjmowanie za podstawę funkcjonowania społeczeństwa prawd zawartych w Koranie.
Tyczy się to zarówno etycznych jak i prawnych oraz społecznych aspektów życia. Fundamentalistów łączy również już wcześniej wspomniane negatywne
nastawienie do świata zachodniego a w skrajnych przypadkach do wszystkich
innowierców. Oczywiście istnienie różnych odłamów islamu powoduję występowanie różnic między ugrupowaniami fundamentalistycznymi. Rozbieżności
występują więc przede wszystkim na gruncie interpretacji wersów Świętej Księgi. Radykalizm występujący w fundamentalistycznych ruchach islamskich prowadzi do pojawienia się pewnego rodzaju idei o charakterze totalitarnym. Takie
zjawisko z kolei może być początkiem wykorzystywania terroryzmu w swoich
działaniach5.
Zgodne sprowadzenie organizacji fundamentalistycznych na margines
życia społecznego, zarówno przez państwa zachodnie jak i część państw arabskich, sprowokowało działania o charakterze przestępczym oraz terrorystycznym.
Interpretacja Koranu oraz wykształcenie na jej podstawach prawa islamskiegoszariatu, pozwala w pełni na usprawiedliwianie czynów związanych z terroryzmem. Walka z innowiercami oraz przywrócenie panowania islamskiej religii na
świecie stała się celem „świętej wojny” prowadzonej przez terrorystów. Najbardziej rozwinięte struktury grup terrorystycznych wytworzyły się w państwach, w których poza chaotyczną sytuacją społeczną pojawiło się związane
z nią poparcie społeczne. Taka sytuacja miała miejsce miedzy innymi w Libanie, Sudanie, Iraku, Palestynie czy w Syrii. Poparcie społeczne dla organizacji
terrorystycznych spowodowane jest różnymi sytuacjami. W niektórych przypadkach jak np. w Sudanie powodem przychylności dla ugrupowań radykalnych jest ciężka sytuacja humanitarna i towarzysząca jej nędza. Innym razem
o poparciu społecznym decyduje zła sytuacja polityczna czy nawet wojna domowa. Taki przypadek miał miejsce w Syrii gdzie ugrupowanie tak zwanego
Państwa Islamskiego włączyło się w walkę przeciw reżimowi Baszara al-Asada.
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W jeszcze innych przypadkach poparcie ludności jest kupowane przez organizacje radykalne, tak jak ma to miejsce w Libanie. Tam Hezbollah w początkowym okresie swojej działalności miał znamiona organizacji charytatywnej
budującej szpitale, szkoły i przytułki. Oczywiście jest tak do dziś, organizacja
ta poza działalnością terrorystyczną i polityczną aktywnie pracuje na rzecz szyickich wyznawców islamu6.
Zjawisko fundamentalizmu islamskiego nie jest jednoznaczne z terroryzmem religijnym. Fundamentalizm jest znacznie szerszym pojęciem, obejmującym wiele działań grup o charakterze radykalnym. Terroryzm natomiast jest
tylko jedną z form walki w ramach fundamentalizmu. Warto zaznaczyć, że jego
zakres jest znacznie węższy. Celowe pozbawienie życia wierzącego muzułmanina jest w Koranie bezwzględnie zabronione. Samo prawo szariatu wymienia
zabójstwo na drugim miejscu najcięższych przestępstw, zaraz po wyrzeczeniu
się wiary. Koran przewiduje potępienie dla osoby, która dopuści się zabicia
wiernego. Biorąc pod uwagę autorytet Świętej Księgi dla muzułmanów, należy
zadać następujące pytanie: W jaki sposób działania terrorystyczne mają się do
gorliwej wiary fundamentalistów? Analizując działalność terrorystyczną islamskich fundamentalistów, mimo ich deklaracji o głębokiej wierze widać, że przypisy Koranu stosowane są przez nich wybiórczo. Dowolne stosowanie kluczowych prawd wiary wykazuje podstawową różnicę miedzy głęboko wierzącymi
muzułmanami a radykalnymi organizacjami stosującymi praktyki terrorystyczne. Fakt ten wskazuje na to, że terrorystyczne odgałęzienia fundamentalizmu islamskiego są pewna formą totalitarną ideologii islamskiej 7.
Próby tłumaczenia swoich działań przez terrorystów wskazują na pozornie silną korelację z aspektem religijnym. Mimo iż świat zachodni i duża część
świata islamskiego uważa tego typu usprawiedliwianie za bezpodstawne. Na
silny związek terrorystów islamskich z głęboka wiarą a może raczej z fanatyzmem religijnym wskazuje również zjawisko zamachów samobójczych. Pierwszy raz ataki tego typu zaczęły pojawiać się w 1982 r. Celem zamachowca samobójcy jest detonacja ładunków, najczęściej przymocowanych do własnego
ciała w określonym miejscu. Takie działanie prowadzi do śmierci określonej
grupy ludzi oraz samego zamachowca. Święta Księga potępia akty samobójcze,
niezależnie od tego jakimi pobudkami są motywowane. Wiele organizacji terrorystycznych głosi jednak, że śmierć samobójcza w imię Allaha jest drogą do
wiecznej chwały a czyn mający udział w szerzeniu islamu jest wręcz zaszczytem. Tego typu hasła zdają się padać na bardzo podatny grunt. Organizacje terrorystyczne dysponują bowiem dużą liczbą wyszkolonych zamachowców samobójców. W ostatnich 20 latach z kolei możemy zauważyć znaczny wzrost
udziału ataków samobójczych wśród wszystkich zamachów terrorystycznych.
Zamachy samobójcze uważane są w kręgach terrorystycznych za bardzo skuteczną formę ataku. Niestety jest to fakt niezaprzeczalny. Dla przykładu można
podać w tym miejscu zamach z października 1983 r. na koszary US Marine
6
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Corps w Bejrucie. Zginęło wtedy 240 żołnierzy amerykańskich natomiast ze
strony terrorystów śmierć poniósł tylko jeden zamachowiec8.
Święta wojna jest dość głęboko zakorzeniona w tradycji islamskiej. W jej
myśl szerzenia wiary muzułmańskiej może odbywać się również za pomocą siły natomiast uczestnictwo w niej jest obowiązkowe dla wierzących. Co prawda
prawo islamskie usprawiedliwia działania wojenne tylko w akcie obronny.
Wszyscy muzułmanie powinni brać udział w czynnej obronie najechanych ziem
w celu odzyskania islamskiej własności. Ważną kwestia w omawianiu tematu
świętej wojny jest również kategoria islamskiego wroga. Nie jest to pojęcie do
końca sprecyzowane. Dla fundamentalistów islamskich wrogami są bowiem wszyscy innowiercy czyli przedstawiciele odmiennych kultur. Dążą oni do rozpowszechnienia swojej wiary na całym świecie. Chcą nawrócić wszystkich ludzi,
a najbardziej niepokornych zlikwidować. Na głównego wroga kreowany jest
zatem cały świat zachodni i wszystkie cywilizacje poza islamską. Faktem jest
jednak, iż ofiarami radykalistów muzułmańskich padają także wyznawcy islamu.
Jest to zjawisko dość trudne do wytłumaczenia nawet przy zastosowaniu ideologii fanatyzmu islamskiego.
Powstanie organizacji Państwa Islamskiego
Upadek państwa, wojna domowa, chaos polityczny czy też skrajnie zła
sytuacja ekonomiczna w regionie – są to idealne warunki do powstania i rozwoju radykalnych organizacji terrorystycznych. Dokładnie takie czynniki przyczyniły się do powstania najniebezpieczniejszej grupy terrorystycznej XXI wieku – Państwa Islamskiego. Organizacja ta powstała w ogarniętym wojną Iraku
w 2003 r. Utworzenie tej organizacji jest powiązane z działalnością terrorysty,
jemeńskiego pochodzenia – Abu Musab az- Zarkawim. Był on dowódcą organizacji Dżama’at at-Tauhid wa-al-Dżihad, działającej jako odnoga Al-Kai’dy.
Zarkawi zasłynął jako bezwzględny dowódca walczący nie tyle z amerykańskim okupantem na islamskich ziemiach, a oprawca setek szyitów. W 2005 r.
był on drugim najbardziej poszukiwanym terrorystą na świecie. Przypisywano
mu organizację wielu ataków na amerykańskich żołnierzy w Iraku. Sława najbliższego współpracownika Osamy Bin Ladena jaką zyskał, pozwoliła na zrzeszenie wokół siebie wielu ekstremistów islamskich. Taka sytuacja pozwoliła na
rozbudowę struktur terrorystycznych poprzez dołączenie do Mudżahedińskiej
Rady Szury. Była to luźna formacja kilkunastu radykalnych ugrupowań. Połączenie z nią spowodowało utworzenie Państwa Islamskiego w Iraku zwanego
ISI, które uważane jest za bezpośredniego poprzednika ISIS. Rozwój organizacji został zatrzymany po zabójstwie Zarkawiego, który zginął w 2006 r. w czasie amerykańskich nalotów.
Obecnie przywódca Państwa Islamskiego jest Abu Bakar al- Baghdadi.
Paradoksem jest fakt, iż obecny przywódca ISIS zdobył poparcie ekstremistów
oraz znacznie rozbudował struktury organizacji przebywając w amerykańskim
obozie Bucca w Iraku. Trafił tam pod koniec 2005 r. jako współpracownik Al-
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Ka’idy. W owym czasie Bucca był największym miejscem przetrzymywań islamskich radykalistów i osób powiązanych lub odpowiedzialnych za terroryzm.
Niestety okazał się również miejscem narodzin najniebezpieczniejszej organizacji terrorystycznej obecnych czasów. Przetrzymywano w nim na raz około
dwudziestu tysięcy więźniów. Duża część zatrzymanych miała związek z obalonym dyktatorem Saddamem Husajnem i jego partią Baas. Byli to pracownicy
jego administracji lub ludzie pracujący w strukturach wojskowych pod jego panowaniem. Najprawdopodobniej w obozie Bucca razem z al- Baghdadim przebywało dziewięciu późniejszych najwyższych ranga dowódców ISIS. Już rok
po wyjściu z obozu al- Baghdadi został wybrany na nowego przywódcę odradzającego się ISIS wtedy jeszcze nazywającego się Państwo Islamskie Iraku
i Lewancie. Poparcie dużej części przywódców organizacji uzyskał w 2010 r.
zastępując na tym stanowisku Abu Omara al- Baghdadiego9.
Państwo Islamskie przez długi czas działało tylko na terytorium Iraku.
Organizowane przez nich zamachy terrorystyczne wymierzone w szyitów zyskały z czasem dość duży rozgłos. Były one prowadzone w odpowiedzi na politykę szyickiego rządu w Iraku. Niechęć do podporządkowania się największej
organizacji terrorystycznej w owym czasie działającej na terenie Iraku – Al
Ka’idzie, zmusiła ISIS do zmiany obszaru działania. Idealnym miejscem do dalszego rozwoju działalności okazała się pochłonięta wojną domową Syria. Ugrupowanie rozpoczęło walkę z wojskami Baszara al- Asada, szybko zjednując sobie przychylność ludności cywilnej oraz samych rebeliantów, którzy w nowej
sile upatrywali szybszego zwycięstwa. Działalność ISIS okazała się jednak nieprzychylna dla Wolnej Armii Syrii, wobec której zaczęto prowadzić wrogą politykę. Ofiarami ugrupowania stali się również Kurdowie syryjscy oraz chrześcijanie. ISIS zdecydowało o zerwaniu trwającego od VII wieku przymierza między
ludnością chrześcijańską a muzułmanami. Państwo Islamskie jest odpowiedzialne
za prześladowania w Syrii chrześcijan, alawitów, szyitów, Kurdów oraz umiarkowanych sunnitów. W swoich praktykach stosuje porwania, zabójstwa, publiczne egzekucje oraz gwałty.
Ekspansja Państwa Islamskiego nasiliła się najbardziej właśnie po przystąpieniu do wojny w Syrii. Udział w licznych bitwach, sprawny rozwój komórek terrorystycznych spowodował, że do 2015 r. organizacja ta weszła w posiadanie wielu kluczowych miast oraz terenów związanych z eksploatacją złóż
surowców naturalnych na terenie Iraku i Syrii. Obecnie centralnym ośrodkiem
działania organizacji jest Ar- Rakka na północy Syrii. Drugim kluczowym miastem znajdującym się pod panowaniem ISIS jest Mosul w Iraku. Działalność tej
organizacji nie ogranicza się już teraz tylko do regionu Bliskiego Wschodu. ISIS
ma już swoje komórki na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych. Potwierdzone są również doniesienia o działalności na terenie Afryki Północnej. Paradoksalnie brutalne działania Państwa Islamskiego przysparzają mu coraz większej
ilości zwolenników. Z jednej strony w miejscach opanowanych przez islamistów
z tej organizacji ludność ze strachu przyłącza się do ich szeregów z drugiej
młodzi ludzie z zachodniego świata uwodzeni są ideologią terrorystów.
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Faktem jest, że Państwo Islamskie jest nieznaną do tej pory forma organizacji terrorystycznej. Kontroluje ogromny obszar znajdujący się na północy
Syrii oraz sporej części Iraku. W jego szeregach walczą świetnie wyszkoleni
bojownicy, a dowódcy są doświadczonymi strategami. Decentralizacja struktur
organizacji nie pozwala na skuteczną walkę z nią. Każdy kolejny krok jest niezwykle trudny do przewidzenia, ponieważ ISIS nie ma centrali dowodzenia jeśli
chodzi o taktykę walki. Każda komórka ma tylko ogólnie zarysowany cel działania, natomiast jej ruchy są autonomiczne. Siłę daje jej również dostęp do surowców energetycznych. Wielu ekspertów z dziedziny terroryzmu nazywa ISIS
quasi państwem, wtórując w ten sposób samym terrorystom, którzy już w 2014 r.
ogłosili stworzenie kalifatu. Bez wątpienia ISIS jest ugrupowaniem mającym
znamiona państwowości. Szybkość z jaką ta organizacja osiągnęła swoją siłę
pokazuje jak trudna może być walka o jej zniszczenie.
Podsumowanie
Samuel Huntington w swojej pracy „Zderzenie cywilizacji i nowy kształt
ładu światowego” przytacza podstawowe pytanie na jakie odpowiedzi szukają
wszystkie narody chcące zidentyfikować sowią tożsamość- kim jesteśmy? Według autora odpowiedzią jest następujące stwierdzenie „Wiemy kim jesteśmy, tylko wtedy, kiedy sobie uzmysłowimy, kim nie jesteśmy, nierzadko zaś tylko wtedy,
kiedy wiemy, przeciw komu występujemy”10. Słowa Huntingtona w kontekście
aktualnego kształtu międzynarodowych stosunków politycznych zdaja się być
niesłychanie trafne. Religia islamska po ponad 1300 latach rozwoju swojej cywilizacji powróciła do pierwotnego pojmowania swoich tradycji i prawd wiary.
Chwilowe otwarcie na wartości zachodnie i przeformułowanie swojej obyczajowości, które można było obserwować na początku lat osiemdziesiątych XX
wieku, było odpowiedzią islamskiej cywilizacji na przemiany zachodzące po
okresie zimnej wojny na świecie. Postępująca globalizacja doprowadziła jednak
do uszczelnienia granic kulturowych na styku cywilizacji co najlepiej widać
właśnie na przykładzie cywilizacji islamskiej.
Niestabilność polityczna, społeczna i ekonomiczna jakie występują w regionie Bliskiego Wschodu są kolejnym czynnikiem determinującym powstawanie i działanie grup fundamentalistycznych i terrorystycznych w tej części świata.
Wojny prowadzące do katastrof humanitarnych, a w szczególności wojna w Syrii są doskonałym środowiskiem do działania dla terrorystów. Organizacja Państwa Islamskiego o której jeszcze w 2011 r. nikt nie słyszał rozwinęła swoje struktury właśnie na zapleczu działań wojennych prowadzonych w Iraku i Syrii.
W 2017 r. jest to niewątpliwie najbardziej niebezpieczna organizacja terrorystyczna na świecie, która już nie tylko jest trzecią siłą w konflikcie rozpoczętym
przez Baszara al-Asada ale również stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa państw Unii Europejskiej.
Zjawisko zderzenia cywilizacji opisane przez Samuela Huntingtona jest
krytykowane przez dużą część przedstawicieli nauki. Trzeba jednak przyznać,
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że zarówno kryzys migracyjny, z którym Unia Europejska boryka się od 2014 r.
jak i powstanie Państwa Islamskiego oraz tragiczne w skutkach zamachy terrorystyczne jakie przeprowadziła ta organizacja potwierdzają tezę o tym, że miejsce rywalizacji supermocarstw zajęło starcie cywilizacji.
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Kamil WEBER1

MORSKIE SPORY W REJONIE AZJI WSCHODNIEJ.
RYWALIZACJA O WYSPY SENKAKU ORAZ DOKDO
Problematyka relacji pomiędzy Chinami, Japonią i Koreą Południową
często pozostaje poza obszarem zainteresowań europejskiej opinii publicznej, jak
też nie jest to zakres tematyczny szeroko analizowany w polskich opracowaniach
politologicznych. Tymczasem od dekad, konflikty o sporne tereny morskie nie
zostały przez te państwa uregulowane, a w ostatnich latach – chociażby na skutek
ekspansjonistycznej polityki Chin – problemy te stają się znów aktualne. Ze
względu na potencjał militarny krajów regionu, mogą być to poważne punkty
zapalne. Uwzględniwszy natomiast znaczenie tych państw w funkcjonowaniu
światowej gospodarki, ewentualne reperkusje konfliktu, mogą stać się dotkliwe
dla szerokiej wspólnoty międzynarodowej. Warto wobec tego prześledzić przyczyny tych sporów i powiązane z nimi najważniejsze zdarzenia w relacjach
zainteresowanych stron. Należy też zastanowić się nad potencjalnymi zagrożeniami oraz czy rozwiązanie tych sporów jest możliwe w bliskiej perspektywie
czasowej.
W relacjach japońsko-chińskich ważnym przedmiotem sporu pozostaje
przynależność terytorialna wysp nazywanych przez Japończyków Sento Shosho
lub Senkaku Retto, a przez Chińczyków Diaoyu Tai. W ich skład wchodzi pięć
wysepek wulkanicznych oraz trzy rafy, a łączna powierzchnia wynosi zaledwie
7 km kwadratowych. Największa z wysepek czyli Uotsuri, znajduje się 170 km
na północny wschód od wybrzeży Tajwanu i 410 km na zachód od brzegów
Okinawy2. Wyspy są niezamieszkałe i nie ma tam nawet zasobów wody pitnej.
Stały się one jednak przyczyną sporu nie tyle przez chęć ich skolonizowania,
co z powodu bogactw surowcowych i biologicznych w ich obrębie. W 1969 r.
raport Komisji Gospodarczej ONZ dla Azji i Dalekiego Wschodu potwierdzał,
że w okolicach Wysp Senkaku3 znajdują się znaczące zasoby ropy naftowej
i gazu ziemnego4. Stało się to początkiem wysuwania roszczeń wobec tych terenów przez zainteresowane kraje regionu, co zaowocowało narastaniem sporów.
O swoje prawa zaczęły się ubiegać Japonia, Korea Południowa, Tajwan oraz administrowana ówcześnie przez Amerykanów Okinawa. W roku 1970 strony porozumiały się w sprawie wspólnego wydobycia surowców. Na skutek protestu
Chin z umowy wycofał się Tajwan, a eksploatacja była kontynuowana przez
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Japonię i Koreę Południową, które w 1974 r. podpisały w tej sprawie umowę
precyzującą zasady dalszej współpracy5.
W kolejnych latach, tamtejsze zasoby stawały się jednak coraz ważniejsze
także dla szybko rozwijających się Chin. Ich gospodarka opierała się na wykorzystywaniu surowców z niestabilnego regionu Bliskiego Wschodu6. Wcześniej
Państwo Środka nie wykazywało wielkiej determinacji w zabieganiu o zwierzchnictwo nad wyspami. Od grudnia 1969 r. odbywały się negocjacje pomiędzy Japonią i Stanami Zjednoczonymi, mające na celu przywrócenie japońskiej administracji nad archipelagiem Riuku, w skład którego wchodzą Wyspy Senkaku.
Spowodowało to co prawda reakcję Chin, które w grudniu 1971 r. oświadczyły,
że wyspy te są częścią ich terytorium. Ze względu na ówczesne ocieplenie relacji
japońskich-chińskich oraz niepewność co do wielkości złóż surowców, nie traktowano jednak tej sprawy priorytetowo7. Po pojawieniu się konwencji o prawie
morza z 1982 r., państwa regionu zyskały jednak możliwość oparcia swych roszczeń o nowe regulacje, co ponownie rozbudziło dyskusje w sprawie przynależności spornych obszarów. W 1993 r. wydobycie surowców z Morza Wschodniochińskiego zostało nawet uznane przez władze w Pekinie za jeden z priorytetów
bezpieczeństwa energetycznego państwa8.
Chiny powoływały się na argumenty historyczne. Wskazywano, że już
w 1372 r. Wyspy Senkaku zostały odkryte przez chińskich żeglarzy9. W 1556 r.
zostały natomiast objęte ochroną przez marynarkę Cesarstwa Chin, a w późniejszych wiekach stanowiły przystań dla żeglarzy z Tajwanu10. Według Chińczyków, Japonia przejęła panowanie nad wyspami dopiero w 1895 r., na mocy traktatu z Shimonoseki – kończącego wojnę japońsko-chińską11. Argumentują też, że
wyspy wchodzą w skład obszaru terytorialnego Tajwanu, który uważają za swoją
zbuntowaną prowincję12. Strona chińska przytacza ponadto argumenty natury
geologicznej, uznając, że skoro od wybrzeży ich kraju dno morskie opada łagodnie do stromego zbocza Rowu Okinawskiego, to stanowi on naturalną granicę
między szelfami Chin i Japonii. Potwierdzeniem ich uzasadnień może być orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z 1985 r., które stwierdza,
że jeżeli między powierzchniami szelfu kontynentalnego dwóch państw występuje przerwa w ciągłości, to granica między ich szelfami biegnie wzdłuż linii
środkowej tej przerwy13.
Japonia powołuje się z kolei na fakt, że w latach 80-tych XIX w., rejon
Wysp Senkaku został uznany za ziemie niczyje, a ich zajęcie nie było związane
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z japońskim ekspansjonizmem. Władze w Tokio twierdzą też, że wyspy nie były
częścią Tajwanu ani Peskadorów, czyli tych terenów, które zostały im przekazane przez Chiny na skutek traktatu z Shimonoseki14. Z kolei włączenie ziem
ówcześnie niczyich nie wywołało później żadnej odpowiedzi ze strony Chin, co
Japończycy uznają za akceptację tamtego faktu. Uważają wobec tego, że tereny
te stały się własnością nie dzięki podbojowi a inkorporacji. Twierdzenie te jest
istotne, gdyż po II wojnie światowej unieważniono przyłączenie do Japonii terenów zdobytych siłą, o których mówiły trakt z Shimonoseki oraz traktat z Portsmouth, podpisany w 1905 r. po wojnie z Rosją15. Ponadto, przedstawiciele Kraju
Kwitnącej Wiśni argumentują, że Wyspy Senkaku są przedłużeniem archipelagu
Riuku, więc nie stanowią części terytorium Chin16.
Obie strony pozostają przekonane o swych racjach, a w ostatnich latach
miało miejsce wiele incydentów, z których część stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa i powodowały one znaczące pogorszenie relacji japońsko-chińskich.
Miało to miejsce także we wrześniu 2012 r., kiedy rząd w Tokio wykupił od prywatnego właściciela trzy wyspy wchodzące w skład Senkaku. W Chinach wybuchła wtedy fala protestów17. Plądrowano japońskie firmy i atakowano mieszkających w tym kraju Japończyków18. Kolejne pogorszenie relacji nastąpiło w styczniu
2013 r., kiedy na wody wokół spornego archipelagu wpłynęły cztery chińskie okręty, co wywołało reakcję dyplomatyczną Japonii. Ambasador Chin – Cheng
Yonhua został wtedy wezwany przez wiceministra spraw zagranicznych Japonii
Akitakę Saiki, który wyraził stanowczy protest wobec chińskich prowokacji19.
Tego typu działania dyplomatyczne nie wywołały jednak zmiany postawy
Chin. W listopadzie 2013 r. władze w Pekinie ogłosiły rozszerzenie swojej strefy
obrony powietrznej20. Objęła ona m.in. podmorskie pola naftowe Chunxiao, jak
też Wyspy Senkaku21. Japonia, USA i Korea Południowa określiły ten krok jako
kolejny akt prowokacji22. Wywołało to również protesty Tajwanu i Filipin, które
uznały, że decyzja Chin „zagraża bezpieczeństwu narodowemu” państw regionu23. W odpowiedzi, dwa nieuzbrojone amerykańskie bombowce B-52 bez zapowiedzi przeleciały nad wyspami. Następnie chińską strefę celowo naruszyły
też japońskie i południowokoreańskie samoloty wojskowe. Warto zaznaczyć, że
14
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at/ambasador-chin-wezwany-do-msz-w-zwiazku-z-wyspami-senkaku/w1e0r, [dostęp: 04.04.2017].
20 PAP, Chiny i Japonia chcą zapobiegać eskalacji…, [dostęp: 04.04.2017].
21 J. Giziński, Chiny prężą muskuły na morzu, www.rp.pl/artykul/1068587-Chiny-preza-muskulyna-morzu.html, [dostęp: 30.03.2017].
22 PAP, Chiny i Japonia chcą zapobiegać eskalacji…, [dostęp: 04.04.2017].
23 Mn/gak, Seul poszerza strefę kontroli powietrznej. Zahaczy o strefę chińską, www.tvn24.pl/wia
domosci-ze-swiata,2/seul-poszerza-strefe-kontroli-powietrznej-zahaczy-o-strefe-chinska,377891.
html, [dostęp: 04.04.2017].
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Korea Południowa i Chiny toczą między sobą spór o skały morskie zwane Ieodo
(przez Chińczyków zwane Suyan)24. Chiny roszczą sobie wobec nich prawa chociaż leżą one aż 287 km od ich wybrzeży i tylko 149 km od brzegów Korei
Południowej. W grudniu 2013 r. władze w Seulu ogłosiły poszerzenie południowokoreańskiej strefy kontroli powietrznej, tak by obejmowała ona sporne tereny25.
Pomimo negatywnych reakcji państw regionu, Chiny nie rezygnowały
z niepokojących działań. W listopadzie 2014 r. wydawało się jednak, że pojawiła
się kolejna szansa na zbliżenie dwóch kluczowych dla tego obszaru mocarstw.
W Pekinie podczas szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) doszło wtedy do spotkania Shinzo Abe i Xi Jinpinga, które przez niektórych obserwatorów było określane jako przełomowe. Zapowiedziano po jego zakończeniu
chęć poprawy relacji i zapobiegania eskalacji napięć. Nawiązano też porozumienie w sprawie ustanowienia w tym celu mechanizmu kryzysowego, w związku ze
sporami o wyspy Senkaku26. Znacząca zmiana sytuacji jednak nie nastąpiła.
Świadczy o tym fakt, że według raportu japońskich władz, tylko w 2015 r. działania Chin na Morzu Wschodniochińskich zmusiły Japonię do podrywania jej
samolotów wojskowych ponad 570 razy27. W związku z podobnymi incydentami w 2015 r. Ministerstwo Obrony Japonii zwróciło się do rządu z wnioskiem
o zwiększenie budżetu o 42 mld euro. Planowano nie tylko zakup nowego sprzętu, ale też rozmieszczenie dodatkowych sił na wyspach Amami Oshima i Miyako,
które leżą w pobliżu Wysp Senkaku28. W styczniu 2016 r. pojawiły się doniesienia, że Japonia podwoiła liczbę myśliwców F-15 stacjonujących na Okinawie do
około 40 sztuk, by mogły strzec rejonu spornych wysp29.
Kolejny raz nadzieję na unormowanie relacji pojawiły się jednak w kwietniu 2016 r. W Pekinie doszło wtedy do spotkania ministrów spraw zagranicznych Chin i Japonii – Wanga Yi i Fumio Kishidy. Obie strony zadeklarowały wtedy chęć poprawy wzajemnych stosunków, chociaż kolejny raz zabrakło w tej kwestii konkretów30. O tym jak wątpliwe są takie deklaracje świadczy chociażby fakt,
że w sierpniu 2016 r. tylko w ciągu jednego weekendu chińskie jednostki wpłynęły 14 razy na japońskie wody wokół Wysp Senkaku. Do chińskiego ambasadora
w Tokio skierowano wtedy notę protestacyjną. Działania Chin określono jako
naruszenie japońskiej suwerenności. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych
oświadczyło natomiast, że Państwo Środka posiada nad wyspami i otaczającymi
J. Giziński, op. cit.
Mn/gak, Seul poszerza strefę kontroli…, op. cit.
26 M. Mikulska, Przełomowe spotkanie przywódców Chin i Japonii, www.rp.pl/artykul/1156056Przelomowe-spotkanie-przywodcow-Chin-i-Japonii.html#ap-1, [dostęp: 04.04.2017].
27 Amk, Japonia: dwa chińskie okręty wpłynęły na japońskie wody terytorialne, www.rp.pl/Polity
ka/160809417-Japonia-dwa-chinskie-okrety-wplynely-na-japonskie-wody-terytorialne.html#ap-1,
[dostęp: 04.04.2017].
28 A. Michalak, Japonia boi się Chin, www.rp.pl/Swiat/308319888-Japonia-boi-sie-Chin-Zwieksza-wydatki-na-bron.html#ap-1, [dostęp: 04.04.2017].
29 Mz, Japonia podwoiła liczbę myśliwców F-15 w pobliżu wysp Senkaku, www.rp.pl/Swiat/1601
39921-Japonia-podwoila-liczbe-mysliwcow-F-15-w-poblizu-wysp-Senkaku.html#ap-1, [dostęp: 04.04.
2017].
30 Arb, Chiny deklarują chęć współpracy z Japonią, www.rp.pl/Dyplomacja/160439967-Chinydeklaruja-chec-wspolpracy-z-Japonia.html#ap-1, [dostęp: 04.04.2017].
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je wodami „niekwestionowaną suwerenność”31. W sierpniu 2016 r. dodatkowy
niepokój wzbudziły także doniesienia, że Chiny zbudowały przystań w porcie
Wenzhou na wyspach Nandżi, które leżą w pobliżu Wysp Senkaku. Do przystani
cumowały okręty wojskowe, a na wyspie znajduje się infrastruktura radarowa
i lądowisko dla śmigłowców. Planowano tam również budowę lotniska dla samolotów wojskowych32. Już w następnym miesiącu doszło do kolejnej prowokacji
ze strony Chin, kiedy nad cieśniną Miyako między wyspami Okinawa i Miyako
przeleciało ponad 40 chińskich samolotów wojskowych, w tym bombowce.
W odpowiedzi ponownie poderwano japońskie myśliwce. Chińczycy zapowiedzieli jednak powtarzanie takich ćwiczeń, by testować zdolności bojowe na
morzu. Miała być to reakcja na zapowiedź japońskiej minister obrony Tomomi
Inady, wspólnych ćwiczeń wojskowych Amerykanów i Japończyków na Morzu
Południowochińskim33. Sytuacja w dalszym ciągu pozostawała zatem napięta i nie
było widocznych żadnych zapowiedzi działań, które realnie mogłyby prowadzić
do rozwiązania sporu. Niepokoje i wzajemne animozje związane z tym konfliktem udzielają się także społeczeństwom tych państw. Według badań z 2014 r. aż
93% Japończyków miało złe zdanie na temat Chin. Z kolei 87% Chińczyków
negatywnie postrzegało wtedy Japonię. Ponad połowa ankietowanych mieszkańców Państwa Środka przewidywała też możliwość wojny z Krajem Kwitnącej
Wiśni34.
Ważny w kontekście bezpieczeństwa Japonii pozostaje też sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. W kwietniu 2015 r. USA i Japonia ogłosiły rewizję zasad
łączącego ich paktu wojskowego. Uzgodnienia zostały zatwierdzone przez szefów resortów spraw zagranicznych i obrony z obu państw. Była to pierwsza
rewizja od 1997 r. Zapisy uwzględniały nową interpretację japońskiej konstytucji, dzięki której ich armia może brać udział w operacjach wojskowych poza granicami kraju, w celu zapewnienia pomocy sojusznikom35. Spodziewano się zatem,
że w myśl nowej umowy, Japonia mogłaby wspierać siły amerykańskie w przypadku konfliktu na Morzu Południowochińskim36. Wybór Donalda Trumpa na
prezydenta Stanów Zjednoczonych budził jednak obawy odnośnie dalszego zaangażowania Amerykanów. Na początku lutego 2017 r. sekretarz obrony – James
Mm, Protesty przeciwko chińskim jednostkom w pobliżu wysp Senkaku, www.rp.pl/Polityka/
160809353-Protesty-przeciwko-chinskim-jednostkom-w-poblizu-wysp-Senkaku.html#ap-1, [dostęp:
04.04.2017].
32 PAP, Konflikt o wyspy Senkaku. Chiny rozbudowują port dla okrętów wojennych, www.polskie
radio.pl/5/3/Artykul/1656943,Konflikt-o-wyspy-Senkaku-Chiny-rozbudowuja-port-dla-okretow-wo
jennych, [dostęp: 04.04.2017].
33 Mm, Chińska eskadra przeleciała nad cieśniną między japońskimi wyspami, www.rp.pl/Dyplo
macja/160929472-Chinska-eskadra-przeleciala-nad-ciesnina-miedzy-japonskimi-wyspami.html#
ap-1, [dostęp: 04.04.2017].
34 PAP, Japończycy i Chińczycy coraz mniej się lubią, www.rp.pl/article/20140910/TURYSTYKA/
309109867#ap-1, [dostęp: 04.04.2017].
35 Szerzej o umacnianiu japońskiej armii, zob. K. Weber, Zmiany funkcjonowania japońskich sił
zbrojnych w obliczu współczesnych zagrożeń ze strony Korei Północnej i Chin, [w:] R. Kordonski
i in. (red.), Transformacja środowiska międzynarodowego i jego wielowymiarowość, t. 2, Lwowski
Uniwersytet Narodowy im. I. Franki, Lwów-Olsztyn 2017, s. 106-117.
36 PAP, USA i Japonia ogłosiły rewizję sojuszu wojskowego, http://wiadomosci.wp.pl/usa-i-japonia-oglosily-rewizje-sojuszu-wojskowego-6027697784976001a, [dostęp: 04.04.2017].
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Mattis podczas wizyty w Azji, zapewnił jednak władze Japonii i Korei Południowej o podtrzymaniu zobowiązań USA w kwestii bezpieczeństwa w regionie. Zapowiedział również wdrożenie przeciwrakietowego systemu THAAD, który ma
wzmocnić ochronę obydwu tych państw. Wywołało to negatywną reakcję chińskich władz, gdyż dzięki systemowi możliwe byłoby też monitorowanie północnych obszarów tego kraju i wykrywanie tam ewentualnych manewrów wojskowych. Amerykański sekretarz obrony stwierdził natomiast, że spory o tereny
morskie powinny zostać rozwiązane drogą dyplomatyczną i nie ma potrzeby, by
uciekać się do działań zbrojnych. Podkreślił jednak, że władze w Pekinie poprzez
budowę sztucznych wysp na Morzu Południowochińskim, zniszczyły zaufanie
państw regionu. James Mattis zapewnił również, że w razie ataku na Wyspy Senkaku, Stany Zjednoczone będą bronić ich przynależności do Japonii. Zapis o uznaniu tam zwierzchnictwa władz w Tokio znajduje się w artykule 5. porozumienia o bezpieczeństwie między USA a Japonią. Rzecznik chińskiego MSZ – Lu
Kang odpowiedział, że Stany Zjednoczone takimi deklaracjami narażają stabilność
i bezpieczeństwo w regionie. Dodał, że porozumienie między Tokio a Waszyngtonem z 1960 r. jest reliktem zimnej wojny i nie powinno zagrażać prawom Chin
oraz ich suwerenności terytorialnej37.
Chociaż zarówno Korea Południowa jak i Japonia ściśle współpracują z USA
i łączy je wspólne zaniepokojenie chińskim ekspansjonizmem, kraje te również
toczą między sobą spór o niezamieszkałe Wyspy Dokdo (Takeshima)38. W ich
skład wchodzą dwie skaliste wysepki – Dokdo oraz Suchdo o łącznej powierzchni 1,86 hektara oraz 33 okoliczne rafy. Wyspy te same w sobie nie mają zatem
większego znaczenia, ale powierzchnia wyłącznej strefy ekonomicznej, którą
można wyznaczyć dzięki posiadaniu ich w swoim terytorium, wynosi 54 tys. km
kwadratowych. Tereny te znajdują się 215 km na wschód od wybrzeży Korei Południowej oraz 90 km od należącego do tego państwa archipelagu Ullung. Z kolei 150 km na południowy-wschód od nich znajdują się wyspy Oki, należące do
Japonii. Jest to rejon zasobny w złoża ropy naftowej, jak też znajdują się tam
wartościowe łowiska39.
Na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Japonii można przeczytać,
że wyspy te są bezdyskusyjnie częścią terytorium tego państwa z powodów historycznych i na podstawie wytycznych prawa międzynarodowego. Znajduje się
tam także stwierdzenie, że są one bezprawnie okupowane przez Koreańczyków 40.
Japończycy powołują się na dokument zgodnie z którym archipelag ten już w 1618 r.
miał zostać nadany rodom Oya i Murakawa przez Hidetadę – szoguna z dynastii Tokugawa41. Władze w Seulu także powołują się na argumenty dotyczące
A. Słabisz, Ameryka nie zostawi Japonii i Korei Południowej, www.rp.pl/swiat/302059948-Ameryka-nie-zostawi-Japonii-i-Korei-Poludniowej.html#ap-2, [dostęp: 04.04.2017].
38 J. Giziński, op. cit.
39 K. Kubiak, W. Kustra, op. cit., s. 63.
40 Ministry of Foreign Affairs of Japan, Japanese Territory, www.mofa.go.jp/region/asia-paci/take
shima/index.html, [dostęp: 07.04.2017].
41 Spór graniczny pomiędzy Japonią i Koreą Południową o archipelag Liancourt Rocks, www.psz.
pl/116-bezpieczenstwo/spor-graniczny-pomiedzy-japonia-i-korea-poludniowa-o-archipelag-liancou
rt-rocks, [dostęp: 08.04.2017].
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przeszłości. Ich zdaniem królestwo Usankuk istniejące w V i VI w. obejmowało
także Wyspy Dokdo, a w roku 512 zostało ono inkorporowane przez dynastię
Shilla42.
W 1900 r. na mocy rozkazu cesarza, archipelag za swoje terytorium uznało
natomiast Cesarstwo Koreańskie. Z kolei w roku 1905 jako należące do siebie
wyspy uznała je Japonia i pod nazwą Takeshima zostały one wpisane do rejestru
ziem państwowych43. Wyspy Dokdo były pierwszą częścią koreańskiego terytorium zaanektowanego przez Japonię44. Włączono je do okręgu wysp Oki. Po II wojnie światowej naczelny dowódca Sił Sojuszniczych – generał Douglas MacArthur
uznał, że wyspy mają zostać wyłączone z japońskich jednostek administracyjnych. Japończycy nie mogli także zbliżać się do Wysp Dokdo na odległość mniejszą niż 12 mil morskich45. Traktat z San Francisco podpisany 8 września 1951 r.,
mówił o przynależności spornych terenów i na jego mocy Korea otrzymała wyspy Ullungdo i Chejudo, natomiast Japonia – Wyspy Cuszimskie. Nie sprecyzowano jednak kwestii Wysp Dokdo. Według Koreańczyków oznaczało to akceptację ich roszczeń. W styczniu 1952 r. ówczesny prezydent Korei Południowej czyli
Li Syng Man, opierając się na tej argumentacji wyznaczył tzw. linię pokoju, która wyznaczała granicę obszarów morskich jego państwa. W jej zakresie znalazły
się także sporne wyspy46.
Do znaczącego incydentu zbrojnego doszło tam 21 kwietnia 1954 r. Trzy
japońskie jednostki patrolowe zostały ostrzelane przez Koreańczyków, po tym
jak zbliżyły się do wysp. Zginęło 16 Japończyków, a jedna z łodzi została zatopiona. W Japonii pojawiały się wtedy głosy środowisk prawicowych, by próbować
odbić wyspy siłą, co jednak nie nastąpiło. Po tych wydarzeniach Koreańczycy rozbudowali tam infrastrukturę i utworzyli stałą bazę marynarki47. Od lipca 1954 r.
w celu umocnienia swojego zwierzchnictwa, Korea Południowa utrzymywała tam
kontyngent sił strażniczych, którego liczebność z biegiem lat rosła. Rozbudowywano tam również infrastrukturę, m.in. w grudniu 1998 r. ukończono budowę
latarni morskiej. Formalnie przynależność tych terenów pozostawała jednak nieuregulowana. W 1954 i 1962 r. Korea Południowa odrzuciła propozycję Japonii,
by kraje te odwołały się do międzynarodowych organów wymiaru sprawiedliwości w celu rozstrzygnięcia sporu48.
W 1996 r. zarówno Japonia, jak i Korea Południowa ustanowiły swoje strefy
ekonomiczne, które obejmowały te wyspy. Po ogłoszeniu przez Koreańczyków
planów rozbudowania tam nabrzeża, minister spraw zagranicznych Japonii ogłosił wznowienie roszczeń wobec tych terenów. Japończycy przeprowadzili wtedy
również pokazowe manewry, które symulowały podbijanie małych wysp. W roku 1998 kraje te porozumiały się jednak w kwestii uznania wód otaczających
42

K. Kubiak, W. Kustra, op. cit., s. 66.
Spór graniczny pomiędzy Japonią…, op. cit., [dostęp: 08.04.2017].
44 Global Security.org, Liancourt Rocks /Takeshima/ Dokdo/ Tokto, http://www.globalsecurity.org/
military/world/war/liancourt.html, [dostęp: 07.04.2017].
45 K. Kubiak, W. Kustra, op. cit., s. 64.
46 Ibidem, s. 64-65.
47 Ibidem, s. 65.
48 Global Security.org, Liancourt Rocks /Takeshima/ Dokdo…, op. cit., [dostęp: 07.04.2017].
43

117

wyspy za strefę neutralną. Limity połowów miały zmieniać się w czasie, jednak
były preferencyjne dla Korei. Stosunki między tymi państwami ponownie uległy
pogorszeniu w 2002 r., kiedy władze w Seulu chciały przekształcić archipelag
w park narodowy. Spowodowało to silne protesty Japonii, gdyż realizacja tych
planów oznaczałaby potraktowanie spornych terenów jako jednoznacznie koreańskich49.
Żądania Japonii wobec Dokdo zwiększały się w ostatnich latach na skutek
umacniania się w tym kraju nastrojów nacjonalistycznych, jak też ze względu na
postępy w pracach związanych z odkryciem złóż surowców energetycznych w rejonie wysp. W 2004 r. państwowa firma Korea Gas rozpoczęła 10-letni projekt
dotyczący prób wydobycia złóż gazu ziemnego na południowy zachód od Dokdo. Z kolei latem 2005 r. firmy Korea National Oil oraz Woodside Petroleum of
Australia rozpoczęły prace związane z wydobyciem ropy naftowej i gazu na północ od wysp50. Władze lokalne prefektury Shimane przyjęły z kolei rozporządzenie
zgodnie z którym 22 lutego był obchodzony od 2006 r. jako „Dzień Takeshimy”,
by przypomnieć o japońskich roszczeniach. Wywołało to protesty w Seulu i spowodowało pogorszenie relacji między krajami51.
Po raz kolejny spory rozgorzały w kwietniu 2011 r., kiedy japońskie Ministerstwo Edukacji zatwierdziło nowe podręczniki szkolne, w których jako jednoznacznie należące do Japonii wykazano tereny, o które kraj ten toczy spory z sąsiadami. Dotyczyło to wyspy archipelagu Kurylów (zajmowane przez Rosjan),
Wysp Senkaku oraz Wysp Dokdo52. We wrześniu tego samego roku pojawiły się
natomiast doniesienia, że Korea Południowa planuje przeznaczenie 300 mln dolarów na budowę bazy morskiej na wyspie Ulleungdo. Miało to być zabezpieczenie na wypadek wybuchu konfliktu zbrojnego z Japonią. Jest to wyspa położona
najbliżej Wysp Dokdo53. Spór zaostrzył się też w sierpniu 2012 r. kiedy prezydent Lee Myung Bak jako pierwszy przywódca Korei Południowej odwiedził
sporne wyspy. Japonia w ramach protestu odwołała wtedy swojego ambasadora
z Korei Południowej54. W tym czasie Koreańczycy po raz kolejny odrzucili też
propozycję Japonii, by sprawą zajął się Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości55.
W chwili obecnej znalezienie porozumienia zarówno w kwestii przynależności Wysp Senkaku, jak też Dokdo wydaje się niestety odległe. Strony niezmiennie powołują się na swoje argumenty, wysuwając na tej podstawie roszczenia.

Spór graniczny pomiędzy Japonią i Koreą Południową…, op. cit., [dostęp: 08.04.2017].
Global Security.org, Liancourt Rocks /Takeshima/ Dokdo…, op. cit., [dostęp: 07.04.2017].
51 The Japan Times, Government rep attends ‘Takeshima Day’ event to stress Japan’s claim on
islets, www.japantimes.co.jp/news/2016/02/22/national/politics-diplomacy/government-rep-atten
ds-takeshima-day-event-stress-japans-claim- slets/#.WOjPTH2KL-U, [dostęp: 08.04.2017].
52 W. Lorenc, Japonia zirytowała sąsiadów, www.rp.pl/artykul/636250-Japonia-zirytowala-sasia
dow.html#ap-1, [dostęp: 04.04.2017].
53 PAP, Korea Płd. zbuduje bazę „na wypadek wojny z Japonią”, www.polskieradio.pl/5/3/Arty
kul/447296,Korea-Pld-zbuduje-baze-na-wypadek-wojny-z-Japonia, [dostęp: 04.04.2017].
54 Global Security.org, Liancourt Rocks /Takeshima/ Dokdo…, op. cit., [dostęp: 07.04.2017].
55 The Japan Times, South Korea rejects Japan’s ICJ proposal, www.japantimes.co.jp/news/2012/
08/31/national/south-korea-rejects-japans-icj-proposal/#.WOksvn2KL-U, [dostęp: 08.04.2017].
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Nie widać chęci do choćby stopniowych ustępstw, co może wiązać się nie tylko
z przyczynami ekonomicznymi, ale też – być może przede wszystkim – prestiżowymi, co jest szczególnie istotne w przypadku narodów azjatyckich. Polityka
krajowych władz w tym kontekście wiąże się także z naciskami wewnętrznymi,
mając tutaj na uwadze presję ze strony opinii publicznej. Utrzymywanie się status quo jest wobec tego nadal najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Pojawia się jednak zagrożenie związane z tym, że wraz ze wzrostem prowokacyjnych
incydentów, zwiększa się także ryzyko zbrojnego starcia o trudnych wtedy do
przewidzenia konsekwencjach. Dotyczy to zwłaszcza japońsko-chińskiego sporu
o Wyspy Senkaku.
Bibliografia
Ambasador Chin wezwany do MSZ w związku z Wyspami Senkaku, http://wiadomos
ci.onet.pl/swiat/ambasador-chin-wezwany-do-msz-w-zwiazku-z-wyspami-senkaku/w 1e0r.
Bronicki K., Spór o złoża ropy naftowej i gazu na Morzu Wschodniochińskim,
„Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2008, s. 205-215.
Chiny deklarują chęć współpracy z Japonią, www.rp.pl/Dyplomacja/160439967Chiny-deklaruja-chec-wspolpracy-z-Japonia.html#ap-1.
Chiny i Japonia chcą zapobiegać eskalacji sporu terytorialnego, http://wyborcza.
pl/1,91446,16930177,Chiny_i_Japonia_chca_zapobiegac_eskalacji_sporu_terytorialnego.
html.
Chińska eskadra przeleciała nad cieśniną między japońskimi wyspami, www.rp.pl/
Dyplomacja/160929472-Chinska-eskadra-przeleciala-nad-ciesnina-miedzy-japonskimi-wy
spami.html#ap-1.
Giziński J., Chiny prężą muskuły na morzu, www.rp.pl/artykul/1068587-Chiny-pre
za-muskuly-na-morzu.html.
Japonia: dwa chińskie okręty wpłynęły na japońskie wody terytorialne, www.rp.
pl/Polityka/160809417-Japonia-dwa-chinskie-okrety-wplynely-na-japonskie-wody-teryto
rialne.html#ap-1.
Japonia podwoiła liczbę myśliwców F-15 w pobliżu wysp Senkaku, www.rp.pl/
Swiat/160139921-Japonia-podwoila-liczbe-mysliwcow-F-15-w-poblizu-wysp-Senkaku.
html#ap-1.
Japończycy i Chińczycy coraz mniej się lubią, www.rp.pl/article/20140910/TUR
YSTYKA/309109867#ap-1.
Johnson I., Shanker T., More Protests in China Over Japan and Islands, www.ny
times.com/2012/09/19/world/asia/china-warns-japan-over-island-dispute.html.
Kaczmarek P., Archipelag Senkaku. Źródło napięć na Morzu Wschodniochińskim,
http://refleksje.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/refleksje-nr5-061-073.pdf., s. 61-73.
Konflikt o wyspy Senkaku. Chiny rozbudowują port dla okrętów wojennych, www.
polskieradio.pl/5/3/Artykul/1656943,Konflikt-o-wyspy-Senkaku-Chiny-rozbudowuja-portdla-okretow-wojennych.
Kubiak K., Kustra W., Zatargi o archipelagi na Morzu Wschodniochińskim i Morzu Japońskim jako przykłady współczesnych sporów terytorialnych w obrębie obszarów
morskich, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2005, nr 1 (160), s. 57-68.
Lee S., Territorial Disputes among Japan, China and Taiwan Concerning the
Senkaku Island, „Boundary and Territory Briefing” 2002, vol. 3, no 7.
Liancourt Rocks /Takeshima/ Dokdo/ Tokto, http://www.globalsecurity.org/milita
ry/world/war/liancourt.html.

119

Łomanowski A., Japonia znów zwiększa wydatki na zbrojenia, www.rp.pl/Polity
ka/161229635-Japonia-znow-zwieksza-wydatki-na-zbrojenia.html#ap-1.
Michalak A., Japonia boi się Chin, www.rp.pl/Swiat/308319888-Japonia-boi-sieChin-Zwieksza-wydatki-na-bron.html#ap-1.
Mikulska M., Przełomowe spotkanie przywódców Chin i Japonii, www.rp.pl/ arty
kul/1156056-Przelomowe-spotkanie-przywodcow-Chin-i-Japonii.html#ap-1.
Ministry of Foreign Affairs of Japan, Japanese Territory, www.mofa.go.jp/region/
asia-paci/takeshima/index.html.
Protesty przeciwko chińskim jednostkom w pobliżu wysp Senkaku, www.rp.pl/Poli
tyka/160809353-Protesty-przeciwko-chinskim-jednostkom-w-poblizu-wysp-Senkaku.ht
ml#ap-1.
Seul poszerza strefę kontroli powietrznej. Zahaczy o strefę chińską, www.tvn24.pl/
wiadomosci-ze-swiata,2/seul-poszerza-strefe-kontroli-powietrznej-zahaczy-o-strefe-chin
ska,377891.html.
Słabisz A., Ameryka nie zostawi Japonii i Korei Południowej, www.rp.pl/swiat/
302059948-Ameryka-nie-zostawi-Japonii-i-Korei-Poludniowej.html#ap-2.
South Korea rejects Japan’s ICJ proposal, www.japantimes.co.jp/news/2012/08/
31/national/south-korea-rejects-japans-icj-proposal/#.WOksvn2KL-U.
Spór graniczny pomiędzy Japonią i Koreą Południową o archipelag Liancourt
Rocks, www.psz.pl/116-bezpieczenstwo/spor-graniczny-pomiedzy-japonia-i-korea-polud
niowa-o-archipelag-liancourt-rocks.
Taylor Fravel M., Explaining Stability in the Senkaku (Diaoyu) Island Dispute,
http://www.jcie.org/researchpdfs/Triangle/7_fravel.pdf.
USA i Japonia ogłosiły rewizję sojuszu wojskowego, http://wiadomosci.wp.pl/usai-japonia-oglosily-rewizje-sojuszu-wojskowego-6027697784976001a.
Weber K., Zmiany funkcjonowania japońskich sił zbrojnych w obliczu współczesnych zagrożeń ze strony Korei Północnej i Chin, [w:] Kordonski R. i in. (red.), Transformacja środowiska międzynarodowego i jego wielowymiarowość, t. 2, Lwowski Uniwersytet
Narodowy im. Iwana Franki, Lwów-Olsztyn 2017, s. 106-117.

120

Karolina BARANIAK1
ON THE THRESHOLD OF INDEPENDENCE –
CHILE IN THE 19TH CENTURY
At the beginning of the 19th century Chile created a very well-functioning
General Captaincy of Chile- the Spanish-Creole colony, with close to 1 million
inhabitants (including approx. 500 000 Mestizo, 100 000 Indians, 20 000 Mulattos and 5 000 slaves)2. About 200 richest families, who had lived off the exploatation of the land (agriculture, farming and mining) and trade, enjoyed the largest esteem and political influences3.
The war, which the Napoleonic France led with Spain in 1808, has contributed to the emergence of a movement aiming to separate the Chile from
Spain4. Napoleon overthrew the Spanish King Ferdinand VII, and proclaimed
his brother, Joseph, the new ruler of this State 5. These events spurred the intellectuals of Creole aristocracy, who wanted the Chilean independence, to advocate against the Spanish authority in Chile 6. They doubted the loyalty of the
local Spaniards against the ousted King Ferdinand VII, seeing them as allies of
France. The local Spaniards, in turn, suspect the Creole aristocracy about the
lack of fidelity in relation to Spain and the desire to seize power in Chile under
the guise of loyalty to Ferdinand VII 7. When the news of Buenos Aires becoming independent from the Spanish Government, reached the Chilean capital of
Santiago, in the spring 1810, in the cities of Chile erupted street demonstrations
against Spanish, culminating in the resignation of the Captain-General Francisco García Carrasco with his features, on July 16, 1810 8. At that time in Chile
the two factions became clarified-the cabildo, created by opponents of colonial
authorities, directed by Juan Martinez de Rosas, José Miguel Infante and Bernardo O’Higgins; and loyalists9. On 18 September 1810, a ruling junta was set
up, composed of the representatives of cabildo as well as the representatives of
loyalists10. It considered Chile as the autonomous republic under the rule, rebuilt
in the future, the Spanish monarchy, and it declares this republic’s independence,
Karolina Baraniak, PhD student, University of Wrocław / mgr Karolina Baraniak, Uniwersytet
Wrocławski, karolina.baraniak@onet.pl
2 M.C. Eakin, Historia Ameryki Łacińskiej. Zderzenie kultur, Cracow 2009, p. 181.
3 Ibidem.
4 P. Tarczyński, Chile, [in:] P. Łaciński (ed.), Państwo i polityka w Ameryce Łacińskiej. Zarys systemów politycznych państw latynoamerykańskich, Warsaw 2013, p. 226.
5 T. Lambert, A Short History of Chile. Independent Chile, http://www.localhistories.org/chile.html,
[05.04.2017].
6 R. Graham, Independence in Latin America: Contrasts and Comparisons, Texas 2015, p. 79.
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8 T. Łepkowski, Wojny o niepodległość (1801-1825), [in:] T. Łepkowski (ed.) Dzieje Ameryki
Łacińskiej, t. 1, Warsaw 1977, p. 211.
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with the formal behavior of loyalty to the Spanish King11. It introduced the
freedom of trade and created the structure of the national army 12.
On July 4, 1811, the first meeting of the National Congress of Chile took
13
place . It consisted, predominantly, of conservatives – mostly representatives
of the Creole aristocracy, who advocated limited reforms, sending delegates to
the Spanish authorities and not to make any changes to the status quo 14. The
radicals (including J. Rozas and B. O’Higgins) remaining in Congress in the
minority, sought to declare total Chilean independence 15. During the sessions
of Congress B. O’Higgins has repeatedly addressed the Creole conservatives in
the following words: „[...] How could you forget that you are Chileans, our brothers, from the same homeland, with the same religion and you must be free,
despite the tyrants who cheat you [...] „ 16. These statements did not appear to be
more effective when the overwhelming majority of Chilean society at that time
declared their consent to partial autonomy and loyalty to King Ferdinand VII 17.
When the National Congress established an executive committee, which
should hold power in Chile, and drafted the future constitution without any agreement with the liberals, representatives of this faction, wanting to protest, left
the Congress18. This resignation had stimulated the action of General José Carrera, descendant of one of the richest and most influential Creole families in
Chile, who supported the full Chilean independence 19. He led a coup, which
resulted in the fact, that the liberals gained the majority of National Congress. The new National Congress introduced a national judicial system, established institutions responsible for education in the state, declared the freedom
of slave’s children. It assigned parish priests a fixed salary and decided to build a dozen or more secular cemeteries and, by that, it exposed itself to the
Church20.
The coup d’etat, made on November 15, 1811, by General José Carrera,
who this time implemented in Chile dictatorial power, ended, unexpectedly, the
National Congress’s work21. Carrera opposed the further import of Negro slaves to Chile, introduced freedom of the press, took care of education and local
industry22. He wanted the middle class and the lowest social classes, to be the
foundation of his rule, not the conservative and affluent families of Basque and
Castilian23. In 1812, he presented to the Chilean society a new constitution of
P. Tarczyński, op. cit., p. 226.
T. Łepkowski, op. cit., p. 211.
13 Ibidem.
14 Ibidem. R. Graham, op. cit., p. 79-80.
15 Ibidem.
16 P.M. Barr-Meley, Reforming Chile: Cultural Politics, Nationalism and The Rise of Middle Class,
North Carolina 2002, p. 40.
17 M.C. Eakin, op. cit., p. 181.
18 R. Graham, op. cit., p. 81.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 S. Collier, W.F. Sater, A History of Chile, 1808-2002, Cambridge 2004, p. 34.
22 T. Łepkowski, op. cit., p. 211.
23 Ibidem.
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republican nature, which formally did not announce the initiation of the republic or independence. However, it emphasized loyalty to Ferdinand VII24.
The situation in Chile has caused alarm among the Spanish authorities,
so they decided about the armed intervention of this country led by Viceroy
Peru25. From 1813 to 1814 on Chilean lands took place the fights of Peruvian
troops and the Chilean royalists against the Chilean republicans 26. Decisive in
this regard was the Battle of Raconcaqua (01-02.10.1814) – the victory for the
Spaniards and their followers, which imposed the Spanish authorities on the
Chileans 27. The defeated republicans fled to Argentina. One of them was Bernardo O’Higgins, who in Buenos Aires joined José de San Martin’s army. The
San Martin’s troops set to release the Spaniards from the south of the South
American continent. In January 1817, the army of San Martin marched through
the Andes. On February 12, 1817 it defeated the Spanish army under Chacabuco, which opened the way to Chile’s Santiago28. B. O’Higgins was appointed
the Chilean Supreme Commander, and one of the most important tasks he faced
in front of his subordinates was to continue the fight against the Spaniards in
the south of Chile and in Peru29. On the anniversary of the Battle of Chacabuco,
on February 12, 1818 the independence of Chile was officially declared, the
Chilean state was free but still struggled with internal conflicts 30.
With the beginning of the struggle for independence in Chile, more and
more noticeable changes took place in the presence of the Catholic Church in
the daily life of the Chileans. Many local patriots have favored liberalism, they
sought ways to limit the Church’s strict control over state affairs 31. They made
efforts to build secular cemeteries and schools, free from the influence of the
Church. More conservative representatives of Chilean society, including landowners and some politicians, sought to limit the influence of liberal Chileans and
maintain strong ties between the Catholic Church, the state and the Chileans.
The urgent matter of the new independent state was the restoration of law
and order, to protect the lives of citizens and their property, threatened during
the fight for independence32. To implement this idea, B. O’Higgins has created
a rural system, the city police, dealing with bandits, and the courts, that sent
criminals within 24 hours of their arrest33. The Chilean capital, Santiago, was
armed with street lamps and night police patrols, ordered by B. O’Higgins.
24

S. Collier, W.F. Sater, op. cit., p. 35.
T. Łepkowski, op. cit., p. 211.
26 Ibidem.
27 J.J. Johnson, P.W. Drake, Chile. Struggle for Independence, http://www.britannica.com/place/
Chile/Struggle-for-independence, [05.04.2017].
28 Ibidem.
29 Historia de Chile: Segundo period: La creacion de una nacion (1810-1883), http://www.biogra
fiadechile.cl/detalle.php?IdContenido=1601&IdCategoria=94&IdArea=440&TituloPagina=Historia de
Chile, [ 05.04.2017].
30 Ibidem.
31 G.I. Castillo-Feliu, Culture and Customs of Chile, Westport 2000, p. 66.
32 M.W. Williams, The People and Politics in Latin America, Oxford 1930, p. 607.
33 Ibidem.
25

123

Education had a great value for B. O’Higgins, so he decided to open again,
closed during the fight for independence, the National Institute – the oldest and
the most prestigious school in Chile, founded in 1813 34. He also took care of
the creation of primary schools in Santiago and Valparaiso and the University
of La Serena. B. O’Higgins encouraged city councils and religious associations
to establish and maintain schools; thanks to the abolition of customs duties and
postal fees he allowed the Chileans to become acquainted with books and magazines, which were published abroad.
B. O ’Higgins further objected to the inheritance of the earth by the priority’s principle and constant ownership of Chilean goods of considerable value,
conveyed from generation to generation to the eldest sons 35. He liquidated noble titles, introduced high taxes to finance the construction of a naval warfare,
necessary in the event of possible aggression from neighboring states, and equipped the army with the intention of fighting with royalists and supporters of
Spain in southern Chile36.
The dissatisfaction of the Chilean soldiers caused by the long-term nonpayment by the authorities and the opposition of the aristocratic landlords to
the subsequent moves of B. O’Higgins, contributed to the revolt against the Supreme Chief, ending his demission and exile to Peru. The leader of the revolutionaries, Ramón Freire, took power in Chile. From 1823 to 1826 he was the
Chilean supreme dictator37. He took the Spaniards their last bastion in Chile –
the southern archipelago with the island of Chiloe, but he failed to fight the financial and political difficulties of the state, by which he resigned in 182738.
From 1827 to 1829 in Chile starts a struggle for power between the two
parties: the conservatives (who opted for the traditional, religious, centralized
political system in Chile) and the liberals (in favor of the parliamentary, secular, political system) 39. Their mutual quarrels led to a civil war that ended in
a battle under Lircay, April 17, 1830. The winner was a centrist conservative
faction. Joaquin Prieto, the leader of this faction, became the president of the
state, although real power was exercised by his minister of foreign and interior,
war and naval Diego Portales40. He regulated the finances of Chile and protected, through customs, the state economy and agriculture. Portales guided to a limited agreement between the liberals and conservatives. He contributed to the
founding of the 1833 constitution, which implemented regular elections (with
growing electorate) and the rotation of executive power (the president could
only serve two, five-year terms)41. The Article 6 of this document governed the
question of citizenship, assuming that: „[...] Chileans are:
34
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1) people born in Chile;
2) Chilean or Chilean children born in a foreign country according to the
law of the blood;
3) foreigners, fulfilling the following conditions:
 who are engaged in science, art or industry;
 who possess property or capital;
 who declare to the authorities of the department where they are staying, that they want to get Chilean citizenship;
 who will spend 10 years in the Republic. If they are married and they
have families in Chile, the enough period of staying – 6 years. In situation, when
their spouse is Chilean the probationary period will be 3 years;
4) persons who have obtained a special grace of citizenship from Congress [...]”42.
Diego Portales organized and directed, to his death in 1837, a war against
the Peruvian-Bolivian Confederation43. The main cause of this conflict was the
imposition through Chile the charges for Peruvian sugar, and through Lima for
Chilean wheat. Chilean traders feared the alliance of Peru and Bolivia, intended
by their leaders, and they did not want to the dictator of Bolivia, Santa Cruz,
stretched his power over Lima and started competing with growing trade in
Chile44. Ultimately, the war ended in the success of Chile, grounded in the battle of Yungay on January 28, 183945. The representative and author of the Chilean victory in the mentioned skirmish, gen. Manuel Bulnes, for the next 10 years
(1840-1850) held the position of head of state Chile. He developed the education
and mining of cope and multiplied the turnover of foreign trade 46. M. Bulnes
introduced steam shipping on the Chilean coast, using local mines. He founded
the National Agricultural Society.
The establishment of the Chilean State Tierra del Fuego and the founding of Punta Arenas in 1848 marked the beginning of the colonization process
of the Aonikenk community47, engaged in the hunting, gathering and rearing of
animals. This period was preceded by a friendly relationship, based on the trade
arrangement between Chile and Aonikenk, concluded by Indian leader Santos
Centurion and Governor Pedro Silva, who represented the Chilean state48.
By the mid-nineteenth century, during the national republic and the expansion of industrial capitalism in Chile, the region of Araucania49 was an
Constitución de la República Chile jurada y promulgada el 25 de mayo 1833. Articulo 6, http:/ /www
cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/bnc/01305097555026054200024/p0000001.htm#1, [05.04.2017].
43 T. Łepkowski, W poszukiwaniu kształtu niepodległości (1825-1870/1880), [in:] T. Łepkowski
(ed.), Dzieje Ameryki Łacińskiej, t. 1, Warsaw 1977, p. 347.
44 H. Miller Bailey, A.P. Nasatir, op. cit., p. 432.
45 Ibidem.
46 T. Łepkowski, op. cit., p. 347.
47 Aonikenk (also known as Tewelche/Tehuelche) – Indian tribes of hunter-gatherers who inhabited
the pampas between the Strait of Magellan and the Santa Cruz River until 1906, now considered
extinct. Aonikenk, http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-93772.html, [05.04.2017].
48 N. Yanez Fuenzalida, Chile multicultural, [in:] N. Yanez Fuenzalida, M. Soto (eds.), Pueblos indigenas olvidados y extintos, Santiago 2005, p. 12.
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independent territory of Mapuche50. Their community has won the Arauco
War51, and has grown in strength and developed adaptability. Mapquan property was collective, tribal, or determined by hereditary lineage. Social organization
was based on multi-generational families and lineages of patrylal residence.
Political organization was present over the tribe, transforming itself into the tribal systems of the confederacy, managed by a dozen or more powerful chieftains52.
In 1851 Manuel Montt was appointed President of Chile. His ten-year
term served as a continuation of M. Bulnes’ economic and educational policy53.
Thanks to M. Montt’s efforts, Chile has established the first banks, railways and
telegraph lines, followed by mechanization of agriculture. President M. Montt
abolished the principle of birthright, which contributed to the division of the
great earthly possessions and hatred of the oligarchy in relation to the head of
state54. He implemented in Chilean legislation new Civil Code, based on legal
solutions from Europe55. The dispute between President M. Montt and Church
representatives, caused by the desire to liberate the Church hierarchy in Chile
from the presidency „patronage”, resulted in the breakdown of the Conservative
Party, represented by M. Montt, on the parts: national and old- conservative, and
the loss of support for M. Montt from the majority of liberals and conservatives.
The coalition of representatives of the quoted groups in 1861 appointed
Jose Joaquin Perez for new president, who reigned until 1871. His presidency
expired under the fight against Araucans and internal reforms, including the
promotion of the freedom of religion and the ban on the reelection of the head
of state56. The city government was no longer subject to the control of the
president, and the legislature was strengthened 57. At the same time, Chilean political parties were transformed into well-organized groups, acting in the philosophy of conservatism and liberalism, not in the assumptions of specific leaders58.
Federico Errazuriz Zanart’s five-year (1871-1876) presidency was dominated by the dusk of conservative dominance and the onset of the growing
role of the liberal party in the Chilean political scene 59. At that time, the head of
Mapuche – Indians living in central and southern Chile and in Argentina along the Andes. Mapuche belong to the Araucan tribe, whose ancestors reached about 12,000 in Chile years ago. Currently, Mapuche are about 80 % (about 1 million people) of all indigenous, Chilean communities.
Unrepresented Nations and Peoples Organization, UNPO yearbook, Haga 1998, p. 116.
51 Arauco War – the conflict between Mapuche and Spaniards in Chile, which lasted from 1550 to
1883, caused by the resistance of Mapuche Indians to the progressive conquest of indigenous lands
by Spanish conquistadors. R.G. Mendoza, S.R. Harder, Mythologies of Conquest, [in:] R.J. Chacon,
R.G. Mendoza (eds.), The Ethics of Anthropology and Amerindian Research: Reporting on Environmental Degradation, New York 2012, p. 218.
52 P. Tarczyński, op. cit., p. 140.
53 T. Łepkowski, op. cit., p. 347.
54 H. Miller Bailey, A.P. Nasatir, op. cit., p. 433.
55 T. Łepkowski, op. cit., p. 347-348.
56 Ibidem, p. 348.
57 H. Miller Bailey, A.P. Nasatir, op. cit., p. 433-434.
58 Ibidem.
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state also had to cope with declining exports in agriculture and mining 60. In addition, he gradually increased state power over the Church61, launched important
public works, including the reconstruction of capital Santiago, the nationalization
of the southern railways and the construction of the Curico-Chillan and Conillac-Chillan railways in central Chile62.
The president Anibal Pinto Garmendia (1876-1881) finished, led from
1861 by Colonel Cornelio Saavedra, occupation of Araucania63. Until 1878, the
Chilean state gave the Aonikenk local livestock concessions, but most of these
permits were obtained by the Firefighter’s Explosion Community, the property
of the English company „Williamson and Balfour” – the owner of the Easter
Island64.
The conflict over significant saltpeter deposits in the Atacama Desert resulted in the Pacific War from Peru and Bolivia (1879-1883). Chile has won in
it, thanks to which foreign investments have started to flow into the country
(especially from Great Britain)65. There has been economic development, but
also internal conflict, caused by the increasing presence of foreigners in the state and their, often negative, relations with indigenous communities.
In August 1881 the five-year presidential rule of Domingo Santa Maria
began. In the course of their existence, the signing of the peace treaties ending
the war on saltpeter was concluded from Peru and from Bolivia, as a result of
which Chile gained resource-rich lands66. In public life, Domingo Santa Maria
has introduced a liberal ideology of secularization, including the laws relating
to civil registers, vows and public cemeteries. He was in conflict with the Apostolic Capital by arbitrarily appointing a new Archbishop of Chile, after the death
of a priest who had served so far, but eventually accepted Archbishop Mariano
Casanova, elected by the Vatican67.
As a result of the united Chilean, liberal, political groupings in 1886, the
head of state was succeeded by Jose Manuel Balmaceda68. He aimed to improve education and public infrastructure development, financing the implementation of these tasks through the funds raised from the production and sales of
saltpeter69. J. M. Balmaceda founded the Academy of Arts and Craft and Naval
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Academy and took care of creating new roads and bridges in Chile. The actions
undertaken by J. M. Balmaceda, and especially their costs, have met with dissatisfaction of representatives of the richest part of society and workers, who
demanded raising wages. The bitterness of bitterness over the activities of the
President overturned the approval of the annual budget for the army and navy
in 1891, without any change, in relation to 1890 and consultation and consent
of the Congress70. The conservative majority of the Chilean parliament and the
representatives of the Chilean navy have rebelled. The army has come to the
end on the side of the president71. The resulting civil war ended with the victory
of the conservatives and the fleet, which subordinated the nitrate coast, including the revenues from the extraction and sale of the raw material, and the city
of Valparaiso72. Defeated J. M. Balmaceda committed suicide on September 18,
189173.
The success of the conservatives in the civil war caused that in 1891 the
leader of this group, Jorge Montt, was elected Chilean president74. He founded
the Council for Defense Finance, published the law of metalworking 75. J. Montt
ordered his government to pay compensation to foreigners who were injured by
the war on saltpeter76. He built Talcahuano’s dike and made his signature under
the draft law on autonomous ethnic communities, but they failed to materialize77.
The growth of mining and trading on, located on the islands around Chile
triggered the colonization of the ancestral lands of the Yagan community at
the end of the 19th century. The Spaniards established the town of Punto Toro
on the Ambarino Island, which belonged to Yagan, and built a regular route
connecting Punta Arenas to southern Chile and Yagan territory 78. In 1891, the
Chilean authorities of the Magallanes region offered private settlers temporary
permits to the Indian island of Navarino. This policy, successively developing
into new territories, led to Yagan’s migration from their lands and demographic
decline, which sealed a significant percentage of the communitie’s representatives79. In 1893 J. Montt subjugated the lands of Mapuche in the south of the
state 80.
From 1896 to 1901, Federico Errazuriz Echauren held the presidential
authority in Chile81. The frequent changes in the composition of the Cabinet
and the continuous opposition of the National Congress made it impossible for
70

Ibidem.
H. Miller Bailey, A.P. Nasatir, op. cit., p. 437.
72 Ibidem.
73 Ibidem.
74 H. Miller Bailey, A.P. Nasatir, op. cit., p. 437.
75 Historia de Chile: Presidentes. Jorge Montt (1891-1896 r.), http://www.biografiadechile.cl/de tal
le.php?IdContenido=1228&IdCategoria=10&IdArea=307&TituloPagina=Historia%20de%20Chile,
[05.04.2017].
76 Ibidem.
77 Ibidem.
78 Ibidem, p.14.
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80 P. Tarczyński, op. cit., p. 227.
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the head of state to introduce major changes in internal policy 82. As the part of
foreign policy, he sought to mitigate the negative image, which had been given
his country after the end of the war on saltpeter, and to resolve the growing
border conflict with Argentina83.
At the end of the 19th century Chile was seen as a State of wealth and
splendor. This image, for the most part, was an effect of the Chilean Government efforts for the development of political, social and economic relations.
Unfortunately, not all citizens were able to draw even and fair benefits with the
national progress, which produces one of the most important problems of the
Chilean authorities to this day.
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SEKCJA II
BEZPIECZEŃSTWO
MIĘDZYNARODOWE
WOBEC WYZWAŃ
WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA.
ASPEKTY PRAWNE

Monika TORCZYŃSKA1
GLOBALNE WYZWANIA – GLOBALNA ETYKA –
GLOBALNE PRAWO. WYBRANE PROBLEMY I ZAGADNIENIA
Globalna przestrzeń społeczna stała się dzisiaj niekwestionowanym krajobrazem dla wszelkich zjawisk i procesów zachodzących w życiu człowieka. Globalny rozwój kultury i cywilizacji przyniósł nową skalę i nową jakość ludzkiej
egzystencji. Świat bez granic przez wielu entuzjastów traktowany jest jako świat
bezgranicznych możliwości i szans rozwojowych. Tymczasem, wokół nas narasta szereg zjawisk, które rodzić muszą poważne wątpliwości i niepokoje. Celem
artykułu jest próba refleksji wokół wybranych wyzwań i problemów, coraz pilniej domagających się odpowiednich reakcji ze strony całej wspólnoty ludzkiej.
Reakcje te przebiegać mogą w różnych sferach i płaszczyznach społeczno-kulturowej działalności człowieka. W poniższych rozważaniach odwołano się do
dziedziny etyki oraz prawa.
Globalne zmiany jako globalne wyzwania
Światowy postęp – w odbiorze wielu z nas – częstokroć jawi się jako taśma transmisyjna, która bez ustanku przemieszcza istoty ludzkie w kierunku tego
wszystkiego, co określamy jako: nowocześniejsze, bardziej zaawansowane, lepsze od osiągnięć przeszłości etc. Globalny świat społeczny potencjalnie oferować
miał nowe globalne szanse na poprawę w tych dziedzinach egzystencji wspólnot
ludzkich, które do tej pory nie rozwijały się zgodnie z ich oczekiwaniami. Pożądane zmiany wiązały się choćby z rozwojem i upowszechnieniem technicznych
środków masowego przekazu, pozwalając na stworzenie globalnej przestrzeni
komunikacyjnej. W ten sposób na naszych oczach świat przekształcił się w globalną agorę. Znaczenie owej transformacji jest dziś niepodważalne. Jednakże nie
da się zignorować tych głosów, które wyrażają pewne wątpliwości dotyczące
eksplozji komunikacyjnego potencjału człowieka. Globalne sieci komunikacji
oferują ludzkości „[...] wiele możliwości. Mogą być wykorzystane w różnych
celach. Internet stał się podobny do średniowiecznego jarmarku. Z tym, że trwa
permanentnie. Pełni funkcje gospodarcze, polityczne, kulturowe, religijne i wiele
innych. I toczy się na nim walka o dominację [...]. Rzecz jednak nie w dominacji jednych treści czy podmiotów nad innymi, ale we wprowadzeniu regulacji
zapewniających uprawnienia każdemu do sprawiedliwego udziału w nim”2.
W wielu miejscach naszej planety wolność, równość czy sprawiedliwość w dostępie oraz partycypowaniu w globalnym obiegu komunikacyjnym jest jednak
jeszcze sprawą przyszłości. Tak samo, jak i rozwiązanie wielu innych problemów, związanych z urzeczywistnieniem wszelkich wartości gry społecznej,
Dr Monika Torczyńska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, mi-mi-7@o2.pl
T. Buksiński, Społeczeństwo informatyczne i komunikacyjne, [w:] Z. Blok (red.), Społeczne
problemy globalizacji, Wydawnictwo UAM, Poznań 2001, s. 43.
1
2

politycznej czy gospodarczej, nie tylko w wirtualnym świecie, lecz również
w obrębie tradycyjnych relacji społecznych.
Dziś nikt już nie kwestionuje faktu, iż postępująca globalizacja – obok
niewątpliwych dobrodziejstw – przynosi ze sobą również ogromne wyzwania, na
które trzeba odpowiedzieć w najbliższym czasie. W ostatnich dziesięcioleciach
globalne dylematy „[...] ludzkości ujawniły się [...] w związku z kwestią dotyczącą przyszłości człowieka i strategią rozwoju jego życia społecznego”3. Niekiedy idzie nawet o życie w sensie biologicznym. Stąd w wielu regionach świata
zauważa się, przede wszystkim, wyzwania bezpośrednio łączące się z zachowaniem i obroną fizycznej egzystencji – niepewnych swego przetrwania – wspólnot.
W pierwszym rzędzie akcentuje się tutaj m. in. zagrożenia związane z zapewnieniem światowej populacji minimalnych zasobów wody i żywności, pokonaniem,
osiągających rozmiary epidemii, chorób, rozwiązaniem problemów surowcowych
i energetycznych, opanowaniem kryzysu gospodarczego, odwróceniem skutków
katastrof ekologicznych, wygaszeniem konfliktów i wojen, zatrzymaniem fali
migrantów wojennych i zarobkowych etc. S. Jedynak, wskazując najistotniejsze
problemy globalne, wymienia przede wszystkim:
 degradację środowiska naturalnego,
 niedożywienie i głód w kontekście przyrostu demograficznego,
 eksploatację surowców naturalnych oraz źródeł energii,
 zróżnicowanie gospodarcze świata,
 zagrożenie pokojowego współistnienia (indywidualnych i zbiorowych)
podmiotów 4.
Biorąc pod uwagę wyżej przytoczone spectrum zagrożeń o planetarnej skali,
rację należy przyznać tym badaczom, którzy w swoich analizach uwypuklają
pewne niepokojące rysy, coraz wyraźniej pojawiające się na całościowym obrazie globalnej społeczności ludzkiej. A. Dura słusznie dowodzi, iż współcześnie
„…mówimy [...] o społeczeństwie globalnym, które zawiodło [...] jakąś część
nadziei [...]. Składają się na to następujące czynniki:
- Po pierwsze, kryzys współczesnego państwa. Nacisk wielkich korporacji
i banków, które funkcjonują ponad granicami i nie liczą się z interesem państwa,
a od wewnątrz państwa osłabiają etnonacjonalizmy, regionalizmy [...];
- Po drugie, żyjemy w świecie wielokulturowym. To nie jest odkrycie, lecz
nigdy dotąd nie było tak powszechnej świadomości (telewizja, telefon, Internet)”5 różnic kulturowych, które stają się fundamentem dla umacniania i rozwoju tożsamości kulturowej wspólnot – dotychczas peryferyjnych w skali planetarnej – zamieszkujących kontynenty Afryki czy Azji.
Globalne społeczeństwo nie jest spójną całością, przeciwnie – pozostaje de
facto heterogenicznym tworem obarczonym wieloma problemami. Jest oczywisS. Jedynak, Problemy globalne i przyszłość człowieka, [w:] L. Gawor, K. Kosior (red.), Etyka
XX wieku, t. 2, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 11.
4 Ibidem, s. 13-18.
5 A. Dura, Zagadnienia globalizacji a etyka prostomyślności: zarys problemu, „Folia Philosophica”
2003, nr 21, s. 99.
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tym, iż skuteczna recepta na eliminację lub choćby skuteczną kontrolę wszelkich
zjawisk, a przede wszystkim zaś – negatywnych skutków globalizacji, wciąż nie
leży w zasięgu ludzkości. Nie zwalnia to nas jednak od stałego wysiłku na rzecz
poszukiwania ewentualnych rozwiązań, dylematów i wyzwań, jakie rodzą się
w globalnych realiach naszej egzystencji. Należy jednak w tym miejscu stanowczo podkreślić, iż odnalezienie metod i dróg przezwyciężenia owych globalnych
problemów współczesnego człowieka nie sprowadza się wyłącznie – co może
kojarzyć się w pierwszej kolejności – do prostego sfinansowania potrzeb biednych przez bogatych. Pieniądze nie są bowiem cudownym panaceum na wszelkie
zło naszej planety, czego dowodzą liczni specjaliści wyrażający „… przekonanie,
że faktyczną przeszkodą rozwojową jest przede wszystkim porządek społeczny
i instytucjonalny, nie zaś przeszkody natury materialnej”6. Jak wszyscy wiemy,
największe nawet nakłady finansowe pozostają zmarnotrawione, o ile nie będą
zarządzane i wydawane w korespondencji z pewnym kanonem wartości pozamaterialnych. Widać to wyraźnie choćby w przypadku współczesnego kryzysu
migracyjnego, który pokazał, iż bez rzeczywistej solidarności oraz integracji
międzyludzkiej, żaden program pomocowy w ostatecznym rozrachunku nie przyniesie pomyślnych rezultatów. Pieniądze pozwalają bowiem wznosić obozy dla
uchodźców i emigranckie getta, ale nie rozwiązują wyzwań związanych z rzeczywistą asymilacją, akceptacją i wzajemnym szacunkiem miejscowych i obcych
wspólnot. Podobne przykłady można mnożyć w zasadzie w nieskończoność.
W tym kontekście należy przypomnieć również o:
 akumulacji kapitału w rękach nielicznych przedstawicieli bogatej północy kosztem południowej części świata,
 rabunkowym korzystaniu przez globalne koncerny z dobrodziejstw natury w słabszych politycznie czy ekonomicznie krajach,
 marnowaniu żywności w rozwiniętych społeczeństwach Zachodu etc.
Globalna społeczność potrzebuje zatem nie tylko wspólnych rozwiązań
o charakterze gospodarczym czy politycznym, lecz również pewnego fundamentu o charakterze normatywnym. Są to wyzwania wpisujące się w sferę wskazań
i postulatów globalnej etyki, bowiem w wielu koncepcjach „… na plan pierwszy
rozważanych zagadnień globalnych wysuwają się wynikające z nich problemy
[...] humanistyczne. Formułuje się więc pogląd o granicach wzrostu związanych
z brakami w wykształceniu międzynarodowej kultury współżycia i poczucia solidarności ludzkiej. Wskazuje się [...], że trzeba wprowadzić humanizm jako
normę postępowania w społecznościach międzynarodowych i solidarność jako
mechanizm stosunków”7 międzyludzkich w obrębie globalnej współegzystencji
zarówno jednostek, jak i tworzonych przez nich zrzeszeń i wspólnot.
Globalne konteksty etyki
Etyczne analizy i postulaty wobec rozlicznych wyzwań dzisiejszego świata
nie mogą, rzecz jasna, pomijać zjawisk i procesów globalizacji. Wszakże kształ6
7

S. Jedynak, op. cit., s. 12.
Ibidem, s. 12.

135

tują one współczesną kondycję człowieka w coraz bardziej skomplikowanym
otoczeniu społecznym. Bez większych wątpliwości można postawić tezę, iż
w aktualnych realiach problematyka globalna w refleksji naukowej wysuwa się
na jedno z czołowych miejsc. „W problematyce tej nierozerwalnie przeplatają się
elementy opisowe z elementami wartościującymi, wiedza i moralność [...]. Rzuca
się wszakże w oczy, że analizy dotyczące stanu faktycznego są bardzo intensywne, rozległe, pod niejednym względem wyczerpujące, przemyślenia etyczne
natomiast, aczkolwiek zazwyczaj należycie doceniane, w gruncie rzeczy mieszczą się na marginesach”8. A zasługują one przecież – ze względu na ich znaczenie dla codziennych wyborów i działań człowieka w globalnych realiach – na
rolę pierwszoplanową.
Nie da się zignorować faktu, iż w globalnej skali sfera „mieć” częstokroć
góruje nad sferą „być”. Wspomniana już wcześniej planetarna ekspansja sieci komunikacyjnych, światowy przepływ ludzi i towarów, akceleracja wynalazczości,
globalny rozwój przemysłu i technologii, odzwierciedlają nie notowany w dziejach ludzkości poziom zasobów wiedzy i doświadczenia, umożliwiających realizację owego (różnie pojmowanego) „mieć”. Wiedza ta potrzebuje jednak wsparcia ze strony etyki. Globalny postęp cywilizacyjny generuje – jak wiemy – liczne
dylematy i wyzwania związane choćby z osiągnięciami genetyki czy transplantologii. Oczywistością jest, iż techniczne możliwości dokonania danego zabiegu
medycznego nie oznaczają jego automatycznej akceptowalności na gruncie etyki.
Możliwość wynajęcia przez zamożną parę Amerykanów ubogiej hinduskiej kobiety w charakterze surogatki nie powoduje, iż ustępują wątpliwości etyczne,
jakimi obarczony jest ten czyn. Techniczne i prawne procedury „wynajęcia brzucha” wymagają nie tylko zasobnego portfela, ale również (a może przede wszystkim) konfrontacji z określonym kanonem etycznym. To tylko wybrany przykład
z całego spectrum dylematów i wątpliwości charakterystycznych dla egzystencji
człowieka w warunkach globalnego postępu. Tego rodzaju problemy kierować
muszą naszą uwagę w stronę etyki globalnej.
Etyka globalna stanowi próbę swoistej odpowiedzi na wyzwania globalnej
doby, tzn. czasów, w których coraz więcej problemów nabiera „… charakteru
globalnego [...]. Właśnie w związku z nimi rodzą się określone pytania i zapotrzebowania etyczne; etyka globalna staje się [...] koniecznością. Dalszy postęp
techniki, która przekształciła nasz świat w świat globalny, nie może nadal być
żywiołowy [...] Postęp cywilizacyjny musi odbywać się obecnie i w przyszłości
pod kontrolą odpowiednich wartości i norm zdolnych do zapewnienia ludzkości
przetrwania i godnego życia”9 jednostek oraz całych społeczności.
Globalne aspekty etyki odzwierciedlają złożoność współczesnej egzystencji człowieka jako istoty biologicznej, społecznej i kulturowej zarazem. Bycie
wiodącym gatunkiem planety oznacza jednocześnie bycie odpowiedzialnym za
jej losy. Tej odpowiedzialności uczymy się powoli i z pewnym trudem. W tej
perspektywie znaczenie i rola etyki globalnej wydaje się nie do przecenienia.
8
9

M. Fritzhand, Etyka: pisma wybrane, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990, s. 543.
Ibidem, s. 543.

136

Etyka globalna obejmuje bowiem „… całe bogactwo ludzkiej działalności
i problemów, przed którymi stanął człowiek końca XX i początku XXI wieku.
[...] świat >>skurczył się<<. Nie da się dzisiaj rozwiązywać, nawet w skali
jednego kraju, takich problemów jak zanieczyszczenie środowiska, bezrobocie,
przyrost naturalny, niebezpieczeństwo wybuchu wojny światowej itp.”10. Szczegółowe odniesienie się do każdego z wyżej wymienionych globalnych niebezpieczeństw znacznie wykraczałoby poza temat naszych rozważań, z tego powodu
skupimy się tylko na jednej, przykładowo wskazanej kategorii globalnych wyzwań, do których odnosi się etyka.
W obrębie etyki globalnej szczególne miejsce zajmują rozważania na
temat zagrożeń naszego biotopu. Wiele postulatów etyki globalnej sformułowanych zostało w nawiązaniu do postępującej degradacji naturalnego dziedzictwa
człowieka. Ekspansja przemysłu i wielkotowarowej produkcji rolnej powoduje –
jak wiadomo – coraz trudniejsze do zniwelowania (i globalne w swym zasięgu)
szkody w środowisku przyrodniczym. Problemy i wyzwania związane z tą kwestią analizowane są na gruncie etyki ekologicznej.
Człowiek, jako istota będąca jednocześnie bytem o charakterze biologicznym oraz społeczno-kulturowym, potrzebuje egzystencjalnego balansu pomiędzy
naturą a kulturą. Dzisiaj ewidentnie nie udaje się go utrzymać. Stąd zwolennicy
globalnej etyki akcentują konieczność międzynarodowego dialogu w „sprawie
przyrody”, która przegrywa walkę z rozwijającą się na całym globie cywilizacją
i techniką. Skutkiem tego jest m. in. bezpowrotne znikanie z powierzchni naszej
planety kolejnych gatunków flory i fauny. Straty tego rodzaju uruchomiły swoisty dzwonek alarmowy w świadomości ekologicznej współczesnych wspólnot.
„Do ogółu ludzkości przeniknęły takie pojęcia jak: kryzys ekologiczny, katastrofa
ekologiczna czy obciążenie środowiska. Przy pomocy tych pojęć zaczęto określać skutki działalności człowieka przyrodzie. Okazało się, że istnieje obecnie globalny kryzys ekologiczny, związany głównie ze sprzecznością między celami
ekonomicznymi społeczeństwa, które zabiega o szybkie i możliwie największe
korzyści, a ujawniającymi się coraz bardziej ograniczeniami ekologicznymi” 11
naszych zasobów środowiskowych.
Zasadnicze wskazania etyki globalnej dotyczą m. in. konieczności zbudowania światowego consensusu w zakresie zarządzania oraz eksploatacji dóbr
i walorów naturalnych. Najczęściej nie są one – jak wiadomo – bogactwem niewyczerpywanym i łatwym do pozyskiwania. Ich wydobywanie, transport oraz
wykorzystywanie wiąże się z różnorakimi konsekwencjami dla człowieka i środowiska. Ekologiczne kataklizmy, będące skutkiem nieodpowiedzialnej aktywności ludzkiej, skażenie bądź degradacja wielu obszarów wodnych czy lądowych
to problem występujący w każdym zakątku globu. Zatem, właśnie w skali globalnej (a nie jak do tej pory – lokalnej i regionalnej) niezbędne są ustalenia, strategie
oraz działania zapobiegające i ratujące światową społeczność przed ewentualnymi
R. Moń, Etyka globalna, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2001, nr 14, s. 183.
E. Kośmicki, Powstanie i główne problemy etyki ekologicznej, [w:] L. Gawor, K. Kosior, Etyka
XX wieku, t. 1, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 209.
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kryzysami ekologicznymi, związanymi np. z awarią elektrowni jądrowej czy jednostki transportującej ropę naftową. Konieczność wypracowania odpowiednich
porozumień o charakterze globalnym jest pochodną akceptacji zasadniczych
twierdzeń i postulatów etyki ekologicznej. Zdaniem E. Kośmickiego „… podstawowymi założeniami tej etyki są: uznanie ograniczoności zasobów naszej planety,
traktowanie człowieka jako integralnej części świata przyrodniczego [...], pragnienie przekazania w nieuszkodzonym stanie środowiska następnemu pokoleniu
[...], minimalizacja zakłóceń”12 generowanych przez istoty ludzkie w obrębie
przyrody. Katalog ten dobrze wpisuje się w dyskusję na temat powinności człowieka względem przyszłych pokoleń. Dorobek ludzkości, który ma być przekazany kolejnym generacjom, najczęściej kojarzony jest z rozkwitem cywilizacyjnych (a przede wszystkim – technicznych) osiągnięć gatunku ludzkiego. Rozwój
cywilizacji, wzrost poziomu życia, powiększanie puli dóbr materialnych potencjalnie dostępnych jednostkom, powszechnie traktowane są jako swoisty obowiązek wobec naszych następców i spadkobierców. Koszty takiej postawy, szczególnie te ponoszone przez środowisko naturalne, nierzadko nie są brane pod uwagę.
Stąd w ramach etyki globalnej podkreśla się, iż „… przed ludzkością pojawia się
moralny obowiązek nowego typu: nie zapomnieć o przyrodzie, o środowisku życia
człowieka. Głównie rzecz dotyczy tego, aby zwrócić uwagę na kwestię ochrony
przyrody i to nie w aspekcie regionalnym, lecz globalnym [...] Na razie jeszcze
dla wielu kwestia ochrony środowiska naturalnego człowieka jest ujmowana deklaratywnie i poświęca się ją bez skrupułów ekonomice”13. Świadomość ekologiczna ustępuje tu świadomości ekonomicznej, zaś zysk finansowy jest najistotniejszym bodźcem do podejmowania danej aktywności społecznej. W takich realiach
budowanie społecznej wrażliwości ekologicznej stanowi niewątpliwie trudne
i długotrwałe zadanie. Mniejsza lub większa świadomość globalnych wyzwań
w dziedzinie ochrony środowiska nie przekłada się bowiem automatycznie na
zmianę rzeczywistych – mniej bądź bardziej proekologicznych – postaw względem naszego otoczenia naturalnego. Należy mieć również na uwadze, iż „…
świadomość zagrożeń przyrody najczęściej nie wywołuje żadnych bezpośrednich
zmian zachowania ludzi, gdy osobiste korzyści są znacznie większe w przypadku
kontynuowania dotychczasowego stanu rzeczy”14. W takich sytuacjach często
niezbędna jest swoista presja wynikająca z odpowiednich regulacji prawnych.
Stąd od globalnej etyki warto zwrócić się w kierunku globalnego prawa.
W stronę globalnego prawa
Społeczność międzynarodowa, tworząc globalną sieć współpracy i wzajemnych powiązań, potrzebuje określonego instrumentarium zasad i norm, umożliwiających jej odpowiednią integrację oraz (mniej lub bardziej) efektywne funkcjonowanie. Ważnym komponentem owej globalnej podstawy normatywnej jest
niewątpliwie – obok globalnej etyki – globalne prawo. Globalne uregulowania
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Ibidem, s. 213.
S. Jedynak, op. cit., s. 19.
14 E. Kośmicki, op. cit., s. 208.
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prawne (wraz ze wskazaniami globalnej etyki) tworzą bowiem niezbędną ramę
umożliwiającą realizację – nierzadko bardzo trudnych do pogodzenia – celów
i interesów15.
Analizując zjawisko globalizacji prawa należy zauważyć, iż w literaturze
przedmiotu zazwyczaj traktuje się je jako całościowo ujmowany proces, którego
wynikiem jest „… wzrost liczby konstrukcji, standardów i doktryn prawnych
obejmujących zakresem swego obowiązywania liczne systemy prawne na całym
świecie”16. Projekty te mają m. in. pomagać w rozwiązywaniu globalnych zagrożeń, których indywidualnie działające państwa nie byłyby w stanie zneutralizować wyłącznie własnymi siłami. Nasza planeta stała się od pewnego czasu
wspólną areną zjawisk i procesów zdecydowanie przekraczających granice państw
czy kontynentów (czego dowodem jest choćby aktualny exodus migracyjny ludności opuszczającej tereny Afryki i Azji w celu osiedlenia się w Europie czy
Ameryce Północnej). Nie ulega wątpliwości, że „… tworzenie wspólnych zasad
działania jest konieczne, ponieważ państwa narodowe nie potrafią samodzielnie
sprostać nowym wyzwaniom, np. terroryzmowi, liberalizacji handlu, integracji
ekonomicznej, chorobom zakaźnym i ogólnoświatowym problemom ochrony środowiska związanym między innymi ze zmianami klimatycznymi” 17. Próbując
zatem wypracować skuteczne rozwiązania globalnych problemów, na forum międzynarodowym powstają różnorodne regulacje prawne, stanowiące reakcję wspólnoty ludzkiej wobec światowych wyzwań i zagrożeń. Z uwagi na przyjęty temat
oraz ograniczenia objętościowe naszych rozważań, nie możemy w tym miejscu
podjąć rozległych i szczegółowych analiz poszczególnych unormowań o zasięgu
globalnym. Zatem, poniżej poruszymy wybrane tylko kwestie prawa globalnego.
Nawiązując do problemu degradacji środowiska naturalnego, jako jednego
z najpoważniejszych wyzwań o charakterze globalnym, warto wskazać kilka przykładów międzynarodowych porozumień o charakterze politycznym i prawnym,
dotyczących zagadnień ochrony przyrody. Już od czasu przyjęcia deklaracji sztokholmskiej (1972 r.) przyjmuje się, iż człowiekowi, obok podstawowych praw takich jak prawo do wolności i równości, przysługuje także prawo do odpowiednich
warunków życia w środowisku o jakości pozwalającej mu egzystować w godności i dobrobycie. Postanowienia tej deklaracji ukazują pewien kierunek, zgodnie
z którym współcześnie kształtuje się globalne uregulowania odnoszące się do
ochrony naszego naturalnego środowiska. Problemy ochrony środowiska w prawie międzynarodowym próbuje się dzisiaj rozwiązywać poprzez odwołanie do
pewnego fundamentu ludzkości, jakim są prawa człowieka18. Znajduje to swoje
odzwierciedlenie w różnorodnych dokumentach i działaniach międzynarodowych
M. Torczyńska, O globalizacji prawa (z perspektywy antropologicznej), [w:] J. Zimny (red.),
Praworządność w dobie XXI wieku, Wydawnictwo KUL, Stalowa Wola 2016, s. 59.
16 A. Kojder, Z. Cywiński (red.), Socjologia prawa. Główne problemy i postacie, Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 106.
17 G. Krawiec, Europejskie prawo administracyjne, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer,
Kraków 2009, s. 27.
18 J. Ciechanowicz-McLean, Prawo i polityka ochrony środowiska, Oficyna Wolters Kluwer,
Warszawa 2009, s. 39.
15

139

gremiów wyposażonych w określone kompetencje w zakresie obrony coraz bardziej zdewastowanej przyrody. „W zbiorze proponowanych zasad prawnych, dotyczących ochrony środowiska i trwałego rozwoju, przyjętego przez ekspertów
prawa międzynarodowego światowej Komisji Środowiska i Rozwoju z 1987 r.
czytamy [...], że każda istota ludzka ma prawo do środowiska zapewniającego
zdrowie i dobrobyt”19. Praktyczna realizacja tego uprawnienia wymaga odpowiednich regulacji i nakładów. Tytułem egzemplifikacji warto wymienić kilka
z nich:
 w efekcie konferencji określanej mianem Szczytu Ziemi, która odbyła
się w 1992 r. w Rio de Janeiro, powstała Komisja Zrównoważonego Rozwoju,
dzięki której realizowany jest m. in. Globalny Program Działań w zakresie zrównoważonego rozwoju naszej planety, którego najważniejsze punkty dotyczą m. in.
ochrony globalnych zasobów natury, w tym atmosfery, gruntów, wód śródlądowych i oceanów, a także odpowiedniego gospodarowania odpadami stałymi
i ściekami oraz odpadami radioaktywnymi;
 od tego czasu funkcjonuje również „Globalny Fundusz Środowiskowy
(Global Environment Facility) jako program [...] mający na celu wyłącznie
rozwiązywanie problemów środowiskowych o wymiarze globalnym. W centrum
uwagi GEF znajduje się klimat, zanik różnorodności biologicznej, zanieczyszczenie wód transgranicznych, zmniejszenie warstwy ozonowej, ochrona gruntów
zdegradowanych i inne globalne problemy środowiskowe”20, do zadań którego
należy praca na rzecz kształtowania odpowiedniej polityki klimatycznej oraz opracowywanie raportów w sprawie zachodzących na naszym globie zmian klimatycznych;
 należy również wspomnieć o innym istotnym dokumencie prawa międzynarodowego, jakim jest Konwencja z Aarhus w sprawie społecznego dostępu do informacji, podejmowania decyzji i sądownictwa w ochronie środowiska
(1998 r.), której postanowienia mają przyczyniać się do „… ochrony prawa każdej osoby z obecnego oraz przyszłych pokoleń do życia w środowisku odpowiednim dla jej zdrowia i pomyślności [...]. W artykule 9 konwencji zagwarantowano
realizację prawa do środowiska, dając możliwość występowania do sądu z roszczeniami w interesie publicznym, np. występowania do sądu z roszczeniami
przeciwko zakładowi niestosującemu się do krajowych przepisów ochrony środowiska”21, w zapisach której zawarto również wymóg stworzenia przez państwa,
w których ma ona obowiązywać, możliwości udziału społeczeństwa w opracowaniu polityk dotyczących środowiska.
W kontekście wyzwań łączących się z postępującym procesem globalizacji, w literaturze wymienia się, obok prawa ochrony środowiska, także prawo
administracyjne. Rozwój rozmaitych relacji i stosunków ponadnarodowych, powoływanie wielu organizacji i instytucji o zasięgu międzynarodowym czy wreszcie
kształtowanie struktur globalnego społeczeństwa, pociąga za sobą konieczność
19
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wypracowania odpowiednich rozwiązań o charakterze prawno-administracyjnym. Tworzone jest zatem globalne prawo administracyjne, które ma być zbiorem „… ogólnych zasad postępowania, dotyczących nie tylko stosowania prawa
(wydawania decyzji), ale również jego tworzenia”22. Powstanie i rozwój społeczeństwa globalnego, nadal będącego tworem in statu nascendi, wymaga wypracowania szerokiego zestawu prawno-administracyjnych instrumentów, obdarzonych mocą regulatywną względem całej wspólnoty ludzkiej. Bez tego rodzaju
narzędzi trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie na ponadpaństwowym forum
jakiejkolwiek organizacji czy instytucji działającej w ponadlokalnej skali. Sprawna
administracja, a przede wszystkim – odpowiednie rozwiązania, w które jest ona
wyposażona, w wielu sytuacjach, przesądza o jakości międzynarodowej współpracy. Z tego powodu w specjalistycznych opracowaniach i analizach uwypukla
się istotne zadania, rolę oraz znaczenie rozwoju globalnego prawa administracyjnego. „Globalne prawo administracyjne to mechanizmy, zasady, praktyka, a także
umowy zawierane w sprawach społecznych, które mają wpływ na odpowiedzialność międzynarodowych instytucji administracyjnych, w szczególności poprzez
zapewnienie, że jednostki te działają zgodnie z zasadami przejrzystości, współuczestnictwa, racjonalności oraz legalności”23 działań i rozstrzygnięć, do których
zostały powołane.
Równie ważne funkcje i doniosłe znacznie przypisuje się globalnym uregulowaniom w zakresie prawa pracy, która to w dobie światowego rozwoju rynku gospodarczego oraz mobilności ludzkiej, wymaga spójnych unormowań
dotyczących np. świadczenia pracy przez młodocianych czy też minimalnej wysokości wynagrodzenia, wypłacanego pracownikom w różnych częściach świata.
Globalne prawo pracy zapobiegać ma dyskryminacjom oraz nierównym standardom w zakresie warunków pracy oraz ochrony jednostek zatrudnionych w ramach globalnego rynku ekonomicznego.
Zakończenie
Śledząc różnorodne wypowiedzi badaczy reprezentujących wiele dziedzin
i stanowisk, wyraźnie widać, iż procesy globalizacji wzbudzają w świecie nauki
coraz bardziej ambiwalentne oceny i postawy. Pozytywne aspekty globalizacji
konfrontowane są w wielu miejscach z jej aspektami o charakterze negatywnym,
czego efektem jest brak ostatecznego consensusu „w sprawie globalizacji”. „Teoretycy zarówno cywilizacji, jak i kultury podkreślają, iż fenomen globalizacji
tyleż jednoczy świat, co jest przyczyną pogłębiania podziałów. Globalizacja [...]
urosła do rangi zasadniczego problemu ludzkości. Nasuwają się zasadnicze pytania: Co jest tego przyczyną i dlaczego globalizacja staje się zasadniczym wyzwaniem u progu trzeciego tysiąclecia?”24. Odpowiedzi na tego rodzaju zapytania
mogą być różne, tak jak i różne mogą być drogi i płaszczyzny ich poszukiwania.
W wyżej obranej ścieżce refleksji odwołano się do normatywnej sfery bytowania
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człowieka, aby przypomnieć lekceważoną dziś prawdę o tym, że globalny postęp
cywilizacyjno-techniczny w oderwaniu od rozwoju globalnej etyki oraz globalnego prawa w wielu sytuacjach niesie ze sobą więcej problemów i zagrożeń niż potencjalnych szans i korzyści dla ludzkości.
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Daniel KNAGA1
CEL I ZASADY WSTĘPNEGO ROZPOZNANIA
SKARGI KONSTYTUCYJNEJ
Wstępna kontrola skarg konstytucyjnych jest jednym z ważniejszych elementów działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego. W jej trakcie, Trybunał dokonuje oceny, czy zostały spełnione wszystkie przesłanki dopuszczalności skargi oraz czy nie zachodzi jej oczywista bezzasadność. We wszystkich
państwach, w których funkcjonuje środek ochrony zbliżony do trybunalskiej
acquis została wprowadzona odpowiednia procedura, mająca na celu selekcję
tego środka. Jej głównym zadaniem jest wyeliminowanie skarg nienadających się
do merytorycznego rozpatrzenia, a przez to zapobieżenie paraliżowi orzeczniczemu sądu konstytucyjnego2. Zwłaszcza, że na przestrzeni ostatnich lat obserwuje
się zwiększenie zainteresowania tym środkiem ochrony, co potwierdzają dane
statystyczne. W 1998 r. pierwszym pełnym roku funkcjonowania polskiej skargi
konstytucyjnej, wpłynęło 168 skarg. Z kolei 17 lat później, w 2015 r. przedstawiono łącznie 408 skarg3. Średnio co roku tylko ok. 18% z nich, kierowana jest
do postępowania merytorycznego4.
Etap wstępnego rozpoznania ma uchronić Trybunał przed napływem zbyt
dużej liczby skarg wniesionych bezzasadnie, zawierających braki formalne oraz
pochodzących od podmiotów nieuprawnionych do wniesienia tego środka ochrony. Pozwoli to z kolei na szybkie i wnikliwe rozpatrzenie skarg i wydanie stosownego orzeczenia5. Ponadto wstępne rozpoznanie zapobiega nadaniu biegu skardze
w sytuacji, gdy postępowanie wszczęte przed Trybunałem Konstytucyjnym podlegałoby umorzeniu z powodu zbędności lub niedopuszczalności wydania orzeczenia (art. 59 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed
TK6), a także gdy akt normatywny w zakwestionowanym zakresie utracił moc
mgr Daniel Knaga, Uniwersytet Łódzki, daniel.knaga@op.pl
Na przykład w Hiszpanii, zbyt duża liczba skarg (przede wszystkim na akty stosowania prawa)
wpływająca do tamtejszego sądu konstytucyjnego doprowadziła do kryzysu instytucjonalnego Trybunału zakończonego reformą w 2007 r., wprowadzającą nieostrą pojęciowo przesłankę szczególnej doniosłości konstytucyjnej (szerzej na ten temat J. Sułkowski, Przesłanka szczególnej doniosłości
konstytucyjnej jako warunek dopuszczalności skargi o ochronę praw – rozważania na temat reformy Trybunału Konstytucyjnego Hiszpanii, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 2, s. 59-76; M. KłopockaJasińska, Skarga konstytucyjna w Królestwie Hiszpanii, Warszawa 2010, s. 219-221; M. Kłopocka
Jasińska, Skarga konstytucyjna na akt stosowania prawa w polskim porządku prawnym – rzeczywista potrzeba, czy nierealna wizja, [w:] S. Biernat (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, technologicznych i społecznych,
Warszawa 2013, s. 151-152.
3 Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku, Warszawa 2016, s. 69.
4 Ibidem, s. 222.
5 M. Masternak-Kubiak, Procedura postępowania w sprawie skargi konstytucyjnej, [w:] J. Trzciński (red.), Skarga konstytucyjna, Warszawa 2000, s. 186.
6 Ustawa z dnia 19 grudnia 2016 roku o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, Dz. U., poz. 2072.
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obowiązującą przed wydaniem orzeczenia (art. 59 ust. 1 pkt 4 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK) i nie zachodzi konieczność, o której mowa
w art. 59 ust. 3 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK7.
Niemniej postępowanie skargowe jest narażone na dwa podstawowe problemy. Z jednej strony, zbyt długi okres rozpatrywania skarg, spowodowany przeciążeniem Trybunału, prowadzi do obniżenia ich praktycznej skuteczności. Z drugiej natomiast, zbyt powierzchowne i formalistyczne podejście do tego środka
ochrony, grozi obniżeniem jego rangi i efektywności8. Zadaniem ustawodawcy
jest uniknięcie tych dwóch niebezpieczeństw, poprzez przyjęcie stosownych rozwiązań, mających im przeciwdziałać.
Z punktu widzenia celu wstępnego rozpoznania skargi konstytucyjnej istotne
znaczenie mają zasady: subsydiarności, skargowości, dyspozycyjności (rozporządzalności), pisemności oraz dwuinstancyjności postępowania. Pierwsza z wymienionych zasad jest konsekwencją uprzedniego wyczerpania drogi prawnej i uzyskania w ten sposób orzeczenia, mającego walor ostateczności. Tylko wówczas
skarżący jest uprawniony do wniesienia skargi konstytucyjnej. W doktrynie przyjmuje się, że skarga na naruszenie praw i wolności gwarantowanych ustawą zasadniczą jest niesamoistnym, nadzwyczajnym środkiem prawnym, którego wykorzystanie wiąże się z uprzednią próbą usunięcia naruszenia praw podstawowych
w toku zwyczajnych procedur sądowych lub administracyjnych9. Zasada subsydiarności wymaga, aby skarżący podjął wszelkie dostępne mu w zwykłym toku
środki zmierzające do usunięcia orzeczenia naruszającego jego prawa. Dopiero
gdy zwykłe środki przysługujące mu na podstawie ustaw lub innych aktów prawnych pożądanej ochrony nie zapewniły, może skorzystać z tego szczególnego środka ochrony konstytucyjnych praw i wolności10. Takie rozumienie granic dopuszczalności skargi podyktowane jest tym, że z uwagi na pewność prawa, tylko
wyjątkowo mogą być wzruszone prawomocne i niezaskarżalne orzeczenia innych
sądów lub organów. W postępowaniu przed TK następuje to, gdy skarżący nie ma
możliwości wykorzystania innego środka, służącego temu celowi, orzeczenie
zostało wydane na podstawie niekonstytucyjnego aktu normatywnego, a jego uchylenie nastąpi w toku odpowiednich procedur właściwych dla danego postępowania.
Jak słusznie zauważa Artur Preisner, subsydiarność skargi konstytucyjnej
może „[...] sprzyjać przypisywaniu TK roli ”superinstancji” i przeprowadzeniu
dystynkcji między ”sprawowaniem sądu nad prawem „a sądem” nad działalnością judykacyjną organów orzeczniczych„, nie sprzyja zaś eksponowaniu tej funkcji skargi konstytucyjnej, która polega na ochronie konstytucyjnych praw człowieka i obywatela”11. Polski model skargi konstytucyjnej nie przewiduje skargi
7

Zob. np. postanowienie TK z 2 czerwca 2014 r., sygn. akt Ts 2/14, OTK ZU 2014, Nr 3B, poz. 244.
B. Banaszak, Skarga konstytucyjna i jej znaczenie w zakresie ochrony praw podstawowych, [w:]
L. Wiśniewski (red.), Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Warszawa 1997, s. 182.
9 Z. Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym, Warszawa
2003, s. 275-276.
10 Zob. postanowienie TK z 23 kwietnia 2009 r., sygn. akt Ts 133/06, OTK ZU 2009, Nr 2B,
poz. 80.
11 A. Preisner, Przesłanki ostateczności orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, [w:]
J. Trzciński (red), Skarga konstytucyjna, Warszawa 2000, s. 109.
8
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na akt stosowania prawa, wobec czego Trybunał nie jest sądem, który kontroluje
rozstrzygnięcia innych organów władzy publicznej. Jest natomiast sądem prawa,
dbającym o zgodność aktów normatywnych z Konstytucją12. Istota skargi konstytucyjnej sprowadza się do uruchomienia kontroli, mającej charakter konkretny
wtedy, gdy inne środki ochrony okażą się nieskuteczne. Na tym właśnie polega
jej subsydiarny charakter. Natomiast granica między kontrolą konstytucyjności norm
prawnych, a kontrolą działalności orzeczniczej sądów powszechnych i organów
administracji publicznej wydaje się być klarowna, co podkreśla dodatkowo brak
skutku kasacyjnego orzeczenia Trybunału o niezgodności z ustawą zasadniczą
kwestionowanych regulacji, w stosunku do rozstrzygnięcia opartego na niekonstytucyjnych unormowaniach.
Warto również podkreślić, że zasada subsydiarności nie może być spełniona, gdy uprawniony podmiot nie ma do swojej dyspozycji innych, poza skargą
konstytucyjną, środków służących ochronie jego praw lub wolności. Sytuacja
taka ma miejsce, gdy kwestionowany akt normatywny wywołuje skutki z mocy
prawa (ex lege). Wówczas wniesienie skargi konstytucyjnej jest niedopuszczalne
z uwagi na brak spełnienia wymogu uzyskania ostatecznego orzeczenia w wyniku wyczerpania drogi prawnej13. Należy mieć także na uwadze, że sprzeczne
z subsydiarną funkcją skargi byłoby dopuszczenie możliwości alternatywnego jej
wnoszenia lub w zastępstwie innego środka prawnego14.
Kolejna z zasad wstępnego rozpoznania skargi konstytucyjnej, zasada skargowości15, polega na tym, że „[...] postępowanie w określonej sprawie przed danym organem państwowym może być wszczęte wyłącznie na żądanie uprawnionego podmiotu. Wyklucza ona wszczynanie postępowania z urzędu, tj. z inicjatywy
własnej organu [...] Czynność inicjująca postępowanie wskazuje sprawę będącą
[jego] przedmiotem [...] wyznaczając tym samym granice aktywności organu
państwowego w danej procedurze. Zgodnie z zasadą skargowości zakazane jest
prowadzenie postępowania w innej sprawie niż ta, która została wskazana przez
podmiot wszczynający”16. Zasada skargowości jest jedną z kluczowych zasad
o znaczeniu ustrojowym, określającą zakres aktywności Trybunału Konstytucyjnego. Jej podstawa normatywna znajduje się w art. 56 ust. 1 ustawy o organizacji
i trybie postępowania przed TK. Zgodnie z tym przepisem „wszczęcie postępowania przed Trybunałem następuje na podstawie wniosku, pytania prawnego albo skargi konstytucyjnej uprawnionego podmiotu”. Oznacza to, że postępowanie
w sprawie skargi konstytucyjnej może być wszczęte jedynie z inicjatywy skarżącego.
Zasada skargowości ujmowana jest szeroko. Jeden z jej głównych aspektów został wyrażony w art. 67 ust. 1 ustawy o organizacji i trybie postępowania
12

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
Zob. postanowienia TK z 25 kwietnia 2007 r., sygn. akt Ts 81/06, OTK ZU 2007, Nr 2B, poz. 93,
z 21 lipca 2009 r., sygn. akt Ts 184/07, OTK ZU 2009, Nr 4B, poz. 238 oraz z 12 stycznia 2012 r.,
sygn. akt Ts 84/09, OTK ZU 2012, Nr 1B, poz. 23.
14 Z. Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo konstytucyjne w Polsce…, op. cit., s. 276.
15 Przez niektórych autorów zasada skargowości utożsamiana jest z zasadą dyspozycyjności (rozporządzalności). Zob. L. Jamróz, Skarga konstytucyjna. Wstępne rozpoznanie, Białystok 2011, s. 27.
16 K. Wojtyczek, Zasada skargowości w procedurze kontroli norm przed polskim Trybunałem
Konstytucyjnym, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 1, s. 25.
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przed TK, zgodnie, z którym „[...] Trybunał przy orzekaniu jest związany zakresem zaskarżenia wskazanym we wniosku, pytaniu prawnym albo skardze
konstytucyjnej”. Na gruncie wskazanego przepisu nie ma wątpliwości, że to sam
skarżący określa akt normatywny lub jego część, które są przedmiotem postępowania. Trybunał nie może ex officio rozszerzyć tak wskazanego przedmiotu
kontroli17. Przyjęcie odmiennej tezy prowadziłoby w istocie to wniosku, że Trybunał jest uprawniony do kontroli konstytucyjności z urzędu18. Powyższe rozważania można w zasadzie odnieść również do powołanych w skardze wzorców
kontroli. Trybunał nie może badać zgodności zakwestionowanych norm prawnych z przepisami Konstytucji, które nie zostały wskazane przez skarżącego. Jest
to niejako konsekwencją obowiązku określenia w petitum skargi, która konstytucyjna wolność lub prawo skarżącego, i w jaki sposób – zdaniem skarżącego –
zostały naruszone (art. 53 ust. 1 pkt 2 ustawy o organizacji i trybie postępowania
przed TK). Wyjątkowo Trybunał, stosując zasadę falsa demonstratio non nocet
dopuszcza możliwość badania niewskazanych przez wnioskodawcę, sąd lub skarżącego przedmiotu lub wzorca kontroli. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy
inicjator postępowania wskazał w uzasadnieniu treść normatywną, którą nie wyrażają przepisy określone w petitum. W szczególności, gdy do zrekonstruowania
tej treści trzeba wziąć pod uwagę niewskazany przez wnioskodawcę (skarżącego)
fragment tego samego aktu19.
Warto również podkreślić, że Trybunał dopuszcza kontrolę kompetencji
i trybu wydawania kwestionowanego aktu normatywnego, nawet w przypadku
braku ich zakwestionowania przez skarżącego20. Ponadto, powołuje w sentencji
wyroku przepisy wyrażające zasadę proporcjonalności (art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji), gdy za jej pomocą dokonuje ważenia wartości konstytucyjnych. Przy
czym nie ma znaczenia, czy zostały one wskazane w skardze21.
Mimo braku jednolitego stanowiska w orzecznictwie TK i doktrynie, należy opowiedzieć się za tezą, zgodnie z którą Trybunał nie jest związany zakresem
argumentacji określonej w uzasadnieniu skargi. Wskazuje ona przyczyny niekonstytucyjności kwestionowanego aktu normatywnego i nie do końca poprawna
argumentacja nie może powodować negatywnych konsekwencji dla skarżącego,
w szczególności, gdy Trybunał „z góry widzi”, iż w danej sprawie właściwym
jest wydanie wyroku o niezgodności przedmiotu skargi z ustawą zasadniczą. Niemniej, gdy argumenty przytoczone przez inicjatora postępowania skargowego są
oczywiście bezzasadne, Trybunał odmawia nadania skardze dalszego biegu (art. 61
ust. 4 pkt 3 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK)22.
17

Zob. postanowienie TK z 22 kwietnia 2009 r., sygn. akt Ts 109/07, OTK ZU 2009, Nr 2B,
poz. 102.
18 B. Naleziński, J. Królikowski, J. Sułkowski, Skarga konstytucyjna, [w:] M. Romańska (red.),
Pozainstancyjne środki ochrony prawnej, Warszawa 2012, s. 80.
19 Zob. wyroki TK z 16 czerwca 1999 r., sygn. akt P 4/98, OTK ZU 1999, Nr 5, poz. 98 oraz z 19
marca 2001 r., sygn. akt K 32/00, OTK ZU 2001, Nr 3, poz. 50.
20 B. Naleziński, J. Królikowski, J. Sułkowski, op. cit., s. 80.
21 Ibidem.
22 Zob. np. postanowienie TK Z 28 listopada 2013 r., sygn. akt Ts 183/11, OTK ZU 2013, Nr 6B,
poz. 555.
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Istotę następnej z zasad, zasady dyspozycyjności (rozporządzalności) stanowi możność rozporządzania swymi prawami przez strony i uczestników postępowania23. W postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym jednym z jej przejawów jest uprawnienie skarżącego do wycofania skargi, nie później jednak niż
do momentu rozpoczęcia rozprawy (art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK). W takim przypadku Trybunał zobligowany jest do
umorzenia postępowania. W praktyce najczęściej skarżący nie wycofują całych
skarg, lecz rezygnują z poszczególnych wzorców kontroli, bądź z kwestionowania konstytucyjności niektórych przepisów, czego następstwem jest umorzenie
postępowania w stosownej części24. Również w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wielokrotnie wyrażany był pogląd, że prawo do cofnięcia skargi
przed rozpoczęciem rozprawy mieści się w granicach swobodnego uznania skarżącego i jest odzwierciedleniem zasady dyspozycyjności, na której opiera się postępowanie skargowe25. Cofnięcie skargi konstytucyjnej przed rozpoczęciem rozprawy nie podlega zatem kontroli Trybunału i zawsze skutkuje umorzeniem
postępowania zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK. Natomiast po rozpoczęciu rozprawy dyspozycyjność skarżącego podlega już kontroli Trybunału Konstytucyjnego26. Wprowadzenie przez
ustawodawcę ograniczenia zasady rozporządzalności prawem cofnięcia skargi
znajduje swoje uzasadnienie w ochronie interesu publicznego, polegającego na
wyeliminowaniu z systemu prawa aktu niezgodnego z ustawą zasadniczą. Najczęstszymi powodami cofnięcia skargi, jest bezprzedmiotowość postępowania
spowodowana nastąpieniem określonego zdarzenia lub uwzględnieniem interesu
skarżącego na skutek wniesionej skargi kasacyjnej (kasacji) lub innego nadzwyczajnego środka ochrony prawnej27.
Kolejnym uprawnieniem skarżącego, które wynika z zasady dyspozycyjności jest prawo do zmiany granic zaskarżenia. Z racji tego, że możliwość ograniczenia przedmiotu lub wzorców kontroli mieści się w prawie do częściowego
cofnięcia skargi, należy w tym miejscu omówić jedynie uprawnienie do rozszerzenia granic zaskarżenia. Kwestionowanie kolejnych regulacji, jak i wskazywanie kolejnych wzorców kontroli jest ograniczone terminem do wniesienia
skargi konstytucyjnej i może nastąpić jedynie do czasu rozpoczęcia rozprawy,
nie później jednak niż 3 miesiące od doręczenia skarżącemu prawomocnego
J. Jodłowski, Z. Reisch, Postępowanie cywilne, Warszawa 1979, s. 141.
Zob. postanowienia TK z 23 stycznia 2014 r., sygn. akt Ts 296/13, OTK ZU 2014, Nr 1B, poz. 89,
z 2 września 2014 r., sygn. akt Ts 270/13, OTK ZU 2014, Nr 5B, poz. 449 oraz Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2014 r.,
Warszawa 2015, s. 43.
25 Zob. postanowienia TK z 4 marca 1999 r., sygn. akt SK 16/98, OTK ZU 1999, Nr 2, poz. 26,
z 8 marca 2000 r., sygn. akt K 32/98, OTK ZU 2000, Nr 2, poz. 64 oraz z 13 września 2000 r.,
sygn. akt K 24/99, OTK ZU 2000, Nr 6, poz. 192.
26 Z. Czeszejko-Sochacki (red.), Komentarz do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Warszawa
1999, s. 112. Praktyka orzecznicza Trybunału jest w tej kwestii niejednolita. Zdarzało się, że Trybunał uznawał, iż w wyniku cofnięcia skargi po rozpoczęciu rozprawy zmuszony jest umorzyć postępowanie na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy o TK (zob. np. wyrok TK z 25 lutego 2003 r., sygn.
akt SK 9/02, OTK ZU 2003, Nr 2A, poz. 14).
27 B. Naleziński, J. Królikowski, J. Sułkowski, op. cit., s. 84 oraz cytowane tam orzecznictwo TK.
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wyroku, ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia. Trybunał za
niedopuszczalne uznaje uzupełnienie skargi w terminie późniejszym niż określony w art. 77 ust. 1 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK28.
Następną konsekwencją zasady rozporządzalności, jest rozkład ciężaru dowodu jaki kształtuje się w procedurze kontroli norm przed Trybunałem Konstytucyjnym. Ciężar wykazania, że zaskarżony akt normatywny jest niezgodny z Konstytucją, spoczywa co do zasady na podmiocie, który inicjuje kontrolę. Zgodnie
z 53 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK, skarga
skierowana do Trybunału powinna zawierać zarówno sformułowanie zarzutu niezgodności z Konstytucją, jak i uzasadnienie postawionego zarzutu, z powołaniem
dowodów na jego poparcie. Oznacza to, że do oceny konstytucyjności kwestionowanych regulacji konieczne jest przedstawienie argumentów, które przemawiają za stwierdzeniem niezgodności zaskarżonych norm prawnych z normami
powołanymi jako podstawa kontroli. Jest to jeden z warunków dopuszczalności
skargi konstytucyjnej. Brak uzasadnienia zarzutów pociąga za sobą wezwanie
Trybunału do wskazania sposobu naruszenia wolności lub praw w ciągu 7 dni od
daty doręczenia pisma. Po bezskutecznym upływie tego terminu lub gdy uzasadnienie zarzutów skargi jest oczywiście bezzasadne, Trybunał odmawia nadania
skardze dalszego biegu29.
Tak skonstruowany rozkład ciężaru dowodu, jest konsekwencją domniemania konstytucyjności zaskarżonych przepisów. Dla wzruszenia tego domniemania,
nie wystarczy powołanie się na określone wzorce konstytucyjne i wskazanie ich
związku z kwestionowaną regulacją. Skarżący winien przedstawić argumenty przemawiające za niekonstytucyjnością określonych w petitum unormowań. Natomiast gdy argumenty te, zostaną przedstawione w uzasadnieniu skargi i nie będą
dotknięte przesłanką oczywistej bezzasadności, to przy spełnieniu pozostałych
wymogów, Trybunał skieruje sprawę do merytorycznego rozpoznania. Przedmiotem rozprawy jest zbadanie, czy skarżący bezspornie wykazał sprzeczność zachodzącą między kwestionowaną normą prawną, a przepisem ustawy zasadniczej.
Tylko wówczas, domniemanie przemawiające na rzecz zgodności rozstrzygnięć
normatywnych z Konstytucją zostanie obalone30.
W orzecznictwie TK zwrócono uwagę, że w pewnych sytuacjach rozkład
ciężaru dowodu i argumentacji powinien spoczywać na ustawodawcy. Dzieje się
tak, gdy są mu stawiane szczególne wymagania konstytucyjne związane z ograniczeniem określonej wolności lub odstąpieniem od przyjętych reguł poprawnej
legislacji31. Ustawodawca powinien wówczas wykazać, że ważenie wartości konstytucyjnych, wskazanych jako wzorce kontroli, za pomocą przepisów wyrażających zasadę proporcjonalności (art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji), przemawia za
koniecznością wprowadzenia kwestionowanych regulacji. Jak słusznie zauważa

28

Zob. np. wyrok TK z 3 lipca 2007 r., sygn. akt SK 1/06, OTK ZU 2007, Nr 7A, poz. 73.
Por. K. Wojtyczek, Ciężar dowodu i argumentacji w procedurze kontroli norm przez Trybunał
Konstytucyjny, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 1, s. 17.
30 Zob. wyroki TK z 9 października 2001 r., sygn. akt SK 8/00, OTK ZU 2001, Nr 7, poz. 211 oraz
z 9 listopada 2010 r., sygn. akt SK 10/08, OTK ZU 2010, Nr 9A, poz. 99.
31 Zob. wyrok TK z 3 listopada 1999 r., sygn. akt K 13/99, OTK ZU 1999, Nr 7, poz. 155.
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Krzysztof Wojtyczek „[...] warunkiem uznania zgodności ograniczeń praw jednostki z konstytucją jest wykazanie, że ustanowione ograniczenia służą realizacji
wartości konstytucyjnych, a ponadto wykazanie, iż wartości te uzasadniają poświęcenie innych wartości konstytucyjnych, znajdujących się u podstaw ograniczanego prawa”32. Skarżący mógłby wówczas przedstawić dowód przeciwny
oparty na tezie, że istnieją środki, które w sposób równie skuteczny, co środki zastosowane, pozwalają osiągnąć założony cel w sposób mniej uciążliwy dla skarżącego33.
Kolejną zasadą, na której opiera się wstępne rozpoznanie skargi konstytucyjnej, jest zasada pisemności. W polskim porządku prawnym nie stworzono definicji legalnej pojęcia pisemności, dlatego trudno zrekonstruować jego jednolite
cechy34. Niemniej w większym lub mniejszym stopniu występuje w każdej z procedur poprzedzających postępowanie przed TK. Zasada pisemności obejmuje
ogół czynności dokonywanych przez organ i stronę postępowania skargowego,
przede wszystkim na etapie wstępnego rozpoznania. W kolejnym stadium – na
rozprawie – realizowana jest zasada ustności. Tak więc skarga, dowody na poparcie niekonstytucyjności kwestionowanych regulacji, informacje przedstawione na żądanie Trybunału (np. czy skarżący wniósł inny nadzwyczajny środek
zaskarżenia), uzupełnienie braków formalnych, jak i wszystkie inne czynności
Trybunału na tym etapie, powinny być wyrażone w formie pisemnej. Warto zauważyć, że charakter wstępnego rozpoznania niejako przesądza o zasadzie pisemności rządzącej tym stadium postępowania skargowego. Wszakże realizowane
jest ono na posiedzeniu niejawnym, którego istota wyklucza wszelkie elementy
ustności.
Trybunał wielokrotnie podkreślał w swym orzecznictwie, że postępowanie
przed TK oparte jest na zasadzie jednoinstancyjności. Jedynie wyjątkowo w przypadku wstępnego rozpoznania wniosku podmiotów wskazanych w art. 191 ust. 1
pkt 3-5 Konstytucji i skargi konstytucyjnej możliwe jest wniesienie zażalenia na
postanowienie o odmowie nadania dalszego biegu tym środkom ochrony (art. 61
ust. 5 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK)35. Pozostałe przepisy
ustawy o TK nie dają podstaw do wniesienia odwołania od innych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego36. Dotyczy to w szczególności postępowania merytorycznego oraz kwestii wpadkowych, w tym postanowienia tymczasowego37. Dwuinstancyjność postępowania fazy wstępnego rozpoznania, jest wyjątkiem od zasady
ostateczności orzeczeń, wyrażonej w art. 190 ust. 1 Konstytucji. Należy jednak
mieć na względzie, że zasada ostateczności orzeczeń dotyczy merytorycznego
rozpoznania spraw określonych w art. 188 pkt 1-5 Konstytucji. Stadium to ma inK. Wojtyczek, Ciężar dowodu…, op. cit., s. 23.
Ibidem.
34 Por. M. Giaro, Cywilnoprawne pojęcie pisemności w społeczeństwie informacyjnym, „Państwo
i Prawo” 2009, nr 10, s. 34.
35 Zob. postanowienie TK z 24 października 2001 r., sygn. akt SK 28/01, OTK ZU 2002, Nr 1A,
poz. 8.
36 Por. postanowienie TK z 30 listopada 2006 r., sygn. akt SK 9/06, OTK ZU 2006, Nr 10A, poz. 166.
37 Zob. postanowienie TK z 24 października 2001 r., sygn. akt SK 28/01, OTK ZU 2002, Nr 1A,
poz. 8.
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ny charakter i przedmiot niż etap wstępnej kontroli kwestionowanych regulacji.
W fazie merytorycznego rozpoznania sprawy Trybunał bada czy powołane przez
skarżącego zarzuty są zasadne, czy bezzasadne. Natomiast wstępne rozpoznanie
służy ustaleniu czy skarga spełnia wszystkie konstytucyjne i ustawowe wymogi,
warunkujące jej dopuszczalność38.
W literaturze wyróżnia się również zasadę rzetelności postępowania jako
zasadę, która winna być „[...] gwarantem praworządności państwa i ochrony wszelkich praw i wolności jednostki”39. Podkreśla się, że nie została ona wprawdzie
wprost wyrażona w przepisach konstytucyjnych, ani ustawy o organizacji i trybie
postępowania przed TK, to jednak wynika z art. 2 i 45 ust. 1 Konstytucji i dotyczy wszystkich organów władzy publicznej, w szczególności postępowania, w którym rozstrzyga się o zgodności obowiązującego prawa z ustawą zasadniczą40.
Wydaje się, że rzetelność postępowania jest postulatem, na który składają się liczne zasady i prawa podmiotowe, mające normatywne umocowanie (takie jak: zasady sprawiedliwości proceduralnej, zakazu powtórnego sądzenia i karania za ten
sam czyn [ne bis in dem] [art. 2 Konstytucji], domniemania niewinności [art. 42
ust. 3 Konstytucji], równości praw stron w procesie, aktywnego udziału stron
w postępowania, praw do informacji prawnej, do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd [art. 45 ust. 1 Konstytucji], czy do zaskarżania orzeczeń
i decyzji wydanych w pierwszej instancji [art. 78 Konstytucji]). Dlatego też każda procedura, w tym postępowanie przed TK (z uwzględnieniem odmienności
wynikających z jego szczególnego charakteru), powinna odpowiadać standardom
rzetelnego postępowania z uwzględnieniem zasad i praw wynikających z tego
kanonu. Tylko wtedy państwo będzie zapewniało gwarancję ochrony praw i wolności jednostki oraz interesu publicznego.
Skarga konstytucyjna z jednej strony jest środkiem ochrony konstytucyjnych praw i wolności, z drugiej natomiast służy wyeliminowaniu z porządku
prawnego przepisów uznanych za niezgodne z ustawą zasadniczą. Zanim jednak
zostanie skierowana na rozprawę, w celu zbadania konstytucyjności kwestionowanego aktu normatywnego, Trybunał na etapie wstępnego rozpoznania sprawdza, czy zostały spełnione wszystkie wymogi dopuszczalności jej wniesienia.
Tylko takie ukształtowanie postępowania skargowego pozwoli wyeliminować
skargi nienadające się do merytorycznego rozpoznania, a przez to uniknąć niebezpieczeństwa kryzysu orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego. Wszakże
skarga konstytucyjna nie może być instrumentem korekcji zaniedbań popełnionych w postępowaniu poprzedzającym jej wniesienie. Zadanie to, pozwala spełnić odpowiednio skonstruowana struktura etapu wstępnego rozpoznania oparta
na zasadach: subsydiarności, skargowości, dyspozycyjności (rozporządzalności),
pisemności oraz dwuinstancyjności postępowania.
L. Jamróz, op. cit., s. 47-48.
Ł. Lasek, Prawo do rzetelnego procesu sądowego, s. 1, http://www.hfhrpol.waw.pl/precedens/
images/stories/rzetelny_proces.pdf, [dostęp: 7.02.2017].
40 P. Tuleja, Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie hierarchicznej kontroli
norm, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 5, s. 36.
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Dominika DRÓŻDŻ1
POJĘCIA AGRESJI W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM
PUBLICZNYM I ZBRODNI AGRESJI W MIĘDZYNARODOWYM
PRAWIE KARNYM FUNKCJONUJĄCE W ŚRODOWISKU
MIĘDZYNARODOWYM
Rys historyczny
W dzisiejszym świecie doszło do ukształtowania kilku pojęć, które określa
się mianem „zbrodnie międzynarodowe”. Zbrodnia agresji jest jedną z najpoważniejszych zbrodni międzynarodowych. Dla przybliżenia pojęć agresji i zbrodni
agresji trzeba by zastanowić się nad genezą obu tych terminów. Przed 1899 r.
państwa miały swobodę w wypowiadaniu i prowadzeniu wojen. Co do koncepcji
wszczynania i prowadzenia wojny dominowała koncepcja wojny sprawiedliwej.
W 1907 r. podpisano III Konwencję haską z 18.10.1907 r. (Dz. U. z 1927 r. Nr 21,
poz. 159), a w art. 1 tej konwencji stanowi się, iż „[...] kroki wojenne nie powinny
się rozpoczynać bez uprzedniego i niedwuznacznego zawiadomienia, które będzie
mieć formę bądź umotywowanego wypowiedzenia wojny, bądź formę ultimatum
z warunkowym wypowiedzeniem wojny”. Po I wojnie światowej społeczność międzynarodowa podejmowała starania w kierunku ograniczenia wszczynania i prowadzenia wojen.
Ogrom strat, jakie przyniosła ze sobą II wojna światowa, związany był w konsekwencji z koniecznością określenia zbrodni, jakie zostały w ich trakcie popełnione.
Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze określił je jako zbrodnię
ludobójstwa, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.
Ludobójstwo jest określane jako jakikolwiek czyn popełniany w zamiarze
zniszczenia, w całości lub części, grup narodowościowych, etnicznych, rasowych
lub religijnych, a mianowicie:
a) Zabójstwa członków grupy;
b) Spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub zdrowia psychicznego
członków grupy;
c) Umyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia obliczonych na
spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego;
d) Narzucanie działań mających na celu zapobieganie urodzeniom w obrębie
grupy;
e) Przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy2.
Dr Dominika Dróżdż, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, drd@toya.net.pl
Pojęciem zbrodni ludobójstwa zdefiniowanym w Statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego jest
zniszczenie grupy „w całości lub części grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej, takich jak:
a) zabójstwo członków grupy;
b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy;
c) rozmyślne stworzenie dla grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie jej całkowitego
lub częściowego zniszczenia fizycznego;
d) stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy;
e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy”.
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Artykuł III stanowi natomiast, że następujące czyny winny podlegać karze:
a) Ludobójstwo;
b) Spiskowanie w celu popełnienia ludobójstwa;
c) Bezpośrednie i publiczne podburzanie do popełnienia ludobójstwa;
d) Usiłowanie popełnienia ludobójstwa;
e) Współudział w ludobójstwie.
Zbrodnią przeciwko ludzkości w Statucie Międzynarodowego Trybunału
Wojskowego są: morderstwa, wytępianie, obracanie ludzi w niewolników, deportacja i inne nieludzkie czyny, których dopuszczono się przeciwko jakiejkolwiek
ludności cywilnej przed wojną lub podczas wojny, prześladowanie ze względów
politycznych, rasowych lub religijnych przy popełnianiu jakiejkolwiek zbrodni
wchodzącej w zakres kompetencji Trybunału lub w związku z nią, niezależnie
od tego, czy gwałciła ona czy nie prawo wewnętrzne państwa, gdzie ją popełniono.
Zbrodniami wojennymi są wymienione w art. 6 (b) Statutu Międzynarodowego Trybunału Wojskowego: pogwałcenie praw i zwyczajów wojennych. Takie
pogwałcenie będzie obejmowało, ale nie będzie ograniczone do morderstw, złego
obchodzenia się lub deportacji na roboty przymusowe albo w innym celu ludności cywilnej na okupowanym obszarze lub z tego obszaru, do mordowania lub
złego obchodzenia się z jeńcami wojennymi lub osobami na morzu; do zabijania
zakładników; do rabunku własności publicznej lub prywatnej; do bezmyślnego
burzenia osiedli, miast lub wsi albo do spustoszeń nie usprawiedliwionych koniecznością wojenną.
W 1945 r. na konferencji w San Francisco ogłoszono i podpisano Kartę
Narodów Zjednoczonych (Dz. U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90 ze zm.). Karta Narodów Zjednoczonych przewiduje w art. 51 samoobronę indywidualną i kolektywną,
którą można podjąć w przypadku ataku zbrojnego ze strony innego państwa. Karta Narodów Zjednoczonych stanowi o zbiorowych akcjach zapobiegawczych lub
represyjnych, wojnie obronnej bądź walkach zbrojnych narodów kolonialnych
o wyzwolenie spod panowania kolonialnego. Aktem prawnym dotyczącym tego
zagadnienia jest zbrodnia agresji zdefiniowana w Statucie Międzynarodowego
Trybunału Karnego.
Zgodnie z art. VI Statutu Międzynarodowego Trybunału Wojskowego (tzw.
Trybunału Norymberskiego, Dz. U. z 1947 r. Nr 63, poz. 367) zbrodnie przeciwko pokojowi to: planowanie, przygotowanie, rozpoczęcie lub prowadzenie wojny
napastniczej albo wojny będącej pogwałceniem traktatów, porozumień lub przyrzeczeń międzynarodowych, albo współudział w planie lub w zmowie, w celu
dokonania jednego z wyżej wymienionych czynów. Międzynarodowy Trybunał
Wojskowy w Norymberdze ograniczył swoją wypowiedź odnoszącą się do zbrodni
agresji do słów „najpoważniejsza międzynarodowa zbrodnia”, co oznaczało w zasadzie, że należą do niej wszystkie zbrodnie wojenne, jak stwierdził H. T. King3.
Zdaniem W. A. Schabasa, „czyny [zbrodni przeciwko pokojowi – dop. D.D.],
co do których były wątpliwości, gdzie zostały popełnione, osiągnęły szczyt
Por. H.T. King, Nuremberg and crimes against peace, „Case Western Reserve Journal of International Law” 2010, vol. 41:273, s. 276; D. Dróżdż, Od ograniczenia do zakazu użycia siły, Odpowiedzialność państwa i jednostek za użycie siły zbrojnej, Szczecin 2016, s. 19.
3
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w piramidzie zła”4. T. Cyprian i J. Sawicki pod pojęciem „wojna” rozumieli zło,
„którego konsekwencje odczuwają nie tylko wyłącznie państwa prowadzące
wojnę, lecz odczuwa je świat cały”5, stąd zbrodnia ta uważana jest za najcięższą na
świecie, a chronionym w niej dobrem pokój.
Agresja i zbrodnia agresji
Agresję zdefiniowano w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego z 14.12.1974 r.
(Nr 3314/XXIX). Zgodnie z tą definicją, agresją jest użyciem przez państwo siły
zbrojnej przeciwko suwerenności, integralności terytorialnej lub niepodległości
politycznej innego państwa albo w jakikolwiek inny sposób niezgodny z Kartą
Narodów Zjednoczonych. Agresję zdefiniowano w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego z 14.12.1974 r. (Nr 3314/XXIX). Zgodnie z tą definicją, agresją jest użycie
przez państwo siły zbrojnej przeciwko suwerenności, integralności terytorialnej
lub niepodległości politycznej innego państwa albo w jakikolwiek inny sposób
niezgodny z Kartą Narodów Zjednoczonych.
Do jurysdykcji przedmiotowej Międzynarodowego Trybunału Karnego
(dalej w skrócie MTK)6 należy w obecnym stanie prawnym, jak wspomniano
wyżej, zbrodnia agresji, jeżeli państwo ratyfikowała tę zbrodnię i posiada ją
w swoim ustawodawstwie. 30. państwem, które ratyfikowało zbrodnię agresji, by
uzyskać wymaganą liczbę ratyfikacji, była Palestyna. Zmiany w Statucie MTK
ratyfikowane zostały przez Lichtenstein, Samoę, Trynidad i Tobago, Luxemburg,
Estonię, Botswanę, Niemcy, Urugwaj. Do państw zaawansowanych w procesie
ratyfikacji należą: Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Chile, Kostaryka, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dominikana, Ekwador, Gruzja, Grecja, Włochy,
Lesotho, Malta, Holandia, Panama, Peru, Polska7, Portugalia, Rumunia, Senegal,
Słowenia, Hiszpania, Szwajcaria. Finlandia, Gwatemala, Japonia, Łotwa znajdują
się na początkowym stadium realizacji procesu ratyfikacyjnego8. Państwa – Strony
4

W.A. Schabas, Origins of the Criminalization of Aggression: How Crimes Against Peace Became
the „Supreme International Crime”, [w:] M. Politi, G. Nesi (red.), The International Criminal Court
and the Crime of Aggression, Ashgate 2004, s. 18.
5 T. Cyprian, J. Sawicki, Materiały Norymberskie, Spółdzielnia Wydawnicza „Książka” 1948, s. 157.
6 W czerwcu 1998 r. doszło do powołania Międzynarodowego Trybunału Karnego, który funkcjonuje
zgodnie ze Statutem Międzynarodowego Trybunału Karnego (Dz. U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90 ze zm.),
który został ratyfikowany przez Polskę w 2001 r. w trybie przewidzianym w art. 89 ust. 1 Konstytucji
RP. Preambuła i art. 1 SMTK stanowią, że MTK wykonuje jurysdykcję w stosunku do osób, które
dopuściły się najpoważniejszych zbrodni o charakterze międzynarodowym.
7 Poniżej przedstawione zostało porównanie rozwiązań przyjętych na potrzeby polskiego kodeksu
karnego oraz Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Z porównania zestawień form popełnienia zbrodni w art. 117 polskiego kodeksu karnego i w art. 8 bis Statutu MTK wynikałoby, że Polska była przygotowana do ratyfikacji projektu zbrodni agresji, choć z punktu widzenia wymagań potrzebnych do ratyfikacji tej zbrodni na potrzeby Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego najistotniejsze było uprzednie zamieszczenie zbliżonej zbrodni w polskim ustawodawstwie. Polska jest
w taki sposób przygotowana na potencjalne osądzenie sprawców takiej zbrodni, niezależnie od tego,
czy ratyfikowali tę zbrodnię na potrzeby Statutu MTK, podobnie jak inne państwa, które ratyfikowały
tę zbrodnię osądzaną w takiej sytuacji przez MTK a nie sądy krajowe.
8 Ostatnim państwem, które ratyfikowało zbrodnię agresji, by uzyskać wymaganą liczbę ratyfikacji,
była Palestyna. R. Clark, Chapter 30, The Crime of Aggression…, op. cit., s. 237-238. Opóźnienie jest
też związane z potrzebą implementacji do krajowych ustawodawstw zbrodni agresji. Chorwacja
i Słowenia włączyły do swoich ustawodawstw (kodeksów karnych) zbrodnię agresji wypracowaną
zgodnie z projektem przyjętym w Kampali. Jest to wykonalne dla większości państw na świecie do
2017 r. Zob. C. McDougall, The Crime of Aggression…, op. cit., s. 287-288.
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mają także zbrodnię agresji w swoim ustawodawstwie krajowym, co stanowi niezbędny warunek do przyjęcia i ratyfikacji zbrodni agresji.
Jak wspomniano, zbrodnia agresji została już ratyfikowana przez wystarczającą liczbę państw członkowskich (30 państw) Statutu Rzymskiego, by mogło
dojść do jej ratyfikacji. 30. państwem była Palestyna. Grono państw, które przystąpiło do ratyfikacji zbrodni agresji, powiększa się, jako że obecnie ratyfikowały
definicję zbrodni agresji Chile, Holandia i Argentyna (stan prawny na styczeń
2017 r.).
Należałoby dążyć do tego, by objąć jurysdykcją tego trybunału jak największą ilość państw. Odnieść to stwierdzenie należy do państw takich jak np. Syria,
które nie są jeszcze członkami tego Statutu, a sytuacja na ich terytorium wymagałaby interwencji i zewnętrznej pomocy. Przedmiotem zainteresowania członków
Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego w tym wypadku byłyby także inne
zbrodnie międzynarodowe objęte jurysdykcją tego trybunału, jak zbrodnia przeciwko ludzkości czy zbrodnie wojenne. Obecność pracowników tego trybunału
może np. świadczyć o konieczności sprawdzenia, czy zaszły przesłanki popełnienia
którejś z wymienionych wyżej zbrodni przez obywateli państw-stron Statutu MTK.
Wiele państw nie ratyfikowało jeszcze Statutu MTK, a sytuacja w tych
krajach jest niewystarczająco jasna. Sekretarz Stanów Zjednoczonych potępiła
naloty na miasto Aleppo na szpitale, co świadczy o uświadamianiu sobie przez
władze tego państwa trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Syria. Nie zmienia to
jednak na lepsze sytuacji osób zamieszkujących objętych wojną terytoria.
Sytuacja w Syrii wymaga zatem wyjaśnienia, gdyż interwencja rosyjska
nie doprowadziła do rozwiązania konfliktu między zwaśnionymi stronami. Stany
Zjednoczone, choć zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, nie podejmowały działań, gdy interwencję na terytorium Syrii podjęła Rosja, aktywnie, jak donoszą media. Sekretarz Stanów Zjednoczonych potępiła naloty na miasto Aleppo na szpitale,
co świadczy o uświadamianiu sobie przez władze tego państwa z powagi sytuacji, w jakiej znalazła się Syria. Nie zmienia to jednak na lepsze sytuacji osób zamieszkujących objętych wojną terytoria. Użycie broni chemicznej przeciwko
ludności cywilnej doprowadziło do reakcji ze strony Stanów Zjednoczonych,
czemu dala wyraz kolejna jednodniowa interwencja (czy też atak zbrojny) znów
ze strony Stanów Zjednoczonych, choć była ona jednostronna i nieuzgodniona
z Radą Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych.
Inaczej wyglądała sytuacja na Ukrainie, podczas interwencji Rosji na terytorium wschodniej części Ukrainy. W dorocznym raporcie prokurator MTK Fatou
Bensouda napisał, że „międzynarodowy zbrojny konflikt (rosyjsko-ukraiński) zaczął się nie później niż 26 lutego 2014 r., gdy rosyjskie wojska rozpoczęły interwencję na półwyspie”9. Trybunał zajął się tą sprawą na wniosek Ukrainy. Rosja
opuściła Międzynarodowy Trybunał Karny.
W przypadku podejrzenia popełnienia jednej ze zbrodni międzynarodowych, takich jak ludobójstwo, zbrodnia przeciwko ludzkości czy zbrodnie wojenne,
można by skierować sprawę do Międzynarodowego Trybunału Karnego, jeżeli
9

http://www.kresy.pl/wydarzenia,europa-zachodnia?zobacz%2Frosja-opuszcza-miedzynarodowytrybunal-karny-zarzuca-mu-jednostronnosc, [dostęp: 21.11.2016].
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sąd krajowy nie będzie mógł lub chciał osądzić takiej sprawy. Natomiast w przypadku chęci zajęcia się zbrodnią agresji, przy rozważaniu możliwości zajęcia się
sprawą przez Międzynarodowy Trybunał Karny, należałoby przedstawić sprawę
pod rozwagę Radzie Bezpieczeństwa. Jeżeli Rada Bezpieczeństwa dostrzeże potrzebę zajęcia się tą sprawą, to kolejnym etapem byłoby przekazanie jej Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu. Jeżeli Rada Bezpieczeństwa będzie miała
wątpliwości i nie podejmie decyzji o popełnieniu przez państwo agresji, wtedy
rozstrzygnie samodzielnie Międzynarodowy Trybunał Karny. Po dokonaniu oceny, czy można uznać Państwo za winne zbrodni agresji, kolejnym etapem byłaby
ocena zachowania osób kierujących lub kontrolujących działaniami państwa.
Możliwe jest jednoczesne rozważanie i wzięcie pod uwagę odpowiedzialności
państwa i określonych jednostek.
Zbrodnię agresji mogą popełniać jednostki inicjujące lub wykonujące wojnę napastniczą, stąd też zgodnie z art. 8 bis Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, pierwszym podmiotem w tym przepisie jest osoba inicjująca wojnę
napastniczą lub wykonująca wojny napastniczej, jeżeli osoba taka piastuje w państwie stanowisko. Drugim podmiotem tego przepisu jest osoba pomagająca osobie na stanowisku wszcząć wojnę i jednocześnie piastuje stanowisko. Ważka jest
także interpretacja sformułowania in a position, przewidzianego w Elements of
Crime, RC/Res. 6 (2010)10. Należy bowiem ustalić jakie stanowisko powinna
zająć osoba brana pod uwagę za potencjalnego sprawcę. Wątpliwości budziło pełnienie stanowiska przedsiębiorcy, które było uwzględniane przez trybunały wojskowe po II wojnie światowej, choć nikt z przedsiębiorców nie został skazany.
Obecnie twierdzi się, że chodzić będzie o osoby piastujące najwyższe funkcje
w państwie, np. o prezydentów, ministrów, generałów. Uważa się też, że takiej
zbrodni nie popełnia się w pojedynkę11.
Zgodnie z art. 8 bis i art. 25.3 bis Statutu MTK, stanowi się o następujących formach popełnienia tej zbrodni: zainicjowaniu, (initiating) lub wykonaniu
(execution). W art. 25 Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, przewidziano także pomocnictwo (art. 8 bis w połączeniu z art. 25.3 Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego)12. Strona podmiotowa tej zbrodni została zdefiniowana w Statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego w następujący sposób:
10

Elementy Definicji Zbrodni, Aneks, nr 2 rezolucji. Por. R. Clark. Negotiating Provisions Defining
the Crime of Aggression, its elements and the Conditions for ICC Exercise of Jurisdiction Over It,
European Journal of International Law, no 4, vol. 20, november 2009, s. 1105. Zob. także: R. Cryer,
H. Friman, D. Robinson, E. Wilmshurst, An Introduction to International Criminal Law and Procedure,
Cambridge University Press 2014, s. 313; D. Dróżdż, Od ograniczenia do zakazu użycia siły, Odpowiedzialność państwa i jednostek za użycie siły zbrojnej, Szczecin 2016, s. 397-404; K. J. Heller,
Retreat from Nuremberg. The Leadership Requirement in the Crime of Aggression, „The European
Journal of International Law” 2007, no 3, vol. 18, s. 479; M. Królikowski, [w:] M. Królikowski,
R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna, t. 1, 2013, s. 393.
11 Zob. A. Cassese, International Criminal Law, Oxford University Press 2008; A. Cassese, Should
Rebels be Treated as Criminals? Some Modest Proposals for Rendering Internal Armed Conflicts
Less Inhumane, [w:] A. Cassese (red.), Realizing Utopia. The Future of International Law, Oxford
University Press 2012.
12 Zob. S. Barriga, The crime of Aggression, [w:] M. Natarajan (red.), International Crime and
Justice, Cambridge University Press 2011, s. 331-332.
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Przestępstwa zdefiniowane w art. 8 bis mogą być popełnione umyślnie z zamiarem bezpośrednim. Sprawca powinien mieć świadomość działania na rzecz naruszenia dobra prawnego, czyli świadomość zainicjowania lub prowadzenia wojny
napastniczej (element kognitywny) i posiadać wolę jego popełnienia zainicjowania lub wykonania (element wolicjonalny) lub wolę popełnienia pomocnictwa we
wszczęciu lub prowadzeniu wojny napastniczej, zainicjowaniu lub wykonaniu
zbrodni agresji. Uwagi te można odnieść zarówno do polskiego art. 117 k.k. 13 jak
i art. 8 bis Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Przepis w art. 8 bis
Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego także nie przewiduje szczególnego
nastawienia sprawcy. Wypełnienie znamion strony podmiotowej zachodzi, gdy
sprawca chce zainicjowania lub wykonania wojny napastniczej. Sprawca powinien mieć świadomość konieczności połączonej z decyzją realizacji wyobrażonego celu lub możliwości konieczności realizacji czynu.
Karta Narodów Zjednoczonych nie stanowi o możliwości wszczęcia lub
prowadzenia wojny napastniczej, a to o taką wojnę chodzić mogło osobom projektującym art. 8 bis Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Zbrodnia
agresji powinna być skonkretyzowana do przypadków niebudzących wątpliwości, przy zachowaniu m.in. zasady nullum crimen sine lege, zasady osobistej odpowiedzialności karnej (art. 25 Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego)
oraz innych zasad prawa karnego międzynarodowego przewidzianych w Statucie
Międzynarodowego Trybunału Karnego. Decyzję, czy miała miejsce agresja, powinna obiektywnie i bezstronnie podjąć Rada Bezpieczeństwa lub Międzynarodowy Trybunał Karny, gdy decyzji takiej nie podejmie Rada Bezpieczeństwa. Końcowe rozstrzygnięcia po decyzji Rady Bezpieczeństwa, że są przesłanki prawno
karne, by uznać państwo za winne agresji, zapadają przed Międzynarodowym
Trybunałem Karnym. Dotyczy to państw będących członkami Międzynarodowego Trybunału Karnego, które mają możliwość ratyfikacji także zbrodni agresji.
Nie wszystkie państwa należą jednak do Statutu Międzynarodowego Trybunału
Karnego, bądź należą do niego, ale nie ratyfikowały zbrodni agresji ze Statutu
Międzynarodowego Trybunału Karnego (por. art. 15 bis Statutu MTK). Przepis
stanowiący o zakazie zbrodni agresji powinien zapobiegać popełnianiu tego czynu, pełnić funkcję prewencyjną, by do jego popełnienia nigdy w przyszłości nie
doszło. Dotyczy to nie tylko terytoriów Państw Stron Statutu MTK. Syria czy
Ukraina mają obecnie szansę przyłączyć się do Statutu Międzynarodowego
Trybunału Karnego, a w przyszłości do ratyfikacji zbrodni agresji, jeżeli zostanie
ona zamieszczona w syryjskim czy ukraińskim kodeksie karnym14. Byłby to bowiem wymóg do spełnienia w przypadku każdego państwa, które chciałoby włączyć zbrodnię agresji w drodze ratyfikacji jej definicji i warunków jej stosowania.

Zob. M. Królikowski, [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna, t. 1,
2013, s. 393.
14 Por. D. Dróżdż, Zmiany zachodzące w środowisku międzynarodowym na przykładzie instrumentów prawnych służących zapobieganiu masowych zbrodni międzynarodowych na przykładzie Polski
i Ukrainy, [w:] R. Kordonski, O. Kordonska (red.), Ukraina-Polska: doświadczenia oraz perspektywy
strategicznego partnerstwa, t. 1, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, LwówOlsztyn 2016, s. 91-102.
13
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Mimo to, niektóre państwa nie przystępują do MTK. Niektóre państwa afrykańskie
odebrały zachowanie MTK za nadmierną ingerencję w ich sprawy i wystąpiły
z MTK. W rezultacie dojść można do wniosku, że obecnie wiele państw chciałoby
być niezależnymi.
Członkami Trybunału została natomiast większość krajów Afryki subsaharyjskiej. To głównie ich obywatelami zajął się trybunał (90% spraw dotyczy
Afryki). Teraz państwa Afryki nie są zasolone z takiego stanu rzeczy. Niepokój
ze strony państw wywołało zainteresowanie ze strony Międzynarodowego Trybunału Karnego działalnością przywódców cywilnych, wysokich urzędników
i przywódców wojskowych. Tym bardziej zatem niechęć u tych państw może
wywołać przystąpienie i ratyfikacja definicji zbrodni agresji i warunków jej
wykonania, skoro mogłoby to być związane z pociągnięciem do odpowiedziałności przywódcy ich kraju.
Wystąpienie z MTK zapowiedziały RPA, Gambia i Burundi. Największym
problemem wydaje się być wystąpienie z MTK przez RPA. Portal Quartz Africa
podaje, że uznano, zobowiązania wobec sądu stoją w sprzeczności z immunitetem, który przysługuje przywódcom i wysokim urzędnikom. Kolejnym problemem dla RPA była sprawa prezydenta Sudanu Omara al-Baszira, znajdującego
się na czarnej liście trybunału za zbrodnie w Darfurze. Al-Baszir brał ponad rok
temu udział w dotyczącym równości płci szczycie Unii Afrykańskiej w Johannesburgu. Mógł zostać aresztowany na podstawie międzynarodowego listu gończego. Miejscowy sąd się tego domagał, południowoafrykańskie organizacje
praw człowieka chciały postawienia go w stan oskarżenia, ale władze umożliwiły
mu ucieczkę do Sudanu. Wizerunek RPA został nadszarpnięty.
Z kolei parlament Burundi uzasadnił opuszczenie przez to państwo Międzynawowego Trybunału Karnego stwierdzeniem, że „sąd w Hadze powstał po to, by
obce (czyli zachodnie) siły usuwały w Afryce od władzy kogo chcą”. Trybunał
kilka miesięcy temu wszczął dochodzenie w sprawie antyrządowych zamieszek
w Burundi”15. Dla sędziów MTK postępowanie niektórych dowódców państw afrykańskich mogło wydać się sprzeczne z prawem karnym międzynarodowym, stąd
konieczność wszczęcia postępowania celem zbadania sytuacji w danym państwie.
Prezydent Gambii także oskarżał MTK, uznał bowiem, że International
Criminal Court – nie powinien mieć w nazwie „criminal (karny)”, lecz „caucasian (biały)”, bo powstał po to, by prześladować i upokarzać czarnych. Brytyjski
dziennik „Guardian” typował, że następnymi państwami mogą być Kenia, Czad
i Namibia. Miały wystąpić z wnioskami w najbliższych tygodniach16. Międzynarodowy Trybunał Karny z kolei sygnalizował, że nie ma już obawy, że kolejne
Państwa afrykańskie wystąpią z MTK. Są to państwa, w których historii miał
miejsce kolonializm. Obawy z nim związane, ale też niechęć przed jakąkolwiek
ingerencją ze strony państw europejskich, wywołują potrzebę uniezależnienia się
J. Haszczyński, Kraje afrykańskie występują z Międzynarodowego Trybunału Karnego, (portal
RP.pl, 28.10.2016. publikacja: 28.10.2016), http://www.rp.pl/Polityka/310289957-Kraje-afrykans
kie-wystepuja-z-Miedzynarodowego-Trybunalu-Karnego.html#ap-1, [dostęp: 7.04.2017].
16 Por. J. Haszczyński, Kraje afrykańskie występują z Międzynarodowego Trybunału Karnego, (publikacja: 28.10.2016, portal RP.pl, 28.10.2016), http://www.rp.pl/Uchodzcy/, [dostęp: 7.04.2017].
15
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także od MTK. Obawy okazały się być płonne. Z kolei Palestyna była pierwszym
państwem afrykańskim, które ratyfikowało zbrodnię agresji.
Zakończenie
Międzynarodowy Trybunał Karny osądza w sprawach zbrodni międzynarodowych czyli zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych i zbrodni agresji. Państwa niechętnie oddają swoją jurysdykcję przedmiotową innym organom czy sądom. Przystąpienie do Międzynarodowego Trybunału
Karnego tworzy jednak możliwość osądzenia sprawców zbrodni międzynarodowych, w tym także zbrodni agresji. Statut MTK na to pozwala, jako że rozstrzyga
sprawy dopiero gdy sądy krajowe nie będą mogły lub chciały tego zrobić, co na
przykład w Europie nie zdarzyło się nigdy. Wyjątkiem byłaby jedynie definicja
zbrodni agresji, orzekana przez ten trybunał, a nie sądy krajowe. Byłoby to jednak związane z sytuacją agresji między krajami. Stąd też zachęta i potrzeba adresowana do państw, które do Statutu MTK jeszcze nie przystąpiły, albo przystąpiły,
a zbrodni agresji jeszcze nie ratyfikowały. Potrzeba taka wynika z konieczności
zapobiegania wojnom, agresywnym zachowaniom państw wobec siebie.
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id=19.

160

Michał GRUDECKI1

ZMIANY W POLSKIM KODEKSIE KARNYM
WPROWADZONE USTAWĄ Z 10 CZERWCA 2016 ROKU
O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH
Wraz z postępującą transformacją środowiska międzynarodowego wzrasta
zagrożenie zamachami terrorystycznymi, stanowiącymi „[...] jedno z największych
wyzwań w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa zarówno z perspektywy globalnej, jak i regionalnej czy krajowej”2. Terroryzm jest zagrożeniem międzynarodowym, które „[...] wykracza poza ramy tradycyjnie rozumianych konfliktów
i sytuacji kryzysowych”3. Polski ustawodawca, chcąc podjąć skuteczniejszą walkę z tym jednym z najniebezpieczniejszych problemów, mogącym dotknąć każde
z państw, w szczególności tzw. cywilizacji zachodniej, uchwalił 10 czerwca 2016 r.
ustawę o działaniach antyterrorystycznych4. Jej głównym celem jest, jak określają
autorzy projektu, „[...] podniesienie efektywności polskiego systemu antyterrorystycznego, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich obywateli
RP [...]”5. Zdaniem projektodawców, obowiązujące dotychczas przepisy miały
charakter rozproszony i nie stanowiły skutecznych instrumentów prawno-organizacyjnych do zwalczania zagrożeń terrorystycznych. Natomiast „[...] zastosowanie w ustawie systemowego podejścia do problematyki zagrożeń o charakterze
terrorystycznym pozwoli na wykorzystanie potencjału wszystkich służb, organów i instytucji posiadających ustawowe kompetencje do realizowania działań
antyterrorystycznych. Regulacja będzie miała również bezpośredni wpływ na
szybkość i prawidłowość procesu decyzyjnego na poziomie strategicznym” 6.
Tenże akt prawny, oprócz przepisów integrujących działania polskiego systemu antyterrorystycznego, dokonał zmian w Kodeksie karnym, m.in. wprowadzając
typy czynów zabronionych7. W niniejszej publikacji przedstawione zostaną nowe
przepisy Kodeksu karnego dodane przez ustawę o działaniach antyterrorystycznych. Oprócz krótkiego scharakteryzowania, wskaże się również uzasadnienie pomieszczenia tych nowych norm w ustawie karnej oraz dokona oceny omawianych
zmian, wykorzystując w głównej mierze materiały legislacyjne.
Pojęcie przestępstwa o charakterze terrorystycznym
Definicję ustawową przestępstwa o charakterze terrorystycznym zawarto
w kodeksowym „słowniczku” w 2004 r., co było wyrazem dostosowania polskiego
mgr Michał Grudecki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego,
michalgrudecki@gmail.com
2 Uzasadnienie projektu ustawy z 10.6.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904),
druk sejmowy Sejmu VIII kadencji nr 516, s. 1.
3 Ibidem.
4 Ustawa z 10.6.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904).
5 Uzasadnienie projektu ustawy z 10.6.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, op. cit., s. 1.
6 Ibidem, s. 2.
7 Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (tj. Dz. U. 2016 poz. 1137 ze zm.), zwany dalej k.k.
1

prawa karnego do prawodawstwa Unii Europejskiej8. Wyjaśnienie tego pojęcia
jest niezbędne w celu należytego rozumienia zmian wprowadzonych ustawą
o działaniach antyterrorystycznych. Stanowi ono bowiem znamię kilku typów
czynów zabronionych opisanych w części szczególnej Kodeksu karnego (m.in.
także tych nowych – dodanych ustawą o działaniach antyterrorystycznych). Jego
istota polega na „[...] daniu podstawy do stosowania wobec sprawcy przepisów
dotyczących wymiaru kary, środków karnych oraz środków związanych z poddaniem sprawcy próbie, przewidzianych dla multirecydywistów (art. 65 § 1)”9.
Nie tworzy zatem, na co zwraca uwagę P. Daniluk, osobnego typu czynu zabronionego, ale odnosi się do innych, już kryminalizowanych zachowań10.
Omawiana definicja składa się z dwóch elementów: formalnego, odnoszącego się do ustawowego wymiaru kary oraz materialnego (podmiotowego), biorącego pod uwagę cel działania sprawcy11. Z powodu istnienia wymogu formalnego, przestępstwem o charakterze terrorystycznym może być każda zbrodnia
oraz występek, zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat. Dzięki temu, nie mogą stanowić tego rodzaju przestępstwa
czyny błahe, cechujące się niskim abstrakcyjnym stopniem społecznej szkodliwości. Element materialny zakłada, ażeby sprawca działał przynajmniej w jednym (albo w kilku jednocześnie) z enumeratywnie wyliczonych przez przepis celów: poważnego zastraszenia wielu osób; zmuszenia organu władzy publicznej
Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności; wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa
lub organizacji międzynarodowej. Ustawowe znamiona tej definicji spełnia również groźba popełnienia takiego czynu. Powyższy element zawiera dwa nieostre
zwroty – „poważne zastraszenie wielu osób” oraz „wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce”. Pierwsze z nich można zdefiniować, jako wywołanie uczucia strachu, niepokoju, lęku, przerażenia u wielu osób, które osiągnęło
wysoki stopień, a drugie jako „[...] naruszenie ustalonego porządku wynikającego
z podstawowych zasad określających całokształt stosunków politycznych, społecznych i ekonomicznych w danym państwie lub organizacji międzynarodowej”12.
W związku z istnieniem elementu materialnego, strona podmiotowa u sprawcy przestępstwa o charakterze terrorystycznym musi cechować się zamiarem
J. Majewski, Komentarz do art. 115 k.k., [w:] W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna, t. 1, cz. 2, Komentarz do art. 53-116, 2016, teza 1 do art. 115 § 20. Zgodnie z normą art. 115 § 20
k.k., przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia
wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu: poważnego zastraszenia
wielu osób, zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo
organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności, wywołania
poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub
organizacji międzynarodowej, a także groźba popełnienia takiego czynu.
9 Ibidem, teza 2 do art. 115 § 20.
10 P. Daniluk, Komentarz do art. 115 k.k., [w:] R. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, 2017,
teza 206.
11 J. Majewski, op. cit., teza 5 i 7 do art. 115 § 20.
12 M. Gałązka, A. Grześkowiak, R. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, K. Wiak, Komentarz do art. 115 k.k.,
[w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, 2017, teza 164.
8
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bezpośrednim o szczególnym zabarwieniu kierunkowym (dolus directus coloratus). Sama konstrukcja przestępstwa o charakterze terrorystycznym skłania do
uznania, iż jest ono typem formalnym, bowiem jak uważa J. Majewski, „jeżeli
sprawca popełnił przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat, dążąc do celu określonego w art. 115 § 20, to należy przyjmować, że
jest to przestępstwo o charakterze terrorystycznym bez względu na to, czy cel ten
faktycznie osiągnął, a jeżeli nie – bez względu na to, czy in concreto realizacja
tego celu była w ogóle osiągalna”13.
W projekcie ustawy o działaniach antyterrorystycznych, próbowano przemodelować element formalny tejże definicji, obniżając górną granicę ustawowego zagrożenia karą pozbawienia wolności z lat 5 do lat 3. Uzasadniano to lakonicznie, chęcią zakwalifikowania jako przestępstw o charakterze terrorystycznym
czynów o niższej górnej granicy ustawowego zagrożenia karą, które spełniają
materialne przesłanki definicji14. Propozycja ta, została skrytykowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich, gdyż niewątpliwie rozszerzała krąg przestępstw, których
charakter mógłby zostać uznany za terrorystyczny15. Zmiana ta nie stanowiłaby
dobrego rozwiązania, gdyż jak już zostało wyżej wspomniane, element formalny
omawianej definicji w obecnym kształcie pełni rolę „filtra”, który nie pozwala na
kwalifikację jako przestępstwa o charakterze terrorystycznym czynów o niskim
abstrakcyjnym stopniu społecznej szkodliwości. Jako przestępstwa o charakterze
terrorystyczym winny być bowiem kwalifikowane tylko te zachowania, które
niosą duży ładunek niebezpieczeństwa dla dóbr chronionych prawem. Rzecznik
słusznie zauważył, że lepszym rozwiązaniem byłoby ponowne rozpoczęcie dyskusji nad samą definicją przestępstwa terrorystycznego, którego konstrukcja była
poddawana w doktrynie krytyce16. Ostatecznie pomysł zmiany definicji z przepisu art. 115 § 20 k.k. został porzucony w trakcie prac legislacyjnych17.
Przygotowanie do przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz
przestępstw wojennych – art. 126c
Dzięki ustawie o działaniach antyterrorystycznych w Kodeksie karnym
pojawił się przepis art. 126c, który typizuje karalne przygotowanie do kilku przestępstw z rozdziału XVI k.k. (przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz
przestępstwa wojenne). Jednocześnie uchylono normy art. 117 § 2 i 118 § 3 k.k.,
które dotychczas wprowadzały karalność przygotowania do czynów zabronionych wszczynania i prowadzenia wojny napastniczej oraz eksterminacji ludności.
Ibidem, teza 11 do art. 115 § 20. Zob. także: P. Daniluk, op. cit., teza 208. Odmiennie J. Giezek,
Komentarz do art. 115 k.k., [w:] Idem (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, 2012, teza 4
do art. 115 § 20 k.k.
14 Uzasadnienie projektu ustawy z 10.6.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, op. cit., s. 31-32.
Należy się zastanowić, czy takie stwierdzenie w ogóle jest uzasadnieniem?
15 Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich z 19.5.2016 r. do projektu ustawy o działaniach
antyterrorystycznych (druk 516), II.520.2.2016, s. 3.
16 Ibidem, s. 4.
17 Przebieg prac legislacyjnych nad rządowym projektem ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 516), http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.
xsp?nr=516, [dostęp: 28.02.2017].
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Typizacje te zostały jednak objęte nowym przepisem art. 126c § 1, który oprócz
nich obarczył karalnością czynności przygotowawcze do czynu zabronionego
stosowania środka masowej zagłady (art. 120 k.k.)18. Wydawać się może, że
ustawodawca popełnił błąd, obejmując karalnością przygotowanie wszystkich typów czynów zabronionych opisanych w normie art. 117 k.k. Kwalifikowane jako
zbrodnia zaczęło bowiem być przygotowanie do publicznego nawoływania do
wszczęcia wojny napastniczej lub publicznego pochwalania wszczęcia lub prowadzenia takiej wojny (występek stypizowany w art. 117 § 2 k.k. i zagrożony
karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5)19. Typ czynu zabronionego
z art. 117 § 2 k.k. jest przestępstwem abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo, którego popełnienie trudno wyobrazić sobie w formie stadialnej innej niż
dokonanie. Pojawiają się ponadto duże problemy z udowodnieniem, iż sprawca podjął określone czynności akurat w celu popełnienia czynu zabronionego,
a działanie jego miało stworzyć warunki do przedsięwzięcia usiłowania publicznego nawoływania do wszczęcia wojny napastniczej lub usiłowania publicznego
pochwalania wszczęcia lub prowadzenia takiej wojny. Do tego występku bowiem
nie trzeba specjalnie się przygotowywać. Takie zachowanie ponadto nie cechuje
się wystarczająco wysokim stopniem społecznej szkodliwości w ujęciu abstrakcyjnym, aby kryminalizować jego pierwszą formę stadialną. Trudno znaleźć racjonalne uzasadnienie dla wprowadzenia karalności przygotowania do tego typu
czynu zabronionego20.
Nowy przepis zakazał w § 2 pod groźbą kary pozbawienia wolności od
miesiąca do lat 10 czynności przygotowawczych do typów czynów zabronionych
wzięcia udziału w masowym zamachu przeciwko ludzkości (art. 118a § 1 i 2 k.k.,
przygotowanie do typu z art. 118a § 3 k.k. pozostaje nieobjęte karalnością), stosowania niedopuszczalnych sposobów i środków walki (art. 122 k.k.), zamachu
na osoby (art. 123 k.k.). W normie art. 126 c § 3 k.k. stypizowano zaś jako występek zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3 przygotowanie do typów
czynów zabronionych innych naruszeń prawa międzynarodowego odnoszącego
się do konfliktów zbrojnych (art. 124 § 1 k.k.) oraz zamachu na dobra kultury
(art. 125 k.k.).
Omawiany przepis zdecydowanie poszerzył kryminalizację przygotowania
do typów czynów zabronionych zgrupowanych w rozdziale XVI Kodeksu karnego. Do momentu nowelizacji karalne było wyłącznie przygotowanie do wszczęcia i prowadzenia wojny napastniczej oraz eksterminacji ludności. Projektodawca

Jest to zbrodnia zagrożona karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
Przed uchwaleniem ustawy o działaniach antyterrorystycznych karalność przygotowania obejmowała tylko czyn stypizowany w art. 117 § 1 k.k.
20 I. Zgoliński zaznacza, że „nie jest [...] do końca zrozumiałe, jakimi kategoriami kierował się
ustawodawca, określając różne sankcje za przygotowanie do ich popełnienia. Na ogół nie są one
bowiem koherentne względem tych, które przewidziano za popełnienie tychże czynów”. Idem, Komentarz do art. 126c k.k., [w:] V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, 2016, teza
3. Cytowany autor zwraca również uwagę, że ustawodawca z drugiej strony zakwalifikował przygotowanie do zbrodni z art. 118a § 1 k.k. (zagrożonej karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności)
jako występek (kara pozbawienia wolności od miesiąca do lat 10). Ibidem.
18
19
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uzasadnił swoją decyzję szczególnym charakterem tych przestępstw oraz ich powiązaniem z działanością organizacji terrorystycznych21. Słusznie uznano, że cały
proces przygotowawczy, a zwłaszcza tworzenie zaplecza logistycznego, ma niekiedy kluczowe znaczenie dla powodzenia ataku terrorystycznego, dlatego poddanie sankcji czynności przygotowawczych pozwoli przeciwdziałać zagrożeniom
o charakterze terrorystycznym22.
Wprowadzenie normy art. 126c k.k. można byłoby uznać za w pełni pozytywne, gdyby nie objęcie karalnością przygotowania do publicznego nawoływania
do wszczęcia wojny napastniczej lub publicznego pochwalania wszczęcia lub
prowadzenia takiej wojny (art. 117 § 2 k.k.) oraz brak koherencji przewidzianych
sankcji w stosunku do tych, które grożą za dokonanie23. Nie jest niestety do końca
prawdziwe stwierdzenie ustawodawcy, iż „sankcje karne za przygotowanie do popełnienia przedmiotowych przestępstw proponuje się ustalić na poziomie proporcjonalnym do sankcji przewidzianej za popełnienie przestępstwa bazowego”24.
Obligatoryjna nawiązka oraz świadczenie pieniężne wobec sprawcy
występku „fałszywego alarmu” – art. 224b
Wprowadzony omawianą nowelizacją przepis art. 224b k.k. zawiera nakaz
skierowany do sądu, aby ten orzekł nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości co najmniej 10 000 zł oraz świadczenie pieniężne (środek karny zawarty
w art. 39 pkt 7 k.k.) w wysokości co najmniej 10 000 zł, w przypadku skazania
sprawcy za przestępstwo z art. 224a k.k.25. Oba te środki mają w tym przypadku
charakter wyraźnie represyjny oraz prewencyjny i muszą zostać obligatoryjnie
orzeczone łącznie przez sąd, stanowiąc rodzaj kary dodatkowej dla sprawcy tzw.
przestępstwa fałszywego alarmu26. W uzasadnieniu projektu wskazano, że pozwoli
to zwiększyć dolegliwość sankcji wobec osób, które – przykładowo – powiadamiały, podając nieprawdziwą informację o istnieniu ładunków wybuchowych, tym samym wymuszając podjęcie działań przez odpowiednie służby i dezorganizując ich
działalność oraz powodując jednocześnie poniesienie nieuzasadnionych kosztów27.
Uzasadnienie projektu ustawy z 10.6.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, op. cit., s. 32.
Ibidem. Np. realizując funkcję prewencji generalnej przepisów prawa karnego w postaci odstraszania potencjalnych sprawców. Warto zauważyć, że typy czynów zabronionych, do których wprowadzono karalność przygotowania mogą zostać popełnione przez organizacje terrorystyczne takie
jak np. Państwo Islamskie.
23 I. Zgoliński, op. cit., teza 3.
24 Uzasadnienie projektu ustawy z 10.6.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, op. cit., s. 32.
Szerzej na ten temat, zob. I. Zgoliński, op. cit.
25 Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej
lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie
zagrożenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
26 Koncepcje nawiązki jako kary dodatkowej przedstawia M. Cieślak, Rozdział III. Przepadek
i środki kompensacyjne. § 26. Nawiązka, [w:] M. Melezini (red.), System Prawa Karnego. Kary
i środki reakcji prawnokarnej, t. 6, Warszawa 2016, s. 943. R. Hałas uważa, że środki te mają nie
tylko charakter ogólnoprewencyjny, ale i w zakresie prewencji indywidualnej. – Idem, Komentarz
do art. 224b k.k., [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak, op. cit., teza 2.
27 Uzasadnienie projektu ustawy z 10.6.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, op. cit., s. 33.
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Zgodnie z omawianym przepisem, a także normą art. 48 k.k., nawiązkę w tym
przypadku sąd obligatoryjnie orzeka w wysokości od 10 000 zł do 100 000 zł.
Beneficjentem nawiązki jest Skarb Państwa, ponieważ to on ponosi straty w związku z niepotrzebnym podjęciem działań mających na celu uchylenie zagrożenia
przez organy ochrony bezpieczeństwa do tegoż przeznaczone28. Świadczenie pieniężne orzekane jest obowiązkowo na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a jego wysokość może oscylować od 10 000 zł
do 60 000 zł (art. 224b k.k. w zw. z art. 43a § 1 k.k.)29. Ratio legis wprowadzenia
art. 224b k.k. nie budzi wątpliwości, a przepis jest potrzebny, jednakowoż obligatoryjne orzeczenie obu tych środków w niemałej wysokości (a także możliwość
orzeczenia ich w bardzo dużym – maksymalnym wymiarze) powoduje, iż norma
ta cechuje się bardzo dużą represyjnością względem sprawcy przestępstwa art.
224a k.k., który nie zawsze będzie w stanie uiścić wymagane kwoty. Cała regulacja zatem jest sprzeczna z dyrektywami ogólnymi i szczególnymi wymiaru kary
i innych środków przewidzianych w kodeksie, zwłaszcza z zakazem wymierzania
środka penalnego ponad stopień winy sprawcy oraz z nakazem uwzględnienia
właściwości i warunków osobistych sprawcy (art. 53 § 1 i 2 k.k.)30.
Występek uczestnictwa w szkoleniu mogącym umożliwić popełnienie
przestępstwa o charakterze terrorystycznym – art. 255a § 2
Przepis art. 255a § 2 k.k. kryminalizuje uczestnictwo w szkoleniu mogącym
umożliwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Jego przedmiot ochrony stanowi bezpieczeństwo powszechne, gdyż „[...] czyny takie wywołują lub też znacząco zwiększają stan zagrożenia dla najpoważniejszych dóbr prawnych człowieka”31. Wymiar kary określony został poprzez odesłanie do normy
art. 255a § 1 k.k., która zakazuje rozpowszechniania lub publicznego prezentoB. Stefańska, Komentarz do art. 224b k.k., [w:] R. Stefański (red.), op. cit., teza 3.
B. Stefańska uważa inaczej, sugerując, że ustawodawca winien za każdym razem w przepisie
szczególnym wskazywać górną granicę kwoty świadczenia pieniężnego, gdyż w przeciwnym razie
można je orzekać w monstrualnych rozmiarach, ponieważ tak wskazuje wykładnia przepisów art. 43a
§ 1 i 2 k.k. Ibidem, teza 7. Nie jest to słuszne stwierdzenie, wszak w normie art. 43a § 1 k.k. ustawodawca wyraźnie zaznacza, że w wypadkach wskazanych w ustawie, sąd może orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a wysokość tego świadczenia nie może przekroczyć 60 000 złotych, czyli
kwota ta jest jego górną granicą w każdym wypadku wskazanym w ustawie – tak również stwierdza M. Cieślak, Rozdział II. Środki karne. § 18. Świadczenie pieniężne, [w:] M. Melezini (red.), op.
cit., s. 722-723.
30 Zwraca na to uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, którego wątpliwości budzi brak określenia
niższej niż maksymalne granicy owych środków. – Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich
z 19.5.2016 r. do projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych (druk 516), op. cit, s. 19.
31 K. Wiak, Komentarz do art. 255a k.k., [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak, op. cit., pkt. 2, teza 1.
Według niektórych przedstawicieli doktryny dobrem chronionym tym przepisem jest „porządek
publiczny wyrażający się w zapobieganiu przestępstwom o charakterze terrorystycznym”. A. Lach,
Komentarz do art. 255a k.k., [w:] V. Konarska-Wrzosek (red.), op. cit., teza 1; K. Wiak, Komentarz
do art. 255a k.k., [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak, op. cit., pkt. 2, teza 1. A. Herzog uważa, że przedmiotem ochrony art. 255a k.k. jest porządek publiczny, ale „ze względu na to, że działanie sprawcy
skierowane jest na realizację przez inne osoby przestępstw terrorystycznych, uznać należy, że
pośrednio przedmiotem ochrony może być bezpieczeństwo powszechne”. Idem, Komentarz do art.
255a k.k., [w:] R. Stefański (red.), op. cit., teza 2.
28
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wania treści mogących ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym w zamiarze, aby przestępstwo takie zostało popełnione pod groźbą kary
pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat 5. Typ z art. 255a § 2 k.k. stanowi
przykład przygotowania podniesionego do rangi dokonania, gdyż zakazuje czynności będącej de facto przygotowaniem się do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym32.
Ustawodawca w przepisie art. 255a § 1 k.k. posłużył się określeniem
„treści mogące ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym”,
natomiast w normie art. 255a § 2 k.k. użył sformułowania „szkolenie mogące
umożliwić popełnienie takiego przestępstwa”. Ze względu na zakaz wykładni
synonimicznej należy uznać, że kryminalizowany jest wyłącznie udział w szkoleniu, bez którego sprawca nie mógłby w ogóle popełnić przestępstwa o charakterze terrorystycznym (na to wskazuje wykładnia językowa określenia „umożliwić”), a nie uczestnictwo w instruktrażu tylko ułatwiającym, dającym wskazówki
w jaki sposób można popełnić to przestępstwo, nie będącym jednakże conditio
sine qua non możliwości podjęcia zamachu przez potencjalnego terrorystę33.
Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzymowi z 16 maja 2005 r.,
w przepisie art. 7 ust. 2 zobowiązała każde państwo – stronę do uznania szkolenia
na rzecz terroryzmu w rozumieniu art. 7 ust. 1 tejże konwencji za przestępstwo
w myśl krajowego prawa karnego34. „Szkolenie na rzecz terroryzmu” definiowane jest przez cytowany przepis, jako „[...] dostarczanie wskazówek dotyczących
wytwarzania lub wykorzystywania materiałów wybuchowych, broni palnej lub
innej broni albo trujących lub niebezpiecznych substancji, bądź też innych szczególnych metod lub technik, w celu popełnienia lub przyczynienia się do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym, ze świadomością, że dostarczone umiejętności mają być w tym celu użyte”35.
Definicja ta, zawiera wyliczenie przykładowych czynności, które mogą
być częściami składowymi omawianego przestępnego szkolenia stypizowanego
w art. 255a § 2 k.k. (elementami zajęć). Sama zaś jego forma może stanowić, jak
sugeruje A. Herzog, „[...] zorganizowany proces przyuczania w celu wykonywaTak też uważa K. Wiak, ibidem, pkt. 1, teza 3. Sprawca po prostu „[...] dopiero stwarza sobie
warunki (nabywa umiejętności) celem wykorzystania ich w przyszłości do popełnienia takiego
przestępstwa [...]”. Ibidem.
33 Nieco inaczej twierdzi A. Lach, który jednak nie uzasadnia szerzej swojego zdania: „Umożliwienie
oznacza co najmniej ułatwienie, zwiększenie wiedzy lub umiejętności potrzebnych do popełnienia
przestępstwa terrorystycznego, których posiadanie warunkuje jego popełnienie lub zwiększa zdolność do popełnienia”. Idem, Komentarz do art. 255a k.k., teza 4.
34 Konwencja Rady Europy z 16.5.2005 r. o zapobieganiu terroryzmowi (Dz. U. 2008, nr 161, poz.
998). Sam projektodawca zwrócił uwagę, że „projektowana ustawa będzie wprowadzać również
przepisy karne wynikające z podpisanego przez Polskę Protokołu dodatkowego do sporządzonej
w dniu 16 maja 2005 r. w Warszawie Konwencji Rady Europy o Zapobieganiu Terroryzmowi”.
Zob. Uzasadnienie projektu ustawy z 10.6.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, op. cit., s. 33.
35 Analogiczna definicja znajduje się we wspomianym Protokole dodatkowym w art. 3 ust. 1. „Do
celów niniejszego Protokołu, „otrzymywanie szkolenia terrorystycznego” oznacza otrzymywanie
od innej osoby instrukcji, w tym wiedzy i praktycznych umiejętności, dotyczących produkcji lub
użycia materiałów wybuchowych, broni palnej lub innej broni albo szkodliwych lub niebezpiecznych substancji, a także innych środków i technik, w celu popełnienia lub przyczynienia się do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym”.
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nia konkretnych zadań [...], prowadzony w sposób tradycyjny, a więc w drodze
bezpośredniego kontaktu szkolącego ze szkolonym, jak i przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjnych, np. internetu [sic! – MG]”36. Proces ten, nie
musi być wyłącznie zorganizowany i długi, ale może też trwać krótko lub zostać
podjęty ad hoc. Jego celem może być dokonanie konkretnego ataku terrorystycznego, jak i zdobycie ogólnej wiedzy przydatnej „w zawodzie terrorysty”, która
umożliwia dokonywanie zamachów37. Oczywiście trzeba zwrócić uwagę na fakt,
że definicja szkolenia na rzecz terroryzmu zawarta we wspomnianej konwencji
oraz dodatkowym do niej protokole, wpływa na konieczność wąskiego interpretowania znamienia „szkolenie” z przepisu art. 255a § 2 k.k., obejmując „[...] takie
szkolenia, które są specjalnie dedykowane osobom, które angażują się w działalność terrorystyczną”38.
Podmiotem przestępstwa, czyli uczestnikiem szkolenia może być każdy,
kto weźmie w nim udział jako uczeń (podlegający szkoleniu) – jest to zatem
przestępstwo powszechne, jak również formalne39. Oczywiście znamię „w celu”
jednoznacznie wskazuje, że omawiany czyn zabroniony może zostać popełniony
wyłącznie z zamiarem bezpośrednim i to o zabarwieniu kierunkowym (dolus
directus coloratus), zaś znamię czasownikowe „uczestniczy” wymaga, aby czyn
sprawcy był działaniem40.
Idea wprowadzenia tej typizacji była słuszna, gdyż z powodu ogólnego
charakteru przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie jest możliwa kryminalizacja przygotowania w postaci tego typu zachowania w innej formie.
W przypadku jednak, gdy uczestnictwo w szkoleniu wyczerpie znamiona karalnego przygotowania np. do czynu zabronionego stosowania środków masowej
zagłady (art. 126c § 1 k.k.), będzie miał miejsce realny zbieg przepisów ustawy,
skutkujący kumulatywną kwalifikacją art. 255a § 2 k.k. z normą wyznaczającą
to właśnie karalne przygotowanie. Udział w szkoleniu może stanowić również
jedno z zachowań, składających się na czyn ciągły, realizujący znamiona owego

36

A. Herzog, Komentarz do art. 255a k.k., teza 8.
A. Lach, Komentarz do art. 255a k.k., teza 4.
38 Ibidem. Trafnie zaznacza cytowany autor, że „Nie będą zatem wchodziły w grę takie ogólnodostępne szkolenia jak np. kurs na prawo jazdy czy kurs obsługi komputera, pomimo że mogą one
przez przyswojenie określonej wiedzy czy umiejętności umożliwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym”. Taki zakres kryminalizacji byłby zbyt szeroki.
39 K. Wiak uważa, że typizacja ta obejmuje również nauczyciela (szkolącego), gdyż inaczej to „[...]
mogłoby prowadzić do trudności z ukaraniem prowadzących szkolenie, lecz niespełniających przesłanek z § 1, jakimi są „rozpowszechnianie” lub „publiczne prezentowanie” treści mogących ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym”. – idem, Komentarz do art. 255a k.k.,
pkt IV, teza 2. Nie jest to słuszne stwierdzenie, ponieważ przekazywanie wiedzy uczestnikom szkolenia w pełni wyczerpuje znamię „rozpowszechniania” z przepisu art. 255a § 1 k.k. Sam uczestnik
nie musi zaś spełniać warunku „przyswajania sobie treści” szkolenia, jak sugeruje A. Herzog, Komentarz do art. 255a k.k., teza 8. Wystarczy, że fizycznie będzie się na nim znajdował (w świecie
realnym lub online).
40 W związku z tym ważne jest to, na co zwraca uwagę A. Herzog: „Uczestniczenie w takim szkoleniu bez tego zamiaru [popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym – MG] (na przykład
z ciekawości czy w celu opisania jego przebiegu przez dziennikarza) nie będzie zatem wyczerpywać znamion opisanego przestępstwa”. Ibidem, teza 13.
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karalnego przygotowania, jeżeli spełnione zostaną pozostałe przesłanki z art. 12
k.k., a zwłaszcza krótkie odstępy czasu.
Występek przekroczenia granicy RP w celu popełnienia przestępstwa
o charakterze terrorystycznym na terytorium innego państwa – art. 259a
Przepis art. 259a k.k. zakazuje pod groźbą kary pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5 przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w celu popełnienia na terytorium innego państwa przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub przestępstwa określonego w art. 255a k.k. lub art. 258 § 2 lub 4 k.k.41.
Jego dodanie do Kodeksu karnego wymagane było normą art. 4 ust. 2 wspomnianego Protokołu dodatkowego do sporządzonej w dniu 16 maja 2005 r. w Warszawie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi42. Przedmiotem ochrony tejże typizacji jest bezpieczeństwo powszechne43. Ratio legis wprowadzenia
omawianej normy stanowi chęć zmniejszenia stanu „[...] zagrożenia dla najpoważniejszych dóbr prawnych człowieka ze strony terroryzmu”44. Dlatego właśnie
ustawodawca zdecydował się na kryminalizację zachowania będącego „[...] na
dość odległym jeszcze „przedpolu” zamachów terrorystycznych [...]”45.
Strona przedmiotowa omawianego typu czynu zabronionego zakłada przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej (dokładnie linii granicznej), co może
oznaczać zarówno wyjazd z naszego kraju, jak również przejazd tranzytowy
(Polska będąca jedynie „stacją pośrednią” przed państwem, w którym sprawca
chce popełnić przestępstwo)46. Nie ma znaczenia, czy samo przekroczenie granicy,
Typy z art. 255a k.k. zostały przedstawione w poprzednim podrozdziale, natomiast przepis art.
258 § 2 k.k. kryminalizuje wzięcie udziału w zorganizowanej grupie albo związku o charakterze
zbrojnym lub mającym na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym (pod groźbą
kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8); zaś norma art. 258 § 4 k.k. penalizuje założenie
lub kierowanie zorganizowaną grupą albo związkiem mającym na celu popełnienie przestępstwa
o charakterze terrorystycznym (pod groźbą kary pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3).
42 Przepis art. 4 ust. 1 tegoż Protokołu definiuje wyjazd za granicę kraju w celach terrorystycznych
jako „[...] wyjazd do Kraju, który nie jest krajem pochodzenia lub miejsca stałego zamieszkania
osoby wyjeżdżającej, w celu popełnienia, przyczynienia się lub udziału w popełnieniu przestępstwa
o charakterze terrorystycznym, bądź przeprowadzania lub otrzymania szkolenia terrorystycznego”.
43 „[...] porządek publiczny wyrażający się w zapobieganiu przestępstwom o charakterze terrorystycznym”. Zob. A. Lach, Komentarz do art. 259a k.k., [w:] V. Konarska-Wrzosek (red.), op. cit.,
teza 1. Według A. Herzoga przepis ten ma więcej niż jeden przedmiot ochrony – autor wymienia bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo powszechne. Idem, Komentarz do art. 259a k.k., [w:]
R. Stefański (red.), op. cit., teza 2.
44 K. Wiak, Komentarz do art. 259a k.k., [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), op. cit., pkt. 2, teza 1.
Dodatkowo projektodawca wskazał, że „pomimo, że w obecnie obowiązujących art. 141 (podjęcie
służby w obcym wojsku) i art. 142 (zaciąg do wojska obcego) częściowo spenalizowano zachowania osób, które podróżują do państw innych niż ich państwa obywatelstwa bądź zamieszkania,
w celu popełniania, planowania, przygotowania lub uczestnictwa w atakach terrorystycznych, jednak zakres regulacji Kodeksu karnego nie obejmuje zachowań polegających na uczestniczeniu
w działaniach podejmowanych poza obcymi wojskami lub obcymi organizacjami wojskowymi. Ze
względu na powyższe zasadne jest wprowadzenie nowego przepisu penalizującego podejmowanie
podróży w celu popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym”. Zob. Uzasadnienie projektu ustawy z 10.6.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, op. cit., s. 34.
45 K. Wiak, Komentarz do art. 259a k.k., pkt. 1, teza 1.
46 A. Lach, Komentarz do art. 259a k.k., teza 3; A. Herzog, Komentarz do art. 259a k.k., teza 4;
K. Wiak, Komentarz do art. 259a k.k., pkt. 4, teza 1.
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jak i pobyt sprawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest legalny47. Przepis art. 259a k.k. stanowi formalny typ czynu zabronionego, mogący zostać popełniony wyłącznie przez działanie.
Przestępstwo z art. 259a k.k. ma charakter powszechny. Strona podmiotowa sprawcy cechować się musi zamiarem bezpośrednim o zabarwieniu kierunkowym (dolus directus coloratus), gdyż powinien on przekraczać granicę RP
w celu popełnienia na terytorium innego państwa przestępstwa o charakterze
terrorystycznym lub przestępstwa określonego w art. 255a k.k. lub art. 258 § 2
lub 4 k.k. Z powodu takiej konstrukcji znamion nie odpowiada za ten występek
sprawca, który przekroczył granice Polski z zamiarem popełnienia wymienionych w przepisie przestępstw na terytorium naszego kraju.
Regulacja przepisu art. 259a k.k. jest szersza niż ta, której wymagał Protokół
dodatkowy do sporządzonej w dniu 16 maja 2005 r. w Warszawie Konwencji Rady
Europy o zapobieganiu terroryzmowi48. Ponadto, jak zauważył odnośnie tej normy
Rzecznik Praw Obywatelskich, „przepisy te odsuwają odpowiedzialność znacznie
na przedpole naruszenia dobra. Budzą one poważne wątpliwości z perspektywy
zasady demokratycznego państwa prawnego i zasady proporcjonalności. Projektodawca w sposób przekonujący nie wykazał, że tak ukształtowane typy czynów
zabronionych są konieczne, przydatne i proporcjonalne w sensie ścisłym”49. Warto
postawić pytanie, na które ze względu na ramy artykułu oraz związany z nimi brak
możliwości dokonania analizy problemu przez pryzmat zasady proporcjonalności,
nie zostanie jednak udzielona odpowiedź, czy regulacja ta nie narusza jednej
z fundamentalnych zasady prawa karnego – cogitationis poenam nemo patitur50?
Nadzwyczajne złagodzenie kary albo jej warunkowe zawieszenie
wobec sprawcy przestępstwa z art. 259a – art. 259b
Przepis art. 259b k.k. zdaniem ustawodawcy „[...] zapewnia osobom biorącym udział w przygotowaniu do popełnienia przestępstwa gwarancję niekaralności w przypadku odstąpienia od popełnienia niektórych przestępstw. Pozwoli
to nie tylko na zwiększenie zdolności organów ścigania w zakresie uzyskiwania
informacji o planowanych przestępstwach o charakterze terrorystycznym, lecz także na osłabienie solidarności członków organizacji terrorystycznych, co pozostaje
kluczowe z perspektywy destabilizacji tych organizacji”51. Nie stanowi on jednak
47

Ibidem. (wszyscy autorzy).
Zwraca na to uwagę A. Lach, Komentarz do art. 259a k.k., teza 3.
49 Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich z 19.5.2016 r. do projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych (druk 516), op. cit., s. 19.
50 Z łac. nie powinno się nikogo karać za samą myśl, czyli zamiar nie podlega karze.
51 Uzasadnienie projektu ustawy z 10.6.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, op. cit., s. 34-35.
Art. 259b k.k.: „Na wniosek prokuratora sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może
warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy przestępstwa określonego w art. 259a,
który dobrowolnie odstąpił od: 1) popełnienia na terytorium innego państwa przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub przestępstwa określonego w art. 255a lub art. 258 § 2 lub 4 i ujawnił
przed organem powołanym do ścigania przestępstw wszystkie istotne okoliczności popełnienia czynu lub zapobiegł popełnieniu zamierzonego przestępstwa; 2) pomocnictwa innym osobom w popełnieniu przestępstwa określonego w art. 259a i ujawnił przed organem powołanym do ścigania
przestępstw wszystkie istotne okoliczności popełnienia czynu, w szczególności informacje
o osobach, które popełniły przestępstwa określone w art. 259a”.
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rodzaju „czynnego żalu” podokonaniowego (co sugeruje projektodawca używając w uzasadnieniu sformułowania „niekaralność”), lecz tylko instytucję na wzór
nadzwyczajnego złagodzenia kary połączonego z możliwością warunkowego jej
zawieszenia jak w przepisie art. 60 § 4 k.k. (w nim jednak fakultatywnie, a w
normie art. 259b k.k. obligatoryjnie)52.
Przesłanką formalną zastosowania przepisu art. 259b k.k. jest wniosek prokuratora. Gdy ten zostaje złożony, sąd obowiązkowo musi zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary wobec sprawcy lub fakultatywnie warunkowo zawiesić
wykonanie kary. W rzeczywistości, na co zwraca uwagę A. Herzog, ta druga
możliwość nigdy nie zostanie przez sąd wykorzystana, ponieważ zgodnie z przepisem art. 60 § 6 pkt 4 k.k., jeżeli czyn stanowi występek, przy czym dolną granicą ustawowego zagrożenia jest kara pozbawienia wolności niższa od roku, sąd
wymierza grzywnę albo karę ograniczenia wolności53. Dolna granica ustawowego zagrożenia występku z art. 259a k.k. wyznaczana jest karą 3 miesięcy
pozbawienia wolności, zatem sąd obligatoryjnie stosując na wniosek prokuratora
nadzwyczajne złagodzenie kary wobec sprawcy tego przestępstwa, wymierzy mu
karę grzywny lub ograniczenia wolności, a te nie podlegają zgodnie z Kodeksem
karnym warunkowemu zawieszeniu. Jest to bardzo duży błąd ustawodawcy,
ponieważ omawiany przepis w zasadzie jest połowicznie „martwy”.
Przesłankami materialnymi zastosowania omawianej regulacji art. 259b k.k.
jest dobrowolne odstąpienie sprawcy od popełnienia na terytorium innego państwa wymienionych w przepisie przestępstw oraz ujawnienie przed organem powołanym do ścigania przestępstw wszystkich istotnych okoliczności popełnienia
czynu lub zapobiegnięcie popełnieniu zamierzonego przestępstwa, a wobec pomocnika do tegoż występku – dobrowolne odstąpienie od popełnienia wymienionych w przepisie przestępstw oraz ujawnienie przed organem powołanym do ścigania przestępstw wszystkich istotnych okoliczności popełnienia czynu, w tym
informacji o osobach, które popełniły przestępstwa określone w art. 259a k.k.54.
Odstąpienie musi być dobrowolne, a zatem niewymuszone z zewnątrz, wynikające
wyłącznie z woli sprawcy bądź pomocnika i dodatkowo, jak wskazuje K. Wiak,
stanowcze i jednoznaczne55. Ujawnienie wobec organu powołanego do ścigania
przestępstw wszystkich istotnych okoliczności popełnionego czynu polega na
przekazaniu mu przez sprawcę informacji dotychczas nieznanych i dodatkowo
istotnych, czyli jak zaznacza K. Wiak, dotyczących „[...] realizacji zamierzonego
czynu zabronionego i osób współdziałających [...]”56.
Przepis art. 259b k.k. jest wyrazem nieudanej regulacji prawnokarnej. Poza
ewidentnym błędem ustawodawcy, który wprowadził „martwą” możliwość warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności, norma ta raczej nie stanowi

Tak słusznie uważa A. Herzog, Komentarz do art. 259b k.k., [w:] R. Stefański (red.), op. cit., teza
1. Odmiennie, błędnie, uznając omawiany przepis za rodzaj „czynnego żalu”. Zob. K. Wiak, Komentarz do art. 259b k.k., [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak, op. cit., passim.
53 A. Herzog, Komentarz do art. 259b k.k., teza 6.
54 K. Wiak, Komentarz do art. 259b k.k., pkt. 2, teza 1.
55 Ibidem, pkt. 2, teza 2.
56 Ibidem, pkt. 2, teza 3.
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szczególnej zachęty dla sprawcy występku z art. 259a k.k., aby ten zaniechał
swoich działań i współpracował ze służbami. Sąd wprawdzie nie obligatoryjnie,
ale fakultatywnie może przecież na mocy normy art. 37a orzec grzywnę lub karę
ograniczenia wolności (czyli te sankcje, które zobowiązany jest zastosować na
wniosek prokuratora zgodnie z art. 259b k.k. w zw. z art. 60 § 6 pkt 4 k.k.) wobec sprawcy każdego przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do
lat 8. Dużo lepszym rozwiązaniem byłoby zatem wprowadzenie w przepisie art.
259b k.k. rzeczywistej klauzuli niekaralności, takiej jak np. w normie art. 259 k.k.
Podsumowanie
Dokonanie jednoznacznej oceny wprowadzonych w Kodeksie karnym
zmian przez ustawę o działaniach antyterrorystycznych nie jest łatwe. Z pewnością należy docenić intencję, która przyświecała ustawodawcy, ażeby zapewnić
skuteczniejszą walkę z terroryzmem, aczkolwiek nowe przepisy nie zostały dobrze skonstruowane pod względem prawidłowej legislacji, jak również dość mocno ingerują w sferę praw i wolności obywateli, naruszając zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 31 ust. 3 Konstytucji (zarzut ten tyczy się zwłaszcza
przepisu art. 259a k.k.)57.
Wydawać się może, że błędy zawarte w nowych przepisach Kodeksu karnego wprowadzonych ustawą o działaniach antyterrorystycznych wynikają częściowo z pośpiesznego trybu pracy nad nią58. Należy zatem wysunąć uwagi de
lege ferenda, aby ustawodawca poprawił najbardziej rażące z nich.
Przede wszystkim słusznym byłoby usunięcie z zakresu karalnego przygotowania przewidzianego przez art. 126c § 1 k.k. tychże czynności w odniesieniu do występku publicznego nawoływania do wszczęcia wojny napastniczej
lub publicznego pochwalania wszczęcia lub prowadzenia takiej wojny (art. 117
§ 2 k.k.), jak również lepsze dostosowanie sankcji przewidzianych za przygotowanie z trzech paragrafów art. 126c w stosunku do tych, które grożą za dokonanie wymienionych tam przestępstw.
W normie art. 224b k.k. legislator winien wprowadzić górne granice wysokości nawiązki i świadczenia pieniężnego, jak również zmienić obowiązek łącznego ich orzeczenia na alternatywę, żeby zmniejszyć niezwykle wysoki poziom
represyjności tego przepisu.
Odnośnie typu czynu zabronionego z art. 259a k.k., powinno rozważyć się
dekryminalizację, ponieważ zbytnio poszerza on kryminalizację na przedpolu narażenia dobra na niebezpieczeństwo i narusza zasadę niekaralności zamiaru.
Jednocześnie wraz z jego usunięciem, z Kodeksu karnego zniknąłby odnoszący
się do niego art. 259b k.k. Jeżeli zaś uzna się istnienie typizacji art. 259a k.k.
za konieczne dla zapewnienia większego bezpieczeństwa powszechnego, norma
art. 259b k.k. winna zamiast nadzwyczajnego złagodzenia kary, oferować sprawcy gwarancję braku podlegania karze.
57

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.).
Zwraca na taki tryb procedowania również Rzecznik Praw Obywatelskich. Zob. Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich z 19.5.2016 r. do projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych (druk
516), op. cit., s. 2.
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Vira TOKAREVA1
СТРАХУВАННЯ РИЗИКУ ВІЙНИ ТА ТЕРОРИЗМУ
В сучасних умовах функціонування світової системи тероризм є однією
з нагальних проблем розвитку суспільства не лише в форматі внутрішньодержавних відносин, а й проблемою глобального масштабу. Про негативний вплив тероризму на життя соціуму свідчить кількість терористичних
актів та загиблих за останні роки. Проявляється тенденція зростання масштабів тероризму, зокрема і в найбільш розвинених країнах. Підтвердженням
цього є події, у таких досить захищених містах як: вибух в Анкарі, стрілянина у Парижі, крах російського літаку над Синайським півостровом (2015 р.),
вибухи у Стамбулі та Ніцці, низка терактів у Брюсселі (2016 р.), стрілянина
у Лондоні та вибух у Санкт-Петербурзі (2017 р.). Поширеність явища тероризму та його транснаціональний характер призводять до того, що сьогодні
у більшості країн світу не можливо відчувати себе в достатній безпеці. Зниження захищеності суспільства вимагає пошуку та вибору шляхів подолання
наслідків терористичних актів2. Зростаючий рівень ризику терористичних
актів та забезпечення глобальної безпеки стають ключовими темами обговорення на нарадах Всесвітнього економічного форуму в 2015-2016 рр.3
Спробою систематичної оцінки рівня діяльності та активності терористичних організації у різних країнах світу є глобальний рейтинг тероризму, який поєднує в собі відомості для дослідників, політиків і відображає
результати дослідження проявів терористичних атак, створює чітке уявлення про вплив таких подій на суспільство, ілюструє тенденції та забезпечує
дані для аналізу протягом останніх 17 років. Рейтинг створений Інститутом
економіки і світу та заснований на відомостях отриманих від Глобальної бази даних про тероризм, що збираються та систематизуються Національним
консорціумом з вивчення тероризму та заходів по боротьбі з тероризмом
в Університеті Меріленд США. Статистична база містить інформацію про
більш ніж 125 000 випадків терористичних актів4.
Можна припустити, що одним із провідних напрямів подолання наслідків терористичних актів та масових заворушень на сьогодні є страхування. Проблемам дослідження страхування терористичних актів, воєнних дій
та масових заворушень присвячено чимало наукових публікацій. Дослідники здійснюють спроби дати визначення даним ризикам, а також розробити
Віра Токарева, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Національного
університету „Одеська юридична академія” / dr Vira Tokareva, Uniwersytet Narodowy „Odeska
Akademia Prawnicza”, vera_tokareva@ukr.net
2 К.А. Михайлова, Страхование от риска терроризма в современных условиях, „Научный
журнал” 2016, № 7 (8).
3 A year of global terrorism, captured in one map, https://www.weforum.org, [02.04.2017]; World
Economic Forum Annual Meeting, https://www.weforum.org, [02.04.2017].
4 A. Witnhall, Global Terrorism Index 2016: Developed countries suffer dramatic rise in terrorismrelated deaths, http://www.independent.co.uk, [04.04.2017].
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механізм їхньої оцінки та мінімізації збитків5. Зокрема, проблематика тероризму стала предметом дослідження таких авторів як М.А. Алехін, М.М. Бунчук, О. Бортман, О. Качмар, І. Марфін, К.А. Міхайлова, О. Охріменко, А. Переверзев, Д.П. Расшивалов, та інших.
Слід зазначити, що страхування від ризиків терористичних актів на
території нашої країни веде свою історію ще з радянських часів, коли одна
з найбільших вітчизняних страхових компаній (Індержстрах) в рамах страхування зовнішньоторговельних операцій Радянського Союзу і його партнерів почала активно працювати з подібного роду ризиками. Першими полісами, які покривають такі ризики, були поліси страхування посольств, дипломатичних і торговельних представництв СРСР за кордоном. До моменту
розпаду Радянського Союзу був накопичений досвід роботи з ризиками тероризму, диверсії і перестрахування на західному ринку основного портфеля
по майну юридичних осіб6.
Терористичний акт, як спеціальний страховий ризик, став розглядатись у міжнародному контексті після подій у США 11 вересня 2001 р. Із
падінням хмарочосів-близнюків Всесвітнього торгівельного центру у НьюЙорку не лише загинули люди та були зруйновані будинки, а й завершилась
епоха страхування від терористичних актів майна та особи за замовчуванням,
коли страхувальники, укладаючи договір страхування, автоматично отримували страхове покриття збитків таких подій. З цього часу страхові компанії
виключили збитки від терористичних актів або заходів щодо його
запобігання зі страхового забезпечення, що раніше провадилося на умовах
покриття всіх ризиків. Доцільно зазначити, що сумарний розмір виплат, котрі
були здійснені в зв’язку з терористичною атакою на Всесвітній торгівельний
центр склали близько $50 млрд., що у два з половиною рази більше, збитків,
заподіяних ураганом „Ендрю” у 1992 р. Розмір збитків, що настали внаслідок
атаки на будівлі близнюки, становив суму страхових платежів, зібраних
авіаційними страховими компаніями, в усьому світі за чотири роки7. До того
ж, окрім прямих збитків, терористичний акт спричинив опосередковані збитки туристичній галузі, страхуванню та авіаперевезенням.
Задля розуміння питання в чому полягають проблеми та складнощі
страхування ризику терористичних актів у міжнародному контексті доцільно звернутися до розуміння поняття тероризму. З огляду на застосування
різних критеріїв існує безліч визначень тероризму, проте міжнародне узгодженого розуміння в цьому питанні немає, що створює низку методологічних проблем для наукових досліджень та розробки антитерористичних
заходів національного та міжнародного рівнів8. Для цілей страхування,
О. Охріменко, Туризм – тероризм: Неополітичні методи мінімізації збитків, „Страхова
справа” 2004, № 4 (16), http://forinsurer.com/public/05/03/14/1771, [04.04.2017].
6 М.А. Алехин, Страхование от терроризма: история и современность, [w:] М.А. Алехин,
Страхование сегодня, 2012, http://www.insur-info.ru, [02.04.2017].
7 О. Охріменко, op. cit.
8 М.М. Бунчук, Проблеми страхування ризиків тероризму в процесі аналізу антитерористичної політики України, „Державне управління: теорія та практика” 2016, № 1, c. 21-32.
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укладання договорів та можливості подальшої кваліфікації події як страхового випадку, під поняттям терористичного акту слід розглядати вчинення
дії або комплексу дій з активним застосуванням сили або насильства особою або групою осіб. При цьому важливо розуміти, що дія розцінюється як
терористичний акт незалежно від того здійснюється вона однією особою
або від імені організованої групи в політичних, релігійних або ідеологічних
цілях, що включають намір зробити безпосередній вплив на органи державного управління або для залякування населення.
За визначенням Д.П. Расшивалова складність страхування ризику тероризму полягає в тому, що цей ризик докорінно відрізняється від традиційних ризиків, які страховики зазвичай називають стандартними. Для того,
щоб ризик був прийнятий на страхування він має мати певні характеристики9.
По-перше, ризик має бути кількісно вимірюваним. Страховики
мають мати можливість визначати можливу або ймовірну кількість (частоту) подій, що призведуть до позовів про відшкодування збитків з боку
страхувальників та максимальний розмір (руйнівність) цих збитків. Співвідношення цих двох показників є в основі актуарного розрахунку, результатом чого є визначення страхової премії, адекватної ризику. Страхувальників – носіїв ризику багато, проте відносно незначна частина тих,
хто бере участь у фінансуванні ризику шляхом сплати премій до страхового фонду зазнає збитків та позиватиметься за відшкодуванням. Отже,
страхові події (збитки) мають бути випадковими з огляду на час події,
її місце та ступінь руйнації. Оскільки акт тероризму визначається як навмисна дія, ризик тероризму не має зазначених характеристик. Окрім
цього, не відомим є найгірший сценарій „проходження” терористичного
акту. З точки зору страхової статистики, кількість терористичних актів,
що відбулися, є не достатньою для оцінки ймовірності та руйнівності майбутніх збитків.
По-друге, збитки від терористичних актів, як правило, є територіально концентрованими, позаяк мають на меті отримання значного економічного та психологічного „ефекту”. Це призводить до ситуації, відомої у страховій галузі як „несприятливий вибір”, коли страхування купують переважно
страхувальники із підвищеним ризиком й які з високим ступенем ймовірності позиватимуться до страховика за відшкодуванням.
По-трете, збитки від тероризму геть позбавлені ознак випадковості.
Вони ретельно заплановані та часто-густо координовані.
По-четверте, при страхуванні від тероризму постає проблема так званої кумуляції ризиків. Ця проблема стосується виключно страхової компанії,
адже йдеться про її фінансову стійкість та спроможність сплачувати відшкодування, в той час, коли на незначній території може бути пошкоджено
як майно страхувальника (наприклад, декілька офісних будівель, як це було
Д.П. Расшивалов, Інституційний механізми страхового захисту від ризиків транснаціонального тероризму, „Актуальні проблеми міжнародних відносин” 2013, № 112, (ч. ІI),
с. 129-134.
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з офісним комплексом Світового торгівельного центру у США), так і виникнути застрахована відповідальність роботодавця, включно за медичні витрати робітників внаслідок настання терористичного акту, тощо10.
У зв’язку із складністю визначення ймовірності та прогнозування настання такої страхової події, як терористичний акт, неможливо, об’єктивно
оцінити розміри можливих страхових відшкодувань, що обумовлює не привабливість, з економічної точки зору, даної страхової послуги для страхових компаній. У світовій практиці застосовується декілька моделей співіснування механізмів компенсації комерційними страховими компаніями та
об’єднаннями за участю держави. Не торкаючись переваг та недоліків кожної з моделей, загальний механізм передбачає, що на певному етапі компенсація витрат щодо врегулювання збитків здійснюється за підтримки держави.
В основному, вона є додатковою гарантією компенсації. В деяких державах –
навпаки, комерційні страхові компанії за державної та законодавчої підтримки, додаткового фінансування компенсують лише частину збитку, а держава бере участь у врегулюванні наслідків всіх подій11.
Так, з метою забезпечення фінансової підтримки страхування ризику
тероризму на державному рівні у 2002 р. США було прийнято закон про
страхування ризиків терористичних актів, який зобов’язав усі національні
страхові компанії надавати покриття ризиків терористичних актів та, згідно
якого, запроваджено механізм участі держави у відшкодуванні збитків страхових компаній. Фактично, з метою надолужити страхову ємність, держава
виступила солідарним перестраховиком для ліцензованих національних
страхових компаній й відшкодовує збитки за цими ризиками, які перевищують визначений розмір збитку, що сплачує страховик. Доречно зазначити,
що у 2015 р. в США підписано закон, в якому внесено зміни щодо дати закінчення та подовжено дію термінів програми державної підтримки страхування ризиків терористичних актів до 2020 року12.
Щодо України, ще декілька років тому страхувальників не цікавило
питання страхування від ризику терористичних, воєнних дій і цивільних заворушень. Передбачення в договорі страхування ризику масових заворушень подекуди цікавило вельми обачливих юристів компаній, а страхування ризику терористичних дій – ще рідше звертало увагу юристів. При
цьому, страхування ризику воєнних дій взагалі викликало здивування. Наразі, питання страхування подібних ризиків як тероризм, воєнні дії та масові
заворушення, актуалізувалось, не лише у зв’язку з інтеграцією України до
світової спільноти та поглиблення економічних зв’язків з іноземними країнами, але й з огляду на події на Сході Україні.
Законодавче регулювання ринку антитерористичного страхування
в Україні в даний час ґрунтується на нормах ст. 17 Конституції України:
захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її
10

Ibidem.
М.А. Алехин, op. cit.
12 A. Legenza, TRIPRA 2015: What’s Changed and How It Affects the Industry, https://goo.gl/Um
hz3Y, [04.04.2017].
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економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. До того ж, відповідно до Закону
України Про боротьбу з тероризмом, постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 535 Про затвердження Порядку використання коштів,
що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам
передбачено матеріально-технічну та фінансову допомогу особам, які постраждали внаслідок терористичних дій на території України.
З метою мінімізації збитків, що можуть бути завдані внаслідок терористичних атак, страхові компанії подекуди об’єднують свої фінансові зусилля. Так, наприклад в Російській Федерації функціонує Антитерористичний Страховий Пул, який надає послуги зі страхування та перестрахування
тероризму за тарифами значно нижчими, ніж аналогічні послуги іноземних
страховиків. Аналогічний пул перестрахування, який спеціалізується на
перестрахуванні ризиків тероризму і саботажу створено в Азербайджані, до
якого ввійшли 13 азербайджанських страхових компаній 13.
В Україні з ініціативи компаній СК „Перша” і СТ „Іллічівське” ще
9 вересня 2013 р., організовано Антитерористичний страховий пул України (АСПУ) з метою страхування і перестрахування ризиків тероризму і диверсії на території країни. Антитерористичний страховий пул може страхувати від терористичних актів і диверсій на суму близько 100 млн грн. До
пулу 19 грудня 2013 р. приєдналося ще 11 компаній: „Українська страхова
група”, „Український страховий дім”, „Оранта”, „Домінанта”, „Європейський
страховий альянс”, „Страхові гарантії”, „Альфа Страхування”, „Арсенал
Страхування”, „Універсальна”, „Здорово” і „Арма”. Метою учасників АСПУ
є страхування майна, життя і здоров’я від завданої шкоди і нещасних випадків, викликаних терористичними актами та диверсіями14. Поточна модель
АСПУ базується на добровільному об’єднанні страхових компаній (перестрахових) для цілей страхування та перестрахування ризику терористичних
актів і диверсії. На відміну від МТСБУ в даній конструкції немає ні солідарної відповідальності учасників пулу, ні сформованих фондів на компенсацію виплат учасникам, які не в змозі виконувати своїх обов’язків, ні підтримки держави. У Антитерористичного страхового пулу України потенційний
клієнт може розраховувати тільки на платоспроможність страхової компанії, з якою укладено договір страхування ризиків терористичних актів та
диверсії. Тож, у разі укладення договору страхування від терористичних
актів, особі необхідно враховувати надійність та фінансову стійкість страхової компанії. В якості ознак надійності можна орієнтуватися на наявність
у страхової компанії фінансової звітності за міжнародними стандартами, її
рейтингу серед міжнародних рейтингових агентств, достатній розмір власних коштів і капіталу, якісне перестрахування в міжнародних компаніях
з досвідом, рейтингами і репутацією.
А. Переверзев, Полис безопасности, „Коммерсантъ Украина” 2013, № 213, c. 6-7.
Нацкомфінпослуг ініціювала розвиток страхування від тероризму в Україні, https://nfp.
gov.ua, [05.04.2017].
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Важливим показником надійності страхового та перестрахового захисту є адекватна оцінка ризику страховою компанією. Відповідно до Цивільного Кодексу України, для оцінки ризику страховику надається необхідна
інформація, яку він зобов’язаний не розголошувати, за виключенням запиту
органів державної влади. Виникаючі побоювання страхувальників щодо порушення конфіденційності даної інформації є марними. Наприклад, в переговорах із західними партнерами, при необхідності, використовується знеособлена інформація в обсязі, достатньому для досягнення домовленостей,
при цьому конфіденційні відомості не розкриваються. Необхідність аналізу
інформації страховою компанією, при страхуванні ризику терористичних
актів та інших ризиків, потрібна для того, щоб оцінивши ризик, компанія
визначила необхідний розмір премії для формування резервів і провадження подальших виплат. Застосування страховими компаніями спрощеного
аналізу території розташування та виду діяльності страхувальника є недостатнім та може призвести до негативних наслідків при врегулюванні збитку
в майбутньому15.
З огляду на викладене, попри визначені на законодавчому рівні загальні принципи та норми компенсації збитків потерпілим, немає чіткого
механізму компенсації витрат на відновлення об’єктів внаслідок терористичних атак. Для ефективного подолання наслідків терористичних актів необхідне чітке законодавче визначення меж відповідальності держави і страхових компаній за відшкодування завданих збитків. Це може бути досягнуто
за допомогою передання частини відповідальності страховим компаніям
у вигляді комерційного страхування в поєднанні з державним регулюванням даного виду страхування, аналогічно тому як здійснюється обов’язкове
страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних
засобів.
Наступним нагальним питанням є страхування ризиків воєнних дій,
яке є високо збитковим та специфічним видом страхування через те, що не
всі страхові компанії здатні забезпечувати покриття подібних ризиків, а також їх непередбачуваний характер. Історично страхування воєнних ризиків
набуло поширення у Великобританії, батьківщині страхового права, в зв’язку з географічним розташуванням та історичною традицією, яка в різні часи
перебувала у стані війни з тією чи іншою державою.
Ризики воєнних дій ще з часів панування на морі Іспанської Армади,
представляють складність у їх кваліфікації, відсутності єдності понять, що
неминуче призводить до суперечностей між страхувальником та страховою
компанією, а тому виникненню спорів. Настання страхового випадку потребує необхідності вирішення питання щодо визнання події страховим
випадком, а з тим виплати страхового відшкодування. Через те, що початок
воєнних дії, de jure може кваліфікуватися як зіткнення, а не як війна, а для
цілей договору страхування необхідно кваліфікація події як воєнних дій.
Суди з цього приводи розходяться у тлумаченнях, подекуди посилаючись
15

М.А. Алехин, op. cit.
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на визначення війни яке міститься в джерелах міжнародного права, в інших
випадках розглядають фактичні обставини справи. Це призводить до необхідності тлумачення визначення „війни” та „воєнних ризиків”16 .
З огляду на вищевикладене, у зв’язку із подіями на Сході України:
збільшенням кількості випадків знищення, пошкодження, викрадення майна, в тому числі застрахованого, постала низка питань, щодо визнання подій, пов’язаних з проведенням АТО, оголошеною або неоголошеною війною,
терористичними актами або загалом визнання їх винятками зі страхового
покриття; або кваліфікація цих подій обставинами непереборної сили (форсмажорними обставинами), які звільняють страхову компанію від обов’язку
виплати страхового відшкодування. У зв’язку з цим, виникають суперечки
стосовно того, чи слід визнавати знищення (пошкодження) майна в результаті вибухів, попадання осколків, снарядів або втрата (вилучення) застрахованого майна під примусом, загрозою зброєю або внаслідок грабежів, скоєних збройними людьми, страховим випадком, а з тим чи повинна страхова
компанія в такому разі здійснювати відшкодування завданих збитків.
Щодо форс-мажорних обставин (force majeure), в перекладі з фрацузької термін означає непереборну силу, в якості підстави для відмови
страховою компанією у виплаті відшкодування. Натомість законодавство
України не передбачає поняття форс-мажор або форс-мажорні обставини.
Ці терміни відсутні в Цивільному та Господарському кодексах України, визначаючи їх як випадок та непереборна сила. Відповідно до статті 617 Цивільного кодексу України особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від
відповідальності за порушення зобов’язання, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Частина 2 статті 218
Господарського кодексу України передбачає, що в разі, якщо інше не передбачено законом або договором, суб’єкт господарювання за порушення
господарського зобов’язання несе господарсько-правову відповідальність,
якщо не доведе, що належне виконання зобов’язання сталося неможливим
внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності. Не вважаються
такими обставинами, зокрема, порушення зобов’язань контрагентами правопорушника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов’язання
товарів, відсутність у боржника необхідних коштів17. Крім того засвідчення
форс-мажорних обставин є компетенцією Торгово-промислової палати України. Згідно із статтею 14 Закону України Про торгово-промислові палати
в Україні, засвідчення таких обставин покладено виключно на Торгово-промислову палату України. Постановою Вищого господарського суду України
від 24 травня 2011 р. в справі № 11/85 вказано, що висновок будь-якого іншого органу не є легітимним і не може бути використаний як підтвердження
форс-мажорних обставин. Таким чином, страхова компанія не уповноважена
Страхование военных рисков: Проблемы толкования термина „война”, http://blog.pravo.
ru/, [ 05.04.2017].
17 Л. Самарина, Судебная практика относительно страховых выплат в зоне АТО, http://at
torneys.ua/, [04.04.2017].
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самостійно визнавати обставини форс-мажорними та відмовляти у здійсненні страхового відшкодування на цій підставі. Крім того, рішення Торгово-промислової палати щодо визнання форс-мажорних обставин виноситься в індивідуальному порядку і може застосовуватися лише при розгляді
конкретного страхового випадку.
Слід зауважити, що стандартні договори страхування в Україні не передбачають покриття ризиків воєнних дій, а подібні ризики є виключенням
зі страхового покриття. Відомі випадки, коли в Донецькій області попадання снаряду кваліфікувалося компетентними органами як підпал чи протиправні дії третіх осіб, а конфіскація майна на потреби армії ДНР – як грабіж.
У зв’язку з тим, що такі ризики як тероризм, воєнні дії та масові заворушення не траплялися, згадки про них не було в правилах страхових компаній,
а що більше – не було необхідності розробляти методику кваліфікації та обґрунтування відмови у виплаті за ними. Внаслідок сучасних умов, в нових
договорах страхування компанії змінили та уточнили формулювання винятків із страхового покриття, а тому ситуації некоректної кваліфікації неможливі. Якщо раніше існувала прив’язка до класифікації події, то тепер вона відсутня. У договорі детально прописано трактування кожного виключення 18.
Так, показовим є випадок, коли Вищий господарський суд України скасував
рішення суду апеляційної інстанції і залишив у силі рішення суду першої
інстанції, зазначивши, що, з огляду на принципи справедливості, добросовісності та розумності, страхова компанія, укладаючи договір страхування,
після того, як був виданий Указ про проведення антитерористичної операції
(Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 р. Про невідкладні заходи щодо подолання
терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України
№ 405/201 4 від 14.04.2014), повинна була усвідомлювати, що такі наслідки
настання страхового випадку можуть настати19.
Договори страхування від ризику воєнних дій є більш затребуваними
власниками великих компанії, які готові інвестувати в мінімізацію потенційних збитків та ризиків, враховуючи високу вартість страхового платежу.
Такий договір страхування має назву Full Political Violence та покриває такі ризики, як масові заворушення, страйки, революції, бунти, громадянська
війна, змова, тероризм, диверсії, та може стосуватися лише територій, де
воєнні дії або АТО в даний час не відбуваються20. Відповідно, отримання
такого комплексного страхового покриття потребує від страхувальника внесення значних страхових платежів. Так, можна стверджувати, що у страхових компаній України вже напрацьований досвід покриття ризиків воєнних
И. Марфин, Можно ли застраховаться от войны и терроризма, http://finance.liga.net/insu
rance/2015/3/10/opinion/42559.htm, [06.04.2017].
19 О. Качмар, Обзор судебной практики ВСУ и ВХСУ по спорам, связанным со страхованием, http://vkp.ua/content/news/files/kachmar_bortman_vkp_uz_101116_1478773612_en.pdf,
[06.04.2017].
20 І. Марфін, Три особливі ризики. Чи можна застрахуватись від війни, тероризму та громадянських заворушень?, http://brit-mark.com/ua/press-centre/brit-mark-media/2013/3-special-ris
ks-can-companies-buy-insurance-against-war-terrorism-and-civil-strife, [06.04.2017].
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дій, тероризму та масових заворушень, а з тим правило, що договір страхування від воєнних дій та тероризму діє лише на територій, де воєнні дії або
АТО наразі не відбуваються.
Разом з тим, більш затребуваним, у порівнянні зі страхуванням ризику терористичних актів та воєнних дій, в Україні є страхування ризику масових заворушень. Зазвичай такий договір оформляється як додатковий до
переліку ризиків договору страхування майна. Передбачуваним стало підвищення вартості покриття такого ризику за останні кілька років, що,
наразі, становить до 20% від вартості основного договору страхування майна. Слід звернути увагу на важливий нюанс, щодо трактування ризику масових заворушень. За умовами договору страхування такими не визнаються
масові заходи, які мали політичний характер, як наприклад, громадянські
заворушення, пов’язані зі спробою зміни політичного ладу у державі. Тож,
навіть при наявності покриття ризику громадянських заворушень, страхувальнику буде відмовлено у виплаті страхового відшкодування. За умовами
договору страхування під громадянські заворушення підпадають прояви
емоцій спортивних фанатів або інших агресивних груп людей, об’єднаних
якоюсь ідеєю. Також покривається пошкодження майна, що пов’язане з діями мітингуючи працівників під час страйку21.
Тож, можна підсумувати, що страховий захист від терористичних актів, воєнних дій та масових заворушень є актуальним та затребуваним для:
 підприємств роздрібної торгівлі, торгових мереж, супермаркетів,
торгівельних центрів;
 готелів, будинків відпочинку, санаторіїв, пансіонатів;
 банків, кредитних та фінансових установ;
 власників об’єктів інфраструктури, таких як аеропорти, залізничні, автомобільні вокзали, морські порти, складські комплекси, логістичні
центри.
На тлі низки терористичних актів у Європі та зростання ризиків тероризму і диверсій з’являються пропозиції запровадження не лише обов’язковості страхування подібних ризиків, а й заборони виключення цих ризиків зі страхового покриття, як це прийнято в багатьох західних країнах,
а також запровадження обов’язкового страхування від ризиків терористичних актів організаторів масових заходів 22.
Водночас слід зазначити, з огляду на те, що будь-який суб’єкт господарювання не може відповідати за наслідки терористичних актів, оскільки
аргументувати і обґрунтувати прийняття державою тих чи інших антитерористичних заходів досить складно. Прикладом є введення після вибухів
в Парижі максимального режиму безпеки в Бельгії, що однак, не змогло
зупинити дії терористів та відвернути низку подальших вибухів в Брюсселі23. Таким чином, ефективність та дієвість запровадження обов’язкового
И. Марфин, op.cit.
Е.В. Эсауленко, Страховая деятельность в современной России, Научная библиотека
ЮЗГУ, Курск 2012, 278 с.
23 Теракты в Брюсселе 22 марта 2016 года, https://ru.wikipedia.org/, [06.04.2017].
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страхування від ризику терористичних актів суб’єктів господарювання є не
однозначною. Разом з цим, у випадку формування системи обов’язкового
страхування від ризику терористичних актів в Україні доцільно вдаватися до досвіду саме Франції, яка на сьогодні створила найбільш ефективну
і комплексну систему даного виду страхування. При організації своєї системи, французи прагнули максимально забезпечити безпеку власних громадян. Серед особливостей французького досвіду, вартими уваги для України є:
 відсутність встановленого мінімального ліміту відшкодування збитку, що настав внаслідок терористичного акту, оскільки в межах країни діють
необмежені гарантії з боку держави;
 будь-який страховий поліс французької страхової компанії, наприклад, проти пожежі і збитку, автоматично включає ризики терористичних
актів. Це є обов’язком страхових компаній.
Підсумовуючи слід зазначити, що рівень загрози терористичних актів, воєнних дій та масових заворушень зростає та стає все більш реальним,
а тому повстає інтерес та вагомість дослідження шляхів подолання наслідків даних подій, до яких відноситься страхування. Тож, актуалізується проведення подальших досліджень питань страхування від терористичних
актів, воєнних дій та масових заворушень.
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Michał GRUDECKI, Karolina GAWŁOWSKA1
ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZASTĘPCZEJ
CUDZOZIEMCA ORAZ POSTĘPOWANIE EKSTRADYCYJNE –
ZARYS PROBLEMU
Jednym z przejawów nieustannej transformacji środowiska międzynarodowego jest globalizacja, a także swoboda przemieszczania się ludności. Z powodu ruchów migracyjnych, wzmożonej współpracy handlowej i kulturalnej,
a także w wyniku zwykłych zagranicznych podróży, często występują ze strony
cudzoziemców zachowania wypełniające znamiona typów czynów zabronionych. Niektóre z nich będą miały miejsce poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, nie godząc jednocześnie w polskie interesy, a nasz kraj nie będzie
zmuszony do ich ścigania mocą międzynarodowych zobowiązań. Pomimo tego,
sprawca tych czynów może szukać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
schronienia przed obcym wymiarem sprawiedliwości.
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie zarysu odpowiedzialności
zastępczej cudzoziemców według polskiej ustawy karnej, będącej podstawową
w takich sprawach procedury ekstradycyjnej oraz związanej z europejskim nakazem aresztowania 2. Istnienie tych przepisów pozwala na skuteczną walkę
z przestępczością o charakterze globalnym, a także uniemożliwia sprawcom
uniknięcie odpowiedzialności karnej w drodze ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości3.
Zasada odpowiedzialności zastępczej
Według zasady odpowiedzialności zastępczej, pomieszczonej w przepisie
art. 110 § 2 k.k., polską ustawę karną stosuje się przy zachowaniu warunku
tzw. podwójnej przestępności (art. 111 § 1 k.k.) wobec cudzoziemca, przebywającego obecnie na terytorium Polski, którego nie postanowiono wydać,
jeżeli popełnił on czyn zabroniony poza jej granicami, zagrożony podług polskiej ustawy karnej karą przekraczającą 2 lata pozbawienia wolności, a także
jednocześnie niegodzący w interesy polskich podmiotów, niebędący przestępstwem o charakterze terrorystycznym oraz przestępstwem, które Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana ścigać na mocy umowy międzynarodowej 4. Ratio
mgr Michał Grudecki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, michalgrudecki@
gmail.com; mgr Karolina Gawłowska, Sąd Rejonowy w Chorzowie, karolcia147716@wp.pl
2 Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (tj. Dz. U. 2016 poz. 1137 ze zm.), zwany dalej k.k. Ustawa
z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tj. Dz. U. 2016 poz. 1749 ze zm.), zwany dalej k.p.k.
3 V. Konarska-Wrzosek, Rozdział XIII. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą,
[w:] V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016, s. 551.
4 Polskich podmiotów, czyli Rzeczypospolitej Polskiej, obywatela polskiego, polskiej osoby prawnej lub polskiej jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej – zob. art. 110 § 1 k.k.
Czyn zabroniony, zgodnie z art. 115 § 1, jest zachowaniem się w sposób określony przez znamiona
w ustawie karnej. J. Piskorski nazywa opisywaną instytucję zasadą represji zastępczej. Zob. Idem,
Odpowiedzialność karna cudzoziemców w Polsce, Warszawa 2003, s. 125-126.
1

legis ustanowienia tejże zasady stanowi konieczność zabezpieczenia terytorium
Polski „[...] przed zagranicznymi przestępcami, którzy mogą poszukiwać tu
schronienia”5. Tym samym przepis art. 110 § 2 k.k. chroni dobry wizerunek
Rzeczypospolitej w stosunkach międzynarodowych, realizując jednocześnie
zasadę prawa międzynarodowego publicznego aut dedere aut punire6. Państwa
powinny bowiem solidarnie współpracować w zwalczaniu przestępczości, aby
żadne z nich nie było postrzegane jako „oaza bezkarności” 7.
Zwrot „polska ustawa karna” rozumiany musi być na gruncie tego przepisu jako każda ustawa, w której znajdują się przepisy tyczące zasad, form
i podstaw wyłączania odpowiedzialności karnej oraz sankcji wraz z zasadami
i dyrektywami ich wymiaru (głównie część ogólna Kodeksu karnego) 8. Dodatkowo, to również ustawy zawierające typy czynów zabronionych, przede wszystkim część szczególna Kodeksu karnego oraz inne ustawy posiadające przepisy
karne, stanowiące tzw. prawo karne pozakodeksowe 9.
Przedmiotowym warunkiem odpowiedzialności jest popełnienie przez
cudzoziemca czynu zabronionego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
czyli nie na jej terytorium oraz nie na pokładzie polskiego statku wodnego, czy
powietrznego (wtedy odpowiadałby zawsze według polskiej ustawy, zgodnie
z zasadą terytorialności lub bandery określonymi w normie art. 5 k.k.)10. Inaczej
rzecz ujmując, miejscem popełnienia czynu zabronionego przez cudzoziemca

5

Ibidem, s. 125.
Jak bowiem zwraca uwagę J. Raglewski, „[…] państwo polskie nie powinno być bowiem po strzegane przez społeczność międzynarodową jako miejsce, gdzie mogą schronić się osoby,
które dopuściły się przestępstw poza jego granicami”. Idem, Komentarz do art. 110 k.k., [w:]
A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna, t. 1, Komentarz do art. 1 – 52, Warszawa 2016,
s. 890. Paremia ta w tłumaczeniu na język polski brzmi „wydaj albo ukarz”. Zob. P. Hofmański,
Komentarz do art. 110 k.k., [w:] M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2014,
s. 689.
7 A. Sakowicz, Komentarz do art. 110 k.k., [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny.
Część ogólna, t. 2, Komentarz. Art. 32-116, Warszawa 2015, s. 706.
8 T. Dukiet-Nagórska, Rozdział III. Źródła prawa karnego, jego normy i ich wykładnia, [w:]
T. Dukiet-Nagórska (red.), Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa 2016,
s. 62.
9 Ibidem.
10 Zgodnie z normami art. 1, art. 3 i art. 6 ustawy z 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (tj. Dz. U. 2015 poz. 930 ze zm.) za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy uznać
obszar otoczony granicami, oddzielającymi go od terytoriów innych państw wraz z morzem terytorialnym oraz przestrzenią powietrzną nad nimi i wnętrznem ziemi pod nimi, nad którym Rzeczpospolita Polska wykonuje swoje zwierzchnictwo. Statek wodny w rozumieniu art. 5 k.k. to statek
morski, definiowany przez art. 2 § 1 ustawy z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (tj. Dz. U. 2016
poz. 66) jako każde urządzenie pływające przeznaczone lub używane do żeglugi morskiej, gdyż
zasada bandery tyczy się wyłącznie statków wodnych przeznaczonych do żeglugi morskiej, które
przekraczają granice morza terytorialnego, będącego terytorium polskim. Dodatkowo zgodnie
z art. 115 § 15 k.k. jako statek wodny należy rozumieć także stałą platformę umieszczoną na szelfie kontynentalnym. Statek powietrzny zaś, to zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (tj. Dz. U. 2016 poz. 605 ze zm.), urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze
na skutek oddziaływania powietrza innego niż oddziaływanie powietrza odbitego od podłoża.
Oczywiście zarówno statek wodny, jak i powietrzny muszą przynależeć do polskiego portu macierzystego. Por. J. Lachowski, Komentarz do art. 5 k.k., [w:] V. Konarska-Wrzosek (red.), op. cit.,
s. 64.
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nie może być terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ani polski statek wodny
lub powietrzny11. Czyn ten, nie może również godzić w interesy polskich podmiotów, wymienionych w przepisie art. 110 § 1 k.k. (oraz w normie art. 112
k.k., będącej lex specialis wobec art. 110 § 1 k.k.) i stanowić przestępstwa
o charakterze terrorystycznym12. Wówczas wobec sprawcy zawsze będzie stosowania polska ustawa karna, jeżeli zostanie spełniony wymóg tzw. podwójnej
przestępności czynu (nie dotyczy on odpowiedzialności według zasady narodowości przedmiotowej obostrzonej – art. 112 k.k.). Ponadto żeby zasada odpowiedzialności zastępczej mogła się zaktualizować, czyn cudzoziemca nie może
stanowić przestępstwa, do którego ścigania Rzeczypospolita Polska jest zobowiązana na mocy umowy międzynarodowej lub przestępstwa określonego w Rzymskim Statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzonym w Rzymie
dnia 17 lipca 1998 r. (Dz. U. z 2003 r. poz. 708)13.
Warunkiem odpowiedzialności za czyn popełniony za granicą wymaganym m.in. przy zasadzie odpowiedzialności zastępczej, jest uznanie takiego
czynu za przestępstwo również przez ustawę obowiązującą w miejscu jego
popełnienia (art. 111 § 1 k.k. – wspomniany już tzw. wymóg podwójnej
przestępności)14. Przyjmuje się, że jest on wyrazem „[...] autonomii państwa
w kształtowaniu reguł współpracy karnej oraz zasad odpowiedzialności obywateli za czyny popełnione za granicą” 15. Jak wskazuje J. Raglewski, „[...] generalną regułą jest zatem uzależnienie możliwości stosowania polskiej ustawy
karnej od treści ustawodawstwa miejsca popełnienia przestępstwa” 16. Czyn
popełniony za granicą musi stanowić według lex loci przestępstwo lub należeć
do innej „[...] kategorii zachowań, które rodzajowo odpowiadają w polskim
systemie prawnym pojęciom występku lub zbrodni” 17. Ocenę czynu dokonuje
się zatem z perspektywy polskiej ustawy karnej oraz z perspektywy lex loci
i dopiero zgodny wynik obu tych ocen umożliwia zastosowanie polskiej ustawy

Zgodnie z zasadą wszędobylstwa z przepisu art. 6 § 2 k.k. miejscem popełnienia czynu zabronionego jest miejsce, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru
sprawcy miał nastąpić.
12 Czyli zgodnie z art. 115 § 20 k.k., czynem zabronionym zagrożonym karą pozbawienia wolności,
której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełnionym w celu: poważnego zastraszenia wielu
osób, zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo
organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności, wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub
organizacji międzynarodowej – a także groźbą popełnienia takiego czynu.
13 Należą do tych katalogów „przestępstwa prawa narodów”, takie jak m.in. ludobójstwo, handel
ludźmi, stosowanie tortur, obrót narkotykami, pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie pieniędzy,
korupcja, uszkodzenie kabla podmorskiego. Za J. Raglewskim, Komentarz do art.113 k.k., [w:]
A. Zoll (red.), op. cit., s. 902-906.
14 Pojęcie „ustawa” na gruncie tego przepisu należy ujmować szeroko, jako każde źródło prawa
karnego obowiązujące w miejscu popełnienia czynu zabronionego (w tym zwyczaj i orzecznictwo
sądowe). Zob. J. Raglewski, Komentarz do art. 111 k.k., [w:] A. Zoll (red.), op. cit., s. 893.
15 A. Sakowicz, Komentarz do art. 111 k.k., [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), op. cit., s. 709.
16 J. Raglewski, Komentarz do art. 111 k.k., s. 893.
17 Post. SN z 16.12.1994 r., I KZP 29/94, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna
i Wojskowa” 1995, 1-2, poz. 4. Cyt. za: J. Raglewski, Komentarz do art. 111 k.k., s. 893.
11

187

karnej wobec sprawcy przestępstwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej18. Klasyfikacja czynu według ustawy zagranicznej jest nieistotna (może
być nim wykroczenie), byleby stopniem społecznej szkodliwości w ujęciu
abstrakcyjnym korespondowała z przestępstwem w rozumieniu polskiego prawa karnego19. Zasada ta, musi być rozumiana in concreto, czyli „[...] nie wystarcza, by czyn ten wyczerpywał znamiona przestępstwa według prawa obcego”20. Musi być on także wedle lex loci bezprawny (nie może zachodzić
okoliczność wyłączająca jego bezprawność), zawiniony i karygodny21. Zgodnie
z przepisem art. 111 § 2 k.k. sąd stosując wobec cudzoziemca ustawę polską,
może uwzględnić na jego korzyść różnice, jeżeli zachodzą one między ustawą
polską, a ustawą obowiązującą w miejscu popełnienia przezeń czynu zabronionego22. Warunek podwójnej przestępności czynu nie jest wymagany w stosunku do cudzoziemca, który popełnił przestępstwo w miejscu nie podlegającym żadnej władzy państwowej np. w przestrzeni kosmicznej, na Antarktydzie,
czy na morzu pełnym (art. 111 § 3 k.k.).
Kryterium formalne, wymagane przez zasadę represji zastępczej stanowi
górna granica ustawowego zagrożenia czynu cudzoziemca popełnionego w omawianych warunkach w ustawie karnej polskiej, która musi przekraczać 2 lata
pozbawienia wolności, ażeby eliminować w ten sposób konieczność ponoszenia odpowiedzialności w związku z tą specyficzną regułą przez „drobnych”
przestępców23.
Warunkiem zastosowania zasady odpowiedzialności zastępczej jest również przebywanie cudzoziemca, który popełnił czyn zabroniony spełniający
G. Łabuda, Komentarz do art. 111 k.k., [w:] J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część ogólna.
Komentarz, Warszawa 2012, s. 660-661.
19 J. Raglewski, Komentarz do art. 111 k.k., s. 893. Tak też T. Gardocka: „Uznanie czynu za
przestępstwo przez ustawę obowiązującą w miejscu jego popełnienia” oznacza, że za granicą czyn
musi należeć do kognicji karnej sądów. Nazwa kategorii, do której czyn jest w miejscu popełnienia
zaliczany nie ma znaczenia”. Zob. T. Gardocka, Komentarz do art. 111 k.k., [w:] R. Stefański
(red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015, s. 678. Inaczej, zob. V. Konarska-Wrzosek,
Komentarz do art. 111 k.k., [w:] Idem (red.), op. cit., s. 556-557.
20 P. Hofmański, Komentarz do art. 111 k.k., [w:] M. Filar (red.), op. cit., s. 690-691.
21 Ibidem, s. 691; J. Raglewski, Komentarz do art. 111 k.k., s. 894; M. Kulik, Komentarz do
art. 111 k.k., [w:] M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015, s. 306;
A. Sakowicz, Komentarz do art. 111 k.k., s. 709; K. Wiak, Komentarz do art. 111 k.k., [w:]
A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015, s. 696. Inaczej,
przychylając się do oceny in abstracto. Zob. T. Gardocka, Komentarz do art. 11 k.k., s. 681.
Cytowana autorka uważa, że wszystkie inne warunki odpowiedzialności poza faktem ustalenia,
że czyn o znamionach przestępstwa według prawa polskiego jest przestępstwem według lex loci,
powinno oceniać się wedle prawa sądu. Ibidem, s. 681. Tak samo podaje: G. Łabuda, Komentarz
do art. 111 k.k., s. 661.
22 Jak zauważa K. Wiak, „[…] okoliczności te mogą dotyczyć m.in. granic ustawowego zagrożenia,
dolegliwości grożącej kary, inaczej określonych przesłanek stosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary, środków probacyjnych czy konsekwencji wyrażenia „czynnego żalu”. Zob. Idem, Komentarz do art. 111 k.k., s. 697.
23 Zob. J. Raglewski, Komentarz do art. 110 k.k., op. cit., s. 891. J. Piskorski za A. Markiem
celnie zauważa, że kryterium to spełnia funkcję filtra, dzięki któremu polskiemu prawu karnemu
podlegają jedynie poważniejsze przestępstwa. Idem, op. cit., s. 126 oraz tamtejsze odesłanie.
A. Sakowicz uzasadnia to zaś względami ekonomiki procesowej. Idem, Komentarz do art. 110 k.k.,
s. 707.
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przesłanki przedmiotowe opisane w poprzednim akapicie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz brak postanowienia o jego wydaniu. Jako cudzoziemca w rozumieniu powyższego przepisu należy traktować każdą osobę fizyczną, która nie posiadała obywatelstwa polskiego w chwili popełnienia czynu
zabronionego24. Samo faktyczne (niekoniecznie legalne) przebywanie tegoż
sprawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi jedyny, jak ocenia
J. Raglewski, „łącznik” sprawcy przestępstwa z naszym krajem25. Wydanie cudzoziemca, który popełnił przestępstwo za granicą ma pierwszeństwo przed
osądzeniem go podług polskiej ustawy karnej 26. Według omawianej zasady,
może on odpowiadać wyłącznie wtedy, gdy odmówiono jego wydania lub „[...]
gdy nikt uprawniony nie wystąpił z żądaniem wydania cudzoziemca”27. Oznacza to jej subsydiarny charakter, jedynie alternatywę wobec wydawania osób 28.
Jako wydanie, należy rozumieć za K. Wiakiem, „[...] zarówno decyzję o ekstradycji, przekazaniu ścigania, jak i wykonanie europejskiego nakazu aresztowania (w stosunkach z państwami członkowskimi UE)”29.
Ekstradycja bierna oraz europejski nakaz aresztowania
Początki współpracy w sprawach karnych w Europie datuje się na
XIX wiek, kiedy to walka z przestępczością nie stanowiła już tylko kwestii
wewnątrzkrajowej, ale znalazła się w kręgu zainteresowań początkowo państw
ze sobą sąsiadujących, a później objęła swoim zasięgiem kraje pozaeuropejskie.
Rozwój ten, był na tyle spotęgowany, iż w chwili obecnej możemy mówić
o pełnej współpracy międzynarodowej, która ma służyć zwalczaniu przestępczości na szeroką skalę.
Współcześnie, istotną rolę w integracyjnym zwalczaniu przestępczości
o skali międzynarodowej odgrywają takie instytucje, jak ekstradycja oraz
europejski nakaz aresztowania. Biorąc pod uwagę tematykę niniejszego artykułu, w dalszej części rozważań omówiona zostanie tzw. ekstradycja bierna,
a także zastosowanie europejskiego nakazu aresztowania względem cudzoziemca.
Kwestię tzw. ekstradycji biernej, czyli przypadku, w którym Polska występuje w charakterze państwa wezwanego, do którego zwraca się inny kraj
z wnioskiem o wydanie osoby znajdującej się na jej terytorium, regulują przepisy zawarte w rozdziale 65 k.p.k. Takie „wydanie” ma zastosowanie zarówno
do osób, które są ścigane w związku z postawieniem im zarzutu popełnienia

Według przepisu art. 3 pkt 2 ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (tj. 2016 poz. 1990).
J. Raglewski, Komentarz do art. 110 k.k., s. 889. Czasem popełnienia czynu zabronionego jest
zgodnie z art. 6 § 1 k.k. moment, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był
zobowiązany.
25 Ibidem, s. 891.
26 V. Konarska-Wrzosek, Komentarz do art. 110 k.k., [w:] V. Konarska-Wrzosek (red.), op. cit.,
s. 555.
27 J. Piskorski, op. cit., s. 126.
28 T. Gardocka, Komentarz do art. 110 k.k., [w:] R. Stefański (red.), op. cit., s. 678; A. Sakowicz,
Komentarz do art. 110, s. 706.
29 K. Wiak, Komentarz do art. 110 k.k., [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), op. cit., s. 695.
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określonego przestępstwa, jak również dotyczy osób już prawomocnie skazanych za popełnione przestępstwo30.
Przepisy zawarte w wymienionym rozdziale charakteryzują się subsydiarnością z uwagi na to, iż znajdują zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy wiążąca Polskę umowa międzynarodowa nie stanowi inaczej. Mając na uwadze
fakt, iż Polska jest nie tylko związana wielostronnymi umowami międzynarodowymi, tj. europejską konwencją o ekstradycji sporządzoną w Paryżu 13
grudnia 1957 r. łącznie z dwoma Protokołami dodatkowymi sporządzonymi
w Strasburgu 15 października 1975 r. oraz 17 marca 1978 r., europejską konwencją o zwalczaniu terroryzmu sporządzoną w Strasburgu 27 stycznia 1977 r.,
ale również umowami bilateralnymi zawartymi z takimi krajami, jak Algieria,
Australia, Białoruś, Indie, Irak, Kuba, etc., zakres zastosowania norm zawartych w art. 602 i nast. k.p.k., doznaje ograniczenia31.
Jeżeli w tych umowach zostały wprost określone sytuacje, których zaistnienie obliguje do wydania obywatela państwa zwracającego się, wówczas
państwo wezwane nie powinno odmówić ekstradycji 32. Mając na względzie
treść postanowień umów wiążących Polskę, bezsprzecznym pozostaje fakt, iż
wpływają one na treść, interpretację i zastosowanie polskich przepisów czyniąc
je subsydiarnymi33. W związku z powyższym, procedura ekstradycyjna doznaje
pewnych ograniczeń, a jej obecny kształt jest konsekwencją porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska.
Postępowanie ekstradycyjne składa się z 3 etapów. Etapy te, prezentują
się jednakowo niezależnie, od tego czy sprawa dotyczy wydania osoby już
prawomocnie skazanej, czy osoby, przeciwko której postępowanie ma się dopiero toczyć. Pierwszy etap, określany niekiedy w doktrynie mianem postępowania quasi przygotowawczego34, zostaje zainicjowany wnioskiem państwa
obcego, który wpływa do właściwego prokuratora za pośrednictwem Ministra
Sprawiedliwości35. Postępowanie toczące się przed prokuratorem sprowadza się
do przesłuchania osoby, która została objęta wnioskiem, zabezpieczenia dowodów znajdujących się w kraju, a następnie wniesienia sprawy do sądu. Jeżeli
wniosek o ekstradycję zawiera braki, wówczas prokurator może wystąpić o jego uzupełnienie36. Osoba, której dotyczy wniosek, ma możliwość złożenia

30

Por. SA w Krakowie z dnia 8 czerwca 2010 roku II AKz 85/10, Legalis.
Europejska konwencja o ekstradycji, sporządzona w Paryżu dnia 13 grudnia 1957 r., Protokół
dodatkowy do powyższej konwencji, sporządzony w Strasburgu dnia 15 października 1975 r.
i Drugi protokół dodatkowy do powyższej konwencji, sporządzony w Strasburgu dnia 17 marca
1978 r. (Dz. U. 1994, nr 70, poz. 307); Europejska konwencja o zwalczaniu terroryzmu, sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1977 r. (Dz. U. 1996, nr 117, poz. 557).
32 Por. Wyrok SA w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2006 r., IV KK 367/08, Legalis.
33 Por. B. Nita-Światłowska [w:] J. Skorupka (red.), KPK Komentarz, Warszawa 2016, s. 14521453.
34 Por. S. Steinborn, [w:] J. Grajewski (red.), KPK Komentarz, t. 2, Warszawa 2013, s. 738-739.
35 Ze względu na brak przepisów decydujących o randze prokuratora w doktrynie wytworzył się
pogląd. Por. S. Steinborn, op. cit., s. 740.
36 Por. § 285-288 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7.4.2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2016
poz. 508).
31
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wyjaśnień, jak również może odmówić ich składania 37. Ponadto podmiotowi
temu przysługuje prawo do wypowiedzenia się, co do zasadności przekazania
do państwa macierzystego38. Materiał zgromadzony w postępowaniu, stanowi
podstawę wydania pozytywnego, bądź negatywnego wniosku o przekazaniu.
Kolejnym etapem, jest postępowanie przed sądem. Celem tego postępowania, jest weryfikacja i zasadność wniosku złożonego przez określone
państwo. Biorąc pod uwagę, iż postępowanie ekstradycyjne dotyczy tylko
i wyłącznie kwestii wydania określonej osoby, dlatego też nie jest dopuszczalne, aby w jego ramach istniała możliwość rozstrzygania o odpowiedzialności za popełnione przestępstwo osoby, której wniosek dotyczy. A co za tym
idzie, zostaje tu niejako zawężony zakres postępowania dowodowego, który
wyłącznie ogranicza się do zasadności wniosku 39. Dowody w tej materii, mogą
zostać przeprowadzone zarówno na wniosek osoby, która ma zostać wydana, na
wniosek prokuratora, a także z urzędu. Sąd w kwestii wniosku wydaje postanowienie na posiedzeniu w składzie jednoosobowym. Przedmiotem rozstrzygnięcia jest dopuszczalność wniosku z którym wystąpiło państwo obce. Powyższe
postanowienie jest zaskarżalne. Jeżeli sąd wyda postanowienie stwierdzające
prawną niedopuszczalność ekstradycji i stanie się ono prawomocne, wówczas
nie istnieje możliwość wydania cudzoziemca. Inaczej nieco wygląda sytuacja
odwrotna, a mianowicie kiedy sąd orzeknie dopuszczalność ekstradycji. Takie
postanowienie sądu nie implikuje kategorycznego wydania osoby, której wniosek dotyczy, bowiem ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje Minister
Sprawiedliwości, który może sprzeciwić się wydaniu.
Art. 604 § 1 k.p.k. wskazuje sytuacje, kiedy odmowa zastosowania procedury ekstradycyjnej ma charakter obligatoryjny. Natomiast w § 2 wskazanego artykułu ustawodawca polski przewidział, kiedy można odmówić wydania
osoby objętej wnioskiem. Katalog ten jest otwarty, co stanowi pewną furtkę
zarówno dla sądu, jak i dla Ministra Sprawiedliwości przy podejmowaniu decyzji o wydaniu.
Na gruncie przepisu art. 604 § 2 pkt 7 k.p.k. istnieje możliwość niewyrażenia zgody na wydanie w przypadku, kiedy państwo wzywające nie zapewnia wzajemności. Jednakże w świetle wiążących państwa umów ekstradycyjnych brak zgody na wydanie może być poczytywany jako brak dobrej wiary,
a to właśnie ona jest podstawą zawierania umów o ekstradycję40.
Z uwagi na przystąpienie do Unii Europejskiej, 1 maja 2004 r., Polska
musiała dokonać implementacji do wewnętrznego porządku prawnego decyzji
ramowej Rady Unii Europejskiej z 13 czerwca 2002 r., w sprawie europejskiego
nakazu aresztowania i procedury wydawania osób pomiędzy państwami członkowskimi41.
37

Por. Wyrok TK z dnia 28 listopada 2007 r., K 39/07, Legalis.
SA we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2010 r., II AKz 340/10, Legalis.
39 Por. post. SA w Lublinie z dnia 18 stycznia 2006 r., II AKz 625/00, Legalis.
40 Por. post. SA we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2004 r., II AKz 407/03, OSA 2004, Nr 7, poz. 54.
41 Decyzja ramowa Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13.6.2002 r. w sprawie europejskiego nakazu
aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi (Dz. U. L 190,
18/07/2002 P. 0001 – 0020), zwana dalej „decyzją ramową”; K. Marszał (red.), Proces karny. Przebieg postępowania, Katowice 2012, s. 350 i n.
38 Por.
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Polski ustawodawca postanowił uregulować tę kwestię w rozdziale 65a
i rozdziale 65b Kodeksu postępowania karnego. W doktrynie wyrażono stanowisko, zgodnie z którym regulacja ta, ma stanowić najmniej sformalizowany
tryb ekstradycji sensu largo42. Jednak niektórzy przedstawiciele doktryny uważają, że przy ENA chodzi o „przekazanie” osoby, a nie „wydanie”, jak ma to
miejsce przy ekstradycji, dlatego nie jest wskazane traktowanie tych instytucji,
jako tożsamych43.
Zgodnie z założeniami, ENA ma być instrumentem pozwalającym na to,
aby organy sądowe państw członkowskich Unii Europejskiej szybciej przeprowadzały procedury związane z zatrzymaniem osób podejrzanych o popełnienie
przestępstwa, rezygnując tym samym ze skorzystania z procedur ekstradycyjnych. Przesłanki zastosowania ENA zostały określone w art. 607a k.p.k., który
stanowi implementację art. 6 ust. 1 decyzji ramowej. Możliwość zastosowania
instytucji ENA jest zależna od istnienia podejrzenia popełnienia przestępstwa
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez daną osobę.
Wydanie ENA może mieć miejsce wobec obywatela jakiegokolwiek
państwa (nie musi być to ani obywatel Polski, ani obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej). Ponadto, bez znaczenia jest posiadanie przez
podejrzanego podwójnego obywatelstwa. Jednakże, aby dana osoba uzyskała
status podejrzanego, uprzednio musi zostać wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutów ogłoszone podejrzanemu, którego następnie należy przesłuchać. Przy czym brak możliwości przesłuchania podejrzanego w tym charakterze z powodu jego ukrywania się lub nieobecności w kraju, nie tamuje
możliwości zastosowania instytucji ENA. Właściwym do wydania ENA jest
sąd okręgowy, który czyni to na wniosek prokuratora, a w postępowaniu sądowym lub wykonawczym z urzędu lub na wniosek właściwego sądu rejonowego. Brak wskazania przez ustawodawcę wprost, który sąd okręgowy ma
kompetencje do wydania ENA spowodował, iż w praktyce, z uwagi na wykładnię funkcjonalną, powinien być to okręg, w którym toczy się postępowanie
przygotowawcze lub postępowanie sądowe, albo miejsce, w którym zapadł wyrok44.
Na postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie ENA, wydane na
podstawie art. 607a k.p.k., zażalenie nie przysługuje 45. W Kodeksie postępowania karnego zostały wskazane przesłanki odmowy wykonania ENA. Ustawodawca dokonał podziału na te, które mają charakter bezwzględny (określa je

A. Górski, A. Sakowicz, Europejski nakaz aresztowania. Nowy instrument współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej. Zarys problematyki, [w:] M. Perkowski (red.), Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej, Warszawa 2003, s. 4 i n.
43 P. Kruszyński, Europejski nakaz aresztowania jako forma realizacji idei wzajemnej współpracy
w zakresie wymiaru sprawiedliwości między państwami Unii Europejskiej, [w:] A. Marek (red.),
Współczesne problemy procesu karnego i jego efektywności. Księga pamiątkowa prof. A. Bulsiewicza, Toruń 2004, s. 191 i n.
44 J. Zagrodnik, [w:] K. Marszał (red.), Proces karny. Przebieg postępowania, Katowice 2012,
s. 350 i n.
45 Por. K. Zgryzek, [w:] P. Hofmański (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. III,
Warszawa 2007, s. 610.
42
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art. 607p k.p.k. oraz mające charakter względny, kiedy możliwa jest odmowa
wykonania ENA (wskazane w art. 607r k.p.k.). Należy pamiętać, że są one
wyłącznymi podstawami odmowy wykonania ENA, co zostało potwierdzone
w orzecznictwie sądowym46.
Podsumowując należy uznać, że zarówno ekstradycja, jak i ENA są przejawem wspólnej integracji europejskiej, która niewątpliwie przyczynia się do
europeizacji prawa karnego, co pomaga w zwalczaniu przestępczości międzynarodowej.
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SEKCJA III
AKTUALNE PROBLEMY
GOSPODARKI
MIĘDZYNARODOWEJ
I PRAWA

Natalia REZNIKOVA1
СТРУКТУРНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА
МІЖНАРОДНИХ АСИМЕТРІЙ РОЗВИТКУ
Визнаючи мінливість економічного середовища і модифікацію механізмів його трансформації, констатуємо, що структурна залежність за тих
чи інших історичних реалій загострювалась у формі ресурсної і технологічної залежностей, будучи інспірованою такими факторами2: економічною
спеціалізацією; структурою виробництва; продуктивністю праці; умовами
торгівлі; режимами накопичення країни-гегемона; ресурсною забезпеченістю; особливостями накопичення капіталу та доступу до фінансових ресурсів;
лібералізацією ринку; функціонуванням ринку інтелектуальної власності;
хвилями інновацій; інвестиціями у людський капітал (рис. 1).
Рис. 1. Детермінанти структурної залежності
(розроблено автором)

Безсумнівно, умови торгівлі складаються в такий спосіб, що країни,
що розвиваються, залежать від імпорту обладнання і сировини для розвитку
Наталія Резнікова, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин, Київський
національний університет ім. Тараса Шевченка / dr hab. Natalia Reznikova, prof. Kijowskiego
Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki, r_nv@ukr.net
2 D. Haag, Mechanisms of Neo – colonialism. Current French and British influence in Cameroon
and Ghana, http://www20.gencat.cat/docs/icip/Continguts/Publicacions/WorkingPapers/2011/Ar
xius/WP%202011-6%20ING.pdf.
1

власних галузей промисловості. Однак, ці товари не можна вільно придбати
на міжнародному ринку, бо вони запатентовані і, зазвичай, належать великим корпораціям3. Великі корпорації не продають обладнання і вторинну
сировину як звичайний товар: вони або вимагають сплати роялті або інших
схожих платежів за використання, або, найчастіше, конвертують ці товари
у капітал і вносять їх у формі власних інвестицій. Так обладнання, замінене
у країнах-гегемонах прогресивнішими технологіями, потрапляє до залежних країн у формі капіталу для створення філій4.
Слід зазначити, що система виробництва у країнах, що розвиваються, визначалася відповідними міждержавними відносинами, які загострювали існуючі асиметрії у розвитку країн Центру і Периферії. Серед іншого, слід відмітити таке:
 По-перше, потреба захистити експортну структуру, орієнтовану
на сільське господарство і видобувну промисловість, створювала зв’язок
між розвиненішими галузями економіки, що вилучають надлишок з менш
розвинених галузей, а також між внутрішніми метрополіями і внутрішніми
залежними колоніями. Нерівний і складний характер капіталістичного розвитку на міжнародному рівні відтворено усередині країни у крайній формі.
 По-друге, виробнича і технологічна структура більше відповідала
інтересам транснаціональних корпорацій, ніж потребам внутрішнього розвитку (що відповідає не лише загальним інтересам громадян, але й інтересам внутрішнього капіталістичного розвитку).
 По-третє, однакова технологічна й економічно-фінансова концентрація, притаманна країнам-гегемонам, переносилася без істотних змін до абсолютно різних країн, що створювало надзвичайно диспропорційні виробничі структури, високу концентрацію прибутків, недостатнє використання встановлених потужностей, значну експлуатацію існуючих ринків, зосереджених
у великих містах тощо. Накопичення капіталу за таких умов мало свої особливості. По-перше, це значна різниця між внутрішньою заробітною платою
(у контексті місцевого ринку дешевої робочої сили) і вартістю капіталоємних
технологій. По-друге, впроваджуючи капіталоємні технології, вона створює
дуже мало робочих місць порівняно зі зростанням населення та обмежує
створення нових джерел прибутку. Ці два обмеження впливають на зростання ринку споживчих товарів. По-третє, переведення прибутків за кордон вилучає частину економічного надлишку, створеного у країні. В усіх випадках
обмеження стосуються можливостей створення основних галузей, які забезпечуватимуть ринок капітальними товарами. Втім, такі галузі з’явилися б,
якби створений у країні надлишок не переводився за кордон. З цього аналізу
ми робимо висновок, що відсталість країн є наслідком не недостатньої інтеграції з розвиненими країнами, а, навпаки, найбільші перешкоди виникли через форсоване приєднання до міжнародної системи та її законів розвитку.
3

E.R. Grilli, M.C. Yang, Primary commodity prices, manufactured goods prices and the terms of
trade of developing countries: what the long run shows, „World Bank Economic Review” 1988,
vol. 2, no 1, p. 1-44.
4 Ibidem.
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Можна зробити висновок, що економічні можливості значно визначаються позицією країни в світовій ієрархії, в якій досить важко піднятися
на вищий щабель. Так, у документах ЕКЛАК міститься ґрунтовний аналіз
існуючих міжнародних асиметрій розвитку, що, на переконання їхніх укладачів, дає змогу стверджувати, що міжнародна економіка є так званою „грою
без правил”5. На нашу думку, до причин консервування структурної залежності між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються можуть бути віднесені:
 перешкода на шляху до діяльності, пов’язаної з високими технологіями;
 значні витрати, що обмежують можливості країн, що розвиваються, відкривати БНК;
 базові фінансові асиметрії, що відображаються в різниці внутрішнього фінансового розвитку та доступу до коштів міжнародного фінансування;
 макроекономічні асиметрії, що сприяють розбіжностям у рівнях автономії макроекономічної політики та тенденції в країнах, що розвиваються,
приймати проциклічну політику через залежність від нестабільного міжнародного фінансування.
З цієї причини економічний розвиток не проходить чітко визначені
стадії у межах єдиного шаблону, пов’язаного зі зростанням доходів на душу
населення, характерного для розвинутих країн. Економічне зростання сприяє
збільшенню рівня доходів на душу населення, здійсненню необхідних структурних трансформацій та запровадженню відповідних макроекономічних та
фінансових стратегій, у межах вимог, які визначаються кожною країною світової ієрархії та відповідають внутрішній структурі країн, що розвиваються,
які частково функціонують за цими вимогами, а частково за вимогами, визначеними власним історичним розвитком.
У цьому саме і полягає принципове розуміння латиноамериканської
школи структуралістів, які намагалися довести й оцінити наслідки зростання технологічного розриву і різних економічних структур на двох полюсах
міжнародної системи – у центрі і на периферії. Структуралісти стверджували, що виправлення цих диспропорцій спричинить зростання торгівлі, а не її
зменшення, а тому пропагували заохочення до зміни структури спеціалізації
з боку політичних діячів. Інакше кажучи, суть їхніх переконань може бути інтерпретована відомим висловом І. Кревіса про те, що „торгівля є служницею
зростання, але вона не може покладатися тільки на ринкові механізми”6.
Така постановка питання актуалізує дослідження проблеми взаємозалежності глобального зростання і міжнародної кооперації. Так, автори7
5

Official website Economic Commission for Latin America and the Caribbean, http://www.cepal.
org/publicaciones/xml/0/21540/lcg2331.pdf, [15.03.2017].
6 D. Rodrik, In Search of Prosperity: Analytical Narratives on Economic Growth, „Princeton
University Press” 2003.
7 M. Cimoli, G. Porcile, Specialization, wage bargaining and technology in a multigoods growth
model, „Metroeconomica” 2010, vol. 6, no 1, p. 219-238.
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М. Кімолі та Г. Порчілє запропонували аналіз недиференційованої міжнародної економіки, де технологічні можливості і продуктивність праці приблизно скрізь однакові8. На рисунку 2 зображено стилізований опис еволюції
системи центр-периферія.
Рис. 2. Економічні структури центру і периферії9

Кожен блок є однією з двох економік – центру і периферії. В обох
площинах продуктивність праці (π, ліва вертикальна вісь) у сучасному
секторі на графіку з протиставленням низці сучасних галузей (N, абсцис
осі) зображена як постійна спадна функція продуктивності праці, показана
пунктирною лінією. Сектор N=1 – з найвищою продуктивністю праці, водночас останній сектор Nj має найнижчу продуктивність праці (j =C, P, центр
і периферія). В обох площинах накопичена частка у загальній зайнятості
(0 <E ≤1, права вертикальна вісь) протиставлена низці секторів економіки
(суцільна лінія). Оскільки це число зростає, зростає і сукупна зайнятість.
Отже, рисунок 2 зображує дві змінні: продуктивність праці (ліва вертикальна
Серед інших обмежень теоретичного моделювання авторів припущення про те, що: у певний
момент часу технічний прогрес прискорюється в одному з регіонів (який стане центром), поступово перетворюючи його виробничу структуру, яка стає диверсифікованою й однорідною;
виникаючий центр економіки є диверсифікованим, тому що містить велику кількість галузей
і видів діяльності, а також однорідним, тому що продуктивність праці є досить схожою у них;
технологія рухається з дуже повільною швидкістю на міжнародний рівень і вливається у дуже
локалізованій формі в інші регіони (в основному, у кількох експортних сферах); у цих регіонах,
які утворюють периферію, економічна структура спеціалізована і не однорідна: існує менше
галузей і видів діяльності, і вони демонструють істотні відмінності у продуктивності праці, а технічна змінна залишає недоторканими великі частки виробничої системи. Ці відмінності пояснюють, чому периферія сприймається як подвійна економіка зі значною часткою зайнятості,
виділеною в архаїчний сектор і сектор засобів існування.
9 Змінні: π – продуктивність праці (яка зазначена на лінії), E – накопичена участь у загальній
кількості зайнятості (суцільна лінія), N – кількість зайнятих секторів, зображених як монотонно спадна функція продуктивності праці; Nc – загальна кількість секторів у центрі; N p –
кількість секторів на периферії; Enp – загальна зайнятість у сучасному секторі периферії
(залишкова, 1-ENP, показники енергоефективності виділено у натуральному секторі); ENC –
загальна зайнятість у сучасному секторі центру , що дорівнює 1 (немає прожиткового сектора у центрі), π* – продуктивність праці у натуральному секторі периферії, πp -, продуктивність праці у секторі номер Np у периферії.
8
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вісь) і накопичену загальну зайнятість (права вертикальна вісь) залежно від
кількості сучасних секторів економіки. Слід акцентувати увагу на таких
особливостях, що випливають із заданої теоретичної інтерпретації.
По-перше, продуктивність у центрі знижується дуже поступово – відповідно до кількості секторів, тому що різниця продуктивності між секторами 1 і Nc (останній сектор у центрі економіки) – незначна (рис. 3).
Рис. 3. Зближення тенденцій багатофакторної продуктивності
в різних країнах в 2011-2060 рр.10

З іншого боку, продуктивність швидко падає на периферії, тому що
технічний прогрес сильно локалізований в експортній діяльності і не проникає в інші частини економічної структури. У підсумку працівники, зайняті в „останньому” сучасному секторі периферії (Np<Nc), мають продуктивність, яка набагато нижче, ніж у зайнятих в експортних галузях.
Крім того, аналізуючи еволюцію накопиченої зайнятості, можна помітити, що центр має змогу використовувати всю свою пропозицію праці
у сучасній діяльності, оскільки за N=Nc маємо ENC=1 (ситуацію, коли вся
робоча сила зайнята). Водночас на периферії залишається ще значна частка
робочої сили безробітною, коли N=Np. Інакше кажучи, не вся робоча сила
буде працевлаштована в сучасному секторі на периферії, а тому її частку (1ENP) неминуче переміщуватиметься у виробництво засобів для існування.
Це дає змогу зробити висновок про існування щонайменше двох джерел
неоднорідності на периферії.
По-перше, існують великі відмінності у продуктивності між зайнятими у сучасному секторі, в експортному секторі щодо останнього сучасного
10

Official website International Monetary Fund, http://www.imf.org/external/index.htm, [12.03.2017].
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сектора (Np). По-друге, значна частка периферійної робочої сили залишається
у натуральному секторі, міському або сільському, формальному або неформальному. Це, з одного боку, вимагає пояснення того, чому гетерогенність
і нерівність доходів є настільки поширена на периферії порівняно з центром, та, з іншого боку, ініціює встановлення природи сил, що спричиняють
падіння або зростання технологічних асиметрій, загострюючи технологічну залежність. Збереження технологічного розриву означає, що периферія спеціалізується на товарах, які є менш інтенсивними у галузі технології
і, в цілому з низьким рівнем еластичності доходу попиту на експорт. Водночас периферія показує високу еластичність доходу попиту на імпорт.
Еластичність доходів є функцією технологічного розриву: чим вищий
технологічний розрив, тим вищою буде еластичність попиту на імпорт
і нижчою еластичність попиту на експорт на периферії. Це відношення ґрунтується на ролі технологічних асиметрій у передових і відстаючих інноваціях, а, отже, технологічний розрив визначає здатність країни увійти до найбільш динамічних ринків і швидко реагувати на зміни у конкурентному
середовищі. Ці відмінності між еластичністю прибутку, які мають експорт
й імпорт, є наслідком зростання, яке обмежуватиметься наявністю іноземної
валюти. Периферії необхідно накопичити технологічний потенціал і зростати високими темпами, щоб мати змогу передавати безробітню робочу силу
із секторів з низькою продуктивністю до секторів з вищою продуктивністю.
Це єдина форма подолання неоднорідності у продуктивності праці. Але зовнішня розбалансованість встановлює межу зростання, а, отже, значна частка
робочої сили змушена залишатися у секторі необхідної продукції.
Необхідність прискорення зростання і поглинання безробітних породжує ще один ключовий принцип структуралістської школи – ідею, що
периферія пропонує автоматичну або неявну взаємність центру. По суті,
кожна додаткова одиниця іноземної валюти на периферії, отримана від
міжнародної торгівлі, перетвориться у додатковий імпорт капіталу і високотехнологічних товарів з центру. Ці імпортні товари необхідні для досягнення вищих темпів зростання інвестицій та економічного зростання. Автоматична взаємність означає, що периферія не накопичуватиме резерви, але
конвертуватиме всю свою іноземну валюту в зростання з метою зменшення
розміру прожиткового сектора. Крім того, сповідування принципу неявної
взаємності полягає у тому, що участь периферії у міжнародній торгівлі значною мірою залежить від її власних потужностей щодо експорту. Обмеження у торгівлі, переважно, пов’язані з тим, що на периферії не вистачає
технологічних можливостей для активнішої участі у процесі прискорення
розподілу праці на світовому рівні та заснованих на внутрішньогалузевій
торгівлі.
Ідея Р. Пребіша та фахівців ЕКЛАК щодо торгівлі виникає, переважно, у результаті виявлення структуралізму з імпортозамінної індустріалізації. Водночас Р. Пребіш у різні часи пояснював, що імпортозаміщення
було другим найкращим шляхом індустріалізації, яка повинна була бути охоплена тільки тоді, коли з якоїсь причини не було б змоги диверсифікувати
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експорт. За його словами: „Торгівля є найважливішою умовою розвитку,
оскільки вона забезпечує необхідні товари, які периферійна країна не може
виробляти через брак природних ресурсів або відсутність технологічних
й економічних можливостей. Вона повинна експортувати, щоб мати змогу
купувати ці товари. Проте, первинної продукції, як правило, не достатньо,
щоб грати цю роль. Тому експорт продукції обробної промисловості став
необхідністю” (Рис. 2, табл. 1).
Таблиця 1
Зміна структури обробної промисловості
за індексом Фінгера-Крейніна (1970-2016 рр.)
Роки / Країна
Єгипет

1970-80

1980-90

1990-00

2000-16

26.6

20.0

14.3

19.7

Ефіопія

н.д.

н.д.

17.7

15.8

Кенія

11.5

10.2

21.9

7.2

Південна Африка

10.0

10.5

5.6

5.2

Китай (Тайвань)

н.д.

15.2

18.3

11.3

Сінгапур

33.0

13.6

12.2

10.7

Індія

8.0

12.5

10.8

7.8

Китай

н.д.

12.2

14.3

7.4

Республіка Корея

20.7

21.0

17.7

6.6

Японія

7.8

12.0

9.1

6.3

Польща

10.1

11.2

20.1

11.0

Туреччина

19.2

12.2

11.2

8.4

Росія

н.д.

н.д.

н.д.

6.7

Нідерланди

н.д.

н.д.

5.4

6.0

Фінляндія

6.5

7.9

23.2

5.6

Великобританія

12.4

5.7

6.4

5.0

Італія

6.5

6.0

5.4

4.8

Іспанія

12.7

5.9

8.0

4.4

Бразилія

11.4

8.9

5.5

6.4

Аргентина

7.5

15.1

13.6

5.1

Мексика

8.8

3.7

8.1

3.1

Канада

5.6

10.1

9.6

7.4

США

17.6

7.7

6.4

5.1

Австралія

4.7

3.3

4.8

4.5

В середньому

12.7

10.7

11.7

7.6

В середньому / кількість років

1.3

1.1

1.2

1.3

*

Джерело: укладено автором.
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Рис. 2. Особливості та країна реалізації експортоорієнтованої
й імпортоорієнтованої політики (розроблено автором)
Латинська Америка
Мексика: 1880-1930
Бразилія: 1880-1930

Експорт
сировинних товарів
Неочищені/напівоброблені
сировинні матеріали
(с/г продукти, корисні
копалини, нафта тощо)

Мексика: 1930-1955
Бразилія: 1930-1955

Первинна
імпортозаміщуюча
індустріалізація (ІЗІ)
Перехід від імпорту до
місцевого виробництва
основних споживчих товарів
(текстильна промисловість,
одяг, взуття, їжа)

Вторинна ІЗІ

Мексика: 1955-1970
Бразилія: 1955-1968

Перехід від
місцевого
виробництва до
імпорту капіталота технологічномістких товарів,
таких як: споживчі
товари тривалого
користування
(напр. авто),
напівфабрикатів
(напр.
нафтопродукти,
сталь), засобів
виробництва
(крупне
устаткування)

Східна Азія
Тайвань: 1895-1945
Корея: 1910-1945

Тайвань: 1950-1959
Півд. Корея: 1953-1960

Первинна
експортноорієнтована
індустріалізація
(ЕОІ)

Тайвань: 1960-1972
Півд. Корея: 1961-1972

Зосередження
на виробництві
споживчих товарів,
здебільшого
працемістких

Вторинна ІЗІ
(Розвиток важкої
та хімічної
промисловості)

Вторинна ЕОІ

Мексика:
1970-наші часи
Бразилія:
1968-наші часи

204

Багатосторонній
розвиток експорту
та подальше
поглиблення ІЗІ

(Виробництво
товарів з більшою
часткою доданої
вартості та
інтелектуальномістких товарів,
які потребують
більш розвиненої
місцевої
промислової бази)

Тайвань:
1973-наші часи
Півд. Корея:
1973-наші часи

„Але у цей час виникає серйозна перешкода, оскільки центри, як
правило, не бажають купувати вироблені периферією товари за курсом,
який вимагає розвиток. Є дві форми корекції невідповідності еластичності
[між периферійним експортом й імпортом]: одна полягає в експорті нових
товарів, а також тих, які традиційно експортували [...], а інша – у тому, щоб
заохочувати розширення внутрішнього виробництва. Перший варіант є кращим. Але якщо ця опція не доступна, то другий вибір має бути застосований з метою стимулювання розвитку”11.
Отже, індустріалізація розглядалась Р. Пребішем, який доклав значні
зусилля з середини 1960-х років як директор ЮНКТАД, заохочуючи нові
правила, сприятливі для периферійного експорту, саме як форма перегляду
еластичностей доходу попиту на експорт й імпорт, але очевидно, що для
просування у цьому напрямі необхідна активна політика як на національному, так і на міжнародному рівнях.
У зв’язку з представленим, нові правила повинні враховувати неоднорідність, характерну міжнародній системі, адже чистий ринковий підхід до
міжнародних відносин буде не в змозі скоригувати існуючий стан залежностей, встановлених у міжнародній торгівлі. М. Кімолі та Г. Порчілє запропонували структуралістську модель, яка ґрунтується на кейнсіанській
традиції і містить технологічний розрив як нову ендогенну змінну, для аналізу того, як неявна взаємність, структурні зміни на периферії і зростання
світової економіки пов’язані між собою12. Теоретичне моделювання дозволило авторам припустити, що за певних умов міжнародна координація
може спричинити стан рівноваги з вищими темпами зростання і нижчими
технологічним розривом і розривом у рівні доходів між центром і периферією. Відповідно, країни центру повинні стимулювати експорт периферії,
оскільки це не загрожуватиме їхнім цілям власного зростання. Щодо периферії, то вона, в свою чергу, має сповідувати фінансову й промислову політики з метою збереження дієвості правил автоматизованої взаємності. Втім,
очевидно, існують серйозні бар’єри, які роблять крок у цьому напрямі дуже
складним і важким процесом.
З одного боку, центр і периферія не є однорідними блоками. Деякі
центральні країни будуть обмежені платіжним балансом. На периферії, відповідно, деякі країни орієнтуватимуться на пропозицію або політику обмеження і не прискорять зростання, навіть якщо темпи зростання експорту
дадуть їм змогу зробити це, і ситуація країн-експортерів нафти після нафтового шоку 1973 р. є красномовним прикладом цього. Накопичені диспропорції були в основі подальшої боргової кризи на периферії у 1980-х роках.
В останні роки Китай накопичив значний профіцит операцій поточного рахунку незважаючи на дуже високі темпи економічного зростання, і саме ці
надлишки стали джерелом напруженості у відносинах з іншими регіонами,
зокрема, з США. Останнім, але не менш важливим, є те, що автоматична

R. Prebisch, Capitalismo Periferico: crisis y transformacion, „Fondo de Cultura Economica”
1981.
12 M. Cimoli, G. Porcile, op. cit.
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взаємність передбачає зосередження на зростанні, яке не завжди має місце
у країнах, що розвиваються. У Латинській Америці політики встановили
контроль за інфляцією і накопиченням резервів для управління інфляційними очікуваннями, які у багатьох випадках показували протилежні автоматичній взаємності результати. Крім того, проблеми з індустріалізацією
і промисловою політикою відступили у цьому регіоні після 1990-х років,
тоді як переважало зосередження на статичних порівняльних перевагах.
З іншого боку, у взаємозалежній глобальній економіці структурна
зміна на периферії означає примусову структурну зміну в центрі. Це означає, що деякі сектори у центрі мають зростати, а інші втрачають з дуже різними наслідками у всіх секторах, регіонах і на ринку праці. Хоча політичні
витрати, що спеціалізуються на внутрішньогалузевій лінії у цілому є нижчими, ніж витрати на міжгалузеву спеціалізацію, напруженість і конфлікти
є неминучими у процесі коригування. Є кілька прикладів протекціоністської
політики у центрі, обґрунтування яких пов’язано з впливом конкуренції на
певні галузі і регіони. Водночас, ми наполягаємо, що інституційне оформлення умов міжнародної торгівлі в рамках чисельних РТУ та СОТ мають на
меті убезпечити країни центру від незапланованої для них (що зазвичай
передбачається шляхом рекомендацій як частина політики, спрямованої на
макроекономічну стабілізацію) зміни в структурі виробництва країн периферії, що дозволяє їм маневрувати між різними можливостями.
Часова і секторальна аналітика виявила деякі закономірності, що характеризують процеси зростання. До факторів впливу на темпи зростання
відносять, серед іншого, такі, як: роль інституцій, соціальну єдність, зростання виробництва, акумуляцію фізичного і людського капіталу, економічну
політику та географію, а також зміну ВВП та структуру зайнятості, що пов’язані з економічним зростанням. Аналіз причинно-наслідкових зв’язків цих
змінних виявляє два методологічні підходи. Перший пов’язаний з необхідністю диференціювати фактори, що відіграють безпосередню роль у змінах
в економічному зростанні, та фактори, що є необхідними для зростання, але
не відіграють безпосередньої ролі у виявленні таких варіацій. Такий дещо
умовний розподіл є предметом різних термінологічних підходів. Так, зокрема, А. Маддісон13 розглядає її як різницю між „безпосередньою” та „опосередкованою” обумовленістю, а Д. Родрік14 розрізняє фактори, що сприяють
зростанню, та фактори, що підтримують зростання.
Структурний фокус зростання переносить увагу Д. Родріка від аналізу розлогої макроекономічної політики та якості інституцій до структури
виробництва в різних галузях. Вказуючи на необхідність стимулювання бажаних структурних змін як драйверів економічного зростання, він намагається дати відповідь на питання про дієвість політики відкритості та
лібералізації і ризиків залежності від неї15. Міркування автора зводяться до
13

A. Maddison, Growth and Interaction in the World Economy: The Roots of Modernity, http://www.
ggdc.net/Maddison/other_books/Growth_and_Interaction_in_the_World_Economy.pdf, [19.02.2017].
14 D. Rodrik, The global governance of trade as if development really mattered, https://www.mtho
lyoke.edu/courses/epaus/econ213/ rodrikgovernance.PDF, [12.03.2017].
15 D. Rodrik, In Search of Prosperity…, op. cit.
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визнання певного діалектичного зв’язку між свободою ринку і його зарегульованістю, адже створення добре функціонуючої ринкової економіки вимагає набагато більш обдуманих політичних дій. Більше того, правила міжкраїнової взаємодії у просторі вільного ринку постійно трансформуються,
формуючи очікування, що політика, адаптована на рівні національних економік, буде максимально передбачуваною й прогнозованою.
Одним із способів здійснення тиску на національні економіки нерозвинених країн стає пропагування імплементації ними необхідних реформ,
що, безумовно, є досить тривалими в реалізації, а тому складними для прогнозування їхніх наслідків. З історії відомо, як позиції „Вашингтонського
консенсусу” з часом трансформувались у так званий „Пост-Вашингтонський консенсус”, а конкретні реформи – такі, як лібералізація торгівлі і приватизація, обов’язково доповнювалися досить невизначеними цілями, серед
яких зустрічаємо анонсоване покращення макроекономічного середовища,
посилення правових та юридичних систем та інше. Все це, за висловом
Д. Родріка, призвело до того, що самі по собі структурні реформи стали кодовим словом для всього, що заважає економіці працювати згідно з прикладами з підручника. Зокрема, вчений зазначає таке: „говорити бідним країнам в Африці або Латинській Америці, що їм слід спрямувати свою увагу
на те, як функціонують установи США або Швеції – те ж саме, що говорити
їм, що єдиний спосіб розвиватися – стати розвиненою країною”.
Неможливо також стверджувати, чи провели ці країни необхідні реформи, адже якщо країни не зростають, то причина криється, швидше за
все, в тому, що вони мало зробили. Якщо зростають, то завдяки запропонованим реформам. Інша, більш конструктивна перспектива успішної реформи, на думку Д. Родріка, потребує раціональних методів, які подолають
політичні обмеження. Зокрема, інтеграція у світову економіку може бути
досягнута за допомогою експортних субсидій (як у Південній Кореї і Тайвані), експортних зон (як на Маврикії або в Малайзії), Спеціальних Економічних Зон (як в Китаї) або вільної торгівлі (як в Гонконгу). Галузі в середині країни можуть просуватися за допомогою субсидованих кредитів (Південна Корея), податкового стимулювання (Тайвань), економічного захисту
(Бразилія, Мексика і Туреччина) або за допомогою зниження бар’єрів, щоб
знизити вартість ведення бізнесу. Майнові права можуть бути захищені
завдяки запозиченням й адаптації законів інших країн (як у Японії під час
епохи Мейдзі) або змінюючи закони самостійно (як у Китаї та В’єтнамі).
Історія засвідчує, що так звані „брудні” реформи можуть мати переваги перед „утопічною практикою”, яку неможливо втілити в життя.
Ще один методологічний підхід до визначення впливу структурних
змін на економічне зростання в країні пов’язаний з фактом, що закономірною
рисою економічного зростання є одночасна зміна ряду економічних змінних: вдосконалених технологій, акумуляції людського капіталу, інвестицій,
норми збережень, систематичних змін у виробничих структурах. Більше того, самі ці змінні значною мірою є результатом економічного зростання.
Так, більші обсяги інвестицій зазвичай вважались необхідною передумовою
207

швидкого економічного зростання, проте вони є результатом механізму прискорення, що створений динамічним зростанням.
Те саме можна стверджувати з огляду на зростання продуктивності.
Погоджуючись, що причинно-наслідкові зв’язки, описані свого часу Н. Калдором, а також відомі як правила Калдора-Вердурна, отримали чимало емпіричних підтверджень, визнаємо, що вдосконалення виробництва є результатом динамічного економічного зростання 16. Втім, таке твердження
є протилежним до поглядів неокласичної теорії зростання Р. Солоу, що
вкотре актуалізує проблему уніфікації підходів до аналізу зростання крізь
призму причин, ефектів або змінних. Отже, багато зазначених у літературі
закономірностей можуть бути предметом різних інтерпретацій, залежно
від запропонованих причинно-наслідкових зв’язків.
Слід акцентувати на тому, що проблема ресурсної забезпеченості
країн, що активно залучаються до міжнародної торгівлі, неабияк актуалізує
тему структурної залежності, набуваючи глибинного значення в частині
залежності технологічної. Справді, одна із гіпотез, подана Р. Пребішем17, на
противагу острахам Т. Мальтуса та його чисельних адептів, полягає у тому,
що ресурсозабезпечені економіки у контексті торгівлі мають тенденцію до
зниження. Інше твердження зводиться до того, що фактори, які обумовлюють зростання, більше пов’язані з обробною промисловістю, аніж з сировинною. Згідно з третім підходом, економіки бідних на ресурси країн мають
більше можливостей для зростання через „технологічну гонитву”. Четверта
гіпотеза схиляється до того, що експортери з ресурсозабезпечених країн стикаються з більшою кількістю протекціоністських бар’єрів при здійсненні зовнішніх операцій, ніж експортери несировинних товарів. Емпірично з’ясовується, що ціни на сировинні товари, порівнювані з цінами на промислові
товари, на міжнародних ринках знижувалися упродовж останнього століття
або навіть і довше18. Якщо врахувати такі істотні зміни, як значне поліпшення якості промислових товарів, що зробив свого часу Р. Ліпсі, то навіть
за таких умов ця тенденція лише послаблюється, а не змінює свій напрям19.
Найпростіше пояснення цьому факту є те, що попит на сировинні товари,
особливо на продовольчі товари на рівні цін оптових ринків, є нееластичним за доходом і ціною.
Відносно відсталі економіки, які можуть легко запозичувати передові
технології з-за кордону, скоріше, зростатимуть швидше на технологічному
рівні, ніж ті економіки, зростання продуктивності яких, в основному, залежить від місцевих інвестицій в інновації. Проте, ця можливість, на нашу
думку, не буде основоположною, як зазвичай передбачається у поясненні
уповільнення зростання ресурсозабезпечених порівняно з бідними на ресурси
країнами, тому що кожна група містить країни, які знаходяться на приблизно
16

P.N. Kardulias, Fur Production as a Specialized Activity in a World System: Indians in the North
American Fur Trade, „American Indian Culture and Research Journal” 1990, vol. 14, no 1, p. 25-60.
17 R. Prebisch, op. cit.
18 E.R. Grilli, M.C. Yang, op. cit.
19 P.N. Kardulias, op. cit.
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однаковому технологічному рівні. Оскільки ресурсне багатство тут не означає сукупність природних ресурсів як таких (як правило, відображаються
у доходах на душу населення), а, скоріше, означає відношення природних
ресурсів до інших ресурсів, таких як праця і національний капітал, технологічний розрив може бути поясненням лише тоді, коли технологічна відсталість негативно корелюватиме з ресурсним багатством у відносному значенні. На жаль, досить складно отримати точний показник технологічного
розриву, який би не залежав від інших можливих пояснень розбіжностей
у темпах зростання.
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Bohdan LAPCHUK1
НЕОФІЦІЙНА ДОЛАРИЗАЦІЯ У КРАЇНАХ
ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ ЯК ОСОБЛИВІСТЬ РОЗВИТКУ
СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
У сучасному світі в умовах економічної та фінансової глобалізації для
багатьох країн, у тому числі і для країн пострадянського простору, характерним є явище високої неофіційної доларизації. Це економічне явище полягає
у активному використанні в грошовому обігу країни іноземної валюти (чи
кількох іноземних валют) паралельно з національною. Неофіційна доларизація свідчить про проблеми ефективного регулювання грошового обігу та
недовіру до національної валюти з боку економічних суб’єктів.
Проблеми доларизації економіки широко досліджуються у світовій
економічній науці, а також і українськими вченими-економістами. Серед
досліджень українських вчених з даної тематики слід згадати праці Наталії
Атамась, Олени Береславської, Андрія Гриценка, Ольги Зикової, Віктора
Козюка, Роксолани Ластовецької, Володимира Міщенка, Анжеліки Сомик,
Тараса Цвігуна та інших авторів.
Для пострадянських країн, зокрема, для України, Білорусі, Вірменії,
Грузії, Казахстану, Молдови та Росії, рівень неофіційної доларизації є традиційно високим, саме тому актуальним є аналіз рівнів та сучасних тенденцій неофіційної доларизації у цих пострадянських країнах.
Точне вимірювання рівня доларизації в країні є складним завданням,
оскільки значна частина іноземної валюти перебуває поза банківською системою і у статистичних даних не фігурує. Тому згідно загальноприйнятої
методики, зокрема, Міжнародного валютного фонду, рівень неофіційної
доларизації найчастіше визначається як відношення депозитів у іноземних
валютах до всіх депозитів, а також до грошових агрегатів М2 або М3. Якщо
частка депозитів у іноземних валютах перевищує 30 % широкої грошової
маси (М3), така економіка вважається високодоларизованою.
Для аналізу доларизації економік Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану, Молдови, Росії та України нами було використано офіційні статистичні дані центральних банків обраних країн. Рівні доларизації було
розраховано як частку депозитів у іноземних валютах до всіх депозитів та
як частку депозитів у іноземних валютах до показників широкої грошової
маси (М3 у Білорусі, Грузії, Казахстану, Молдови та України, М2х у Вірменії та Росії). Результати представлено у вигляді таблиці 1 та діаграм
(рис. 1-9).
Богдан Лапчук, к.е.н., доцент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів
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Таблиця 1
Неофіційна доларизація
за депозитами та агрегатом „широкі гроші”*
у пострадянських країнах у 2014-2016 рр.2

Країна

Рівень неофіційної
доларизації
за депозитами,
% на кінець періоду

Рівень неофіційної
доларизації за агрегатом
„широкі гроші”,
% на кінець періоду

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Білорусь

64,37

74,50

70,20

57,51

66,92

61,42

Вірменія

64,16

64,31

60,35

51,12

53,63

50,75

Грузія

57,08

66,72

69,83

47,17

56,81

59,46

Казахстан

55,54

68,99

54,64

50,68

64,03

49,85

Молдова

52,05

52,46

46,47

34,49

38,66

34,16

Росія

35,48

39,36

31,91

35,28

39,54

31,43

Україна

45,87

45,32

46,26

32,36

32,68

33,29

* М3 у Білорусі, Грузії, Казахстану, Молдови та України, М2х у Вірменії та Росії

З отриманих результатів видно, що білоруська економіка є значно
доларизована (рис. 1). Так, рівень доларизації за депозитами у 2014 р. був
близьким до 62 %, у вересні 2014 р. знизився до 60 %, а потім різко зростав і у січні 2016 р. сягнув свого максимального значення у 79 %. Протягом останнього року цей показник не опускався нижче 70 %. Рівень доларизації за агрегатом „широкі гроші” М3 також дуже високий – у 2014 р.
коливався в межах 53-57 %, а протягом останніх двох років перевищував
60 % (станом на кінець грудня 2016 р. складав 61 %). Максимальне значення доларизації в Білорусі за обома показниками спостерігалося у січні
2016 р. (79 і 71 %), що свідчить про те, що серед аналізованих країн саме
білоруська економіка є найбільш доларизована. Крім вкладів у доларах
США та євро, білоруські банки також приймають депозити у російських
рублях, що теж впливає на загальний рівень доларизації.
Подібна ситуація і у Вірменії, де доларизація також дуже висока
(рис. 2). Так, мінімальне значення рівня доларизації за депозитами у вересні-жовтні 2014 р. перевищувало 58 %, а максимальне – перевищувало
65 % у серпні 2015 р. та січні 2016 р. За останні два роки цей показник
є вищим за 60 %.
2

Розраховано автором за даними центральних банків аналізованих країн.
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Рис. 1. Неофіційна доларизація за депозитами та агрегатом
„широкі гроші” М3 в Білорусі (розраховано автором за даними
Національного банку Республіки Білорусь3)
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Рис. 2. Неофіційна доларизація за депозитами та агрегатом
„широкі гроші” М2х у Вірменії (розраховано автором за даними
Центрального банку Республіки Вірменія4)
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Офіційні статистичні дані Національного банку Республіки Білорусь, https://www.nbrb.by/statis
tics/MonetaryStat/, [12.03.2017].
4 Офіційні статистичні дані Центрального банку Республіки Вірменія, https://www.cba.am/ru/Site
Pages/statmonetaryfinancial.aspx, [12.03.2017].
3

212

Рівень доларизації за „широкими грішми” (агрегат М2х) змінювався
від мінімального значення у понад 45 % у вересні-жовтні 2014 р. до 55 %
у січні – лютому 2016 р. Станом на грудень 2016 р. у Вірменії рівень доларизації за депозитами складав 60 %, за агрегатом „широкі гроші” – 50 %,
що значно перевищує порогове значення.
Згідно зі статистичними даними Національного банку Грузії, у цій
країні також рівень доларизації за депозитами за останні три роки
є високим – мінімальне значення 57 % спостерігалося у серпні та жовтнігрудні 2014 р., з того часу цей показник зростає і за останні два роки вищий за 60 % (рис. 3). За агрегатом М3 доларизація грузинської економіки
перевищує 50 % протягом 2015-2016 рр., а мінімальне значення у серпні
2014 р. складало 46 %.
Останнім часом спостерігається стійка тенденція до зростання доларизованості грузинської економіки. Так, у грудні 2016 р. обидва показники
наблизилися до 70 % та 60 % відповідно.
Рис. 3. Неофіційна доларизація за депозитами та агрегатом
„широкі гроші” М3 в Грузії (розраховано автором за даними
Національного банку Грузії5)
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У Казахстані рівень неофіційної доларизації протягом 2014-2015 рр.
значно зріс. Так, у січні 2014 р. обидва показники були мінімальними –
доларизація за депозитами становила 39 %, доларизація за грошовим агрегатом М3 – 34 %. Максимальні значення рівнів доларизації спостерігалися

Офіційні статистичні дані Національного банку Грузії, https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=
304#monetarystatistics, [13.03.2017].
5
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у січні 2016 р. – обидва показники сягнули 69 % та 65 % відповідно. Однією
з причин такого швидкого зростання доларизації можна назвати відмову від
режиму валютного коридору у серпні 2015 р. і запровадження вільного
плавання казахської грошової одиниці – тенге. Крім того, знецінення тенге
призвело до відтоку депозитів у національній валюті та переорієнтації
економічних суб’єктів на вклади в іноземних валютах. З того часу
доларизація казахської економіки дещо знизилася, однак все ще є досить
високою. Станом на кінець грудня 2016 р. рівень неофіційної доларизації за
депозитами становив 54 %, за широкою грошовою масою – 49 %.
Рис. 4. Неофіційна доларизація за депозитами та агрегатом
„широкі гроші” М3 в Казахстані (розраховано автором за даними
Національного банку Казахстану6)
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У Молдові до червня 2014 р. рівень доларизації за М3 був нижче
порогового значення у 30 %, однак потім почав зростати і досяг максимального значення 41 % у лютому 2015 р. (рис. 5). Доларизація депозитів за
останні три роки коливалася в межах 45-58 %, а максимальне її значення
спостерігалося також у лютому 2015 р.
Останнім часом у Молдові існує тенденція до зниження рівня доларизації за обома показниками – станом на кінець 2016 р. вони становили
46 % за депозитами та 34 % за грошовим агрегатом М3.

Офіційні статистичні дані Національного банку Казахстану, http://www.nationalbank.kz/?do
cid=275&switch=russian, [14.03.2017].
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Рис. 5. Неофіційна доларизація за депозитами та агрегатом
„широкі гроші” М3 в Молдові (розраховано автором
за даними Національного банку Молдови7)
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Цікаво також проаналізувати тенденції неофіційної доларизації російської економіки, з огляду на політичну та економічну ситуацію протягом останніх років. Хоча рівень доларизації у Росії у порівнянні з іншими пострадянськими країнами на початку 2014 р. був одним з найнижчих, у другому
півріччі 2014 р. спостерігалося його різке зростання – з 26 до 40 % за депозитами та з 26 до 42 % за агрегатом „широкі гроші” (М2х). Це пов’язано з погіршенням економічної ситуації у Росії, падінням цін на нафту на світовому
ринку, накладенням санкцій міжнародним співтовариством та масштабною валютною кризою. Подібна ситуація спостерігалася і у другій половині 2015 р. –
після зниження доларизації депозитів до 33 % у квітні-травні 2015 р. вона
знову зросла до 40 % у січні 2016 р., а доларизація за широкою грошовою масою змінювалася в межах 33-42 % за цей період. Станом на кінець 2017 р.
рівень доларизації в Росії становив близько 32 % за депозитами та 31 % за широкою грошовою масою (рис. 6). Слід відзначити, що з жовтня 2014 р. доларизація широкої грошової маси у Росії перевищила порогове значення у 30 %,
і таким чином російська економіка стала високодоларизованою.
Для української економіки завжди характерним був досить високий
рівень неофіційної доларизації – понад 40 % за депозитами та близько 30 %
за грошовим агрегатом М3. Мінімальне значення за досліджуваний період
даних показників спостерігалося у січні 2014 р. (37 та 27 % відповідно), максимальне – у лютому 2015 р. (58 та 44 % відповідно). Зростання доларизації
української економіки пов’язано з наслідками війни з Російською Федерацією на сході, анексією нею Криму, складною економічною ситуацією в Україні та значним знеціненням гривні. Протягом останнього року доларизація
Офіційні статистичні дані Національного банку Молдови, https://www.bnm.md/bdi/pages/re
ports/drsb/DRSB10.xhtml, [11.03.2017].
7
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в Україні дещо знизилася і становила 46 % за депозитами та 33 % за широкими грішми станом на кінець 2016 р. (рис. 7).
Рис. 6. Неофіційна доларизація за депозитами та агрегатом
„широкі гроші” М2х у Росії (розраховано автором за даними
Центрального банку Російської Федерації8)
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Рис. 7. Неофіційна доларизація за депозитами та агрегатом
„широкі гроші” М3 в Україні (розраховано автором
за даними Національного банку України9)
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Офіційні статистичні дані Центрального Банку Російської Федерації, https://www.cbr.ru/
statistics/UDStat.aspx?TblID=302-21&pid=sors&sid=ITM_30761, [15.03.2017].
9 Офіційні статистичні дані Національного банку України, https://bank.gov.ua/control/uk/pub
lish/article?art_id=27843415&cat_id=44578#1, [15.03.2017].
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Підсумовуючи отримані результати, аналізовані країни пострадянського простору можемо поділити на дві групи. До першої групи з дуже
високим рівнем неофіційної доларизації за депозитами віднесемо Білорусь
(понад 70 %), Грузію (близько 70 %) та Вірменію (понад 60 %), а також
Казахстан (близько 55 %). Другу групу складають Молдова, Україна та
Росія з дещо нижчим, ніж у попередніх країн, однак все ще високим
рівнем депозитної доларизації – 46 % у Молдові та Україні, 32 % – у Росії
(рис. 8).
Рис. 8. Неофіційна доларизація за депозитами у пострадянських
країнах у 2014-2016 рр. (розраховано автором за даними
центральних банків аналізованих країн)
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Аналіз рівня неофіційної доларизації за широкою грошовою масою
у цих країнах у трохи більшому часовому періоді – у 2012-2016 рр. – підтвердив доцільність такого їх групування. Дуже висока доларизація у Білорусі (понад 60 %), Грузії (майже 60 %), Вірменії і Казахстані (близько 50 %).
У Молдові, Україні та Росії рівень неофіційної доларизації за грошовою масою є дещо нижчим (станом на грудень 2016 р. – 34 % у Молдові, 33 %
в Україні та 31 % в Росії). Варто також відзначити перехід Казахстану та Росії
з групи з нижчим від порогового значення рівнем неофіційної доларизації
до групи високодоларизованих країн пострадянського простору, а також
особливо різке зростання неофіційної доларизації в Казахстані. Крім того,
у 2013 р. Україна та Молдова теж мали рівень неофіційної доларизації,
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нижчий від порогового значення у 30 %. Однак на сучасному етапі всі
аналізовані країни є країнами з високою доларизацією (рис. 9).
Рис. 9. Неофіційна доларизація за агрегатом
„широкі гроші” у пострадянських країнах у 2012-2016 рр.
(розраховано автором за даними центральних банків
аналізованих країн)
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Висновки
Отже, аналіз офіційних статистичних даних центральних банків таких
пострадянських країн як Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Молдова, Росія та Україна дозволяє зробити такі висновки: по-перше, для всіх аналізованих країн характерним є високий рівень доларизації, що перевищує порогове
значення у 30 %, по-друге, у довгостроковому періоді не спостерігаються тенденції до його зниження. Для подолання негативних наслідків цього еконоічного явища необхідне проведення широких соціально-економічних реформ,
що сприятимуть поверненню довіри економічних суб’єктів до національних
грошових одиниць та банківських систем.
Бібліографія
Офіційні статистичні дані Національного банку Грузії, https://www.nbg.gov.
ge/index.php?m=304#monetarystatistics.
Офіційні статистичні дані Національного банку Казахстану, http://www.na
tionalbank.kz/?docid=275&switch=russian.
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Офіційні статистичні дані Національного банку Молдови, https://www.bnm.
md/bdi/pages/reports/drsb/DRSB10.xhtml
Офіційні статистичні дані Національного банку Республіки Білорусь, https://
www.nbrb.by/statistics/MonetaryStat/.
Офіційні статистичні дані Національного банку України, https://bank.gov.ua/
control/uk/publish/article?art_id=27843415&cat_id=44578#1.
Офіційні статистичні дані Центрального банку Республіки Вірменія, https://
www.cba.am/ru/SitePages/statmonetaryfinancial.aspx.
Офіційні статистичні дані Центрального Банку Російської Федерації, https://
www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-21&pid=sors&sid=ITM_30761.
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Oleksandra KORDONSKA1
POJĘCIE ORAZ DETERMINANTY
KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI PAŃSTWA
Perspektywy rozwoju państwa w warunkach funkcjonowania gospodarki
światowej spowodowane są konkurencyjnością gospodarki narodowej. Pogłębienie procesów globalizacyjnych, rywalizacja na rynku światowym oraz budowanie
przewagi konkurencyjnej tworzą nowe wymogi wobec precyzowania warunków
rozwoju konkurencyjności podmiotów gospodarczych. Badania wśród naukowców, które dotyczą konkurencyjności są prowadzone od połowy XX wieku (rys.
1). Natomiast konkurencyjność gospodarki pozostaje przedmiotem analizy
naukowej od lat 90. XX wieku (rys. 2). W ostatnich latach problem
konkurencyjności krajów jest jednym z najczęściej podejmowanych zagadnień
badawczych w zakresie nauk ekonomicznych.
Rys.1. Częstotliwość występowania wyrazu „competitiveness”
w opublikowanych po 1800 r. książkach (analiza 20 milionów książek)

Konkurencyjność

Zgodnie z opinią Grupy Lizbońskiej „konkurencyjna gospodarka rynkowa
jest jedynym skutecznym rozwiązaniem problemów i wyzwań, przed którymi
stoją gospodarki i społeczeństwa na świecie. Im większa jest konkurencyjność
firmy, regionu czy kraju, tym większa jest jego szansa na przetrwanie. Brak konkurencyjności oznacza wykluczenie z rynku, utratę władzy nad przyszłością i podporządkowanie się dominacji silniejszych. Indywidualny i zbiorowy społecznogospodarczy dobrobyt, autonomia regionu, bezpieczeństwo i niepodległość kraju
czy kontynentu zależą od stopnia konkurencyjności”2.
1
2

dr Oleksandra Kordonska, alexandra.kordonska@gmail.com
Grupa Lizbońska, Granice konkurencji, Poltext, Warszawa 1996, s. 134.

Rys.2. Częstotliwość występowania wyrazu
„Economic competitiveness” w opublikowanych po 1800 r. książkach
(analiza 20 milionów książek)

Konkurencyjność gospodarki

Pojęcie konkurencyjności gospodarki
Konkurencyjność jako przedmiot uwagi badaczy procesów społeczno-ekonomicznych jest funkcją dostrzegania skutków działania współczesnych trendów
cywilizacyjnych, szczególnie globalizacji. Jednym ze skutków licznych badań nad
konkurencyjnością jest różnorodność definicji samego pojęcia. Wśród nich
wyróżnić należy m.in. niejednolite poglądy na zakres podmiotowy konkurencji,
różne zapatrywania na temat jej źródeł, a także różne systemy wartości przyjmowane przez autorów poszczególnych definicji.
Konkurencyjność – określano ogólnie w ekonomii jako zdolność do osiągania sukcesu w gospodarczej rywalizacji3, – w dziedzinie rozwoju regionalnego
definiuje się jako zdolność regionów do przystosowania do zmieniających się warunków, pod kątem utrzymania lub poprawy pozycji w toczącym się również między regionami współzawodnictwie4.
Pojęcie konkurencyjności może być używane w odniesieniu do przedsiębiorstw, sektorów, regionów, państw, a także organizacji ponadnarodowych. Głównym celem przedsiębiorstwa jest przetrwanie na rynku i maksymalizacja zysku
w długim okresie, o tyle dla państwa celem jest zwiększenie standardu życia społeczeństwa. Dlatego państwa i przedsiębiorstwa wyposażone są w różne strategie
i instrumenty osiągania swych celów.
Według M.E. Portera5 podnoszenie poziomu życia ludności może być
osiągnięty dzięki efektywności wykorzystania narodowych zasobów pracy i kapitału. O tym decydują wyniki osiągane przez przedsiębiorstwa. W tym ujęciu
D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Gdańsk 1991, s. 47.
Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce, Instytucje i instrumenty wzrostu
konkurencyjności regionów, Warszawa 1996, s. 22.
5 M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE,Warszawa 2001.
3
4
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jedyną znaczącą koncepcją konkurencyjności na poziomie narodu jest efektywność, zaś głównym celem narodowym – tworzenie wysokiego i rosnącego poziomu życia ludności. Te zaś zależą od wydajności pracy i efektywności kapitału.
Wśród autorów podejmujących tę problematyki należy wymienić profesora J. Bossaka, który pojęcie konkurencyjności określa jako „uksztaltowanie się
warunków instytucjonalnych, makroekonomicznych i warunków konkurencji oraz
sprawności mechanizmu rynkowego, które budują podstawy ekonomiczne dla dynamicznego rozwoju kraju i przedsiębiorstw w warunkach zmieniającego się otoczenia”6. Definicja obejmuje uwarunkowania międzynarodowe oraz zwraca uwagę
na zdolność gospodarki do wpływania na warunki konkurencji międzynarodowej
jako czynnik kształtujący zdolność konkurencyjną.
W. Bieńkowski7 rozróżnia pozycję konkurencyjności i zdolności konkurencyjnej. Pozycja konkurencyjna (konkurencyjność wynikowa) – to poziom rozwoju
gospodarczego osiągnięty przez państwo (poziom dochodu narodowego, pozycja
w handlu zagranicznym, poziom efektywności wykorzystania czynników wytwórczych). Natomiast zdolność konkurencyjna (konkurencyjność czynnikowa) obejmuje szereg czynników (wielkość rynku, strukturę i efektywność wykorzystanie
zasobów produkcyjnych, system społeczno ekonomiczny, politykę ekonomiczną
rządu oraz międzynarodowe otoczenie gospodarcze), które wskazują możliwości
konkurowania na rynkach zagranicznych i osiąganiu określonej pozycji konkurencyjnej. Autor także zaznacza, że „miarą wzrostu zdolności konkurencyjnej jest nie
tylko, a często nie tyle poprawa pozycji konkurencyjnej, ile zachowanie przez daną
gospodarkę zdolności do długookresowego, zyskownego rozwoju (tj. z zachowaniem odpowiedniego poziomu akumulacji), którego efektem jest taka
struktura gospodarki – a w konsekwencji struktura eksportu – która koresponduje
z długookresowymi zmianami w strukturze popytu światowego”8. Zaprezentowane przez W. Bieńkowskiego ujęcia międzynarodowej konkurencyjności gospodarczej państw mówią o wzajemnie uzupełniających się jej aspektach. Z poglądu na predstawioną teorię możemy wyróżnić 3 typy definicji konkurencyjności państw (tabl. 1).
Definicja 1. typu (wynikowa) koncentruje się przede wszystkim na wynikach gospodarczych, mówiąc niewiele o ich przyczynach. Natomiast zastosowanie definicji 2. typu (czynnikowa) bez uzupełnienia oceną osiągniętej pozycji
konkurencyjnej może prowadzić do przyjęcia błędnych założeń co do zestawu
czynników konkurencyjności, gdyż ten zmienia się wraz z osiąganą przez daną
gospodarkę pozycją konkurencyjną. Definicje 3. typu (mieszane czynnikowo-wynikowe) łączą w sobie obydwa wymienione wyżej podejścia do oceny konkurencyjności, biorąc pod uwagę zarówno obecny potencjał gospodarczy i osiągniętą pozycję konkurencyjną, jak również czynniki decydujące o potencjale
J. Bosak, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej – ujęcie instytucjonalne, [w:]
Grabowiecki J., Wnorowski H. (red.), Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed
akcesją do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
7 W. Bieńkowski, Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej
(Ekonomia XX wieku), Wydawnictwo Nauk PWN, Warszawa 1995, 431 s.
8 Ibidem.
6
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wzrostu gospodarczego, związane ze zdolnością konkurencyjną. Definicje tego
typu mają najpełniejszy charakter, gdyż uwzględniają interakcję jaka zachodzi
pomiędzy osiągniętym poziomem rozwoju gospodarczego a zestawem czynników determinujących konkurencyjność.
Tabela 1.
Podstawowe typy definicji konkurencyjności państw
№ Typ definicji

Obiekt
analizy

1 Definicje
wynikowe

pozycja
konkurencyjna

koncentracja na wyni- rezultaty osiągany przez daną goskach procesów gospo- podarkę: poziom dochodu narododarczych
wego, udział w handlu światowym
(wymiar jakościowy i ilościowy),
poziom rozwoju technologicznego

2 Definicje
czynnikowe

zdolność
konkurencyjna

ocena czynników, które źródła konkurencyjności gospodardecydują o przyszłej po- ki, w tym m.in. wielkość i struktura
zycji konkurencyjnej
zasobów produkcji, efektywność
ich wykorzystania, innowacyjność
gospodarki, poziom otoczenia biznesowego

3 Definicje
mieszane
czynnikowowynikowe

pozycja
i zdolność
konkurencyjna

interakcja
pomiędzy
osiągniętym poziomem
rozwoju gospodarczego
a zestawem czynników
determinujących konkurencyjność

Baza oceny

obecny potencjał gospodarczy
i osiągnięta
pozycję
konkurencyjną,
jak
również
czynniki decydujące o potencjale
wzrostu gospodarczego, związane
ze zdolnością konkurencyjną

Definiując konkurencyjność gospodarki państw wysokorozwiniętych
W. Bieńkowski podaje, że miarą zdolności konkurencyjnej państw wysokorozwiniętych będzie nie tylko zachowanie zdolności do zyskownego wzrostu, ale także zdolności do tworzenia i współtworzenia nowych struktur podaży i popytu, i że
proces ten powinien mieć miejsce w warunkach gospodarki otwartej. Oceniając
konkurencyjność państw słabiej rozwiniętych W. Bieńkowski zaznacza, iż ocena
zdolności konkurencyjnej krajów rozwijających się polega przede wszystkim na
ocenie skuteczności realizowanej przez nie strategii doganiania krajów
wysokorozwiniętych.
Rozumienie pojęcia konkurencyjności również proponuje Irlandzka Rada
Konkurencyjności Narodowej. W jej rozumieniu pojęcie to oznacza „sukces na
rynkach, który owocuje ogólnym wzrostem dobrobytu [...]; rynki te obejmują międzynarodowy przepływ towarów, kapitałów i usług”9. Autorzy tej definicji wskazują zarówno na rolę państw w tworzeniu konkurencyjności jak i przedsiębiorstw.
Rolą państw w jej ujęciu jest tworzenie środowiska gospodarczego sprzyjającego
Irlandzka Rada Konkurencyjności Międzynarodowej (National Competitiveness Council) jest
ciałem doradczym działającym przy rządzie Republiki Irlandzkiej, http://www.forfas.ie/ncc/reports/
ncc/what.htm, [dostęp: 12.05.2017].
9
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inwestowaniu i rozwojowi gospodarczemu, przedsiębiorstwa zaś winny budować
i stosować strategie konkurencyjności gwarantujące im sukces rynkowy.
Kolejne stanowisko dotyczące problematyki konkurencyjności prezentują
K. Esser, W. Hillebrand, D. Messner i J. Meyer-Stamer, którzy stworzyli koncepcję konkurencyjności systemowej10, wyróżniając cztery poziomy analizy konkurencyjności:
meta – analiza czynników społeczno-kulturowych oraz modele społecznogospodarczych i ich wpływ na rozwój gospodarczy;
makro – analiza polityki państwa kształtująca makroekonomiczne środowisko ekonomiczne;
mezo – analiza struktur pomocniczych uzupełniających działania podejmowane przez przedsiębiorstwa (poziom obejmuje wyspecjalizowane polityki gospodarcze państwa, w tym m.in. infrastrukturalną, edukacyjną, importową itp.);
mikro – analiza czynników, które związane są bezpośrednio z działalnością
przedsiębiorstw.
W ujęciu tych autorów, „konkurencyjne są te państwa, które mają takie
struktury na poziomie meta, które mobilizują je do konkurencyjności, ogólne ramy
wymuszające wysokie rezultaty na firmach oraz ukształtowany poziom mezo, na
których państwo i aktorzy społeczni wspólnie definiują ukierunkowane polityki
wspierające, a duża liczba firm na poziomie mikro mobilizuje do efektywności,
utrzymania jakości, elastyczności, z których wiele jest wzajemnie powiązanych
w zintegrowanych sieciach współpracy”11. Cechą szczególną tej definicji jest
wskazanie na aktywną rolę państwa i „graczy społecznych” jako inicjatorów działań wzmacniających konkurencyjność.
Kolejny sposób rozumienia konkurencyjności proponują J.D. Sachs
i G.L. Stone w ramach projektu Raportu Konkurencyjności Globalnej (Global
Competitiveness Report)12. Według nich „państwa konkurencyjne to takie, które
mają podstawy ekonomiczne do osiągnięcia szybkiego i wieloletniego wzrostu
ekonomicznego, z uwzględnieniem poziomu dochodu narodowego w punkcie startu”. Takie podejście łączy również w sobie elementy definicji czynnikowej i wynikowej. Natomiast autorzy World Competitiveness Yearbook 2011 deﬁniują konkurencyjność krajów jako: „[...] obszar wiedzy ekonomicznej, który analizuje fakty
i politykę, kształtujące zdolność kraju do tworzenia i zachowania otoczenia, sprzyjającego tworzeniu większej wartości przez przedsiębiorstwa i większego dobrobytu mieszkańców”13.
Według przedstawicieli Światowego Forum Ekonomicznego (WEF): „[...]
konkurencyjność odnosi się do dopasowania krajowych instytucji ekonomicznych
i struktury gospodarczej do produkowania wzrostu widocznego na tle ogólnej
struktury gospodarki światowej. Gospodarka narodowa jest więc konkurencyjna
10

K. Esser, W. Hillebrand, D. Messner, J. Meyer-Stammer, Systemic Competitiveness. New Challenges to Business Politics, “Economics” 1999, vol. 59, Institute for Scientific Cooperation.
11 Ibidem.
12 J.D. Sachs, G.L. Stone, Global Competitiveness Report, Geneva 2000.
13 IMD World Competitiveness Center, www.imd.org/research/centers/wcc/upload/Fundamentals.
pdf, [dostęp: 15.05.2017].
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w skali międzynarodowej, jeśli jej instytucje i prowadzona polityka wspierają
szybki i długotrwały wzrost gospodarczy”.
W badaniach podjętych przez Grupę Banku Światowego „konkurencyjność
jest stałym procesem innowacji, wzmacniania i ulepszania tych czynników i działań, które decydują o wielkości wytworzonej wartości dodanej”. Należy zaznaczyć
że w tym ujęciu konkurencyjność identyfikowana jest z produktywnością, wielkością wytworzonej wartości dodanej na jednostkę zaangażowanych środków, jaką
osiągają przedsiębiorstwa. Definicja ma charakter ściśle czynnikowy, a jej podstawową zaletą jest podkreślenie roli innowacji w tworzeniu i utrzymaniu zdolności
konkurencyjnej.
W opracowaniach OECD pojęcie konkurencyjności przedstawiono jako
„zdolność przedsiębiorstw, przemysłu, regionów, narodów lub ponadnarodowych
regionów do generowania w długim okresie relatywnie wysokich przychodów oraz
wysokiego poziomu zatrudnienia w warunkach konkurencji międzynarodowej”14.
Tego typu definicja pozwala na ocenę obecnej pozycji konkurencyjnej, nie
obejmująć zaś czynników, które wpływają na jej kształtowanie się w przyszłości.
Również ekonomiści z OECD deﬁniują konkurencyjność jako zdolność kraju
do osiągania zrównoważonej, wysokiej stopy wzrostu PKB per capita15. Podobną
deﬁnicją posługuje się Komisja Europejska w jednym z ostatnich swoich raportów,
przyjmując, że konkurencyjność jest to: „[...] zdolność gospodarki do zapewnienia
mieszkańcom wysokiego i rosnącego standardu życia oraz szerokiego dostępu do
zatrudnienia (dla tych, którzy chcą pracować), opartych na trwałych podstawach.
Odnosi się do takich uwarunkowań instytucjonalnych i politycznych, dzięki którym wydajność i produkcja mogą rosnąć w sposób trwały i zrównoważony”16.
Można stwierdzić, że wszystkie badaczy konkurencyjności koncentrują się
na ocenie wyników gospodarczych (dokonywanej na podstawie porównań międzynarodowych) oraz analizują źródła osiągniętej pozycji gospodarczej. Wśród źródeł
tych wyróżniają takie czynniki jak zasoby ludzkie, zasoby kapitału, technologie,
innowacyjność, a także czynniki decydujące o alokacji tych zasobów i ich tworzeniu, takie jak regulacje czy jakość instytucji oraz polityka gospodarcza. Podstawowy model analizy konkurencyjności opiera się bowiem na rozpatrywaniu wpływu
różnych czynników na tworzenie dochodu narodowego i w tym sensie jest
utożsamiany z modelami wzrostu gospodarczego.
Determinanty konkurencyjności gospodarki
Ze względu na to, że konkurencyjność kraju prowadzi do rozwoju gospodarki i społeczeństwa, znaczenia nabiera analiza czynników wyznaczających pozycję
konkurencyjną kraju i jej wyniki prezentowane w międzynarodowych rankingach
konkurencyjności. W tym ujęciu analiza konkurencyjności gospodarki obejmować
Globalisation and Competitiveness: Relevant Indicators, „STI Working Papers”, no 5, OECD,
Paris 1996, s. 20.
15 Economic / ﬁscal instruments: competitiveness issues related to carbon / energy taxation, Annex
I Expert Group on the United Nations Framework Convention on Climate Change, Working Paper
no 14, OECD, Paris 1997, s. 15, www.oecd.org/ofﬁ cialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/
?cote=OCDE/GD%2897%29190&doc, [dostęp: 15.05.2017].
16 European Competitiveness Report 2010, European Commission, Brussels 2010, s. 22,
www.ec.europa.eu/enterprise /newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=6222, [dostęp: 13.05.2017].
14

225

będzie zarówno ocenę konkurencyjności wynikowej (pozycję konkurencyjną), jak
i konkurencyjności czynnikowej (zdolność konkurencyjną). W większości analiz
konkurencyjności implicite zakłada się, iż gospodarka jest otwarta i wystawiona na
działanie konkurencji międzynarodowej, a źródłem konkurencyjności są nie czynniki związane z polityką protekcjonistyczną państwa, ale z doskonaleniem szeroko
rozumianych zasobów i tego co decyduje o efektywności ich wykorzystania.
Wśród czynników przedstawionych przez naukowców i ekspertów wyróżnić
należy wielowymiarowy Globalny Indeks Konkurencyjności (Global Competitiveness Index), który stanowi narzędzie służące do pomiaru konkurencyjności gospodarki narodowej i jest obliczony według metody Światowego Forum Ekonomicznego.
Indeks tworzy 113 zmiennych, które szczegółowo charakteryzują konkurencyjność
krajów, znajdujących się na różnych poziomach rozwoju gospodarczego. Zbiór
zmiennych w dwóch trzecich składa się z wyników globalnego badania kadry
kierowniczej (aby objąć szeroki zakres czynników wpływających na klimat dla biznesu w badanych krajach), a w jednej trzeciej – z publicznie dostępnych źródeł (dane
statystyczne i wyniki badań). Wszystkie zmienne są połączone w 12 czynników
konkurencyjności, tzw. filary, które są zagregowane w trzy grupy (A, B i C) odpowiadające trzem etapom rozwoju gospodarek. Zróżnicowane znaczenie poszczególnych czynników konkurencyjności gospodarek znajdujących się na różnych etapach rozwoju znajduje odzwierciedlenie w rozkładzie wag przypisywanych poszczególnym filarom konkurencyjności. Na ich podstawie są konstruowane subindeksy
(grupy) konkurencyjności obliczane jako średnia arytmetyczna wartości poszczególnych filarów (tabl. 2).
Tabela 2.
Etapy rozwoju gospodarki kraju a filary konkurencyjności wg WEF
Grupa A:
rozwój gospodarki
sterowany przez czynniki
wytwórcze (ekstensywne)

Grupa B:
rozwój gospodarki sterowany
przez czynniki efektywnościowy
(intensywny)

Subindeks A

Subindeks B

Warunki podstawowe
4 filary
F1: Instytucje
F2: Infrastruktura
F3: Otoczenie
makroekonomiczne
F4: Zdrowie i edukacja na
poziomie podstawowym

Grupa C:
rozwój gospodarki sterowany przez powiększenia
zdolności do innowacji

Subindeks C
Innowacyjność
Stymulatory efektywności
i zaawansowanie biznesu
6 filarów
2 filary
F5: Edukacja wyższa i szkolenia F11: Zaawansowanie biznesu
F6: Efektywność rynku dóbr
F12: Innowacyjność
F7: Efektywność rynku pracy
F8: Rozwój rynku ﬁnansowego
F9: Gotowność technologiczna
F10: Wielkość rynku

Źródło: sformowano na podstawie The Global Competitiveness Report 20132014, www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf.
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Pierwszy etap (A) jest charakterystyczny dla tych krajów, których rozwój
gospodarczy opiera się na zasobach prostych czynników produkcji, a przede wszystkim na surowcach naturalnych i niewykwalifikowanej sile roboczej. W krajach
znajdujących się na drugim etapie (B) w kreowaniu konkurencyjności dominują
czynniki efektywnościowe − podnoszenie jakości produkcji i poprawa jej wydajności. Konkurencyjność na tym etapie zależy od wyższego wykształcenia pracowników, efektywnego rynku dóbr, dobrze działającego rynku pracy, rozwiniętego
rynku finansowego, rynku krajowego lub zagranicznego i umiejętności wykorzystania istniejących technologii. Do trzeciej grupy (C) są zaliczane kraje, w których rozwój opiera się głównie na zdolności do innowacji ocenianej poprzez
innowacyjność gospodarki i poziom rozwoju środowiska biznesowego. W gospodarkach znajdujących się na przejściowych etapach rozwoju wagi przypisywane
poszczególnym subindeksom znajdują się w przedziałach wyznaczonych przez
wagi określone dla etapów, między którymi gospodarki te znajdują się.
Podobny zestaw czynników/wskaźników konkurencyjności stosował Międzynarodowy Instytut Rozwoju Zarządzania (International Management Development Institute – IMD) w Lozannie, który przygotowuje World Competitiveness
Yearbook, w odróżnieniu od Global Competitiveness Report opracowywanego
przez WEF. IMD początkowo (do roku 2001) stosowało podział badanych cech na
8 płaszczyzn – czynników, a właściwie wskaźników konkurencyjności. Obecnie
IMD stosuje podział czynników konkurencyjności na 4 główne grupy zawierające
około 300 wskaźników17, z których każda zawiera 5 podgrup (tabl. 3).
Tabela 3.
Rozkład czynników konkurencyjności według IMD
Sytuacja
ekonomiczna

Efektywność
rządu

Efektywność
przedsiębiorstw

Infrastruktura

gospodarka
narodowa

finanse publiczne

produktywność
i efektywność

infrastruktura
podstawowa

handel
międzynarodowy

polityka fiskalna

rynek pracy

infrastruktura
technologiczna

inwestycje
zagraniczne

struktury
instytucjonalne

finanse

infrastruktura
naukowa

zatrudnienie

prawodawstwo
biznesowe

praktyka
zarządzania

zdrowie i
środowisko

ceny

ramy społeczne

stosunki i wartości

edukacja

Żródło: sformowano na podstawie The Overall Competitiveness Scoreboard,
IMD, https://www.imd.org/uupload/imd.website/wcc/factor_breakdown.pdf.

Podsumowanie
Podstawy te umożliwiają definiowanie pozycji (ocena konkurencyjności)
i zdolności (czynników konkurencyjności) gospodarki w warunkach wolnego
17

List of all criteria, World Competitiveness Database, IMD,
https://www.imd.org/uupload/imd.website/wcc/All_criteria_list.pdf, [dostęp: 15.05.2017].
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rynku oraz porównania z najbardziej konkurencyjnymi. Jednocześnie należy
stwierdzić, że niewątpliwie konkurencyjność gospodarki jest wskaźnikiem rozwoju
gospodarczego państwa, co motywuje do kontynuacji badań nad analizą pojęcia
jak i czynników wpływających.
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Joanna ŻURMAN1
WPŁYW INNOWACJI NA ŚRODOWISKO MIĘDZYNARODOWE
W ostatnim czasie innowacyjność stała się cechą pożądaną dla gospodarek
i przedsiębiorstw, jednak kształtowanie innowacyjności nie jest proste. Innowacje to bardzo złożone zagadnienie i nawet zapewnienie odpowiednich warunków
do ich powstawania nie jest równoznaczne z osiągnięciem sukcesu. Z drugiej
strony to właśnie innowacje decydują o współczesnym świecie, dlatego nie można ich lekceważyć. Celem artykułu jest przybliżenie tematyki innowacji oraz
zwrócenie uwagi na znaczenie innowacji dla środowiska międzynarodowego.
Pojęcie innowacji
Innowacje, innowacyjność oraz zdolności innowacyjne to pojęcia, które
coraz częściej można spotkać w literaturze. Często traktowane są jednak jako
synonimy, bądź też zostają zdefiniowane pod określone badania lub projekty2.
Słowo „innowacja” pochodzi od łacińskiego „innovatio” oznaczającego odnowienie i pierwszy raz zostało użyte na potrzeby ekonomii przez J. Hicksa w 1932 r.
Za twórcę teorii innowacji uważa się jednak J. Schumptera3, chociaż nie zaprezentował on jej w usystematyzowanej formie. J. Schumpter scharakteryzował
innowacje jako konkretne działania: wprowadzenie nowego produktu na rynek
bądź produktu posiadającego wyższą jakość, wykorzystywanie nowej metody
produkcji, zastosowanie nowych półproduktów/materiałów, otwarcie nowego rynku czy zmianę dotychczasowej struktury organizacyjnej m. in.: powstanie monopolu4. W podobnym stylu innowacje są definiowane przez Podręcznik Oslo,
który uznaje za nie: znaczące udoskonalenie produktu lub wprowadzenie na rynek nowego, wdrożenie nowej metody marketingowej lub organizacyjnej, wdrożenie nowej organizacji stanowiska pracy czy też polityki dotyczącej stosunków
z otoczeniem5.
Na przestrzeni lat pojęcie „innowacji” było interpretowane z różnego
punktu widzenia. Interesujące podejście przedstawia H. G. Barnett, który wyjaśnia innowacje jako myśl, zachowanie lub rzecz różniące się jakościowo od
obecnego stanu6. W poniższej tabeli zaprezentowano przegląd wybranych definicji.
mgr Joanna Żurman, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
joanna.zurman@poczta.umcs.lublin.pl
2 A. Nowakowska (red.), Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 20.
3 M. Sławińska (red.), Gospodarka, technologia, zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 224-225.
4 J. Sundbo, The theory of innovation. Entrepreunera, Technology and Strategy, Edward Eldgar,
Cheltenham 1998, s. 56.
5 Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD
i Eurostat 2002, MniSW, Warszawa 2008, s. 48.
6 H.G. Barnett, The Basic of Cultural Change, Mac Graw-Hill, New York 1953, s. 7.
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Tabela 1.
Przegląd definicji pojęcia „innowacje”
Autor

Definicja pojęcia „innowacje”

P.F. Drucker

Specyficzne narzędzie przedsiębiorczości – działanie, które nadaje
zasobom nowe możliwości tworzenia innowacji.

M.E. Porter

Nowe produkty, procesy wytwórcze, podejścia do marketingu oraz
nowe formy dystrybucji lub koncepcje zarządzania.

Ph. Kotler

Każde dobro, usługa lub pomysł, który jest postrzegany przez kogoś
jako nowy.

E. Mansfield

Pierwsze zastosowanie wynalazku.

P.R. Whitfield

Ciąg skomplikowanych działań polegających na rozwiązywaniu
problemów, w rezultacie czego powstaje jakaś konkretna i całkowicie
opracowana nowość.

Z. Pietrusiński

Zmiany celowo wprowadzone przez człowieka lub zaprojektowane
przezeń układy cybernetyczne, które polegają na zastępowaniu dotychczasowych stanów rzeczy innymi, ocenianymi dodatnio w świetle
określonych kryteriów i składającymi się w sumie na postęp.

S. Marciniak

Twórcze zmiany w systemie społecznym, w strukturze gospodarczej,
w technice oraz przyrodzie, a więc takie rozwiązania problemów,
które zmieniają dotychczasowy stan rzeczy, wprowadzają nowości
i mają twórczy charakter.

L. Białoń

Wprowadzenie zmian do układów gospodarczych i społecznych,
których efektem jest wzrost użyteczności produktów, usług, procesów
technologicznych oraz systemów zarządzania, poprawa racjonalności
gospodarowania, ochrona i poprawa środowiska przyrodniczego,
lepsza komunikacja międzyludzka oraz ostatecznie poprawa jakości
życia zawodowego, jak i prywatnego społeczeństwa.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dystans innowacyjny województw
w roku 20167.

Innowacyjność może dotyczyć zarówno pojedynczych podmiotów jak i gospodarek. W ogólnym rozumieniu tłumaczy się nią jako zdolność do kreowania
szeroko rozumianych innowacji. Przejawia się ona w czynnym angażowaniu w procesy innowacyjne a także w podejmowaniu czynności w tym kierunku i wynika
z posiadanych zasobów oraz umiejętności uczestników procesu innowacji. Może
być rozpatrywana na trzech poziomach: jednostkowym, organizacyjnym i makroekonomicznym. W ujęciu makroekonomicznym innowacyjność dotyczy zarówno
regionów jak i gospodarek8.
Z innowacyjnością związane są zdolności innowacyjne, które definiuje się
jako układ wewnętrznych uwarunkowań jednostki pozwalający na kreowanie
A. Pawlik, Dystans innowacyjny województw w roku 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego, Kielce 2014, s. 13-15.
8 K.B. Matusiaka M. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Wydawnictwo Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 150.
7
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w niej innowacji. Zasadniczo można podzielić je na czynne i bierne (ułomne).
Zdolności czynne obejmują zarówno tworzenie, absorpcję i dyfuzję innowacji a bierne jedynie absorpcję i imitację bądź samo tworzenie bez zdolności przełożenia ich
na realia rynkowe9. Zdolności innowacyjne decydują o działalności innowacyjnej,
czyli wszelkich działaniach prowadzących lub w swym zamierzeniu mających
prowadzić do wprowadzenia innowacji. Należy zwrócić uwagę, że działalności
innowacyjna wykracza poza działalność badawczo-rozwojową. Zazwyczaj stosuje
się jej podział na działalność: pomyślnie zakończoną, bieżącą oraz zaniechaną10.
Rodzaje innowacji
Istnieje bardzo wiele sposobów klasyfikacji innowacji, podstawowy podział,
zaproponowany przez Podręcznik Oslo wyróżnia cztery typy: innowacje produktowe, procesowe, marketingowe i organizacyjne. Innowacje produktowe związane
są z produktem. Ich podstawową właściwością jest powodowanie znaczących zmian
w cechach funkcjonalnych produktu lub jego zastosowaniu. Z kolei innowacje
procesowe to innowacje dotyczące procesów produkcji i dostawy zachodzących
w przedsiębiorstwie. Innowacje marketingowe są związane z niewykorzystywaną
wcześniej przez przedsiębiorstwo metodą marketingową i mają za zadanie lepsze
zaspokojenie potrzeb potencjalnych klientów, zmianę pozycjonowania produktu
jednostki na rynku w celu zwiększenia jego sprzedaży lub wykorzystywanie nowych rynków zbytu. Powstają one w obszarze: konstrukcji produktu, opakowania,
promocji, ceny lub dystrybucji. Natomiast innowacje organizacyjne dotyczą zmian
organizacyjnych nie stosowanych wcześniej w firmie. Muszą być one wynikiem
strategicznych decyzji naczelnego kierownictwa11.
Bardzo szerokie zestawienie rodzajów innowacji przedstawia L. Białoń.
Wyróżnia ona aż siedem kryteriów klasyfikacji (obiekt, skala zmian, stopień orginalności zmian, stopień złożoności, sposób finansowania, stosunek do środowiska przyrodniczego, uczestnicy procesu innowacji), które tworzą wyczerpujący
obraz spotykanych w literaturze podziałów innowacji. Wyodrębnione rodzaje
innowacji w odniesieniu do wyżej wymienionych kryteriów wraz z krótką charakterystyką poszczególnych rodzajów ujęto w poniższej Tabeli 212.
Tabela 2.
Podział innowacji
Kryterium
Obiekt

Rodzaje
innowacji
Produktowe

Technologiczne

Krótka charakterystyka
Całkowicie nowy produkt dotąd nieznany, produkt już znany,
ale o istotnie zmienionych właściwościach, produkt zmodernizowany
Całkowita lub częściowa zmiana czynników i/lub właściwości
procesów wytwórczych i proporcji między nimi

9

A. Nowakowska (red.), Budowanie..., op. cit., s. 21-22.
Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD
i Eurostat 2002, MniSW, Warszawa 2008, s. 20-21.
11 Ibidem, s. 48.
12 L. Białoń (red.), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2010,
s. 21-22.
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Kryterium

Rodzaje
innowacji
Organizacyjne
Społeczne
Marketingowe
Wielkie
(przełomowe)

Skala
zmian

Średnie
(przyrostowe)
Drobne
(przyrostowe)
Stopień
oryginalności
zmian

Kreatywne

Imitujące

Pozorne
Stopień
złożoności

Sposób
finansowania
Stosunek
do środowiska
przyrodniczego

Uczestnicy
procesu
innowacji

Wiązane

Izolowane
Inwestycyjne
Bezinwestycyjne
Proekologiczne
(ekoinwestycje)
Obojętne
Naruszające
równowagę
ekologiczną
Sprzężone
Niesprzężone

Krótka charakterystyka
Częściowa lub całkowita zmiana systemów organizacyjnych,
np. lean management, TQM, reeagineering
Dotyczą zmian systemów motywacyjnych, kultury organizacyjnej
Dotyczą zmian koncepcji form i technik marketingowych
Zwane też epokowymi czy przełomowymi. Mają charakter
strategiczny. Są efektem prac badawczo-rozwojowych, mogą
spowodować radykalną zmianę charakteru całych gałęzi
gospodarki
Są to zmodernizowane produkty i technologie prowadzące do
zmian charakteru przedsiębiorstw
Dotyczą poprawy jakości i funkcjonalności produktów, procesów technologicznych, mają istotne znaczenie w działalności bieżącej przedsiębiorstw, kształtują kulturę innowacyjną
Stanowią zupełnie nowe stany rzeczy lub procesów. Są na
ogół wynikiem prac naukowo-badawczych. Mają podstawowe
znaczenie dla rozwoju zarówno firm, jak i gałęzie gospodarki
Polegają na powielaniu bądź odtworzeniu istniejących już
wcześniej w innych organizacjach procesów i sposobów organizacji
Drobne zmiany są wyrazem marnotrawstwa, wprowadzają
w błąd użytkowników sugerując ofertę nowości. Zmiany te są
innowacjami
Innowacje wiązane wymuszają innowacje technologiczne,
organizacyjne i produktowe nie tylko w miejscu ich powstawania, ale w innych ogniwach gospodarki, np. zmiana
w układach scalonych wymusza istotne zmiany we wszystkich
urządzeniach, w których układy te mają zastosowanie
Nie pociągają za sobą dodatkowych innowacji
Finansowane z funduszy inwestycyjnych, dotyczą na ogół innowacji wielkich, średnich, produktowych i technologicznych
Wydatki na innowacje wliczane są do kosztów, dotyczą
drobnych zmian organizacyjnych
Prowadzą do oszczędności zużycia materiałów, poprawiają stan
powietrza, wody, ziemi i krajobrazu. Innowacje ekologiczne to
także wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych.
Ekoinnowacje przynoszą korzyści dla środowiska
Obojętne dla środowiska przyrodniczego i człowieka
Powodują negatywny wpływ na niektóre elementy środowiska
przyrodniczego człowieka
Realizowane przez zespół na ogół interdyscyplinarny
Realizowane przez pojedyncze osoby

Źródło: Zarządzanie działalnością innowacyjną13.

13

Ibidem.
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Innowacje mogą być przypisane do sfery życia publicznego lub prywatnego. Analizując innowacje z punktu widzenia przedsiębiorstwa można wyróżnić
dziewięć kryteriów ich podziału ze względu na: przyczyny powstawania, miejsce
zastosowania, nowość rozwiązania w odniesieniu do rynku, oryginalność i wielkość zmian, pochodzenie związane z własnością innowacji, przedmiot innowacji,
sposób opracowania i wdrażania, wykonawcę innowacji oraz rezultat wykonania
określonych czynności procesu innowacji. Szczegółowy podział zawarto w Tabeli 314.
Tabela 3.
Rodzaje innowacji w odniesieniu do przedsiębiorstwa
Kryterium
podziału innowacji
Przyczyny powstawania
innowacji
Miejsce zastosowania
innowacji
Nowe rozwiązania
w stosunku do rynków

Oryginalność rozwiązań,
wielkość zmian
Pochodzenie związane
z własnością innowacji
Przedmiot innowacji

Sposób opracowania
i wdrażania innowacji
Podmiot – wykonawca
innowacji

Rezultat wykonania
określonych czynności
procesu innowacji

Rodzaj innowacji
- popytowe
- podażowe
- wewnątrz przedsiębiorstwa
- w otoczeniu rynkowym przedsiębiorstwa
- regionalnego
- krajowego
- międzynarodowego
- globalnego
- radykalne (pionierskie)
- naśladowcze (adaptacyjne)
- z przedsiębiorstwa
- spoza przedsiębiorstwa
- są rezultatem kooperacji firm w procesie innowacji
- produktowe
- procesowe
- techniczne/technologiczne
- w sferze zarządzania
- systemowe, realizowane według opracowanej
procedury
- jednostkowe
- jedna osoba
- zespół pracowników
- przedsiębiorstwo
- firmy współpracujące ze sobą w obrębie organizacji
sieciowej (sieci)
- pomysł na nowe rozwiązanie
- koncepcja rozwiązania innowacyjnego
- opracowanie innowacji
- innowacja wdrożona w firmie, jako produkt
sprzedawana na rynku

Źródło: Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy15.

14
15

M. Dolińska, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010, s. 21.
M. Dolińska, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010, s. 21.
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Źródła innowacji w gospodarce
Teoria innowacji zrodziła się z potrzeby zrozumienia postępu gospodarczego. Składa się ona z trzech, uzupełniających się paradygmatów. Paradygmaty
te są związane z historycznymi etapami rozwoju teorii. Pierwszy paradygmat
dotyczy koncepcji przedsiębiorcy. Według Josepha Schumptera innowacje stanowiły jedynie konsekwencje działań przedsiębiorcy i były wyrazem jego przedsiębiorczości. Kiedy przedsiębiorca zaczynał rutynowo pełnić swoje funkcje
tracił zdolność do tworzenia nowych innowacji. Początkowo naukowiec zakładał,
że istnieje tylko to źródło innowacji, lecz z czasem zmienił zdanie i uznał, iż innowacje generują również nowoczesne koncerny posiadające działy badawczo –
rozwojowe16. W ten sposób powstał drugi paradygmat – technologiczny, w którym determinantem innowacji była technologia i jej rozwój. Trzeci paradygmat
związany jest z zarządzaniem strategicznym i opiera się na założeniach, że:
przedsiębiorstwa bazują na zasobach i rynkach, są zorientowane na przyszłość
i koncentrują się na tym jak przetrwać. Aby zachować konkurencyjność muszą
dysponować przyszłościową strategię funkcjonowania a innowacje stanowią główny czynnik ich rozwoju. Strategiczny paradygmat zorientowany jest na rynek,
zatem źródłem innowacji są także oczekiwania klientów i popyt17.
Przejawem strategicznego paradygmatu jest stosunkowo nowa koncepcja
systemu innowacyjnego. Traktuje ona gospodarkę jako sieć podmiotów połączonych wzajemnymi relacjami, czego skutkiem jest występowanie efektu synergii
podczas wzajemnej współpracy jednostek. Koncepcja ta wskazuje, że innowacje
generują: przedsiębiorstwa, sfera badawczo-rozwojowa a także instytucje odpowiedzialne za transfer innowacji oraz podkreśla znaczenie otoczenia szczególnie
akcentując rolę konsumentów. Zatem wpływ na innowacje będą miały również
gusta i preferencje konsumentów, kultura i historia społeczeństwa oraz ustawodawstwo (przede wszystkim: ochrona praw własności intelektualnej, system edukacji, finansowy, transportowy)18.
Systemy innowacyjne rozpatrywane są z różnych poziomów. Prace badawcze skupiają się głównie na narodowych systemach, jednak już pierwsze badania
innowacyjności w Unii Europejskiej – Community Innovation Survey wykazały,
że znacznie więcej współpracy i interakcji między podmiotami można zaobserwować w skali regionu niż kraju19. Konsekwencją tego było dostrzeżenie również innowacyjnych klasterów nazywanych lokalnymi systemami innowacyjnymi. Klaster w swojej oryginalnej definicji to „geograficzne skupisko wzajemnie
powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących
usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji
(na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także

16

J.A. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, PWN, Warszawa 1995, s. 118.
E. Wojnicka, System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw, Instytut Badań nad
Gospodarką Narodową, Gdańsk 2004, s. 17.
18 Ibidem, s. 9.
19 European Commission, Innovative Regions? A Comparative Review of Methods of Evaluation of
Regional Innovation Potential, European Innovation Monitoring System, nr 21, 1995.
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współpracujących”20. Zatem klaster wiąże się z pionową i poziomą integracją
podmiotów gospodarczych a związki między nimi mogą dotyczyć zarówno procesu innowacyjnego jak i produkcyjnego. Stąd powstało rozróżnienie na klastery
innowacyjne i produkcyjne. Efektywność klasterów wiąże się z możliwą dzięki
częstym kontaktom międzyludzkim dyfuzją wiedzy i technologii. Cecha ta jest
skutkiem bliskości geograficznej jednostek skupiających się w klasterze. Obecnie
za najlepszą formę wspierania rozwoju gospodarczego uważa się stwarzanie warunków do powstawania klasterów innowacyjnych i produkcyjnych tak aby na
podstawie systemu produkcyjnego ukształtował się lokalny system innowacyjny.
Wynika to z faktu, że skuteczność narodowych i regionalnych systemów innowacyjnych stanowi wypadkową liczby oraz siły lokalnych klasterów21.
Państwa dostrzegają wagę innowacji w gospodarce i opracowują specjalną
politykę mającą na celu pobudzanie innowacyjności. Jednym z jej elementów są
instytucje wspierające innowacyjność. Zaliczają się do nich22:
 Inkubatory przedsiębiorczości – zorganizowane kompleksy gospodarcze nastawione na wspieranie rozwoju nowopowstałych przedsiębiorstw oraz
optymalizację warunków dla komercjalizacji i transferu technologii.
 Centra wspierania przedsiębiorczości, ośrodki szkoleniowo-doradcze –
nie nastawione na zysk organizacje informacyjne, szkoleniowe, doradcze i reprezentujące przedsiębiorców dostosowane do potrzeb regionalnych i lokalnych rynków pracy oraz nowych technologii.
 Centra transferu technologii (parki przemysłowe i technologiczne) –
kompleksy gospodarcze skupiające się na wspieraniu rozwoju innowacyjnych
przedsiębiorstw i optymalizacji warunków transferu technologii ze świata nauki
do praktyki gospodarczej.
 Fundusze pożyczkowe – nie nastawione na zysk organizacje parabankowe wspierające lokalny rozwój.
 Fundusze poręczeń kredytowych – instytucje udzielające poręczeń kredytów i pożyczek, wspomagające przygotowanie wniosków kredytowych i udzielające informacji na temat pozyskiwania środków z Unii Europejskie.
Na poziomie przedsiębiorstwa innowacje mogą być uwarunkowane przez
różne grupy czynników. Zazwyczaj wyróżnia się ich cztery grupy: ekonomiczne,
socjologiczne, psychologiczne oraz techniczno-produkcyjne i organizacyjne. Czynniki ekonomiczne to przede wszystkim sytuacja na rynku, powiązania organizacji
z rynkiem globalnym, reguły kształtowania cen wytwarzanych produktów, zasady polityki rachunkowości jednostki i systemu motywacyjnego pracowników. Do
czynników socjologicznych należą potrzeby ambicjonalne zatrudnionych, a więc
potrzeby awansu, uznania, przyjaźni. Z kolei czynniki psychologiczne to między
innymi potrzeby bezpieczeństwa, spokoju, szukania nowych rozwiązań, tworzenia nowych wartości czy samourzeczywistniania się pracą. Powyższe czynniki
kształtują chęć do wdrażania innowacji natomiast czynniki techniczno-produkcyjne
20

M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 246.
E. Wojnicka, System..., op. cit., s. 27.
22 B. Filipiak (red.), Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego
i regionalnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2007, nr 471, s. 135-136.
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i organizacyjne (terminowość dostaw, zarządzanie wolnymi mocami produkcyjnymi, stopień nowoczesności produkcji, posiadanie zaplecza rozwojowego itp.)
możliwość ich wprowadzenia23.
Istota innowacji w przedsiębiorstwie
Innowacje coraz częściej są łączone z konkurencyjnością. Wdrażane w przedsiębiorstwie, bez wzglądu na ich rodzaj, mają sprawić, że podmiot będzie lepiej
radził sobie na rynku niż konkurenci. Nie zawsze jednak jest to osiągalne, ponieważ innowacje nie zapewniają posiadania przewag komparatywnych. Zatem
może je uznać jedynie za czynnik walki konkurencyjnej a nie utożsamiać z poprawą konkurencyjności24.
Żeby lepiej zrozumieć istotę innowacji należy wrócić do ich podstawowego
podziału na innowacje podażowe oraz popytowe. Kryterium źródła procesów innowacyjnych zarysowuje dwa modele, które pozwalają na tworzenie innowacji przez
przedsiębiorstwo. Pierwszy, związany z innowacjami podażowymi ma miejsce,
gdy innowacja najpierw zostaje wdrożona a dopiero potem zweryfikowana przez
rynek. Natomiast drugi dotyczy innowacji popytowych i jest odpowiedzią jednostki na potrzeby płynące z rynku, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb potencjalnych klientów25. Bardzo długo przedsiębiorstwa stosowały model podażowym,
jednak w ostatnich latach zostaje on wyparty na rzecz modelu popytowego. Za
przyczyny tego stanu rzeczy uznaje się globalizację i postęp w technologiach informacyjnych, które doprowadziły do wzrostu konkurencji wśród firm i ich produktów oraz większej świadomości wśród konsumentów. Aktualnie konsumenci
angażowani są już na pierwszym etapie projektów innowacyjnych, aby w jak najdoskonalszy sposób zaspokoić ich potrzeby, które obecnie wykraczają już poza samą
użyteczność produktu. Coraz częściej zwracają oni uwagę na wartości dodatkowe
kreowane w granicach produktu m.in. ochronę środowiska, stosowaną politykę wobec pracowników czy zachowanie zasad sprawiedliwego handlu. Odpowiednie
dostosowanie oferty i zachowań rynkowych jest kluczowym elementem pozwalającym uczestniczyć przedsiębiorstwom w walce konkurencyjnej26.
Z uwagi na istotność innowacji w funkcjonowaniu podmiotu gospodarczego wyodrębnia się w zarządzaniu przedsiębiorstwem obszar zarządzania innowacjami. Obszar ten obejmuje trzy etapy związane z procesem kreowania nowych rozwiązań27:
1. Generowanie pomysłu – na tym etapie celem zarządzania jest zapewnienie środowiska sprzyjającemu tworzeniu nowych idei.
2. Realizacja innowacji – obejmuje planowanie, organizowanie, kierowanie oraz kontrolowanie, co pozwala na przekształcenie pomysłu w ostateczny
wariant innowacji, który zostanie wykorzystany przez podmiot.
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A. Pawlik, op. cit., s. 46-47.
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3. Komercjalizacja innowacji – zastosowanie innowacji w walce konkurencyjnej.
Stworzenie środowiska sprzyjającego generowaniu innowacji polega na
zapewnieniu pracownikom odpowiednich narzędzi pracy oraz zadbaniu o kapitał
ludzki. Pomocne w tym procesie będzie zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz wytworzenie kultury organizacyjnej nastawionej na
proces ciągłego uczenia się i kreatywności28.
Określając strategię innowacji w przedsiębiorstwie można posłużyć się modelem trzeciego wymiaru innowacji lub macierzą Ansoffa. Model trzeciego wymiaru innowacji określa trzy strategie, którymi podmiot może się kierować przy
wdrażaniu innowacji. Pierwsza to strategia zachowawcza i polega na zastosowaniu
innowacji poprawiający produkt dostępny już na rynku. Druga strategia, niższych
kosztów, wiąże się ze zmianą stosowanego modelu biznesowego tak by w znaczny
sposób spadły koszty produktów. Trzecia natomiast – strategia nowego rynku, stosuje projekty innowacyjne do stworzenia całkiem nowego produktu, który wykreuje nowy rynek zbytu. Strategia ta jednak jest najbardziej kapitałochłonna i cechuje
się najwyższym ryzykiem. Macierz Ansoffa przedstawiono na rysunku poniżej.
Koncepcja ta wyróżnia cztery strategie uwzględniając rynek i produkt29:
1. Strategia penetracji rynku – dotychczasowy rynek i produkt; realizuje
się nią przez działania marketingowe, poprawę jakości asortymentu sprzedaży,
spadek ceny oferowanych wyrobów i lepszą obsługę klienta, co przekłada się na
wzrost sprzedaży. Charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka, efekty są duże
w przypadku rozwijającego się rynku lub dużego udziału w rynku.
2. Strategia rozwoju rynku – nowy rynek i dotychczasowy produkt; istniejący na rynku produkt zaczyna być oferowany w nowych segmentach działalności lub w nowych obszarach wyodrębnionych pod względem geograficznym.
Rozwój na nowych rynkach wiąże się z dużymi nakładami i wysokim poziomem
ryzyka, jednak pozwala na dynamiczny rozwój.
3. Strategia rozwoju produktu – dotychczasowy rynek i nowy produkt;
przedsiębiorstwo na rynku, w którym już funkcjonuje wprowadza nowy produkt
zaspokajający tą samą potrzebę. Aby strategia odniosła sukces produkt musi być
bardziej konkurencyjny niż obecny.
4. Strategia dywersyfikacji – nowy rynek i produkt; jednostka rozpoczyna
sprzedaż nowego produktu na rynku, w którym wcześniej nie prowadziła działalności. Strategię tą porównuje się z innowacyjnością rozumianą w wąskim zakresie. Za zastosowaniem dywersyfikacji przemawia spadek sprzedaży produktów
oferowanych przez przedsiębiorstwo oraz zmniejszenie się tempa wzrostu rynku,
na którym działa podmiot, w odniesieniu do aktualnej sytuacji gospodarczej.
Zarządzanie innowacjami ma na celu przede wszystkim zmianę niepewności związanej z efektami innowacji w ryzyko a następnie zminimalizowanie
tego ryzyka do poziomu, przy którym materializacja innowacji nie będzie zagrożona oraz zapewnienie komercjalizacji projektów innowacyjnych. Ważne jest

M. Golińska-Pieszyńska, Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne, SCHOLAR,
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29 M. Sławińska (red.), Gospodarka..., op. cit., s. 184-185.
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także, aby znaleźć równowagę między kosztami kontynuowania projektu, który
może nie przynieść sukcesu rynkowego a jego zbyt szybkim zamknięciem i utratą przyszłych wpływów30.
Rys. 1. Macierz H.I. Ansoffa

dotychczasowy
nowy

Rynek

Produkt
dotychczasowy
Strategie penetracji rynku
- wzrost udziału w rynku
- wzrost zakresu użytkowania produktu:
 zwiększenie liczby zainteresowanych
produktem
 nowe zastosowania
Strategie rozwoju rynku
- rozszerzenie rynków dla istniejących
produktów:
 ekspansja geograficzna
 wygenerowanie nowych segmentów

nowy
Strategie rozwoju produktu
- udoskonalenie funkcji produktu
- rozszerzenie linii produktu
- nowe produkty (innowacyjne)
na tym samym rynku
Strategie dywersyfikacji
- integracja pionowa
- dywersyfikacja koncentryczna
- dywersyfikacja równoległa
(konglomeratowa)

Źródło: Gospodarka, technologia, zarządzanie31.

W ostatnim czasie pojawiają się głosy, że posługiwanie się jedynie rachunkiem ekonomicznym przy projektach innowacyjnych stanowi istotne zagrożenie
dla rozwoju gospodarczego. Wiąże się to z podziałem innowacji na przełomowe,
podtrzymujące i wydajnościowe. Innowacje przełomowe są w stanie zmienić produkty ekskluzywne w masowe, czego konsekwencją jest rozwój istniejących rynków i powstawanie nowych. Innowacje podtrzymujące polegają na udoskonalaniu
istniejących produktów a innowacje wydajnościowe obniżają koszty związane
z wytworzeniem. Największą niepewnością są obarczone innowacje przełomowe,
więc przedsiębiorstwa decydują się przede wszystkim na innowacje podtrzymujące
i wydajnościowe. Skutkiem takich działań jest zmniejszanie ilości innowacji przełomowych, które mają największy wpływ na rozwój gospodarczy. Rozwiązaniem
mającym poprawić ten stan rzeczy ma być zmiana technik pomiarowych i opodatkowania zysków z kapitału zachęcające do inwestowania w projekty innowacji
przełomowych bądź też zmiana podejścia przedsiębiorstw do tworzenia wartości
przez skupienie się na podstawowych potrzebach klienta i długim horyzoncie
czasowy32.
Znaczenie innowacji dla środowiska międzynarodowego
Od lat 90. XX w. dużą popularnością cieszy się pojęcie globalizacji, które
uwydatnia pojawiające się coraz silniejsze związki między różnymi krajami. Globalizacja często traktowana jest jako kolejny etap internacjonalizacji, w którym nastąpiło przesunięcie z obrotu towarów i usług na przepływ kapitału i prowadzenie
A. Wziątek-Kubiak (red.), Zarządzanie..., op. cit., s. 150
M. Sławińska (red.), Gospodarka..., op. cit., s. 185.
32 P. Zadura-Lichota (red.), Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013, s. 98-99.
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działalności w skali międzynarodowej. Obecny wymiar globalizacji jest efektem
rewolucji naukowo-technicznej, dzięki której dokonano usprawnienia możliwości
komunikacyjnych i transportowych33. Konieczne jest podkreślenie, że globalizacja
nie dotyczy jedynie gospodarek. Wpływa również na społeczeństwo kształtując
nową jakość środowiska społecznego. Ludzie bez względu na to jak daleko od
siebie się znajdują mogą zachować wysoki poziom interakcji. Wpływ ten dotyczy
także środowiska międzynarodowego. Warto zwrócić uwagę, że niektóre procesy
społeczne ulegają odterytorialniemu a świat coraz bardziej staje się jednym, globalnym miejscem, w którym formuje się transnarodowa przestrzeń społeczna34.
Innowacje mają fundamentalne znaczenie dla środowiska międzynarodowego. Przede wszystkim wpływają na jego strukturę. Z jednej strony państwa tworzą
specjalne instytucje mające na celu wspieranie innowacyjności (m.in.: inkubatory
przedsiębiorczości, centra wspierania przedsiębiorczości, ośrodki szkoleniowo-doradcze, parki przemysłowe i technologiczne, fundusze pożyczkowe i fundusze poręczeń kredytowych), a z drugiej dochodzi do współpracy między różnymi podmiotami gospodarczymi. Porozumienia między przedsiębiorstwami mają głównie
obniżyć koszty działalności badawczo-rozwojowej i charakterystyczne są dla nowych lub zaawansowanych technologicznie sektorów gospodarki. Można wyróżnić
trzy rodzaje aliansów strategicznych: komplementarne, produkcyjne i addytywne.
Alianse komplementarne dotyczą firm o różnym udziale rynkowym i różnych
kompetencjach, na przykład jedna firma tworzy produkt a druga rozwija jego
sprzedaż. Natomiast alianse produkcyjne skupiają firmy na etapie konkretnej fazy
procesu produkcyjnego, następnie wspólnie stworzony półprodukt jest wykorzystywany przez obie firmy. Alianse addytywne, podobnie jak komplementarne, łączą
firmy z obszaru produkcji i sprzedaży, ale wkład tych firm jest podobny – wspólnie
wytwarzają i sprzedają produkt35.
Duży wpływ na postrzeganie innowacji przez społeczeństwo ma wielkość
zmian jakie wprowadzają oraz oryginalność ich rozwiązań. Innowacje, które jedynie udoskonalają produkty lub sposób ich dystrybucji są szybko akceptowane
przez konsumentów. Często nawet powstają z ich inicjatywy. Natomiast innowacje radykalne, które rewolucjonizują branże spotykają się z oporem konsumentów. Choć produkty radykalnych innowacji są zazwyczaj prostsze i tańsze to
potrzeba czasu, żeby konsumenci się do nich przekonali36.
Podsumowanie
Konkludując, nie sposób nie dostrzec wagi innowacji w dzisiejszym świecie. Stają się one drogą do rozwoju gospodarczego krajów oraz poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw. Przyczyniają się do powstawania i umacniania się

E. Oziewicz, T. Michałowski (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, s. 298-299.
34 T.T. Kaczmarek, Czy globalizacja zagraża gospodarce rynkowej, a w szczególności, czy zagraża
społecznej gospodarce rynkowej?, http://www.kaczmarek.waw.pl/wp-content/uploads/2010/09/globa
lizacja_sgr2010.pdf, [dostęp: 31.03.2017].
35 E. Wojnicka, System..., op. cit., s. 41-42.
36 M. Niklewicz-Pijańska, Innowacje przełomowe w modelu open innovation i ekonomii free
revealing, http://jmf.wzr.pl/pim/2013_4_3_23.pdf, [dostęp: 31.03.2017].
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coraz większej sieci powiązań między krajami, przedsiębiorstwami oraz ludźmi.
To innowacje kształtują środowisko międzynarodowe, wpływają na styl życia
społeczeństwa. Odpowiednie zrozumienie procesu tworzenia innowacji oraz ich
wpływu na otoczenie jest niezbędne dla wspierania rozwoju cywilizacyjnego.
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Halina RAK1
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ
КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Постановка проблеми
За умов казначейського обслуговування важливими елементами бюджетної системи України є доходи та видатки. Оскільки бюджетні установи
визнані неприбутковими та утримуються коштом державного чи місцевого
бюджетів, то для контролю кошторисного фінансування видатків бюджетних установ передбачена бюджетна класифікація видатків, в тому числі за
кодами економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ).
Для бюджетного процесу в Україні властиві перманентні зміни його
законодавчих норм. Так, незважаючи на те, що віднедавна набула чинності
нова Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету2, із 2016 р. Міністерством фінансів України вводиться нова позиція
КЕКВ 2276 для оплати за договорами енергосервісу3, із внесенням відповідних змін до названої Інструкції, а також до Наказу № 57, який встановлює форму кошторису бюджетних установ для використання фінансових
ресурсів у розрізі КЕКВ4. Очевидно, що чергові зміни у КЕКВ зумовлюють
особливості відображення в обліку БУ видатків у процесі кошторисного
фінансування її діяльності з бюджету.
Відомі автору наукові дослідження, що стосуються теоретичних та
практичних аспектів бухгалтерського обліку в бюджетній сфері здійснювали свого часу В.Т. Александров, П.Й. Атамас, І.Д. Бенько, М.А. Болюх,
Ф.Ф. Бутинець, І.С. Волохова, П.К. Германчук, Р.Т Джога, О.О. Дорошенко, А.П. Заросило, Т.М. Кондрашова, С.С. Котова, В.І. Лемішовський,
В.О. Матвеєва, Т.М. Писаренко, С.В. Свірко, О.Б. Юрченко та ін. Водночас,
останні зміни у бюджетному законодавстві зумовлюють потребу у поглибленні досліджень, спрямованих на вдосконалення практики облікового відображення видатків бюджетних установ зокрема.

Галина Рак, здобувач наукового ступеня кандидата економічних наук Львівського національного університету імені Івана Франка / mgr Halina Rak, Lwowski Uniwersytet Narodowy
im. Iwana Franki, gallina.rak@gmail.com
2 Наказ Міністерства фінансів України Про затвердження Інструкції щодо застосування
економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації
кредитування бюджету, № 333 від 12.03.2012 р., „Офіційний вісник України” 2012, № 27,
c. 78, http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12, [12.04.2017].
3 Із 2016 року вводиться новий КЕКВ 2276 для оплати за договорами енергосервісу, ГК
„Фактор” 2015, https://goo.gl/ePbNPF, [12.04.2017].
4 Наказ Міністерства фінансів України Про затвердження документів, що застосовуються
в процесі виконання бюджету, № 57 від 28.01.2002 р., „Офіційний вісник України” 2002,
№ 6, c. 203, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0086-02, [12.04.2017].
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Метою статті є розвиток облікових аспектів відображення кошторисного фінансування касових та фактичних видатків бюджетних установ
на оплату енергосервісу в контексті КЕКВ.
Виклад основного матеріалу дослідження
Відповідно до чинного законодавства класифікація КЕКВ призначена
для чіткого розмежування видатків бюджетних установ за економічними
характеристиками господарських операцій, які здійснюються відповідно до
функцій держави та місцевого самоврядування5.
Класифікація КЕКВ важлива для здійснення обліку видатків будьякої бюджетної установи, адже всі витрати фінансових ресурсів бюджетних
установ плануються в кошторисі й відображаються в обліку та звітності бюджетних установ за КЕКВ. Окрім того, КЕКВ розрізняє поточні, капітальні та
нерозподілені видатки бюджетних установ у процесі кошторисного фінансування її діяльності.
Поточні видатки – це видатки, які спрямовуються на виконання
бюджетних програм та забезпечують поточне функціонування бюджетних
установ проведення досліджень, розробок, заходів та надання поточних
трансфертів населенню і підприємствам (установам, організаціям), а капітальні видатки спрямовані на фінансування витрат бюджетних установ
щодо придбання, будівництва, ремонту, модернізації, реконструкції та реставрації необоротних активів. Під нерозподіленими видатками розуміються кошти резервних фондів державного і місцевих бюджетів, які згідно
з новою Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків
бюджету від 21.06.2012р., №754 можна використовувати на здійснення як
поточних, так і капітальних видатків, а також на надання кредитів6.
В економічній класифікації видатків наведене чітке розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними ознаками
(заробітна плата, нарахування на заробітну плату, усі види господарської
діяльності, виплати населенню та інші категорії). Така класифікація дає
змогу виділити захищені статті бюджету та забезпечити єдиний підхід щодо
планування і обліку видатків бюджетними установами7.
Практика казначейського обслуговування бюджетної системи України свідчить, що будь-які видатки бюджетної установи в розрізі КЕКВ поділяються на касові та фактичні.
Касові видатки – це усі суми, отримані установою з поточних бюджетних рахунків у банку чи реєстраційних рахунків у відповідних органах
Державної казначейської служби України для їх використання згідно із затвердженим кошторисом установи8.

Наказ Міністерства фінансів України Про затвердження Інструкції..., op. cit.
Ibidem.
7 В. Коваленко, Н. Яковишина, Облік касових та фактичних видатків бюджетної установи,
„Науковий клуб SOPHUS” 2013, https://goo.gl/ZvS5DU, [12.04.2017].
8 П.Й. Атамас, Облік у бюджетних установах: навчальний посібник, Центр навчальної літератури, Київ 2009, с. 64.
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Фактичні видатки – це дійсні видатки бюджетної установи для виконання кошторису, що, оформлені відповідними первинними документами. Такий розподіл видатків як об’єктів обліку визначається необхідністю
контролю з боку держави за використанням бюджетних коштів.
Облік касових видатків забезпечує інформацією, про касове виконання кошторису та залишки невикористаних асигнувань на кожну конкретну
дату, а облік фактичних видатків дає змогу контролювати як перебіг фактичного виконання кошторису видатків установ загалом, так і за дотриманням
встановлених норм за окремими статтями й структурними підрозділами9.
В основу касових та фактичних видатків покладено різні принципи
запису бухгалтерських операцій. Так, для касових видатків бюджетних установ – це касовий метод, за якого запис доходів і видатків здійснюється в момент отримання коштів, незалежно від періоду, до якого вони належать.
У свою чергу, фактичні видатки бюджетних установ обліковуються за методом нарахувань, за яким запис операцій здійснюється в момент їх визначення
(нарахування), а не в момент фактичного витрачання (виплати) коштів10. Зазначимо, що касові видатки, які фінансуються через органи Державної казначейської служби України, обліковуються двічі: один раз в органі Державної
казначейської служби України під час списання коштів з реєстраційного рахунку бюджетної установи і другий раз – в самій бюджетній установі під час
отримання виписки органу Державної казначейської служби України з реєстраційного або спеціального реєстраційного рахунків11.
З’ясовуючи аспекти кошторисного фінансування касових та фактичних
видатків бюджетних установ на оплату енергосервісу, зазначимо, що в Україні бюджетні установи сьогодні характеризуються високим рівнем споживання енергії через значний фізичний знос будівель, яку потребують комплексної термомодернізації, дефіцит бюджетних коштів на впровадження
енергоефективних заходів, а також низький рівень розвитку приватно-публічного партнерства у проектах з енергоефективності бюджетних установ12.
Тому впровадження енергосервісу в бюджетні установи дозволить скоротити
споживання та/або витрат їх фінансових ресурсів на оплату паливно-енергетичних ресурсів і/або житлово-комунальних послуг порівняно зі споживанням (витратами) бюджетних установ за відсутності таких заходів (рис. 1):
У свою чергу, для обліку касових видатків бюджетних установ на оплату
енергосервісу Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ
передбачені13 рахунки 31 „Рахунки в банках” та 32 „Рахунки в казначействі”.
9

Ibidem, c. 65.
С.С. Котова, Касові та фактичні видатки бюджетних установ: їх суть та економічне
значення, „Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми
розвитку” 2009, № 647, c. 389.
11 В. Коваленко, Н. Яковишина, Облік касових..., op. cit.
12 Н. Чернявський, Ю. Драганчук, Концепція енергосервісу як шлях до енергетичної
незалежності, „Енергетичний вісник України” 2014, № 6, c. 26.
13 Наказ Міністерства фінансів України Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського
обліку бюджетних установ, № 611 від 26.06.2013 р., „Офіційний вісник України” 2013, №
57, c. 241, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1214-13, [09.04.2017].
10
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Рис. 1. Схема реалізації договору бюджетної установи
з енергосервісною компанією
Встановлення базових рівнів споживання енергії БУ
Планування видатків БУ на енергоносії виходячи з базового рівня
Оплата БУ фактично
спожитих енергоносіїв

БУ – розпорядники бюджетних коштів

Економія коштів БУ після реалізації енергозберігаючих заходів
Планування коштів економії БУ на наступний бюджетний рік
Перерахунок БУ економії фінансових ресурсів
На реалізацію інших енергоефективних заходів

На оплату енергосервісу

Джерело: розроблено автором на підставі джерел14.

Оскільки Інструкцію щодо застосування економічної класифікації
видатків бюджету від 12.03.2012р., № 333 відповідно до Закону України
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження
нових інвестиційних можливостей гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації було доповнено новим КЕКВ 2276 „Оплата енергосервісу”,
за яким відображаються видатки бюджетних установ на оплату енергосервісу в межах суми скорочення видатків на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв (порівняно з видатками, які були б здійснені за відсутності
енергосервісу)15, тому в табл. 1 наведено приклади відображення в обліку
касових і фактичних видатків бюджетних установ у розрізі відповідних видатків за КЕКВ.
Як бачимо, касові видатки не мають нічого спільного із касовими
операціями бюджетних установ, оскільки до них належать як фінансові ресурси, отримані готівкою в касу бюджетної установи, так i суми, перераховані шляхом безготівкової оплати рахунків. Так, поточні видатки за КЕКВ
2276 „Оплата енергосервісу” в якості касових видатків відображаються у обліку записом, що відображає рух фінансових ресурсів від рахунку бюджетної
Зокрема: Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Примірного енергосервісного договору, № 845 від 21.10.2015 р., „Офіційний вісник України” 2015, № 88, c. 30,
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/845-2015-п, [09.04.2017]; Н. Циганова, Плануємо показники до кошторису, „Баланс-бюджет” 2009, № 9 (160), c.11-13; О.Б. Юрченко, Організація
обліку видатків бюджетних установ за новою економічною класифікацією та їх відображення у звітності, „Науковий вісник НЛТУ України” 2013, Вип. 23(15), c. 283-289.
15 Наказ Міністерства фінансів України Про затвердження Інструкції..., op. cit.
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установи в органах Державної казначейської служби України або рахунку
в установах банків до рахунку виконавця енергосервісу, під яким розуміють
комплекс технічних та організаційних енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів, спрямованих на скорочення споживання та/або витрат фінансових ресурсів на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або
житлово-комунальних послуг порівняно із споживанням (витратами) фінансових ресурсів бюджетної установи за відсутності енергосервісу16:
Дебет 675 „Розрахунки з іншими кредиторами”,
Кредит 31 „Рахунки в банках” або 32 „Рахунки в казначействі”.
Таблиця 1.

2

Касові видатки

1

Фактичні видатки

№

Видатки

Відображення в обліку видатків бюджетних установ
на оплату енергосервісу
КЕКВ

Зміст господарської
операції

Перераховано згідно
2271 „Оплата
з платіжним докутеплопостачання” ментом постачальнику
теплоенергії

Кореспонденція рахунків
Дебет

Кредит

675
„Розрахунки
з іншими
кредиторами”

31 „Рахунки
в банках”,
32 „Рахунки
в казначействі”

675
„Розрахунки
з іншими
кредиторами”

31 „Рахунки
в банках”,
32 „Рахунки
в казначействі”

Списано суму витрат
за фактичну кількість
2271 „Оплата
спожитої теплоенергії
теплопостачання”
на підставі підтверджуючих документів

80 „Видатки
загального
фонду”,
81 „Видатки
спеціального
фонду”

675 „Розрахунки
з іншими
кредиторами”

Списано суму витрат
за фактичне
скорочення рівня
споживання паливноенергетичних ресурсів
на підставі акту про
виконання зобов’язань

80 „Видатки
загального
фонду”,
81 „Видатки
спеціального
фонду”

675 „Розрахунки
з іншими
кредиторами”

2276 „Оплата
енергосервісу”

2276 „Оплата
енергосервісу”

Перераховано згідно
з платіжним документом виконавцю
енергосервісу

Джерело: сформовано автором на підставі джерел17.

Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Примірного енергосервісного
договору…, op. cit.
17 Ibidem; Наказ Міністерства фінансів України Про затвердження Плану рахунків…, op. cit.;
Із 2016 року вводиться новий КЕКВ 2276…, op. cit.; В. Матвєєва, С. Замазій, Я. Клиженко,
Все про облік і оподаткування бюджетних організацій, Я. Кавторєва (ред.), Фактор, Харків
2009, 656 с.
16

245

Зазначимо, що обсяги касових видатків на оплату енергосервісу будуть відповідати сумі бюджетних коштів, які надійшли на рахунки бюджетних установ в органах Державної казначейської служби України або
рахунки в установах банків. У свою чергу, фактичні видатки – це дійсні,
кінцеві витрати фінансових ресурсів бюджетних установ, оформлені відповідними первинними документами18.
Для обліку фактичних видатків бюджетних установ використовуються рахунки класу 8 „Витрати”, призначені для узагальнення інформації про
фактичні видатки і витрати в розрізі КЕКВ, а саме19 рахунки 80 „Видатки із
загального фонду” та 81 „Видатки спеціального фонду”.
Так, поточні видатки за КЕКВ 2276 „Оплата енергосервісу” в якості
фактичних видатків бюджетних установ будуть відображатись у обліку наступним записом:
Дебет 80 „Видатки загального фонду” або 81 „Видатки спеціального
фонду”
Кредит 675 „Розрахунки з іншими кредиторами”.
Такий запис відображає списання суми дійсних витрат фінансових
ресурсів на оплату заходів енергосервісу, яке здійснюється на підставі акту
про виконання зобов’язань, що передбачений енергосервісним договором.
Отже, особливості обліку використання фінансових ресурсів у бюджетних установах у розрізі КЕКВ полягають у наступному:
 виконання бухгалтерським обліком контрольної функції, оскільки
облік касових видатків забезпечує інформацією про касове виконання кошторису та залишки невикористаних фінансових ресурсів бюджетних установ,
на кожну конкретну дату, а облік фактичних видатків дає змогу контролювати як перебіг фактичного виконання кошторису видатків бюджетних
установ загалом, так і за дотриманням встановлених норм за окремими
статтями й структурними підрозділами20;
 облікове порівняння касових і фактичних видатків бюджетних
установ із сумами одержаного фінансування, наприклад за КЕКВ 2276
„Оплата енергосервісу”, забезпечує контроль з боку держави (в особі відповідних розпорядників коштів, фінансових органів та органів Державної
казначейської служби України) за станом виконання кошторису доходів
і видатків бюджетних установ, розрахунків з виконавцями енергосервісу, за
доцільністю використання виділених фінансових ресурсів згідно з їхнім цільовим призначенням21;
 використання відмінних рахунків бухгалтерського обліку для облікового запису касових та фактичних видатків бюджетних установ за КЕКВ
2276 „Оплата енергосервісу”. Так, для обліку поточних і капітальних видатків бюджетних установ в якості їх фактичних видатків використовуються
активні безсальдові рахунки 8 класу „Витрати”, які вкінці року списуються
В. Коваленко, Н. Яковишина, Облік касових…, op. cit.
Наказ Міністерства фінансів України Про затвердження Плану рахунків…, op. cit.
20 В. Коваленко, Н. Яковишина, Облік касових…, op. cit.
21 Н. Чернявський, Ю. Драганчук, Концепція енергосервісу…, op. cit., c. 12.
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на результат виконання кошторису. Для відображення касових видатків передбачені активні сальдові рахунки 3 класу, що застосовуються для обліку
поточних фінансових ресурсів бюджетних установ. Касові видатки за КЕКВ
накопичуються за кредитом рахунків 31 „Рахунки в банках” та 32 „Рахунки
в казначействі”, а за дебетом записуються обсяги фінансових ресурсів, спрямовані на відновлення касових видатків, а також фінансові ресурси бюджетних установ, що надійшли22.
Висновки і перспективи подальших розробок
Таким чином, касовими видатками прийнято вважати фінансові ресурси, одержані бюджетними установами з поточних бюджетних рахунків
у банку чи реєстраційних рахунків у відповідних органах Державної казначейської служби України для їхнього використання (витрачання) згідно із
затвердженим кошторисом відповідно до КЕКВ. На відміну від касових,
фактичні видатки бюджетних установ – це реальні видатки для виконання кошторису, підтверджені відповідними первинними документами, за
вирахуванням обсягу фінансових ресурсів, одержаних на відновлення поточних та капітальних видатків бюджетних установ з врахуванням актуальних КЕКВ, затверджених чинним бюджетним законодавством в Україні.
З огляду на останнє оновлення структури КЕКВ та тенденції проведення масштабної енергомодернізації бюджетних установ в Україні, виникає необхідність подальших розробок, спрямованих на вдосконалення
теорії та практики організації бухгалтерського обліку видатків бюджетних
установ на оплату енергосервісу та їх відображення у фінансовій звітності.
Удосконалення організації обліку, посилення його контрольних функцій за
господарською діяльністю бюджетної установи покращить дотримання фінансово-бюджетної дисципліни та створить передумови ефективної реалізації всіх без винятку функцій управління.
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Agnieszka WICHA1

ZNACZENIE KONKURENCJI DLA
RYNKU WEWNĘTRZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ
Unia Europejska jest organizacją, będącą formą integracji, w której realizowana jest polityka międzynarodowa państw znajdujących się na kontynencie
europejskim. Geneza Unii Europejskiej sięga lat 50. XX wieku. Kształt, w jakim
dziś funkcjonuje, jest efektem wielu lat przemian i ogromnego dorobku judykatury. System prawny Unii Europejskiej, jest wypadkową prawa pierwotnego
Unii Europejskiej, tworzonego przez reprezentantów poszczególnych państw oraz
prawa wtórnego. Dla rozwoju unijnych praw, szczególne znaczenie ma orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej2.. Integracja jest procesem,
który możemy stale obserwować. W podobnym tonie wypowiadał się Balassa,
w monografii pt. The Theory of Economic Integration. Proces integracji gospodarczej Europy, można podzielić na kilka zasadniczych etapów, dzięki którym
współcześnie można wskazać na istnienie wspólnego rynku europejskiego. Pierwszym etapem procesu integracji gospodarczej, było utworzenie strefy wolnego
handlu, następnie wspólnego rynku, kolejno jednolitego rynku, unii monetarnej
i wreszcie unii gospodarczej (ekonomicznej), stanowiącej pełną integrację gospodarczą3. Stworzenie wewnętrznego rynku europejskiego opartego o swobodę
przepływu towarów, usług, osób i kapitału spowodowało niemalże całkowite
zlikwidowanie barier handlowych pomiędzy państwami członkowskimi4. Ponadto,
rozwijające się procesy globalizacji przyczyniły się do tego, że w Unii Europejskiej powstał ogromny rynek, oparty na sieci wzajemnych połączeń i zależności,
w którym należało wypracować wspólne reguły ochrony konkurencji i konsumentów. Swoboda przepływu kapitałów, umożliwiła łączenie i przekształcanie przedsiębiorstw, wobec czego należało określić reguły takich połączeń i przekształceń,
które nie zakłócałyby konkurencji na rynku oraz nie prowadziłyby do powstawania monopoli5.
Proces integracji europejskiej stanowi unikatowy w skali światowej przypadek powstania unii państw ściśle ze sobą powiązanych regulacjami prawnymi,
zależnościami gospodarczymi, politycznymi oraz społecznymi. Proces integracji
europejskiej przebiegał, interpretując myśl teorii liberalnej i neoliberalnej, rozlewając się na kolejne sfery stosunków międzynarodowych, budując płaszczyznę
mgr Agnieszka Wicha, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
agnieszka.wicha@onet.pl
2 M. Kenig-Witkowska, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, wyd. 5, Warszawa 2011, s. 144147, 190-191.
3 J. Michałek, Zarys integracji gospodarczej i walutowej w Europie, [w:] P. Kowalewski, G. Tchorek, J. Górski (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, Warszawa 2010, s. 8-9.
4 Rynek wewnętrzny: zasady ogólne, http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/displayFtu.
html?ftuId=FTU_3.1.1.html, [dostęp: 20.03.2017].
5 M. Krasnodębska-Tomkiel, Wspólnotowe prawo konkurencji. Skutki dla Polski, Warszawa 2006,
s. 22-23.
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do efektywnej współpracy między państwami. Idea zjednoczonej Europy, wspierającej się wzajemnie, budującej silną gospodarkę i podnoszącą się z wojennych
zniszczeń, tworzącą wspólną przestrzeń bezpieczeństwa z każdym rokiem od powołania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, zaczęła nabierać realnych kształtów6. Wraz procesem integracji, Unia Europejska i jej instytucje musiały zmierzyć się z wyzwaniami powstającego ogromnego rynku wewnętrznego, w tym
skutecznej ochrony konkurencji. Źródła i istoty unijnego prawa dotyczącego
kontroli koncentracji przedsiębiorstw, należy poszukiwać w dawnym art. 81 i 82
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, które wskazywały na reguły
konkurencji, które przestrzegane powinny być pomiędzy podmiotami działającymi na terytorium Unii Europejskiej. Przywołane artykuły, wskazywały na zachowania zakazane, które zaburzają lub ograniczają, konkurencję na rynku wewnętrznym oraz handel między państwami członkowskimi. Omawiane artykuły
wskazują na zakaz nadużywania pozycji dominującej, zmowy cenowej, ograniczenia dostępu do rynku7.
Ochrona konkurencji na rynku Unii Europejskiej, jest nie tylko celem samym w sobie wyznaczonym w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, ale stanowi
również istotny element kształtujący tożsamość Unii, jako organizacji integracyjnej wspierającej handel, dobrobyt wśród państw członkowskich i wreszcie
dbający o dobro obywateli państw członkowskich.
Zachowanie efektywnej konkurencji na rynku europejskim, stanowi istotny element rozwoju gospodarczego, technologicznego i społecznego zjednoczonej Europy, dlatego niezwykle istotnym jest opracowanie mechanizmów chroniących konkurencję. Podstawą dla wypracowania odpowiednich środków ochrony,
jest zrozumienie istoty konkurencji, jej wpływu na gospodarkę oraz zjawisk, mogących wpływać na zakłócenie, bądź całkowite zlikwidowanie konkurencji na
rynku.
Istota i znaczenie konkurencji
Za pojęciem „konkurencja”, kryje się cała struktura sposobu rozumienia
gospodarki, a także roli państwa. Podstawą dla zrozumienia europejskiej polityki
konkurencji, jest odwołanie się do celów, jakie przyświecały stworzeniu Unii
Europejskiej oraz specyfice rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej. Odpowiedzią na pytanie o cele powstania rynku wewnętrznego w Unii, jest treść art. 3
Traktatu o Unii Europejskiej. W artykule, znajdujemy wskazanie, co do istotnych
interesów stojących za potrzebą stworzenia organizacji, jaką jest Unia
Europejska, czyli wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, stabilność cen, wysoka konkurencyjność i wzrost zatrudnienia8. Podstawową kwestią, na jaką zwracają uwagę teoretycy ekonomii i prawa jest wskazanie,
że konkurencja to proces. To w swej naturze proste stwierdzenie, zasadniczo
A. Zielińska-Głębocka, Dynamika Unii Europejskiej w świetle teorii integracji, http://www.ce.
uw.edu.pl/pliki/pw/3-1999_Zielinska-Glebocka.pdf, [dostęp: 20.03.2017].
7 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2012 C 326.
8 A.M. Nolan, Unijne prawo konkurencji. Efektywność systemu odesłań spraw dotyczących
koncentracji przedsiębiorstw, Warszawa 2015, s. 3.
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determinuje sposób rozumienia istoty konkurencji. To nie jest coś stałego, coś co
raz stworzone trwa niezmiennie. Konkurencja to proces, czyli zjawisko nieustannie ewoluujące, zmieniające się w czasie pod wpływem przeróżnych czynników
i zachowań uczestników rynku, nawet tych drobnych działań i zmian, które są
niemal niedostrzegalne i tych działań, które wprost nie są związane z konkurencją.
Podczas omawianego procesu, producenci dążąc do realizacji swoich interesów,
a robią to poprzez próbę przezwyciężenia konkurentów swoją propozycją cenową lub jakościową, rywalizują na rynku9. Pod zagadnieniem konkurencji, przede wszystkim należy rozumieć współzawodnictwo podmiotów uczestniczących
w gospodarce. Oczywiście odpowiednio dla przyjętego teoretycznego lub doktrynalnego punktu widzenia, można nieco inaczej pojmować źródło i efekt konkurencji. Niemniej jednak, w ujęciu szerokim stanowi ona całokształt działań i możliwości podejmowanych przez poszczególnych uczestników dążących do zwiększania
swojej przewagi nad konkurentami10. Za elementarną przyczynę konkurencji
przyjąć należy ograniczoność dóbr, o które ludzie rywalizują w celu realizacji indywidualnych interesów11. Gwarancją dla konkurencji powinno być państwo
o wolnorynkowym systemie12. Zjawisko konkurencji należy łączyć z podziałem
pracy i rywalizacją, pomiędzy poszczególnymi wytwórcami dóbr, co do zasady
w wyniku ograniczonej ilości dóbr lub nabywców na rynku. Przełomowym wydarzeniem dla ukształtowania koncepcji konkurencji, jest rewolucja przemysłowa. Wzrost możliwości produkcyjnych nie rozwijał się wprost proporcjonalnie
do wzrostu ilości nabywców na produkowane towary, co stało się przyczyną do
konieczności rywalizowania producentów między sobą o klienta. Obserwacja
rozwijającego się świata i analiza rozwoju gospodarczego na przestrzeni lat, pozwala wysunąć wnioski, iż konkurencja w sposób istotny oddziałuje i wpływa
na rynek i jego kształt. Wśród najważniejszych efektów istnienia konkurencji na
rynku, wskazuje się: redystrybucję i alokację czynników wytwórczych, przeniesienie ciężaru na preferencje nabywców, jako czynnik kształtujący strukturę podaży, wzrost efektywności przedsiębiorstw, rozwój specjalizacji, wspieranie
innowacyjności i postępu13. Efekty procesu, jakim jest konkurencja w bezpośredni sposób przekładają się na poprawę efektywności mikroekonomicznej, promowanie przedsiębiorstw bardziej efektywnych i wykluczanie przedsiębiorstw
nieefektywnych, obniżanie cen towarów i usług, wzrost jakości wyrobów,
transfer środków na potrzeby badań i rozwoju14.
Leszek Balcerowicz wskazuje na 3 zasadnicze rodzaje konkurencji, których poznanie pozwoli nam lepiej zrozumieć istotę zjawiska, jakim jest konkurencja:
B. Wyżnikiewicz, Rozważania o konkurencji i konkurencyjności, [w:] C. Banasiński (red.), Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej. Studia prawno-ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 87.
10 T. Jarocki, Ewolucja polityki konkurencji we wspólnocie europejskiej, Kielce 2008, s. 13.
11 L. Balcerowicz, Konkurencja-wynalazek zachodu, [w:] C. Banasiński (red.), op. cit., s. 67.
12 B. Mucha-Leszko, M. Kąkol, Wzrost znaczenia i formy międzynarodowej polityki konkurencji,
„Gospodarka Narodowa” 2009, nr 5-6, s. 22-23.
13 T. Jarocki, op. cit., s. 13-14.
14 B. Wyżnikiewicz, op. cit., s. 88.
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 konkurencja o centralne rozdzielanie,
 konkurencja między nabywcami,
 konkurencja między dostawcami.
Konkurencja o centralne rozdzielanie, swoją genezę posiada w ustroju gospodarki centralnie sterowanej, w której stosowano system nakazowo – rozdzielczy, choć nie są to jedyne warunki dla występowania tego typu konkurencji.
Podstawą tego rodzaju rywalizacji, jest fakt istnienia uprzywilejowanych grup
decydentów, którzy podejmują odgórne decyzje dotyczące podziału i alokacji
dóbr. Podstawowym narzędziem rywalizacji o korzystne dla danej grupy rozporządzenie dobrami jest lobbing, wywieranie wpływu na państwo. Konkurencja
wśród nabywców wyraźnie widoczna była w Polsce w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, kiedy to ilość produktów, była istotnie limitowana i kiedy
nabywcy musieli uciekać się do różnych działań, aby zdobyć dany produkt i w
pewnym sensie wyprzedzić pozostałych nabywców. Należy podkreślić, że nadmiar klientów w stosunku do produktów, wpływa deprymująco na producentów,
którzy nie musieli przykładać szczególnej uwagi do jakości oraz ceny produktu.
Wreszcie konkurencja między dostawcami, stanowiąca trzon refleksji o tym, jak
gwarantować skuteczną konkurencję na rynku. Zasadniczo mamy z nią do czynienia wtedy, kiedy nabywcy mają wybór. Skutkiem tego wyboru jest konkurencja między dostawcami, którzy muszą wyróżnić się na tle pozostałych producentów, aby przykuć uwagę nabywcy i sprzedać swój produkt. Konsekwencją tej
rywalizacji, jest motywacja producentów do bycia konkurencyjnym, do optymalizacji kosztów prowadzonej działalności, innowacyjności. Odpowiednio stymulowana i uregulowana konkurencja może stanowić siłę napędową dla rozwoju
gospodarczego15.
Następnym elementem rozważań o konkurencji, w naturalny sposób powinna być analiza podejścia państwa do zjawiska konkurencji. Całokształt ludzkich działań, nie odbywa się w próżni, w niezorganizowanej przestrzeni. Podstawą organizacyjną dzisiejszego porządku światowego są państwa. Zorganizowane
grupy narodowe, z określonym sposobem sprawowania władzy. W tym określonym sposobie sprawowania władzy przez decydentów politycznych, funkcjonują
jednostki ludzkie, które podejmują różne działania, m.in. gospodarują własnymi
środkami, podejmują działalność gospodarczą, uczestniczą w wymianie handlowej. Konkurencja wyłaniająca się z ludzkiej działalności, a zasadniczo produkcji,
nie istnieje w neutralnym środowisku, dzieje się w określonych warunkach gospodarczych, wytwórczych, technologicznych oraz w określonym prawno-instytucjonalnym otoczeniu, na którego zasadniczy wpływ ma polityka państwowa.
Stanem idealnym, jest model konkurencji doskonałej, niczym nie zakłóconej,
jednak nie potrzeba wielu empirycznych przykładów, aby wskazać, że konkurencja idealna w świecie nie ma miejsca. Państwo też w poczuciu odpowiedzialności za odpowiedni rozwój, obywateli i gospodarki powinno dążyć do tego,
aby tworzyć i gwarantować optymalne warunki dla konkurencji, które powinny
przekładać się na wzrost dobrobytu. Konieczność ingerencji państwa w rynek
15

L. Balcerowicz, op. cit., s. 67-71.
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i ingerowania w proces konkurowania pomiędzy podmiotami, wynika z naturalnych tendencji na rynku, takich jak np. tworzenie się monopoli. Zatem ingerencja
państwowa w konkurencję, ma służyć podnoszeniu efektywności gospodarki i ochrony jej uczestników16.
Zagrożeniem dla konkurencji są monopole i nadmierny interwencjonizm
państwowy. Monopol opiera się na wyłączności i koncentracji rynku lub jego znakomitej większości w ręku jednego producenta. Monopol może powstać w sposób
sterowany, instytucjonalnie utworzony lub w wyniku naturalnych predyspozycji
i uwarunkowań rynku. Nie są to jedyne źródła powstania monopolu, ponieważ
powstać one mogą również w efekcie zmowy uczestników rynku. Powstały w taki sposób monopol zaburza wolnorynkowy system funkcjonowania gospodarki.
Monopolista na rynku przestaje być innowacyjny, przestaje dbać o optymalizację
kosztów produkcji, często spada również jakość produkcji. Na takim procesie,
traci nie tylko gospodarka, ale i nabywcy, którzy nie mając wyboru kupują droższy produkt lub gorszej jakości. Innymi zagrożeniami dla konkurencji, które
warto wskazać, jako elementy zniekształcające rynek, są tzw. szara strefa i korupcja17. Są to działania, które stojąc w sprzeczności z istniejącym porządkiem
prawnym i społecznym, wprowadzają istotne zachwiania w procesie kształtowania się konkurencji, a także rozwoju gospodarczego.
Klasyczne ujęcie konkurencji, a jednocześnie ponadczasowo wyrażające jej
istotę, to ujęcie Smitha, który wskazał, w swoich Badaniach nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, że „kiedy pojedynczy ludzie próbują osiągnąć dla
siebie większy dochód i nie są ograniczani w swoich działaniach, to ich połączony wysiłek prowadzi do korzyści dla społeczeństwa mimo tego, że nie było to ich
intencją”18. Zdanie to, stanowi kwintesencję tego, czym powinna być konkurencja i jaka jej funkcja powinna być wspierana przez politykę państwową. U początku każdej regulacji prawnej wydawanej przez organy państwowe jest cel,
który ma realizować interes państwa, interes społeczeństwa, gwarantować bezpieczeństwo lub realizować inne żywotne interesy państwa. W tym przypadku,
cel stan opisany przez Smitha ma stanowić punkt, do którego dążyć powinny regulacje państwowe.
Ingerencja państwa może opierać się na dwóch zasadniczych systemach –
gospodarce centralnie sterowanej i kapitalizmie wolnorynkowym. Kapitalizm
oparty jest na swobodnej współpracy i działalności przedsiębiorców i w tej swobodzie działania państwo powinno odnaleźć metodę działania, która nie będzie
zaburzać wolności działania a jednocześnie będzie gwarantować konkurencję na
rynku. Potrzeba ingerencji państwa w konkurencję, jest powodowana niedoskonałością rynku i jednostek. Według Friedmana, to właśnie konkurencja stanowi
„najmniej złą ochronę największej liczby ludzi”19. Prawo konkurencji powinno
T. Korbutowicz, Polityka konkurencji. Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej w latach
1962-1997, Kraków 2004, s. 11-18.
17 B. Wyżnikiewicz, op. cit., s. 93-94.
18 Ibidem, s. 87-88.
19 R. Gwiazdowski, O zaletach konkurencji i potrzebach jej efektywnej ochrony, [w:] C. Banasiński
(red.), op. cit., s. 75-77.
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składać się z norm i przepisów, które mają wpływ na działania jednostek gospodarczych20. Przyczyną podejmowania przez państwo tego typu działań regulacyjnych, jest chęć czerpania korzyści z funkcjonowania konkurencji, czyli działanie
na rzecz wzrostu dobrobytu w państwie. Wybór formy i kształtu przyjętych regulacji, należy już do decydentów państwowych, niemniej jednak naczelną zasadą
jest stworzenie prawa, które będzie osiąganie celów ekonomicznych, którym
mogą czasem towarzyszyć inne cele, np. socjalne lub polityczne21. Konkludując
należy wskazać, że państwo powinno stać na straży konkurencji. Genezy takiej
funkcji i działania państwa należy poszukiwać w Stanach Zjednoczonych. To
tam zrodziła się koncepcja organów regulacyjnych, które mają kontrolować i aktywnie uczestniczyć w gospodarce rynkowej, podtrzymując i stymulując konkurencję, m.in. poprzez wydawanie koncesji, kontrolę, ochronę konsumentów, zapobieganie nadmiernej koncentracji22. Przepisy tworzone przez prawodawców
w różny sposób realizują wyzwania jakie stawia przed nimi rynek, chcąc w możliwie najbardziej efektywny sposób wpływać na odpowiedni i oczekiwany rozwój gospodarczy. W prawie gospodarczym dotyczącym konkurencji, wyróżnić
można trzy podstawowe kategorie przepisów, tj. przepisy antymonopolowe, prawo subwencyjne, oraz prawo zwalczające nieuczciwą konkurencję. To pierwsze,
reguluje możliwości i ustanawia bariery dla uzyskiwania i wykorzystywania pozycji rynkowej. Zasadniczo posiadanie silnej pozycji na rynku nie jest niczym
szkodliwym dla rynku jako takiego, natomiast ograniczenie konkurencji, które
może być naturalną konsekwencją takich procesów i może nie być już stanem
pożądanym dla państwa. Drugie przepisy regulują zakres i możliwość pomocy
państwowej udzielanej przedsiębiorcom, ponieważ każda ingerencja w rynek powoduje w nim zmiany, nie wszystkie zmiany mogą być korzystne dla sprawnego
funkcjonowania konkurencji, wobec czego należy wskazać granice pomocy państwowej. Ostatnia grupa przepisów, to przepisy, które są dedykowane szczególnie klientom i ich ochronie na tle wszelkich działań nieuczciwej konkurencji23.
Niezwykle istotnym jest świadome stosowanie przepisów i ich nieustanny monitoring, a właściwie monitoring efektywności tych przepisów. Polityka ochrony konkurencji, polityka antymonopolowa w świetle przytoczonych powyżej
rozważań o roli i istocie konkurencji w gospodarce każdego państwa nabiera
mocnego wyrazu, ponieważ jak się okazuje, skutecznie prowadzona polityka
konkurencji może już nie tylko przyczynić się do ochrony klientów, ochrony
przedsiębiorców, wzrostu innowacyjności i dobrobytu w państwie, ale w dobie
globalizacji również wpływać na uplasowanie państwa na konkretnej pozycji
w stosunku do innych. Obecnie, rywalizacja gospodarcza państw jest jednym
z kluczowych pól rywalizacji międzynarodowej, a siła i potencjał gospodarczy

J. Kociubiński, Prawo konkurencji w modelu gospodarczym Unii Europejskiej, s. 229, http://
www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/63634/18_Jakub_Kociubinski.pdf, [dostęp: 23.03.2017].
21 G. Materna, Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, Warszawa 2009, s. 27-28.
22 K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, wyd. 6, Warszawa 2010, s. 129.
23 E. Derkacz, Reforma stosowania wspólnotowych zasad konkurencji w świetle rozporządzenia
1/2003, [w:] E. Piontek (red.), Reforma wspólnotowego prawa konkurencji, Kraków 2005, s. 23.
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są jednymi z kluczowych determinantów pozycji państwa na arenie międzynarodowej oraz pozycji negocjacyjnej.
Przechodząc do analizy środowiska gospodarczego Unii Europejskiej wskazać należy, że zarówno ze względów ideowych, jak również czysto pragmatycznych konkurencja ujęta została jako środek do realizacji celów wspólnotowych.
Kontynuując rozważania rozpoczęte powyżej wskazać należy, że skuteczna i właściwa polityka konkurencji w Unii Europejskiej jest jednym z bardziej kluczowych działań całej Wspólnoty, z dwóch względów. Po pierwsze, odpowiednio
stosowana polityka konkurencji wzmacnia pozycję Unii Europejskiej, jako uczestnika międzynarodowych stosunków gospodarczych, podnosi jej konkurencyjność
w stosunku do prężnie rozwijających się gospodarek Chin, Indii, Brazylii, stanowi
remedium na powojenne zniszczenia i wzrost atrakcyjności rynku europejskiego oraz finalnie przynosi wymierne korzyści finansowe państwom zrzeszonym
w Unii Europejskiej. Nie sposób jednak pominąć drugiej funkcji stosowanej
polityki Unii. Ma ona równoważyć i w pewnym stopniu kierować interesami poszczególnych państw członkowskich UE, ponieważ specyficzne środowisko gospodarcze, w którym istnieje swoboda przepływu usług, towarów, osób i kapitału,
stanowi nowej jakości rynek gospodarczy i handlowy, na którym każde z państw
musiało się odnaleźć. Integracja europejska rozpoczęła się od procesu utworzenia
unii celnej, czyli zniesienia barier handlowych pomiędzy państwami objętymi
unią. Podstawowym skutkiem tego procesu, jest zmiana cen, efekt kreacji handlu
i efekt przesunięcia. Efekt kreacji handlu miał miejsce w związku tym, że po
zniesieniu barier handlowych (głownie ceł), można było dokonać porównania
cen produktów podobnych w różnych krajach bez doliczenia kosztów związanych z przekraczaniem granicy państwa, co spowodowało przeniesienie i wzrost
produkcji u producentów, którzy oferowali niższe koszty produkcji. Zniesienie
barier celnych, przyczyniło się do częściowego zastąpienia eksportu z krajów
spoza Unii Europejskiej, do rynku wewnętrznego. Powstanie dużego rynku pozbawionego barier celnych, spowodowało utworzenie rynku o większej skali i zasięgu. Proces integracji europejskiej wywołuje cały szereg konsekwencji dla
działania rynku, m.in. wzrost innowacyjności, przeniesienie produkcji, wzrost
wydajności, specjalizacja produkcji, wobec czego konkurencja traktowana jest,
jako jeden z podstawowych narzędzi polityki europejskiej24. Główne źródło prawa konkurencji w UE stanowią akty prawa pierwotnego UE – art. 81 i 82 TWE,
kolejnym etapem tworzenia wspólnotowego prawa konkurencji było stworzenie
na podstawie przywołanych regulacji, aktów prawa wtórnego, stworzenie instytucji i organów ochrony konkurencji25.
Podstawowe instytucjonalne elementy ochrony konkurencji
Prawo ochrony konkurencji Unii Europejskiej składa się z kilku podstawowych elementów, które wspólnie mają gwarantować ochronę interesów klienta,
ochronę konkurencji oraz w odpowiedni sposób oddziaływać na gospodarkę.
Analizując prawo europejskie, wskazać możemy na 3 podstawowe instytucje:
24
25

T. Korbutowicz, op. cit., s. 28-33.
E. Derkacz, op. cit., s. 24-25.
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 zakaz porozumień ograniczających konkurencję,
 zakaz nadużywania pozycji dominującej,
 ochrona przed nadmierną koncentracją przedsiębiorstw.
Zakaz porozumień ograniczających konkurencję, odnosi się do kolektywnych praktyk rynkowych, w ramach których grupa przedsiębiorców porozumiewa się w celu wpływania na rynek w określony sposób. Tego typu porozumienia,
przedsiębiorcy zawierają, aby realizować swoje indywidualne interesy i maksymalizować zysk, niestety zawiązane porozumienia mogą mieć negatywny wpływ
na konkurencję oraz na gospodarkę. Zakaz tego typu porozumień, wpisany jest
w prawo pierwotne Unii Europejskiej (art. 81 ust. 1 TWE). Zakaz nadużywania
pozycji dominującej, dotyczy zachowań indywidualnych podmiotów działających na rynku, które to wykorzystując swoją silną pozycję zaburzają strukturę
rynku, ograniczają konkurencję i możliwości działania konkurentów. Przejawy
wykorzystywania pozycji dominującej są bardzo różne i każdorazowo są oceniane przez organ nadzoru. Zakaz ten, sformułowany jest w dawnym art. 82 TWE.
Trzeci element ochrony konkurencji na rynku europejskim, dotyczy kontroli koncentracji przedsiębiorstw. Jest to jedyny element ochrony konkurencji na rynku
europejskim, który ma charakter prewencyjny. Ocena zachowań podmiotów na
rynku dokonywana jest ex ante, a nie jak w przypadku dwóch pozostałych zakazów ex post, kiedy to widoczne są już skutki działań zakazanych i organ właściwy
wydaje decyzję potwierdzającą wystąpienie zakazanego zachowania na rynku.
W przypadku kontroli koncentracji przedsiębiorstw, organ upoważniony dokonuje oceny, czy planowana koncentracja może zaburzyć równowagę i strukturę
rynku26.
W prawie unijnym, poza regulacją stosunków na linii przedsiębiorcy –
klienci, uregulowana została sfera wpływu działalności państw członkowskich na
konkurencję, a właściwe wpływu pomocy państwowej na strukturę rynku i konkurencyjność przedsiębiorstw. Wobec czego, wprowadzono dwie grupy zakazów –
zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa (uregulowany w art. 107 i nas. TFUE)
oraz nakaz przekształcenia monopoli handlowych (art. 37 TFUE)27.
Podsumowanie
Analizując rozwój polityki ochrony konkurencji na rynku wewnętrznym
UE, należy wskazać na priorytetowe traktowanie potrzeby ochrony konkurencji.
W podejmowanych działaniach UE widać ogromne starania w celu zapewnienia
nieskrępowanej konkurencji podmiotów z różnych państw członkowskich, przy
jednoczesnym gwarantowaniu ochrony praw konsumenta. W założeniach polityki unijnej widać konsekwentne realizowanie tezy, że konkurencja na rynku, jest
korzystna dla klientów, a także dla rozwoju gospodarczego, postępu i wzrostu
efektywności gospodarki, dlatego niezbędne jest przedsiębranie odpowiednich
środków mających chronić konkurencję. W prawie UE, można wskazać trzy podstawowe instytucje niwelujące zaburzenia konkurencji na rynku, a są to zakazy
26
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G. Materna, op. cit., s. 32-35.
A. M. Nolan, op. cit., s. 18-19.
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zawierania porozumień ograniczających konkurencję, zakaz nadużywania pozycji dominującej i kontrola koncentracji przedsiębiorstw. Mechanizmy te, są odpowiednio reakcją na zachodzące na rynku zjawiska i możliwością działania instytucji UE w momencie, gdy konkurencja jest zaburzana lub nawet, gdy tylko istnieje
prawdopodobieństwo ograniczenia konkurencji. Skuteczne mechanizmy ochrony
konkurencji pozwalają UE realizować podstawowy cel, jaki stał się przyczyną
utworzenia organizacji, a więc rozwój gospodarczy Europy.
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Dariusz NOWAKOWSKI, Joanna ŻURMAN1
OCENA PRACOWNIKÓW
WOBEC WYZWAŃ GLOBALIZACJI
W obliczu dynamicznych zmian i wyzwań, które niesie ze sobą proces globalizacji, organizacje nieustannie poszukują skutecznych sposób zarządzania zasobami ludzkimi. Niemal wszystkie przedsiębiorstwa prowadzą działalność o zakresie międzynarodowym i podlegają światowym wpływom. Wszelkie transformacje
o tle politycznym, ekonomicznym, społecznym i gospodarczym sprawiają, że kształtują się standardy oraz obowiązujące normy w zarządzaniu. Jednym z takich powszechnych standardów jest okresowa ocena pracownicza, która stanowi wyzwanie
w przedsiębiorstwach ulegającym wpływom globalizacji. Wiele z nich zatrudnia
osoby z różnych krajów, często odmiennych kulturowo, co wymaga wprowadzania
określonych standardów. Właściwie stworzony system oceny pracowniczej pozwala
na wydobywanie potencjału pracowników, skuteczną motywację, wyznaczanie oraz
kontrolowanie: celów, postępu i rozwoju potencjału społecznego w organizacji.
W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się okresowa ocena
pracowników i organizacje coraz chętniej decydują się na jej wdrożenie. Niestety
w przypadku, gdy wprowadzenie systemu oceniania pracowników nie jest poprzedzone odpowiednią analizą, ocena nie spełnia swojej roli, a nawet szkodzi
przedsiębiorstwu. Pracownicy nie widzą sensu oceny a nawet się do niej zniechęcają co w konsekwencji może doprowadzić do sytuacji konfliktowych oraz
spadku motywacji pracowników i ich efektywności.
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień teoretycznych oraz zwrócenie
uwagi na postawy pracowników przejawiane wobec dokonywanych ocen. Świadomość ich podejścia umożliwi lepsze zarządzanie oceną pracowniczą oraz efektywniejsze wykorzystanie kapitału ludzkiego w organizacji. Wyniki badań przeprowadzone na terenie Polski2 wskazują na tezę, że zarówno oceniani pracownicy jaki
i oceniający nie dostrzegają zasadności prowadzenia systemu ocen pracowników.
Istota oceny pracowników w organizacji
Ocena pracowników pozwala badać kapitał ludzki w organizacji. Nie
skupia się jedynie na wynikach pracowników, ale również na ich kompetencjach i potencjalne. Stanowi aktywny element polityki personalnej i pełni
różne role w organizacji. Aby dobrze spełniała swoją funkcję musi być powiązana z obszarem projektowania stanowisk pracy, system rekrutacji i selekcji,
mgr Dariusz Nowakowski, mgr Joanna Żurman, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dariov40@wp.pl; joanna.zurman@poczta.umcs.lublin.pl
2 Zob. J.M. Moczydłowska, Ocenianie rozwojowe pracowników administracji samorządowej, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2011, nr 3-4, s. 148-159; J. Dzieńdziora, Rola ocen pracowniczych
w zarządzaniu zasobami ludzkimi w świetle opinii kadry kierowniczej służby celnej, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia” 2008, nr 3039, s. 307-319; H. Pasik, Usystematyzowane ocenianie pracowników jako jeden z warunków rozwoju organizacji. Wyniki badań pilotażowych,
„Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 2005, nr 7, s. 351-359.
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planowaniem ścieżek kariery, systemem wynagradzania, systemem motywacyjnym oraz systemem szkoleń i rozwoju3.
Najczęściej można spotkać podział ocen pracowników ze względu na sposób ich prowadzenia, który wyróżnia ocenę: bieżącą, okresową i incydentalną. Podział ten jest też konsekwencją roli, którą pełni dana ocena. Ocena bieżąca dokonywana jest przez przełożonego i wiąże się z wykonywaniem przez pracownika
obowiązków. W każdej chwili przełożony może zareagować, jeżeli zauważy, że
pracownik nie postępuje tak jak powinien. Inne zadanie spełnia natomiast ocena
okresowa. Ma ona przede wszystkim skupiać się na analizie potencjału pracownika. To na jej podstawie określane są niezbędne szkolenia i tworzone programy rozwoju pracowników4. O ile ocena bieżąca jest rzeczą naturalną w przedsiębiorstwie
to ocena okresowa wymaga wdrożenia pewnego systemu oceniania. Jak podaje H.
Czubasiewicz często powodem wdrożenia okresowej oceny jest odgórna decyzja
właściciela, szczególnie kiedy nabył on przedsiębiorstwo i dostosowuje je do standardów przyjętych w pozostałych przedsiębiorstwach zarządzanych przez niego.
Do popularności wprowadzania ocen pracowników w organizacji przyczynia się
także swoista moda na korzystanie z tego rodzaju ocen. Innym bardzo istotnym
powodem wprowadzania systemu ocen jest poszukiwanie działań usprawniających
funkcjonowanie organizacji oraz osiągnięcie określonych celów, właśnie dzięki zastosowaniu tego systemu5. Trzeci rodzaj oceny – ocena incydentalna, często określana jest też jako audyt personalny bądź przegląd kadrowy. Zazwyczaj przeprowadzana się nią w przypadku restrukturyzacji zatrudnienia, które może przyjąć
formę wprowadzenia konieczności zmian w poziomie zatrudnienia przedsiębiorstwa, przemieszczenia pracowników wewnątrz organizacji na inne stanowiska lub
przekształcenia struktury kwalifikacyjnej i zawodowej zatrudnionych pracowników6.
Wprowadzenie systemu ocen pracowników, wcale nie musi być równoznaczne ze spełnieniem jego roli w przedsiębiorstwie. Ważne jest, żeby był on
efektywny. Przyjmuje się istnienie pewnych zasad, których spełnienie ma gwarantować efektywność systemu ocen pracowników. Są to7:
 celowość – prowadzona ocena musi mieć określony, długofalowy cel;
 systemowość – powiązanie z pozostałymi obszarami zarządzania zasobami ludzkimi;
 użyteczność – korzystanie z wyników oceny do zarządzania kapitałem
ludzkim;
 powszechność – ocenianie wszystkich pracowników bez względu na
pełnione funkcje;
D. Lewicka, Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Metody, narzędzia,
mierniki, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2010, s. 123.
4 Z. Pawlak, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011, s. 307-308.
5 H. Czubasiewicz, Role systemu ocen okresowych w praktyce zarządzania polskimi organizacjami –
mity i rzeczywistość, [w:] Z. Janowska, J. Cewińska, K. Wojtaszczyk (red.), Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 184.
6 Z. Pawlak, Zarządzanie..., op. cit., s. 314.
7 A. Ludwiczyński, Ocenianie pracowników, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 283-284.
3
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 jednolitość – dostarczanie wyników umożliwiających porównana w całej organizacji lub w określonych grupach;
 kompleksowość – stosowanie różnorodnych kryteriów oceny, aby dokładniej dokonać oceny;
 adekwatność – uwzględnienie specyfiki stanowisk;
 stałość – zapewnienie możliwości porównań w dłuższym okresie;
 okresowość – śledzenie rozwoju i efektywności pracowników w określonych przedziałach czasowych;
 ciągłość – zagwarantowanie możliwości analizowania efektów działań
podjętych na podstawie poprzednich wyników;
 metodyczność – zaprojektowanie procedury oceniania;
 fachowość – profesjonalne opracowanie systemu oceniania, uwzględniające przeszkolenie personelu;
 etapowość – przeprowadzanie oceny etapami zaczynając od najwyższych stanowisk;
 formalizacja – ujęcie procedury w przepisach wewnętrznych jednostki
oraz wyników ocen w aktach personalnych;
 poufność – udostępnianie całościowych wyników oceny jedynie ocenianemu pracownikowi i jego przełożonemu;
 prawo odwołania się – umożliwienie pracownikowi odwołania się od
wniosków z przeprowadzonej oceny ze skutkiem zweryfikowana lub przeprowadzenia nowej oceny.
Jak widać ocena pracowników stanowi kluczową rolę w procesie zarządzania a od poprawności jej wdrożenia zależy sprawne funkcjonowanie i możliwości rozwojowe całego przedsiębiorstwa.
Zastosowanie systemu ocen
W. Bańka wyróżnia sześć najważniejszych zasad, zgodnie z którymi należy
przeprowadzać oceny pracownicze. Według autorów artykułu ocena pracownicza
powinna, być przydatna zarówno oceniającemu, jak i ocenianemu, i powinna:
 zawierać konkretne i jasne kryteria a zarazem elastyczne pozwalające
dostosować je do różnych stanowisk pracy i specjalizacji pracowników;
 być dopasowana do branży, specyfiki przedsiębiorstwa;
 swoim zakresem obejmować wszystkich pracowników;
 być znana, jawna oraz akceptowana przez pracowników organizacji;
 odbywać się we właściwym czasie dla pracowników w sprzyjającej
atmosferze ze strony oceniającego jak również ocenianego;
 uwzględniać dobór właściwych technik oceny do branży, specyfiki
przedsiębiorstwa;
 informować (pracowników) ocenianych o uzyskanych wynikach; należy pamiętać o zachowaniu poufności z otrzymanych wyników oceny.
Literatura przedmiotu przedstawia, iż bardzo ważna dla obu stron jest systematyczność oraz systemowość w przeprowadzaniu oceny pracowniczej w przedsiębiorstwie, na którą powinny się składać właściwie dobrane kryteria. Wskazane
jest, aby ocena pracownicza odbywała się okresowo.
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Warto pamiętać, że system oceny może mieć następujące zastosowanie przy:
 doborze do pracy (pozyskanie najlepszych pracowników);
 procedurze awansu (zmiany w strukturze zatrudnienia);
 ustalaniu wynagrodzenia;
 derekrutacji;
 motywowaniu pracowników;
 identyfikowaniu pola rozwoju oraz obszarów, w których niezbędne są
szkolenia ocenianego pracownika;
 planowaniu ścieżek kariery;
 identyfikacji najlepszych, a także pracowników do zwolnienia.
System ocen pracowniczych spełni swoją funkcję jedynie wtedy, gdy będzie sprawny. Sprawnie działający system ocen powinien charakteryzować się
następującymi cechami:
 powinien stymulować do działania – wskazywać na konieczność doskonalenia się pracowników;
 powinien być funkcjonalny – otrzymane wyniki powinny stanowić podstawę awansu i wynagradzania;
 powinien być obiektywny – skala ocen powinna być stała;
 powinien być kompleksowy – poza samą oceną powinien być podstawą
do podjęcia decyzji co do dalszych sposobów rotacji pracowników w firmie lub
doskonalenia;
 powinien być stały oraz okresowy – powinien dawać możliwość porównania poszczególnych pracowników oraz analizowania ich rozwoju w określonych
przedziałach czasowych;
 powinien być systemowy – spójny z pozostałymi elementami polityki
personalnej w przedsiębiorstwie.
Sprawnie funkcjonujący system ocen pracowniczych to korzyści zarówno
dla organizacji jak i pracowników. Do korzyści dla organizacji lub bezpośrednio dla
przełożonego wynikające z prawidłowo przeprowadzonej oceny pracownika należą:
 utożsamianie się pracownika z organizacją oraz świadoma realizacja jej
celów;
 niewątpliwie znaczna poprawa jakości i wydajności pracy;
 minimalna ilość konfliktów na poziomie kierownik-pracownik;
 planowany rozwój pracowników według potencjału;
 racjonalność oraz obiektywność decyzji podjętych o awansie i wynagrodzeniu.
Natomiast korzyści jakie może mieć pracownik z dobrze przeprowadzonej
rozmowy oceniającej to:
 poczucie bezpieczeństwa oraz sprawiedliwości w ocenie jego wyników
i zaangażowania w pracę;
 większa możliwość awansu i rozwoju osobistego wynikająca ze znajomości potrzeb pracodawcy;
 otrzymanie informacji o ewentualnych zmianach w swoich postępowaniach oraz na jaką pomoc może liczyć, aby jego praca była lepsza – szkolenia,
dodatkowe narzędzia itp.;
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 poczucie dowartościowania i świadomość, że w trakcie bezpośredniej
rozmowy z przełożonym może się podzielić ważnymi informacjami i spostrzeżeniami na temat organizacji8.
Zastosowanie oraz korzyści wynikające z wdrożenia systemu oceniania
pracowników uwzględniają wiele aspektów, dlatego jest to zagadnienie warte
zgłębiania i poświęcenia szczególnej uwagi w teorii i praktyce zarządzania.
Techniki oceniania
Do dokonania oceny pracowników można wykorzystać bardzo różnorodne
techniki. Wśród nich należy wymienić między innymi9:
 Ocenę opisową – technikę, w której wykorzystuje się otwarte pytania.
Celem oceniającego jest podanie przemyślanej, wyczerpującej odpowiedzi. Pomimo, że ta technika dostarcza wiele cennych informacji to jej przeprowadzenie
zajmuje dużo czasu i jest to ocena jakościowa a nie ilościowa przez co najczęściej nie można porównać wyników.
 Technikę zdarzeń krytycznych – oceny dokonuje kierownik obserwując
postępowanie pracownika. W przypadku wystąpienia zdarzenia krytycznego,
czyli zdarzenia istotnego dla funkcjonowania danego działu lub całej organizacji,
zachowanie pracownika może być sklasyfikowane jako pozytywne bądź negatywne. Pozytywne zachowanie prowadzi do osiągnięcia jeszcze większych rezultatów niż zakładane a negatywne do mniejszych niż były zakładane bądź też
utrudnia ich osiągniecie. W konsekwencji kierownik otrzymuje jasną informację
o zachowaniu pracownika i może ją wykorzystać do wzmacniania odpowiednich
zachowań i modyfikowania nieodpowiednich. Istotnym mankamentem tej techniki jest możliwość niewychwycenia przez przełożonego zdarzenia krytycznego.
Mogą też pojawić się problemy przy interpretacji zdarzenia.
 Skale kwalifikacyjne – stanowią najpopularniejszą technikę oceniania.
Badaniu podlegają różnorodne cechy przy wykorzystaniu odpowiednich skal
kwalifikacyjnych. Mogą to być skale: słowne, przymiotnikowe, punktowe, liczbowe, graficzne i behawioralne.
 Ranking – dla określonej cechy dokonuje się uszeregowania pracowników od najlepszych do najgorszych bądź od najgorszych do najlepszych. Technika ta pozwala na porównanie wszystkich pracowników w obrębie jednej cechy
istotnej z punktu widzenia pełnionych przez nich obowiązków.
 Technikę wymuszonego rozkładu – do dokonania oceny wykorzystuje
się krzywą rozkładu normalnego. Pracownicy zostają przyporządkowani do pięciu
kategorii klasyfikacyjnych: pracowników złych (10% ocenianych), wymagających
poprawy (20%), zadowalających (40%), dobrych (20%) i wyróżniających się (10%).
 Listy kontrolne – mają postać formularza z wyodrębnionymi zachowaniami, celami, efektami i sposobami realizacji, na którym oceniający wskazuje
pojawienie się określonego zdarzenia.
 Testy wyboru – technika ta składa się z dwóch etapów. W pierwszym
przeprowadza się badania wstępne i na ich podstawie określa się jakie zachowania
ProFirma Sp. z o.o., Dobra rozmowa oceniająca, https://goo.gl/pV9WXS, [dostęp: 21.03.2017].
E. Długosz-Truszkowska, Ocena pracowników, [w:] L. Zbiegień-Maciąg (red.), Zarządzanie pracownikami, Wydawnictwo AGH, Kraków 2007, s. 91-97.
8
9
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są istotne na danym stanowisku. W drugim, aby ocena była bardziej obiektywna,
do istotnych zachowań dodaje się też nieważne a do każdego zachowania zostają
przyporządkowane co najmniej dwie (pozytywna i negatywna, dodatkowo mogą
pojawić się też pozycje neutralne) wypowiedzi pozornie podobne do siebie.
Zadaniem oceniającego jest wskazanie wypowiedzi dokładniej opisującego
aktualnie ocenianego pracownika.
 Porównanie ze standardami – w tym przypadku technika oceniania przyjmuję formę cyklu. Pierwszy krok stanowi wyznaczenie standardów związanych
z wykonywanymi obowiązkami pracowników tj. czasu pracy, terminów wykonywania zadań, jakości pracy itp. Następnie dokonuje się pomiaru wyznaczonych
standardów i informuje pracownika o wynikach. Kolejnym krokiem jest analiza
otrzymanych wyników, polegająca na określeniu przyczyn osiągnięcia przez
pracownika akurat takiej wielkości standardu.
 Porównywanie parami – umożliwia stworzenie rankingu pracowników.
Po dokonaniu wyboru kryterium, pod względem którego nastąpi ocena zatrudnionych, porównuje się wszystkich pracowników między sobą tworząc różnorodne
pary tak by każdy pracownik został porównany z każdym. Ten pracownik, który
w porównywanej parze jest lepszy w wybranym kryterium otrzymuje jeden punkt.
Następnie wszystkie punkty zostają zsumowane i na podstawie tego kto, ile otrzymał punktów powstaje lista rankingowa. Osoba, która uzyskała najwięcej punktów ma najlepszą ocenę w danym kryterium.
 Skale ważone – jest to technika podobna do skal kwalifikacyjnych, ale
uwzględnia również zdarzenia krytyczne. W tym przypadku zdarzenia krytyczne
mają swoją wagę w zależności od siły wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W konsekwencji określonym cechom są przyporządkowane wagi odpowiadające zdarzeniu krytycznemu. Najważniejsza cecha pożądana w momencie
wystąpienia zdarzenia krytycznego ma najwyższą wagę odpowiadającą sile tego
zdarzenia.
 Model 360 – jej celem jest pozyskanie oceny od jak najbardziej zróżnicowanej liczby osób stykających się z ocenianym pracownikiem m. in.: współpracowników, klientów, przełożonych, tak aby uzyskana informacja była kompletna i odnosiła się do każdej funkcji pełnionej przez badanego. Przeprowadzenie
oceny tą techniką jest bardzo czasochłonne i wymaga wysiłku wielu osób.
 Profolio personalne – technika nawiązuje w swojej formie do macierzy
produktów BCG. Pracownicy są oceniani pod względem możliwości rozwoju oraz
efektywności pracy. Każdy z nich zostaje przyporządkowany do jednej z grup:
orłów (najlepszych pracowników o wysokiej efektywności i dużych możliwościach rozwoju), wołów roboczych (solidnych pracowników o wysokiej efektywności, ale małych możliwościach rozwoju), znaków zapytania (problematycznych pracowników o niskiej efektywności, lecz dużych możliwościach rozwoju)
lub uschłych drzew (mało przydanych pracowników charakteryzujących się zarówno niską efektywności jak i małymi możliwościami rozwoju).
Przedsiębiorstwo nie musi ograniczać się do jednej techniki oceniania
pracowników, jednak przy wyborze musi uwzględnić panującą kulturę w organizacji oraz specyfikę prowadzonej działalności, bo tylko w ten sposób wdrożona
technika będzie spełniała najlepiej swoją funkcję.
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Badania ankietowe
Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi w polskich organizacjach różnią
się w pewnym stopniu od trendów światowych, o czym świadczą między innymi
wyniki badań przeprowadzonych przez firmę Deloitte, dlatego wszelkie badania
prowadzone na obszarze Polski dostarczają cennej wiedzy o specyfice zarządzania zasobami ludzkimi10.
Badania ankietowe firmy Grafton Recruitment, przeprowadzone w 2010 r.,
zawierały dwa kluczowe pytania i dotyczyły one stosowania oceny pracowniczej
w przedsiębiorstwach, w których pracowali respondenci11.
Na podstawie wyników stwierdzono, iż połowa ankietowanych potwierdziła, że w przedsiębiorstwie, w którym pracuje nie stosuje się kontroli okresowej oraz nie przeprowadza się systematycznych ocen pracowniczych. Wskazuje
to na stosunkowo niewielkie zaangażowanie pracodawców w ten fragment procesu zarządzania zasobami ludzkimi.
Wykres 1. Struktura odpowiedzi na pytanie:
„Czy Pana/Pani firma przeprowadza/przeprowadzała regularne oceny
pracownicze (np. PMS – Performance Management System)?”

Źródło: Sedlak & Sedlak na podstawie Ankiety Kandydata CEE, Grafton Recruitment

Spośród respondentów, którzy udzielili odpowiedzi twierdzącej na pytanie,
największa grupa badanych osób wskazała na systematyczną roczną ocenę pracowniczą w ich zakładach pracy (27 % ogółu ankietowanych), a w następnej kolejności
– na półroczną (12 %). Pozostała grupa ankietowanych udzieliła informacji, że
ocena pracownicza odbywa się raz na kwartał (6 %) lub raz na miesiąc (5 %).
10

Zob. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Global Human Capital Trends 2016. The new organization: Different by design, https://goo.gl/1KRjkk, [dostęp: 12.12.2016].
11 I. Piechota, Ocena pracownicza – metodyka a praktyka, https://goo.gl/UWA39Z, [dostęp: 20.03.2017].
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Wykres 2. Struktura odpowiedzi na pytanie:
„Jaka jest forma oceny pracowniczej w Pana/Pani firmie?”

Źródło: Sedlak & Sedlak na podstawie Ankiety Kandydata CEE, Grafton Recruitment

Co czwarty respondent biorący udział w badaniu przeprowadzonym przez
Grafton Recruitment (25 % badanych) w ramach oceny pracowniczej odbył wyłącznie rozmowę z przełożonym będącym kierownikiem lub właścicielem firmy. Prawie 10 % respondentów doświadczyło jedynie pisemnej formy oceny
pracowniczej. Niestety pytania zadawane podczas kontroli okresowej nie pozwoliły na wywnioskowanie, jakimi faktycznie metodami posługiwano się zazwyczaj w trakcie oceny pracowniczej. Bardzo ważnym a zarazem pozytywnym
elementem dla pracodawcy i pracownika może być fakt, że 27 % badanych
pracowników – poza pisemną oceną, również odbyło rozmowę na temat swojej
pracy, postawy i aktywności zawodowej z przełożonym.
Podsumowanie
Ocena pracownicza niesie ze sobą wiele obaw oraz wątpliwości zarówno po stronie pracodawców jak i pracowników. Pracodawcy obawiają się najbardziej skomplikowania metodologii tego procesu, co może przełożyć się na
to, że będzie on zajmował wiele czasu a co za tym idzie stanie się procesem
kapitałochłonnym. Z kolei według opinii pracowników ocena pracownicza jest
narzędziem, które przyczynia się w głównej mierze do zwolnienia zatrudnionych
osób. W konsekwencji przedsiębiorstwa niechętnie decydują się okresowe oceny
pracownicze, pomimo płynących z nich korzyści.
Najczęstszym powodem porażki już realizowanych ocen pracowniczych
jest niewłaściwe zastosowanie teorii w praktyce. Bardzo często pomija się również sprawę przejrzystości i powszechnej informacji na temat przyjętych w ocenie pracowniczej kryteriów. Już na etapie tworzenia opisu stanowiska pracy – tak
zwanych punktów wyjścia do oceny, pomija się opinie pracowników oraz klien265

tów wewnętrznych i zewnętrznych, przez co opisy stanowisk pracy, a w dalszej
kolejności oceny pracowników, są bardzo oddalone od realiów.
Wielokrotnie oceny pracownicze stają się kolejnym małoistotnym elementem, który trzeba tylko odznaczyć na firmowej liście tematów. Wszakże niejednokrotnie z powodzeniem mogą być podstawą podjęcia decyzji personalnych
mających bardzo ważny związek z realizacją wielu procedur w ramach procesu
zarządzania przedsiębiorstwem. Trzeba sobie uświadomić, że nawet najtrudniejsze rozmowy z pracownikami mogą okazać się bardzo przydatne dla przedsiębiorstwa. Bywają one konstruktywne oraz motywujące dzięki, czemu pracownik
zaczyna realizować swoje cele zgodne z celami danej organizacji. Ważne jest też,
aby pamiętać, że osoba oceniająca powinna w każdym przypadku przeprowadzania oceny pracownika podsumować spotkanie konkretnymi ustaleniami oraz skoncentrować się na możliwościach a nie na problemach.
Obieranie strategii na dłuższy okres bardzo często wymaga wielu wzajemnych ustaleń oraz deklaracji, niezbędna jest przy tym także współpraca sztabu pracowników. Wdrażanie kompleksowego systemu okresowej oceny pracowniczej
wymaga przemyślanej strategii przedsiębiorstwa, która uwzględnia szereg czynników. Takie decyzje nie mogą być podejmowane pod wpływem obowiązującej mody oraz chęci wdrażania szybkich i prostych rozwiązań. Istotne jest również zwracanie uwagi na wpływ globalizacji i podejmowanie prób wdrażania międzynarodowych standardów. Jest to niezwykle trudne, dlatego wymaga dalszych prac
teoretycznych nad tym zagadnieniem oraz poszukiwania rozwiązań praktycznych.
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Anna HNATÓW, Joanna POPRAWSKA1
OPODATKOWANIE NALEŻNOŚCI LICENCYJNYCH
PRZY UMOWACH TRANSGRANICZNYCH
Kwestia ustalenia właściwego sposobu opodatkowania należności licencyjnych wynikających z umów transgranicznych zawsze budziła spore kontrowersje w doktrynie prawa podatkowego oraz judykaturze. Regulacje zawarte
w Konwencji Modelowej OECD w Sprawie Podatków od Dochodu i Majątku
(dalej również jako: „Konwencja”) oraz w poszczególnych umowach o unikaniu
podwójnego opodatkowania miały ułatwić zastosowanie właściwej prawnopodatkowej kwalifikacji czynności prawnych, mających za przedmiot udzielenie
licencji na korzystanie z utworu prawa autorskiego2. Pomimo tego przy wielości
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wybranie właściwego sposobu
opodatkowania wymaga zastosowania odpowiednich postanowień aktów międzynarodowego prawa podatkowego. Dodatkowo nowe regulacje wprowadzone
do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, dalej również jako: „updof”) nie ułatwiają stosowanie i tak dość skomplikowanej procedury wyboru właściwej formy opodatkowania.
Złożoność legislacyjna w znaczący sposób utrudnia i czyni problematycznym opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Chcąc właściwe
ustalić sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych za granicą należy odnieść się do postanowień prawnych, zawartych w umowach dotyczących unikania podwójnego opodatkowania. Zwrócenie uwagi na wskazane regulacje jest
istotne z perspektywy określenia metody wyliczenia należności podatkowej. Zgodnie z brzmieniem Konwencji należy wyróżnić dwie metody obliczania należności
podatkowych: metodę odliczenia proporcjonalnego i metodę wyłączenia z progresją. Na uwagę zasługuje fakt, że powyższe obliczenia komplikuje możliwość
skorzystania z ulgi abolicyjnej przez upoważnione ustawowo podmioty. Najnowsza nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych utrudnia
właściwe stosowanie przepisów podatkowych i nakłada na polskich przedsiębiorców dodatkowe obowiązki. Ukazanie powyższych kwestii będzie przedmiotem
rozważań niniejszego artykułu.
Należności licencyjne
Podejmując próbę zdefiniowania pojęcia należności licencyjnych, należy
w pierwszej kolejności odnieść się do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1333), dalej również
jako „ustawa o prawach autorskich”. Zgodnie z art. 1 wskazanej ustawy za
mgr Anna Hnatów, mgr Joanna Poprawska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, anna.hnatow@amu.edu.pl; mgr.poprawska@gmail.com
2 E. Ciechanowska, Podatek u źródła, „Gazeta prawna” 2017, nr 54.
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przedmiot prawa autorskiego należy uznać każdy przejaw działalności twórczej
o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od
wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia3. Należy ponadto stwierdzić, że
twórca może udzielić innej osobie prawa do korzystania z swojego utworu w drodze umowy licencyjnej i na warunkach w niej oznaczonych4. Wynika z tego, że
należności licencyjne są pochodną udzielenia prawa do korzystania ze ściśle
zindywidualizowanego utworu. W doktrynie prawa można spotkać się ze zdefiniowaniem umowy licencyjnej jako umowy prawa autorskiego, co bardzo często
pozostaje w sprzeczności z umowami mającymi za przedmiot przeniesienie prawa, ze względu na wywoływanie odmiennych skutków prawnych przez każdą ze
wskazanych czynności5. Ponadto, zgodnie z art. 65 ustawy o prawach autorskich
w polskim systemie prawnym obowiązuje tzw. domniemanie licencji. Do wskazanej kwestii odniósł się Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 lipca
2014 r. o sygn. akt I ACa 145/14, w którym podkreślił, że w razie milczenia kontraktu co do charakteru umowy domniemywać należy, że jest to umowa licencyjna. W przypadku wyraźnego wprowadzenia do zawartej w formie pisemnej umowy, odpowiedniego postanowienia co do wyłącznego charakteru licencji bądź
postanowienia wyraźnie sprzeciwiającego się udzielaniu dalszych licencji przez
licencjodawcę, dopuszczalne jest zakwalifikowanie danej umowy jako umowy
licencyjnej wyłącznej6.
Podkreślenia wymaga okoliczność, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 60, dalej również jako: „updop”), opodatkowaniu podatkiem dochodowym u źródła według stawki 20 % podlega wypłata z Rzeczpospolitej Polskiej na rzecz nierezydenta przychodów z tytułów:
 praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży
tych praw;
 należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego;
 użytkowania lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego,
w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego;
 informacji związanych ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how).
W celu poprawnej kwalifikacji prawnopodatkowej, a także wyboru właściwej metody opodatkowania transgranicznych należności licencyjnych, istotne
znaczenie odgrywają normy międzynarodowego prawa podatkowego zawarte
w Konwencji. Zgodnie z art. 12 pkt 2 wskazanego aktu prawnego za należności
licencyjne uznaje się wszelkiego rodzaju należności za użytkowanie lub prawo do
użytkowania wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub
naukowego, włącznie z filmami dla kin, wszelkiego patentu, znaku towarowego,
A. Karpowicz, Podręcznik prawa autorskiego, Warszawa 2013.
J. Barta, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2011.
5 P. Ślężak, Prawo autorskie, Warszawa 2012.
6 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 2014 r., sygn. akt I ACa 145/14.
3
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wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego lub
za korzystanie z doświadczenia zawodowego w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej. Wyszczególniona definicja legalna swoim zakresem pojęciowym obejmuje wynagrodzenie za użytkowanie lub wynagrodzenie za prawo
użytkowania wymienionych praw niezależnie od faktu uwzględnienia w rejestrze
państwowym, a także opłaty związane z wykonywaniem umów licencyjnych.
Obejmuje ona również opłaty z tytułu odszkodowania, które dany podmiot prawa
byłby zobowiązany zapłacić za niedozwolone kopiowanie lub naruszenie praw
autorskich. Co istotne, przedmiotowa definicja nie znajduje zastosowania do wpłat,
które chociaż uzasadnione na podstawie wielokrotności użytkowania prawa należącego do jednej osoby, są dokonywane na rzecz innej osoby, która nie posiada
prawa własności lub prawa do jego użytkowania7.
Sposób opodatkowania należności licencyjnych przy umowach transgranicznych
Zasadniczym celem ustanowienia Konwencji było uproszczenie dokonywania właściwej kwalifikacji prawnopodatkowej oraz wyboru sposobu opodatkowania w zależności od charakteru prawnego należności licencyjnych8. Zgodnie
z art. 12 pkt 1 Konwencji, jeżeli należności licencyjne powstają w umawiającym
się państwie i są wypłacane osobie uprawnionej, mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie, podlegają opodatkowaniu
tylko w tym drugim umawiającym się państwie. Dla prawidłowej interpretacji
wskazanej regulacji konieczne jest zbadanie czy osoba uprawniona ma faktycznie miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim państwie, co uzasadnia jej
rezydencję podatkową. Zgodnie z art. 4 pkt 1 Konwencji uznaje się, że osoba ma
miejsce zamieszkania w oznaczonym państwie, jeżeli zgodnie z prawem tego
państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na miejsce stałego pobytu, siedzibę
zarządu lub inne kryterium o podobnym charakterze. W praktyce może okazać
się jednak, że rezultat wykładni omawianej regulacji doprowadzi do konstatacji,
że podatnik posiada dwa miejsca zamieszkania.W celu usunięcia sprzeczności,
należy odwołać się do brzmienia art. 4 pkt. 2 lit. a – d Konwencji, co pozwoli
rozwiązać dysonans kwalifikacyjny związany z określeniem miejsca zamieszkania danego podmiotu prawa. W związku z powyższym, analizowany art. 12
pkt 1 Konwencji należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku gdy dana osoba
jest licencjodawcą, mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, lecz tworzącym swoje utwory w innym państwie członkowskim
UE, w którym to państwie otrzymuje od licencjobiorcy należności licencyjne, to
wówczas osiągnięte w ten sposób dochody z należności licencyjnych będą opodatkowane w Rzeczpospolitej, której twórca (licencjodawca) jest rezydentem podatkowym. Inaczej sytuacja występuje, gdy twórca mający miejsce zamieszkania
w Polsce prowadzi zakład innym państwie i w ramach działalności wskazanego
zakładu jest uprawniony do pobrania należności licencyjnych. Zgodnie z art. 4
K. Bany, Komentarz do artykułów Modelowej Konwencji w Sprawie Podatku od Dochodu i Majątku, Warszawa 2010.
8 K. Teszner, Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce, Warszawa 2012.
7
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pkt 3 w zw. z art. 7 pkt 1 Konwencji określone należności licencyjne podlegają
opodatkowaniu w państwie, w którym położony jest zakład.
Należy pamiętać, jednak że Konwencja ma charakter ogólny i jej zadaniem
jest wyznaczyć ramy pewnej struktury, wedle której będą tworzone kolejne umowy
o unikaniu podwójnego opodatkowania9. W związku z powyższym przy rozpatrywaniu konkretnych przypadków, należy zawsze odnieść się do umowy międzynarodowej jeżeli taka została zawarta pomiędzy państwami stron oznaczonego
stosunku prawnego. Przykładowo w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Niemcami art. 12 tejże umowy, dotyczący należności
licencyjnych, został rozbudowany poprzez dodatnie dwóch akapitów. Regulacje
wskazanej umowy pozwalają na opodatkowania należności licencyjnych w kraju
ich powstania, z zastrzeżeniem, że jeżeli osoba uprawniona do należności licencyjnych ma miejsce zamieszkania w drugim umawiającym się państwie, to podatek nie może przekroczyć 5 % wartości należności licencyjnej. Natomiast,
w przypadku umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Włochami art. 12
jest równie rozbudowany i zawiera regulację, iż należności mogą być opodatkowane w tym umawiającym się Państwie, w którym powstają zgodnie z prawem
tego państwa, lecz gdy odbiorca tych należności jest ich właścicielem podatek
ustalony w ten sposób nie może przekraczać kwoty 10 % brutto należności licencyjnej. Wskazany artykuł zawiera również interesujące uregulowanie dotyczące państwa opodatkowania, gdy należności licencyjne powstają w związku
z działalnością zakładu. Uważa się, że należności licencyjne powstają w umawiającym się Państwie, gdy płatnikiem jest to Państwo, jego jednostka polityczna
lub administracyjna, władza lokalna albo osoba mająca w tym Państwie miejsce zamieszkania lub siedzibę. Postanowień wskazanych nie stosuje się, jeżeli
właściciel należności licencyjnych mający miejsce zamieszkania lub siedzibę
w umawiającym się Państwie wykonuje w drugim umawiającym się Państwie,
z którego pochodzą należności licencyjne, działalność zarobkową przez zakład
w nim położony bądź wolny zawód za pomocą tam położonej stałej placówki,
a prawa lub majątek, z tytułu których wypłacane są należności licencyjne, rzeczywiście należą do takiego zakładu lub stałej placówki. W takim wypadku należności licencyjne podlegają opodatkowaniu w tym drugim umawiającym się
Państwie zgodnie z jego prawem. Interpretując wskazaną regulację należy zwrócić uwagę na pojęcie „wolnego zawodu” kwalifikowany jako alternatywa dla
zakładu. Warto podkreślić, że sytuację nierezydentów uzyskujących przychody
w Polsce reguluje art. 3 ust 2a updof. Zgodnie ze wskazaną regulacją, w przypadku gdy osoby fizyczne nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów
(przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pamiętać należy jednak, że ratyfikowane umowy międzynarodowe mają pierwszeństwo przed
ustawą, jeśli nie można ich uregulowań pogodzić z brzmieniem ustawy. Powyższa zasada została wyrażona w art. 91 pkt 2a Konstytucji Rzeczpospolitej
Polskiej.
9

K. Bany, Komentarz do artykułów…, op. cit.
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Ustalenie właściwej metody opodatkowania należności licencyjnych
wynikających z umów transgranicznych po 1 stycznia 2017 r.
Od 1 stycznia 2017 r. zaczął obowiązywać art. 3 updof w znowelizowanej
wersji, wzbogacony o ustęp 2b. Powyższy przepis wskazuje, jakie dochody uznaje się za opodatkowane u źródła ze względu na fakt uzyskania ich na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej. Największe kontrowersje budzi pkt 7 wskazanego ustępu, zgodnie z którym za dochody osiągane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez polskich rezydentów podatkowych, uznaje się dochody z tytułu należności regulowanych, w tym pozostawianych do dyspozycji10 wypłacanych lub
potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia
umowy i wykonania świadczenia. Należy zauważyć, iż omawiany przepis sugeruje, że bez względu na to gdzie nierezydent wykona świadczenie to trzeba od
niego pobrać podatek tylko z tego powodu, że należności wypłacił polski rezydent podatkowy11.
Problemy związane z opodatkowaniem transgranicznych należności licencyjnych budziły kontrowersje jeszcze przed nowelizacją z dnia 1 stycznia 2017 r.
Spory na tym tle toczyły się przed sądami administracyjnymi, których rozstrzygnięcia nie prezentowały jednolitej linii orzeczniczej. Z tego względu polski ustawodawca postanowił poprzez nowelizację ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych doprecyzować istniejące uregulowania prawne. Przed nowelizacją, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r. sądy administracyjne zajmowały
stanowisko, że dochód jest osiągany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, gdy
rezultat usługi w postaci powstania lub powiększania przychodów następuje
u usługodawcy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej12. Powyższa teza znalazła
również potwierdzenie w wyroku z dnia 15 października 2015 r. sygn. akt I SA/GI
384/15, w którym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wskazał, że
o ograniczonym obowiązku podatkowym oraz obowiązku pobrania podatku
u źródła z tytułu należności wpłacanej nierezydentowi można mówić jedynie
wtedy, gdy dochód został faktycznie osiągnięty na terytorium Polski. Za błędne
należy uznać stanowisko, w myśl którego o lokalizacji źródła dochodu nierezydenta na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, świadczy w szczególności, fakt
zlecenia wykonania usługi nierezydentowi przez polskiego przedsiębiorcę oraz
wypłata wynagrodzenia za nią z majątku polskiego przedsiębiorcy, co uzasadniałoby istnienia związku dochodu z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 13.
Warto jednak podkreślić, że w wielu interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego, a także w wyrokach sądów administracyjnych, można spotkać się
z pominięciem wskazanego łącznika terytorialnego, co prowadzi do wniosku,
że sama wypłata dokonywana na rzecz zagranicznego podmiotu z jednego
E. Ciechanowska, Podatek…, op. cit.
Ibidem.
12 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2013 r. sygn. akt. II FSK 2200/11.
13 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 października 2015 r.,
sygn. akt I SA/ GI 384/15.
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z wymienionych w ustawie tytułów jest wystarczająca dla powstania obowiązku podatkowego i w konsekwencji – powstania obowiązku polskiego płatnika
pobrania u źródła stosownego ryczałtowego podatku dochodowego 14.
Należy zauważyć, że w świetle nowej regulacji tj. art. 3 ust 2b pkt 7 updof,
jeżeli rezydent podatkowy państwa członkowskiego UE (np. Hiszpan) wykonuje
dla polskiej firmy zlecenie na terenie innego państwa członkowskiego UE (np.
Francji), to uzyskuje przychody na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W związku
z powyższym mając na względzie zasady opodatkowania wynikające polskiego
prawa podatkowego, polski płatnik powinien pobrać należny podatek z tytułu
należności licencyjnych. Istnieje jednak możliwość zwolnienia się ze wskazanego obowiązku, jeżeli np. Hiszpan okaże się certyfikatem rezydencji w Hiszpanii. Należy podkreślić, że omawiana regulacja ma zastosowanie do przychodów z art. 29 ust. 1 updof z wyłączeniem przychodów z pkt 1-6 art. 3 ust. 2b
updof. W związku z powyższym omawiana regulacja dotyczy należności licencyjnych, czyli m.in. przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in.
umów zlecenia i umów o dzieło), a także dochodów z praw własności intelektualnej. Ponadto dotyczy ona przychodów z użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego oraz know-how15. Prowadząc działania w celu
identyfikacji obowiązku w zakresie podatków dochodowych, należy ustalić status podatnika tj. czy występuje w oznaczonym stosunku prawnym jako rezydent
lub nierezydent. Jeżeli okaże się, że mamy do czynienia z nierezydentem, musimy rozstrzygnąć, które z jego dochodów podlegają polskiemu prawu. W celu
lepszego zrozumienia zmian, które zaszły w obowiązującym prawie, można tytułem przykładu przeanalizować stan faktyczny, w którym polska firma zleciła
osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania we Francji, wykonanie świadczenia polegającego na obsłudze konferencji, która odbywała się na terytorium
Francji. Należy przyjąć założenie, że zleceniobiorca nie świadczy usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że zgodnie z kwalifikacją prawnopodatkową na tle polskich przepisów należałoby uznać, że osiąga
dochody z działalności wykonywanej osobiście. W przypadku gdyby świadczenie było realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wówczas zlecający z pewnością pełniłby funkcję płatnika podatku dochodowego od osób
fizycznych, zaś kwestia statusu wykonawcy jako rezydenta lub nierezydenta
podatkowego pozostawałaby bez znaczenia. Odnosząc się do przedstawionego
przykładu, należy przyjąć wniosek, że przy przyjęciu stanowiska, wedle którego istotne jest miejsce wykonywania świadczenia, to w omawianym stanie
faktycznym nie doszłoby do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
fizycznych. Pozostaje to zgodne z regulacją prawnopodatkową obowiązującą
do końca 2016 r. W przypadku, gdy stan faktyczny odniesiemy do stanu prawnego po nowelizacji z 1 stycznia 2017 r., to wówczas mając na względzie fakt
ze wypłacającym jest podmiot krajowy, konieczne będzie odprowadzenie podatku w Polsce16.
J. Fiszer, Podatek u źródła po ostatnich zmianach, „Gazeta Prawna” 2017, nr 54.
Ł. Zalewski, Podatek u źródła, „Gazeta prawna” 2017, nr 54.
16 M. Makowski, Podatek u źródła, „Gazeta Prawna” 2017, nr 54.
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Warto przeanalizować również sytuację, w której przedmiotem umowy
jest licencja na programy komputerowe, gdy nabywca występuje w charakterze
użytkownika końcowego. W tym przypadku jeden z możliwych rezultatów wykładni wskazuje na brak podstaw do zastosowania polskich przepisów o podatku
u źródła. Jednak w świetle nowych przepisów pojawiają się wątpliwości jak opodatkować wskazaną transakcję, gdy nabywcą jest polski podmiot. Należy zwrócić uwagę, że wskazany stosunek prawny wprawdzie ma szerokie i nieskonkretyzowane znaczenie, ale dla właściwej kwalifikacji konieczne jest odwołanie się
do zdania doktryny prawa podatkowego, wyrażonym w komentarzu do Konwencji, który nie jest źródłem prawa. Analizując sprawę z innej perspektywy należy
wskazać, że w większość umów o unikaniu podwójnego opodatkowania należności z tytułu udostępnienia do użytkowania urządzeń przemysłowych należy
klasyfikować jak należności z tytułu licencji, z których przychód zazwyczaj nie
jest zwolniony z podatku u źródła.
Podsumowanie
Zdaniem Janusza Fiszera, obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. nowelizację
należy oceniać negatywnie, ponieważ opierając się wyłącznie na czysto fiskalnych powodach całkowicie pomija ona łączni terytorialny a bazuje wyłącznie na
łączniku personalnym. W konsekwencji prowadzi to do trudnego, do racjonalnego uzasadnienia opodatkowania dochodu rezydenta związanego z prawem autorskim wykonanym w całości poza terytorium Polski. Zgadzając się z powyższym
stanowiskiem, należy uznać, że znacznie bardziej racjonalna byłaby nowelizacja
obejmująca obydwa łączniki. Ponadto, na skutek dokonanej nowelizacji zarówno
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy uznać za niepoprawne stanowisko Ministerstwa Finansów, w myśl którego w przypadku honorarium wypłaconego osobie
podlegającej w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, opodatkowanie dochodów będzie uzależnione od charakteru wypłaconego honorarium oraz
nastąpi na zasadach określonych w ustawie i właściwej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jest to szczególnie widoczne przy dokonaniu analizy
ratio legis przepisów dotyczących zasad opodatkowania transgranicznego należności licencyjnych w Modelowej Konwencji OECD, z których wynika że płatności podlegają opodatkowaniu jedynie w państwie rezydencji beneficjenta. Należy
pamiętać, że zgodnie z art. 91 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ratyfikowana umowa międzynarodowa ma pierwszeństwo przed polską ustawą, jeżeli jej
brzmienia nie można pogodzić z umową.
Przedmiotową tematykę należy również rozważyć z perspektywy ekonomicznej, a w szczególności atrakcyjności współpracy z polskimi podmiotami dla
cudzoziemców. Ustawodawca wskazując na zasadność wprowadzonych zmian
może powoływać się na ochronę polskiego rynku pracy. Wskazana argumentacja nie jest w ocenie autorek artykułu zbyt trafna, ponieważ ze względu na
zakres obowiązków, nakładanych na polskiego podatnika ma charakter paternalistyczny. Oznacza ona odgórne sterowanie procesami gospodarczymi w kraju
poprzez regulacje znacznie wpływające na atrakcyjność współpracy z polskimi
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przedsiębiorcami. Jeżeli osoba fizyczna nie będąca polskim rezydentem i nie
wykonująca fizycznie żadnych czynności w Polsce ale współpracująca jedynie
z polskim przedsiębiorcą musi zapłacić w Polsce podatek, to nie należy dziwić
się, że atrakcyjność oznaczonego rodzaju współpracy znacznie się zmniejszy.
W ocenie autorek, wprowadzona zmiana nie wpłynie pozytywnie na polską
gospodarkę. Argumentowanie zasadności wprowadzonych zmian jako działania
mającego na celu ochronę polskiego rynku wskazuje jedynie na brak rozumienia faktycznych potrzeb polskich przedsiębiorców, świadczących usługi
również na rynkach zagranicznych.
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Dominika BYRSKA, Aleksandra BOROWSKA1
WPŁYW RAJÓW PODATKOWYCH
NA ŚWIATOWE RYNKI FINANSOWE
Współczesny świat coraz częściej znajduje się pod wpływem globalizacji.
Bezproblemowy przepływ kapitału za granicę sprawia, iż przedsiębiorstwa oraz
osoby fizyczne, pragnąc zoptymalizować swoje zobowiązania podatkowe, szukają jak najdogodniejszych dla siebie lokalizacji. Chęć uniknięcia płacenia podatków sprawia, że światowymi centrami finansowymi stają się kraje o niskich
zobowiązaniach podatkowych, nazywane potocznie rajami podatkowymi. Oczywiście przez specyfikę prawa, jakie w nich panuje, cieszą się one zainteresowaniem organizacji międzynarodowych, które bacznie przyglądają się ich poczynaniom.
Należy zaznaczyć, że raje podatkowe mają swoje początki już w starożytności. W VI wieku p.n.e. za oazę podatkową była uważana wyspa Rodos.
W średniowieczu w miastach hanzeatyckich wprowadzono dodatkowe przywileje podatkowe (przybrzeżne strefy wolnocłowe, porty charakteryzujące się eksterytorialnością handlową i podatkową, rynki zwolnione z opodatkowania handlu),
gwarantujące im szybszy rozwój. W XVII wieku rajami podatkowymi stały się
kolonie angielskie zlokalizowane w Ameryce Północnej, w których wydawano
specjalne ulotki promujące te kraje jako alternatywa do Europy, w której panował ucisk podatkowy2.
W historii można zaobserwować w szczególności dwa momenty, kiedy to
nastąpił dynamiczny rozwój rajów podatkowych. Pierwszy z nich przypadający
na XIX w. miał związek z rozkwitem kapitalizmu. Drugi natomiast miał miejsce
po II wojnie światowej i odnosił się do utworzenia rynku eurodolara. Tylko
w ciągu ostatnich trzydziestu lat, na skutek liberalizacji i deregulacji w sferze
finansowej, które miały miejsce od początku lat 80. wraz z rządami Reagana
i Thatcher, nastąpił gwałtowny wzrost znaczenia oaz podatkowych3. Przedsiębiorstwa zaczęły analizować systemy podatkowe innych państw, chcąc znaleźć
takie, w których ich obciążenia fiskalne będą najniższe.
Prawdopodobnie pierwszymi zalążkami współczesnych rajów podatkowych były amerykańskie stany New Jersey oraz Delaware. Nie zostały one nigdy
„pełnoprawnymi” oazami podatkowymi, jednakże zastosowane w nich sposoby
unikania opodatkowania do dziś używane są przez kraje o przyjaznej jurysdykcji
podatkowej. W 1880 r. gubernator New Jersey nałożył podatek na przedsiębiorstwa
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2 A. Jakubowska, Przedsięwzięcia offshore w aspekcie globalizacji gospodarki, [w:] K. Piech,
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wyłącznie z siedzibą w tym stanie. Decyzja o nieopodatkowaniu nierezydentów
sprawiła, iż firmy zaczęły otwierać tam swoje oddziały. Na podobne posunięcie
w 1989 r. zdecydowało się Delaware.
Wraz z początkiem ery globalizacji przedsiębiorstwa same zaczęły szukać
dogodnych dla siebie terytoriów, gdzie mogłyby założyć swoją siedzibę. W tym
celu wykorzystywały często luki prawne w niektórych krajach. Najpopularniejszym przykładem może być firma Egyptian Delta Land and Investment Co. Ltd.
V. Todd zarejestrowana w Londynie. W 1929 r. wygrała ona proces w brytyjskim
sądzie wykazując, iż nie prowadzi ona żadnej działalności w Wielkiej Brytanii,
zatem została ona zwolniona od płacenia podatków w tym kraju. Fakt ten od razu
został wykorzystany przez przedsiębiorstwa będące rezydentami w innych krajach należących do Korony (m.in. na Kajmanach czy Bahamach)4.
Oazy podatkowe ulokowane są głównie na dwóch biegunach geopolitycznych. Pierwszy z nich ewoluował z brytyjskich kolonii. Mowa tu o obecnych terytoriach zamorskich Wielkiej Brytanii (m.in. Anguilli, Bermudach, Brytyjskich
Wyspach Dziewiczych, Kajmanach, Gibraltarze, Montserrat) oraz o dependencjach
Korony – Guernsey, Jersey, Wyspie Man, a także o byłych brytyjskich koloniach
(m.in. Hongkongu, Bahamach, Bahrajnie, Barbados, Grenadzie, Mauritiusie).
Drugi biegun znajduje się w Europie. Należą do niego m.in. Liechtenstein, Luksemburg, Szwajcaria, Cypr. Jedyne bardziej znaczące państwo nie leżące na żadnych z wymienionych biegunów to Panama.
Najwięcej państw uważanych za raje podatkowe leży na obszarze pomiędzy Ameryką Północną i Ameryką Południową, w Europie oraz przy północno –
wschodnich wybrzeżach Australii. Można zatem zauważyć, iż oazy podatkowe
są rozmieszczone niedaleko krajów wysoko rozwiniętych, z których najłatwiej
przyciągnąć potencjalnych zainteresowanych możliwością zmniejszenia swoich
obciążeń podatkowych. Widzimy tu również etymologię terminu offshore dosłownie znaczącego „poza lądem”. Albowiem większość z azylów podatkowych
to terytoria wyspiarskie, często byłe kolonie (głównie brytyjskie).
Wraz z powstaniem podatków nastąpiła automatyczna niechęć do ich
płacenia. Ludzie od zarania dziejów starają się unikać obciążeń finansowych, im
są one większe, tym chęć ta rośnie. Płacenie podatków jest jednakże potrzebne
do prawidłowego funkcjonowania państwa. Społeczeństwo mniej wyedukowane
obywatelsko często nie dostrzega tej zależności. Badania wskazują, że zwiększenie podatków przy jednoczesnym zaostrzeniu kar w przypadku ich nie płacenia,
wcale nie poprawia efektywności ich poboru. Wręcz przeciwnie, rośnie wtedy
społeczne przyzwolenie na szukanie sposobu obejścia płacenia podatków. Pomimo tego, że uchylanie się od podatków to swoisty rodzaj okradania państwa,
taki rodzaj działania jest często w pełni akceptowalny wśród obywateli (nie jest
on traktowany na równi ze „zwykłą” kradzieżą)5.
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Ekonomiści spierają się obecnie, jaka powinna być „odpowiednia” stawka
podatkowa. Obecnie jednym z największych orędowników płacenia wysokich
podatków (głównie przez ludzi bogatych) jest Jeffrey Sachs (w Polsce znany
przede wszystkim jako jeden z ekspertów przy tworzeniu tzw. planu Balcerowicza). Podstawę jego teorii stanowi stwierdzenie, iż w państwach, w których płaci
się wysokie podatki (np. Norwegia, Szwecja) występuje wyższy dochód na
mieszkańca niż w krajach, gdzie podatki są niższe. Ponadto rozwijają się one bardziej dynamicznie, co możliwe jest poprzez zwiększenie wydatków państwa na
badania i rozwój. Jak wiemy, odmienną koncepcję głosił m.in. Friedrich Hayek,
mówiąc, że wysokie podatki są sprzeczne z istotą wolności gospodarczej, hamując rozwój gospodarczy poszczególnych jednostek6.
Podstawową przyczyną wykorzystywania rajów podatkowych jest chęć
uniknięcia opodatkowania (ang. tax avoidance). Mowa tu o zredukowaniu zobowiązań podatkowych zgodnie z prawem, by były korzystniejsze dla podatnika.
Najczęściej jest to możliwe dzięki niejasności w przepisach prawnych, przez co
niektóre przepisy można interpretować dwojako. Zmniejszenie swoich zobowiązań podatkowych jest również możliwe za sprawą luk prawnych czy różnego
rodzaju ulg przysługującym konkretnym podatnikom. Istnieje wiele sposobów na
zredukowanie swoich należności względem państwa, np. finansowanie spółki
córki za pomocą pożyczek (zamiast podniesienia jej kapitału własnego), ryczałtowa wycena przedmiotu opodatkowania, przekształcenie dochodu w kapitał za
pomocą dywidend, kumulowanie kapitału w postaci pożyczek. Unikanie opodatkowania jest częściej spotykane w skali międzynarodowej niż krajowej. Przedsiębiorcom znacznie łatwej jest bowiem znaleźć terytorium, na którym jego obciążenie podatkowe będzie znacznie niższe niż w ich ojczyźnie7.
Oprócz legalnego zmniejszania swoich zobowiązań podatkowych istnieje
również proceder uchylania się od opodatkowania w drodze naruszania przepisów (ang. tax evasion), za który grozi odpowiedzialność karna (oczywiście same
dochody są tu legalne). W polskim prawie mówi o tym kodeks karno-skarbowy:
„podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co
naraża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych
albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”8. Jednakże trudno często określić czy dane działanie to chęć uniknięcia, czy uchylenia się od
opodatkowania. Najczęstszymi sposobami uchylania się od opodatkowania są
brak złożenia odpowiedniej deklaracji w przypadku osiągnięcia dochodu (lub
informacja o niepełnej sumie dochodu), wykorzystywanie nienależących się
ulg, fałszowanie ksiąg podatkowych, przemyt (w Polsce problem ten dotyczy
głównie przedsiębiorców związanych z handlem papierosami lub alkoholem),
fikcyjny eksport, niewpłacenie do odpowiednich organów podatków potrącanych
6
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z wynagrodzeń pracowników. Wśród branż, w których zdarzają się nielegalne zatrudnienia dominują głównie: budownictwo, sprzedaż pamiątek, sezonowa praca
w rolnictwie i restauracjach, opieka nad dziećmi, sprzątanie, przewóz samochodowy9. Oczywiście zdarza się także, że uchylenie się od opodatkowania jest spowodowane wyłącznie brakiem wystarczającej wiedzy podatnika, bądź drobnym
przeoczeniem w księgach rachunkowych. Ciekawym może okazać się fakt, iż chęć
uchylenia się od opodatkowania wzrasta wraz z zamożnością danego podmiotu
gospodarczego10. Szacuje się, że w krajach rozwijających się z powodu uchylania
się od opodatkowania budżety tych państw tracą rocznie 285 mln euro11.
Raje podatkowe ze względu na system fiskalny można podzielić w następujący sposób:
1. Kraje, w których dochody, przyrosty majątku i kapitału nie podlegają
podatkowi (ang. no tax havens), posiadające liberalny system prawny, w których
bardzo łatwo założyć i prowadzić firmę (np. Bahrajn, Kajmany, Vanuatu), bądź
takie, które nie pobierają podatku wobec rezydentów (np. Andora).
2. Państwa pobierające podatek tylko z krajowych dochodów, w których
opodatkowane są jedynie dochody pochodzące z działalności w danym kraju, natomiast wszystkie przypływy zagraniczne (dywidendy, licencje) są nieopodatkowane (np. Filipiny, Haiti, Hongkong, Kostaryka, Liberia, Panama).
3. Kraje o niskim opodatkowaniu dochodów (ang. low tax havens), wynika to z odpowiedniej umowy podatkowej obowiązującej w danym państwie, bądź
w związku ze stosowaną praktyką (np. wyspy na Kanale La Manche, Antyle Holenderskie).
4. Państwa gwarantujące ułatwienia podatkowe, przywileje te zapewniane
są określonym spółkom (np. Anguilla, Gibraltar, Jamajka) lub osobom fizycznym
nakładając podatek na ich majątek, a nie na dochód (np. Bahamy, Bermudy, Irlandia, Kajmany, Monako, Urugwaj).
5. Kraje uznające tzw. przywilej holdingowy, czyli działalność zajmującą
się przejmowaniem innych spółek, bądź prowadzenie działalności wyłącznie
administracyjnej gwarantują im specjalne przywileje (ang. special tax havens)
(np. Holandia, Liechtenstein, Luksemburg, Singapur, Szwajcaria)12.
Istnieje szereg cech wyróżniających raj podatkowy od innych terytoriów.
Znaczenie każdej z nich zależy od bezpośrednich preferencji klientów, wybierających odpowiedni dla siebie kraj. Podstawowe elementy charakteryzujące oazy
podatkowe to:
 niskie opodatkowanie, bądź jego brak;
 stabilność polityczna i ekonomiczna kraju;
J. Głuchowski, Międzynarodowe zapobieganie unikaniu i uchylaniu się od podatków w Konwencji
Strasburskiej, [w:] H. Dzwonkowski, J. Głuchowski, A. Pomorska i in. (red.), W kręgu prawa
podatkowego i finansów publicznych, księga dedykowana profesorowi C. Kosikowskiemu w 40lecie pracy naukowej, Lublin 2005, s. 150.
10 F. D’Amuri, C. Fiorio (red.), Work income tax evasion in Italy: Analysis of redistributive effects,
Politiche Padwa 2004, s. 34.
11 A. Cobham, Tax evasion, tax adoidance, and developlent finanse, Queen Elisabeth House
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 tajemnica bankowa;
 ograniczone restrykcje dewizowe;
 rozwinięta infrastruktura, wykształceni mieszkańcy;
 liberalne prawo.
Nawet najbardziej liberalne podatkowo państwo nie mogłoby starać się
o miano raju podatkowego bez stabilnej sytuacji politycznej i ekonomicznej. Żaden inwestor nie przenosiłby bowiem swojego kapitału do kraju, w którym istniałaby możliwość załamania gospodarczego, nacjonalizacji, konfliktu na tle
rasowym, powstania zbrojnego, nadejścia kataklizmu, bądź do takiego państwa,
w którym panuje dyktatura albo istnieją organizacje terrorystyczne.
Jednakże nigdy nie wiadomo do końca, czy dane państwo jest w pełni stabilne politycznie i gospodarczo. W przypadku wystąpienia realnego ryzyka najlepszym wyjściem jest przeniesienie danej spółki do innego kraju. Po przejęciu
władzy na Kubie przez F. Castro niektóre państwa przyjęły tzw. „klauzule kubańskie”, mówiące o swobodzie przenoszenia spółek w dowolnym momencie.
W celu zapobiegania przed utratą majątku swoich obywateli za granicą
(np. utrata nieruchomości spowodowana upaństwowieniem pewnego sektora
gospodarki) Stany Zjednoczone oferują podpisanie dokumentu o nazwie Trust
Deed. W razie nacjonalizacji oraz przejęcia majątku amerykański sąd dokłada
wszelkich starań, aby ich obywatel z powrotem otrzymał swoją własność. Oczywistą wadą takiej możliwości jest podanie danych osobowych zainteresowanego,
co łączy się z utraceniem anonimowości, na której często zależy osobom przenoszącym swój kapitał do raju podatkowego13.
Kolejną wspólną cechą oaz podatkowych jest gwarancja tajemnicy bankowej, uproszczone postępowanie dotyczące otwierania kont bankowych, zachowanie pełnej tajemnicy przeprowadzanych transakcji i zapewnienie anonimowości
ich właścicieli. Często zdarza się, że dane udogodnienia dotyczą jedynie podmiotów zagranicznych. Wyjątek stanowią tu informacje, które mogą być udzielane odpowiednim organom w ojczyźnie posiadacza konta w momencie, gdy chodzi o kryminalne sprawy podatkowe. Umożliwia to Konwencja o Pomocy Prawnej
w Sprawach Karnych (ang. Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters), a także ustawy zapobiegające praniu brudnych pieniędzy.
Tajemnica bankowa ma swoje początki w latach 30. XX w. w Szwajcarii,
kiedy to niemieccy przedsiębiorcy zaczęli przenosić swój kapitał w celu zabezpieczenia go przed nazistowską konfiskatą. Oczywistym może wydawać się fakt,
że alokacja pieniędzy w szwajcarskich bankach nie jest spowodowana chęcią powierzenia zasobów finansowych tamtejszym ekspertom. Głównym powodem
zakładania tam kont bankowych jest ucieczka podatkowa oraz zabezpieczenie
kapitału (np. w wypadku przymusu wypłacenia odszkodowania, bądź podziału
majątku w wyniku rozwodu). Wkład w szwajcarskich bankach jest niezadeklarowany, zatem z prawnego punktu widzenia po prostu go nie ma14.
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Artykuł 47 Ustawy Federalnej mówi: „Ten, który w swych czynnościach
jest członkiem organu, pracownikiem, mandatariuszem, likwidatorem lub komisarzem banku, członkiem komisji banków lub jest członkiem organu albo
instytucji rewizyjnych wyjawi powierzoną mu tajemnicę, lub o którym było mu
wiadomo z tytułu wykonywanych obowiązków, ten który będzie nakłaniał osobę
trzecią do zdradzenia tajemnicy zawodowej, będzie skazany na karę więzienia
sześciu miesięcy i dłużej oraz grzywnę do 50 000 franków. [...] Pogwałcenie tajemnicy pozostaje karane nawet wtedy, kiedy odpowiedzialność lub praca została
zakończona, lub będący w posiadaniu tajemnicy nie wykonuje dłużej zawodu”15.
Mimo że w innych krajach tajemnica bankowa również jest przestrzegana, to nie
dochowanie jej nie grozi tam więzieniem.
Raje podatkowe charakteryzują się ponadto ograniczonymi restrykcjami
dewizowymi, gdy działalność nie jest prowadzona na ich terenie. Mamy tam do
czynienia ze swobodnym przypływem środków pieniężnych. Zagraniczni posiadacze kont bankowych wywołują również presję, by fundusze inwestycyjne oraz
wkłady przetrzymywane były jedynie na kontach w azylu podatkowym. Stwarza
to jednak ogromne ryzyko narażenia takiego klienta na presję gospodarczą i polityczną16.
Kolejną cechą oaz podatkowych jest rozwinięty poziom infrastruktury. Dla
posiadaczy kont bankowych oznacza to zaawansowaną komunikację (konieczną
do przeprowadzenia szybkich i bezpiecznych operacji finansowych) oraz telekomunikację. Nie bez znaczenia jest również zagwarantowanie dostępu do wykwalifikowanej kadry (np. księgowych, prawników, notariuszy, informatyków, ekonomistów, tłumaczy, doradców podatkowych i inwestycyjnych, specjalistów do
spraw zarządzania finansami). Osoby fizyczne cenią sobie także wysokie standardy mieszkaniowe, zapewnienie wyspecjalizowanej opieki medycznej, dogodne
połączenia lotnicze z bogatymi państwami (Hongkong, Jersey, Kajmany, Panama, Szwajcaria), znajomość języka wśród lokalnych obywateli oraz, co najważniejsze, zapewnienie dyskrecji i anonimowości związanej z ich majątkiem17.
Na wybór raju podatkowego ogromny wpływ ma również panujący w nim
system prawny. Oazy charakteryzują się uproszczoną oraz mało sformalizowaną procedurą przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Opłaty
związane z rejestracją formy oraz jej funkcjonowaniem są często tylko symboliczne. Preferowany jest niski poziom biurokracji (niesprecyzowanie sposobu
prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowych, sprawozdań finansowych)
oraz brak konieczności osobistej obecności w czasie przenoszenia i nadzoru
swojego kapitału w danym państwie. Liberalność prawna cechuje się również
często brakiem podpisania międzynarodowych umów o ekstradycji (lub wykluczeniem z niej przestępstw podatkowych). Takie podejście państw ma także
swoje wady. Większość rajów podatkowych nie ratyfikowało tzw. konwencji
47 Ustawy Federalnej regulującej funkcjonowanie banków, 08.11.1934 r.
Karwowski, Centra offshore na globalnych rynkach finansowych, PWE, Warszawa 2010, s. 26.
17 J. Głuchowski, Sojusz dla korzyści – współdziałanie oaz podatkowych, [w:] J. Komar (red.), Koncepcje współczesnych reform podatkowych. Europa na drodze do wspólnej waluty, Poznań 1998,
s. 114.
15 Art.
16 J.
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paryskiej o ochronie własności intelektualnej. Zatem w tych krajach nie obowiązuje jakakolwiek ochrona patentowa18.
Azyle podatkowe często prześcigają się w oferowanych korzyściach związanych z przeniesieniem do nich pieniędzy. Należy jednak zastanowić się, czy
najkorzystniejszy system podatkowy zależy tylko i wyłącznie od płacenia najniższych podatków (lub ich braku). Wybór potencjalnego państwa, do którego
przeniesiony zostanie kapitał jest zdeterminowany przez wiele różnego rodzaju
czynników. Dla jednych jest to gwarancja anonimowości, dla innych natomiast
zapewnienie ochrony majątku przed wierzycielami. Po pierwsze należy pamiętać,
że samo przeniesienie spółki nie daje od razu niebagatelnych korzyści. Bez odpowiedniego zarządzania oraz znajomości lokalnych przepisów taki efekt będzie
raczej zerowy.
Chcąc wybrać odpowiedni dla siebie raj podatkowy podmiot gospodarczy
powinien dobrze orientować się, jakie podatki panują w interesującym go kraju.
Nie chodzi tu tylko o ich wysokość, ale także o charakter. Preferowane są tu
oczywiście kraje, w których opodatkowanie jest zerowe oraz panuje tendencja do
nierównego traktowania dochodów. Transfery pochodzące spoza raju podatkowego są często uprzywilejowane (w porównaniu z dochodami uzyskanymi w danym państwie). Należy także przyjrzeć się uważnie umowom międzynarodowym
podpisanym przez dany kraj. Chodzi tutaj głównie o udzielanie informacji bankowych i finansowych odpowiedniemu organowi administracji kraju z pochodzenia przedsiębiorcy (a raczej jego braku). Poza tym założenie i późniejsza
działalność spółki powinna być prosta i zrozumiała. Oczywiście idealnie byłoby,
gdyby była ona zwolniona z prowadzenia jakichkolwiek ksiąg podatkowych
i rachunkowych. Proste i szybkie założenie spółki wiąże się również z brakiem
konieczności osobistego przybycia przedsiębiorcy do danego kraju w momencie
jej rejestracji i prowadzenia. W dobie wysoko rozwiniętej komunikacji nawet
walne zgromadzenia zarządu nie muszą oznaczać konieczności przybycia do
danego państwa. Jednakże, gdy istnieje taka konieczność wybrany raj podatkowy
powinien charakteryzować się wysoko rozwiniętą infrastrukturą. Przed
wybraniem, do którego kraju podmiot gospodarczy chce przenieść swój kapitał
należy sprawdzić jak wygląda możliwa komunikacja między danymi państwami.
Chodzi tu głównie o połączenia lotnicze, ich cenę oraz częstotliwość. Niejasności
w prawie, ulgi tylko dla wybranych sektorów, trudności w rozpoczęciu
działalności gospodarczej w danym państwie odstraszają potencjalnych
przyszłych zagranicznych podatników. Ponadto nasza spółka powinna byś
wysoce rentowna. Koszty jej działania muszą być niskie. Ceniona jest również
alternatywa wydania autoryzowanego kapitału (majątku podstawowego) spółki
bez potrzeby jego całkowitego spłacenia. Warto, aby raj podatkowy nie posiadał
ograniczeń dewizowych. Podatnik musi zapoznać się także z systemem
bankowym wybranego państwa. Nie tylko chodzi tu o tajemnicę bankową, ale
również o jego wysoką jakość, dogodność oraz wyspecjalizowanie. Administracja
kraju powinna najlepiej po prostu nie przeszkadzać, pozwalając swobodnie
18

J. Głuchowski, Planowanie podatkowe – międzynarodowe oazy podatkowe, Warszawa 2001, s. 6.

281

rozwijać się nowym podmiotom gospodarczym. Brak ingerencji państwa jest
wysoko ceniony przy wyborze oazy podatkowej. Dla podatnika ważne jest
ponadto, aby istniała możliwość wydania akcji na okaziciela. Podany opis nie
odnosi się jednak do wszystkich azylów podatkowych. Państwa, które najlepiej
spełniają powyższe warunki, to kraje leżące na Pacyfiku, bądź na Wyspach
Karaibskich (np. Republika Wysp Marshalla, Niezależne Państwo Samoa,
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Federacja Saint Kitts i Navis)19.
Istnienie rajów podatkowych niesie ze sobą szereg konsekwencji. Dla podmiotów gospodarczych są to oczywiście głównie korzyści. Poprzez przenoszenie
kapitału do azylów podatkowych przedsiębiorstwa zagraniczne maksymalizują
zyski firmy, chronią majątek przed wierzycielami. Największym beneficjum dla
inwestorów jest minimalizacja podatków, poza tym jest to także ochrona majątku
przed wierzycielami oraz ukrycie aktywów inwestycyjnych. Instytucje finansowe
cenią sobie w oazach podatkowych możliwość minimalizacji podatków oraz brak
konieczności regulacji ograniczających działalność. Dla firm ubezpieczeniowych
podstawowymi korzyściami jest gromadzenie rezerw w krajach o niskim opodatkowaniu, a także funkcjonowanie w środowisku o liberalnej jurysdykcji. Przestępcy wykorzystują azyle podatkowe na ogół do prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstw, popełniania oszustw finansowych, ochrony swoich pieniędzy dzięki tajemnicy bankowej20.
Nie ma oficjalnych danych mówiących o przepływie kapitału do rajów podatkowych. Szacuje się, że jest to nawet około 50 % ogółu światowego przepływu kapitału. O wielkości tego procederu może świadczyć jednak fakt, iż organizacje międzynarodowe (w tym głównie OECD) coraz częściej podejmują
działania zapobiegające szkodliwej konkurencji podatkowej. Wylicza się, że
w oazach podatkowych może znajdować się do 11,5 bln USD.
Jak donosi The Government Accountability Office (GAO), nawet 80% przedsiębiorstw ze Stanów Zjednoczonych kumuluje swoje dochody w azylach podatkowych. Należą do nich m.in.: Abbott Laboratories, American Express, Bank of
America Corporation, The Boeing Company, Caterpilar INC., Citigroup, ConocoPhilips, Hewlett-Packard, J.P.Morgan Chase and Co., Johnson&Johnson, Morgan Stanley, Newa Corporation. Szacuje się, że poprzez przepływy kapitału przedsiębiorstw do rajów podatkowych rząd USA w latach 1999-2004 stracił prawie
17 mld USD. Natomiast osoby fizyczne powodują, iż państwo traci rokrocznie
40-70 mld USD21.
Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) szacuje, że od lat 80.
XX wieku blisko połowa wszystkich aktywów oraz zobowiązań międzypaństwowych banków kierowana była przez kraje, w których panują łagodne przepisy
dotyczące prawa podatkowego. Ponadto poprzez dane terytoria przechodzi ponad
30% bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) z transnarodowych korporacji.
M. Wotava, Podatkowe raje i usługi Offshore, Kraków 2000, s. 10.
M. Levin, The Prospects for Offshore Financial Centres in Europe, CEPS Reports in Finance
and Banking, nr 29, s. 4.
21 J. Guttentag, R. Avi-Yonah, Closing the International Tax Group, [w:] M.B. Sawicky (red.), Bridging the Tax Gap: Addressing the Crisis in Federal Tax Administration, Washington 2005, s. 120.
19
20
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Jeśli chodzi o osoby fizyczne, szacuje się, że dzięki rajom podatkowym w kieszeniach podatników zostaje od 800 mld do biliona USD rocznie.
Straty budżetowe to nie jedyna konsekwencja istnienia azylów podatkowych. Oazy podatkowe zwiększają ryzyko na rynkach finansowych. Kryzys
finansowy ujawnił, że wiele instytucji finansowych posiada zobowiązania pozabilansowe ulokowane w rajach podatkowych, a tym samym chronione przed
wglądem jakichkolwiek organów państwowych. Zwiększa to asymetrię informacji, a tym samym zakłóca działanie rynku oraz przyczynia się do wzrostu
finansowania kosztów zewnętrznych. Oazy podatkowe przyczyniają się także do
niesprawiedliwego podziału dochodów podatkowych. Tyczy się to głównie zysków kapitałowych przedsiębiorstw.
Raje podatkowe kontestują funkcjonowanie systemu podatkowego i finansów publicznych. Jurysdykcja panująca w oazach podatkowych podważa konkurencję w innych państwach (nie mających statusu azylu podatkowego). Kraje
rozwijające się uzyskują bowiem największą część swoich dochodów właśnie
z podatków od kapitału. Poprzez istnienie rajów podatkowych następuje zaburzenie w rozwoju gospodarczym państw rozwijających się. W wyniku polityki
azylów podatkowych następuje zmniejszenie efektywności alokacji zasobów
w wyżej wymienionych krajach. Zwiększana jest tym samym przepaść między
prywatnymi i społeczno-ekonomicznymi kryteriami inwestycyjnymi. W krajach
rozwijających się brakuje często wiedzy oraz zdolności do budowania i rozwijania skutecznej biurokracji. Prawdopodobieństwo, że przestępczość gospodarcza zostanie tam odkryta jest tam niższa niż w państwach wysokorozwiniętych.
Zwłaszcza w konfrontacji z tajemnicą bankową panującą w oazach podatkowych.
Najpoważniejszą konsekwencją istnienia azylów podatkowych jest możliwość przyczynienia się od osłabienia jakości instytucji i systemu politycznego
w krajach rozwijających się. Raje podatkowe zachęcają do własnego interesu
polityków oraz pracowników administracji publicznej. Oferują one ukrywanie
dochodów pochodzących z przestępczości gospodarczej i poszukiwanie zysku.
Wpływy te mogą pochodzić z korupcji, bądź innych nielegalnych działań, kiedy
to defraudowane są publiczne pieniądze22.
Azyle podatkowe determinują również korzyści. Pierwszą z nich jest zachęta do akumulacji kapitału. Wpływają także na rozwój prawa w innych państwach, które chcąc uchronić się przed odpływem środków finansowych z ich
kraju, unowocześniają swoją jurysdykcję. Co więcej, polityka oazy podatkowej
wpływa na dobrobyt jej obywateli23.
Podsumowując, raje podatkowe to alternatywa dla osób chcących płacić
mniejsze podatki. Chęć jednak zmniejszenia swoich zobowiązań podatkowych
wiąże się początkowo z bardzo wysokimi kosztami. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji w kierunku zmiany swojego miejsca opodatkowania dana osoba powinna rozważyć, czy jest to dla niej opłacalne. Ponadto zawiłe ścieżki
22

Tax havens and development. Status, analyses and measures, Report from the Government Commission on Capital Flight from Poor Countries, Appointed by Royal Decree of 27 June 2008, s. 11.
23 J. Slemrod, J.D. Wilson, Tax competition with parasitic tax haven, Tax Competition With Parasitic Tax Havens, Nationals Bureau of Economic Research, Working Papers, nr 12 (225), s. 2.
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administracyjne mogą zniechęcić do tego typu poczynań. Jednak najważniejszy
aspekt dotyczy zaufania do księgowych i prawników, z usług których korzysta
dane przedsiębiorstwo, bądź osoba fizyczna. Należy bowiem uważać, aby chcąc
zmniejszyć swoje zobowiązanie finansowe, samemu nie zostać oszukanym.
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Tomasz OLEJNIK1
ZAPOBIEGANIE ZJAWISKU MIĘDZYNARODOWEGO UNIKANIA
I UCHYLANIA SIĘ OD OPODATKOWANIA
W związku ze wzmożonym przepływem kapitału, usług i towarów, a także
umiędzynarodowieniem działalności gospodarczej, zagadnienia związane z międzynarodowym prawem podatkowym stały się w ostatnich latach jednym z ważniejszych zagadnień prawa podatkowego2. Rozwój i integracja rynków poszczególnych państw spowodowały jednak szereg problemów, między innymi związanych z erozją podstawy opodatkowania i przerzucaniem zysków (BEPS, Base
Erosion and Profit Shifting)3. We współczesnym świecie szczególnie widoczny
jest fakt, że systemy podatkowe poszczególnych państw oddziałują na siebie4.
Decyzje odnośnie podatków podejmowanych przez jedno państwo, nie pozostają
bez wpływu na gospodarkę i ekonomię innego państwa. W konsekwencji coraz
częściej podnosi się, że konieczne jest globalne podejście do problemu opodatkowania. W szczególności przeciwdziałanie agresywnej optymalizacji podatkowej oraz uchylaniu się od opodatkowania wymaga współcześnie, przyjmowania
przez państwa spójnych instytucji prawnych, a także współpracy pomiędzy administracjami podatkowymi poszczególnych państw5. Nie sposób jest bowiem
przeciwdziałać temu zjawisku bez koordynacji i współpracy na gruncie ponadpaństwowym. Stąd też państwa podejmują współpracę w tym zakresie, czy to na
szczeblu unijnym, czy też w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz G20. Obecnie zapobieganie unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania w relacjach międzypaństwowych jest jednym z podstawowych sfer
międzynarodowego prawa podatkowego6.
W związku z tak sformułowanym tematem należy – po pierwsze – wyjaśnić pojęcia w nim zawarte. Unikanie podatku polega na redukcji obciążeń
podatkowych przy pomocy środków zgodnych z prawem podatkowym7. W tym
przypadku nie dochodzi więc do złamania prawa, ani do działań będących
w sprzeczności z podstawowymi zasadami etyki. Można to pojęcie zdefiniować
także jako „zewnętrzny przejaw negatywnych przeżyć podatników związanych
z instytucją podatku [...] reakcją obywateli wobec obowiązującego systemu podatkowego”8. Tak więc składa się zjawisko to ze swego rodzaju motywu, czynu dokonanego w celu uniknięcia ciężaru podatkowego oraz skutku mającego
mgr Tomasz Olejnik, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, tomasz.olejnik@outlook.com
2 R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2016, s. 98.
3 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Explanatory Statement Final Reports 2015, s. 4,
http://www.oecd.org/tax/beps-2015-final-reports.htm, [dostęp: 17.04.2017].
4 M. Bouvier, Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku, Łódź 2000, s. 171.
5 D. Mączyński, Międzynarodowe prawo podatkowe, Warszawa 2015, s. 33.
6 Ibidem, s. 33.
7 A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2013, s. 282.
8 A. Drwiłło (red.), Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2014, s. 477.
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fiskalny charakter. Uchylanie się od opodatkowania również prowadzi do zmniejszenia ciężarów podatkowych. Podstawowa różnica, między tymi terminami, polega na tym, że to drugie działanie polega na podejmowaniu działań niezgodnych
z prawem podatkowym9. Uchylanie się od opodatkowania może przybrać rożne
formy, między innymi: niewykazaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu,
nieujawnieniu przeprowadzonej transakcji, niewypełnieniu wymaganego przez
prawo zeznania podatkowego, przeprowadzeniu transakcji, która ma charakter
fikcyjny, składanie fałszywych oświadczeń10. Oba te działania przynoszą podobny efekt, gdyż powodują zwiększenie dochodu po stronie podatnika oraz
zmniejszenie wpływów państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Dodać
należy, iż granica między tymi terminami jest płynna i nie zawsze łatwa do
rozróżnienia11. Wynika to bowiem ze stopnia skomplikowania prawa podatkowego i z mnogości, różnorodnych stanów faktycznych. Reasumując uchylanie się
od opodatkowania będzie w każdym przypadku działaniem niezgodnym z prawem podatkowym. Również przepisy unijne dokonują rozróżnienia między tymi
dwoma terminami. Uchylanie się od opodatkowania to umyślne nieujawnianie
organom podatkowym stanu faktycznego związanego z obowiązkiem podatkowym lub też podawanie stanu faktycznego niezgodnego z prawdą12. Unikanie ma
natomiast postać obejścia prawa.
Optymalizacja podatkowa to pojęcie znacznie szersze od wyżej wymienionych. Optymalizacja podatkowa to „wybór takiej formy oraz struktury planowanej transakcji w ramach i w granicach obowiązującego prawa, aby zmniejszyć
poziom obciążeń podatkowych”13. Oznacza ona uzyskiwanie oszczędności podatkowych poprzez działania zgodne z prawem podatkowym14. Obejmuje jednak
również inne działania związane między innymi ze wskazaniem swego rodzaju
pułapek zawartych w prawie podatkowym, przesunięciem momentu powstania zobowiązania podatkowego, czy też w ogólności można je określić jak działania
mające na celu chronić przed niejasnością prawa. Działania optymalizacyjne, by
były najskuteczniejsze, powinny być dokonywane przed zawieraniem transakcji.
Dodać należy, iż optymalizacja podatkowa związana jest z prawem podatnika do
kształtowania swoich stosunków, tak długo jak ich treść i cel jest zgodny z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz właściwości stosunku15.
Nie ma bowiem w prawie normy nakazującej kształtować stosunki w sposób jak
najkorzystniejszy dla fiskusa. Na marginesie wskazać należy, iż działania związane z optymalizacją podatkową, najczęściej dokonywane są przez profesjonalnych pełnomocników – doradców podatkowych. Działania bowiem te wymagają
szerokiego zakresu wiedzy z wielu dziedzin prawa.
A. Gomułowicz, J. Małecki, op. cit., s. 282.
A. Bernal, Zjawisko uchylania się od podatków dochodowych i metody jego ograniczenia,
Warszawa 2008, s. 26.
11 A. Drwiłło (red.), op. cit., s. 478-479.
12 A. Gomułowicz, J. Małecki, op. cit., s. 283.
13 M. Jamroży, S. Kudert, Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Warszawa
2013, s. 24.
14 A. Gomułowicz, J. Małecki, op. cit., s. 288.
15 M. Jamroży, S. Kudert, op. cit., s. 24.
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Podkreślić należy, że unikanie i uchylanie się od opodatkowania można
rozpatrywać w dwóch wymiarach: krajowym oraz międzynarodowym. Przedmiotem tego artykułu jest to drugie zagadnienie. Zjawisko to w aspekcie międzynarodowym ma wiele przyczyn, choć jedną z ważniejszych przyczyn jest chęć
zmniejszenia ciężarów podatkowych. Głównym czynnikiem wpływającym na to
zjawisko jest fakt liberalizacji stosunków handlowych, likwidacja barier celnych,
rozwój nowych technologii, a także zwiększona mobilność pracowników i zwiększający się przepływ kapitału i usług miedzy różnymi państwami16. Wskazane
wyżej przyczyny powodują otwarcie nowych możliwości w zakresie optymalizacji podatkowej. Ze względu na łatwość transferu kapitału, państwom trudniej
jest dokonywać kontroli jego przepływu. Również przyczyną jest rosnąca konkurencji podatkowej między państwami, która powoduje obniżanie obciążeń podatkowych17. Na takie zmiany w znaczącym zakresie wpłynął rosnący korporacjonizm, domagający się kolejnych ulg i przywilejów dla międzynarodowych
korporacji, sektora finansowego oraz gospodarczego18. Rządy kolejnych krajów,
dostosowując się do zmian społecznych, politycznych i gospodarczych, zrewidowały dotychczasowe źródła dochodów, a w szczególności w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych. Państwa
obniżyły stawki podatkowe lub wprowadziły ulgi inwestycyjne dla inwestycji
zagranicznych, celem przyciągnięcia ich jak największej liczby. Państwa starają
się również przyciągać inwestorów zagranicznych za pomocą innych środków
(dopłat, subwencji, dotacji, kredytów inwestycyjnych), największym beneficjentem takich działań są międzynarodowe korporacje19. Skutkiem tego jest również
naruszenie zasad powszechności oraz równości opodatkowania, które w wielu
krajach mają charakter konstytucyjnych zasad.
Szerokie stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także wprowadzenie krajowych rozwiązań dotyczących międzynarodowego unikania opodatkowania, przyniosło również powstanie problemu podwójnego nieopodatkowania. Jest to sytuacja w której podatnik otrzymuje nieuzasadnioną korzyść
w postaci całkowitego zniesienia opodatkowania20. Występuje to w przypadku,
gdy ten sam dochód jest zwolniony przez dwie jurysdykcje podatkowe. W celu
przeciwdziałania temu zjawisku stosuje się najczęściej klauzulę subject to tax
oraz switch over. W pierwszym przypadku możliwość skorzystania ze zwolnienia
z opodatkowania w państwie, tylko wtedy, gdy doszło do opodatkowania w drugim państwie. W drugim przypadku brak opodatkowania (majątku lub dochodu)
w jednym z umawiających się państw powoduje, zgodnie z metodą zaliczenia podatkowego, obowiązek opodatkowania w drugim umawiającym się państwie21.
Skutkiem podejmowania działań zmierzających do redukcji obciążeń podatkowych było zmniejszenie przychodów budżetowych, co zmusiło państwa do
A. Drwiłło (red.), op. cit., s. 480.
Ibidem.
18 M. Bouvier, Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku, Łódź 2000, s. 239.
19 M. Jamroży, S. Kudert, op. cit., s. 280.
20 D. Mączyński, op. cit., s. 61.
21 Ibidem, s. 62.
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poszukiwanie innych źródeł dochodów. Wobec powyższego, najczęściej zwiększano obciążenia fiskalne podmiotów nie mogących uniknąć (bądź też uchylić się)
od opodatkowania. Państwo w skrajnych wypadkach, z braku środków, może przestać wykonywać część z zadań publicznych22. Stąd wyniknęły polityczne decyzje o zwiększeniu obciążeń fiskalnych związanych ze stosunkiem pracy, a później
zmniejszono również zakres ochrony socjalnej, a zwłaszcza emerytur. Kolejnymi
konsekwencjami są: rosnący deficyt oraz dług publiczny, spadek efektywności
w realizacji pozafiskalnych funkcji podatków, rosnąca presja na obniżenie zarówno publicznych wydatków, jak i obciążeń fiskalnych23. Innymi skutkami jest
nieuczciwa konkurencja między podmiotami, z których jedna uchyla się od opodatkowania a druga uczciwie i rzetelnie płaci podatki24. W konsekwencji często firma nie jest w stanie sprostać konkurencji ze strony nieuczciwego przedsiębiorcy,
w związku z czym upada lub zmniejsza zakres swojej działalności.
Międzynarodowe unikanie opodatkowania dotyczy redukcji obciążeń podatkowych związanych z przepływem lub jego brakiem kapitału lub osób przez granicę. W związku z tym można sobie wyobrazić przynajmniej cztery sytuację: przepływ osób i kapitału, przepływ osób i brak przepływu kapitału, przepływ kapitału
i brak przepływu osób oraz brak przepływu osób i brak przepływu kapitału25.
W praktyce bardzo często spotyka się tę trzecią sytuację, w której podatnik nie
migruje, natomiast przenosi swoje dochody lub majątek. Unikanie opodatkowania
może przybierać różne formy, może polegać na wykorzystywaniu ulg i zwolnień
zawartych w ustawach podatkowych z uwagi na rodzaj określonej działalności gospodarczej, może również dotyczyć umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
w zakresie tzw. treaty shopping (nabywanie korzyści umownych)26.
Państwa podejmują różne działania mające przeciwdziałać tym niekorzystnym zjawiskom. W przypadku uchylania się od opodatkowania, jedną z podstawowych form walki, wydaje się wykrywanie i karanie podatników dopuszczających się czynów zabronionych. Badania empiryczne dowodzą jednak, iż częste
kontrole oraz zaostrzenie sankcji, powoduje pogorszenie nastawienia podatników
do obowiązku płacenia podatków, a co za tym idzie zmniejszają dyscyplinę podatkową27. Podstawowymi środkami przeciwdziałania (poza dwoma wyżej wskazanymi) są: zwiększanie ilości transakcji, za którą płatność wymaga skorzystania
z rachunku bankowego, opodatkowanie u źródła, edukacja podatkowa, upraszczanie regulacji podatkowych oraz zapewnianie stabilności systemu podatkowego.
Podkreślić należy, że do tej pory istniał międzynarodowy konsensus odnośnie
konieczności przeciwdziałania zjawisku uchylania się od opodatkowania, nie
dotyczył on jednak zjawiska unikania opodatkowania28. Wynika to oczywiście
22

A. Bernal, op. cit., s. 81.
R. Sowiński, Uchylanie się od opodatkowania. Przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania zjawisku, Poznań 2009, s. 182.
24 Ibidem, s. 81.
25 A. Drwiłło (red.), op. cit., s. 480.
26 Ibidem, s. 480-481.
27 R. Sowiński, op. cit., s. 226.
28 B. Kuźniacki, Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Zagraniczna
i polska praktyka legislacyjna w zakresie relacji między CFC rules a umowami o UPO, „Przegląd
podatkowy” 2015, nr 3, s. 49.
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z faktu, że to drugie postępowanie jest zgodne z prawem. Również z tego, że niektóre państwa mają bardziej liberalne podejście do tego problemu.
Współpraca w sprawach podatkowych jest aktualnie jedną z najdynamiczniej rozwijających się części prawa podatkowego międzynarodowego29. Początkowo bowiem znacząco rosła liczba zawieranych umów międzynarodowych
dotyczących unikania podwójnego opodatkowania. Daleko idącą globalizacja
i liberalizacja zasad handlu międzynarodowego, spowodowała, że taka współpraca stała się niezbędna dla wykrywania i ścigania przypadków unikania i uchylania się od opodatkowania. Dopiero w ostatnich latach znacząco wzrosła liczba
umów międzynarodowych dotyczących unikania opodatkowania. Może ona przyjmować różną formę, najbardziej powszechnymi są:
a) wymiana informacji na temat podatników,
b) wspólne, transgraniczne kontrole podatkowe,
c) doskonalenie metodologii wykrywania oszustw podatkowych,
d) opracowywanie nowych regulacji prawnych, których zadaniem jest
przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom,
e) współpraca w zakresie egzekucji zaległości,
f) prowadzenie badań nad zjawiskiem,
g) wywieranie wpływu na państwa, które ułatwiają dokonywanie oszustw
podatkowych30.
Współpraca międzynarodowa, we wskazanym wyżej zakresie, może mieć
różne podstawy. Bowiem może ona wynikać z umów międzynarodowych mających charakter bilateralny lub z współpracy w ramach uczestnictwa w organizacji
międzynarodowej. Tytułem przykładu problematyką tą zajmuje się: Unia Europejska, OECD, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, a także
wyspecjalizowane organizację takie jak: Financial Action Task Force on Money
Laundring (FATF), Caribben Financial Action Task Force (CFAFT), czy Commonwealth Association of Tax Administrators (CATA)31. Współpraca między
państwami może przybierać jedną z dwóch form, po pierwsze może dotyczyć stanowienia prawa podatkowego, po drugie może wiązać się z stosowaniem norm
prawa podatkowego32.
Jedną z podstawowych umów dotyczących współdziałania w tym zakresie
jest Konwencja o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych
(Dz. U z 1998 r., nr 141, poz. 913 ze zm.), która została sporządzona w 1988 r.
w Strasburgu Ma ona bardzo szeroki zakres zastosowania, który został określony
w art. 2. Obejmuje ona bowiem podatki od dochodów, zysków, spadków i darowizn, nieruchomości itd. Ustawa w artykule 1 ust. 2 wskazuje również jakie
działania obejmuje pomoc administracyjna. Zgodnie z postanowieniami tego artykułu dotyczy ona wymiany informacji, udziału w kontroli podatkowej za granicą, pomocy w egzekucji, a także dostarczania dokumentów. Najczęstszą formą
współdziałania państw dotyczy informacji podatkowych. W artykułach od 5 do 7
D. Mączyński, op. cit., s. 125.
R. Sowiński, op. cit., s. 338.
31 Ibidem, s. 339.
32 D. Mączyński, op. cit., s. 126.
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uregulowano formy udzielania informacji. Analiza wyżej wymienionych artykułów pozwala postawić tezę, że istnieją dwa podstawowe sposoby wymiany informacji: na wniosek oraz z urzędu. Wniosek co do zasady powinien zostać złożony
w formie pisemnej i dotyczyć konkretnej informacji oraz podatnika. W przypadku udzielania informacji z urzędu nie jest potrzebny wniosek, można w tym
trybie wyróżnić dwie kolejne formy wymiany informacji: automatycznie lub
spontanicznie. W tym pierwszy przypadku wymiana ma charakter regularny.
Drugi przypadek dotyczy natomiast sytuacji, gdy dane państwo członkowskie ma
informację, które uznaje za istotne dla drugiego państwa członkowskiego33. Artykuł 7 wspomnianej konwencji wymienia kilka takich przykładów, między innymi: przypuszczeń, że w drugiej państwie może mieć miejsce utrata podatków;
podatnik korzysta w jednym państwie z ulgi lub zniżki od podatku, co może spowodować podwyższenie podatku w drugim państwie; istnieją podstawy do przypuszczeń, że zaniżenie podatków może powstać w wyniku fikcyjnego transferu
zysków w ramach grup przedsiębiorstw.
Określenie dochodów międzynarodowych korporacji wymaga współpracy
między państwami34. Wymiana informacji podatkowej, będzie nabierała co raz
istotniejszego znaczenia z biegiem czasu. Bowiem jest to ważny instrument
w rękach państwa, który umożliwia pozyskanie dowodów o zakresie działalności
podatników w relacjach transgranicznych, a także o osiąganych przez nich dochodach, co umożliwia skuteczne kontrolowanie oraz wymiar podatków, dzięki
czemu można zapobiegać uszczupleniom we wpływach z podatków35. Zbieranie
dowodów i informacji, które dotyczą zdarzeń gospodarczych, mających miejsce
w różnych państwach, ma istotne znaczenie w przeciwdziałaniu i wykrywaniu
przypadków unikania lub uchylania się od opodatkowania. W związku z tym
należy oczekiwać, iż polskie organy będą co raz częściej korzystać z możliwości
wymiany informacji, stwarzanych przez przytoczone przepisy. Szczególnie ważne dla walki z uchylaniem się od opodatkowania, wydają się systemy automatycznej wymiany informacji36. Wymiana informacji na wniosek, nie przynosi
bowiem efektów, jest ona silnie zbiurokratyzowana i wymaga wcześniejszej wiedzy organów podatkowych na temat naruszenia lub podejrzenia naruszenia przepisów.
Na marginesie należy również poświęcić kilka słów Foreign Account Tax
Compliance Act (FACTA), które zostało uchwalone przez Kongres USA. Formalnie akt ten ma charakter wewnętrzny, jednak wywiera on ogromny wpływ na
walkę z uchylaniem się od opodatkowania37. Akt ten nakłada bowiem na zagraniczne instytucje finansowe szereg obowiązków dotyczących amerykańskich
klientów oraz przekazywaniach informacji – do amerykańskich władz – na ich
33

Ibidem, s. 129.
K. Bany, Międzynarodowa wymiana informacji podatkowych, „Przegląd Podatkowy” 2000,
nr 5, s. 3.
35 D. Strzelec, Międzynarodowa pomoc prawna przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach podatkowych, „Przegląd podatkowy” 2013, nr 5, s. 39.
36 F. Majdowski, R. Wielgórski, Nowy ład światowy w zakresie wymiany informacji podatkowych,
„Przegląd podatkowy” 2014, nr 8, s. 39.
37 Ibidem, s. 37.
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temat, a także na temat ich rachunków bankowych. Zgodnie z tym aktem wymiana
informacji ma mieć charakter automatyczny i dotyczyć wskazanych informacji.
FACTA stanowi ważny krok w celu upowszechnienia automatycznej wymiany
informacji, która wydaje się niezbędna dla prawidłowego i szybkiego identyfikowania przypadków unikania i uchylania się od opodatkowania. Aktywna polityka w zakresie wymiany informacji jest na pewno krokiem w dobrym kierunku,
który znacząco ułatwi organom podatkowym walkę z praktykami opisywanymi
w artykule.
Jedną z ważniejszych inicjatyw dotyczących przeciwdziałaniu agresywnej
optymalizacji podatkowej stanowi plan BEPS. Został on przygotowany przez
OECD oraz G20. Jest to przedsięwzięcie bezprecedensowe. Po pierwsze dlatego,
że pakiet ten dotyczy unikania opodatkowania, co do którego trudno było uzyskać konsensus międzynarodowy. Po drugie, sam fakt udziału ponad 60 państw
w tym przedsięwzięciu należy uznać za duże osiągnięcie. Po trzecie, umawiające
się państwa ustaliły pewne minimalne standardy, które mają być przestrzegane.
Po czwarte, uczestnicy projektu wyrazili zgodę na przedłużenie prac grupy w celu
monitorowania zaproponowanych rozwiązań oraz proponowania ich ewentualnych korekt. Dalsze prace zespołu mają również zapewnić zwiększenie skuteczności rozwiązań i zapobiegać nieporozumieniom, jakie mogą wynikać z wdrażania pakietu. Choćby już z wymienionych wyżej powodów plan ten można uznać
za sukces. Podkreślić należy, iż plan ten nie ma charakteru wiążącego, stanowią
one jedynie zalecenia, które jednak w praktyce mają istotny wpływ na politykę
skarbową danego państwa38.
Wytyczne zawarte w pakiecie BEPS dotyczą strategii podatkowych, które
realizowane są w stosunkach międzynarodowych i wykorzystują luki lub rozbieżności w przepisach podatkowych państw, celem sztucznego przenoszenia zysków39. Przykładem takiego działania jest wykorzystanie sztucznych transakcji
miedzy powiązanymi podmiotami w celu przerzucenia dochodów do kraju, który
stosuje szkodliwą konkurencję podatkową lub ma niższy poziom opodatkowania.
Można zaryzykować stwierdzenie, iż pakiet ten ma za zadanie zagwarantować
pewną spójności systemu podatkowych państw, w celu wyeliminowania wyżej
wskazanych praktyk. Celem tego pakietu jest konieczność przywrócenia zaufania
społeczeństwa do sprawiedliwości systemu podatkowego, wyrównanie możliwości konkurowania między przedsiębiorcami, a także dostarczenie rządom państw
skutecznych narzędzi do efektywnego zarządzania polityką podatkową40. W tym
zakresie ważna była również koordynacja między krajami, by zapobiec jednostkowym działaniom podejmowanym przez państwa. Takie działania mogłyby bowiem naruszać podstawy międzynarodowego prawa podatkowego, przyczyniać
się do podwójnego opodatkowania, co w konsekwencji prowadziłoby do osłabienia handlu międzynarodowego i inwestycji międzynarodowych. W znaczący
sposób zwiększałoby to bowiem koszty związane z inwestycjami kapitałowymi
M. Jamroży (red.), op. cit., s. 26.
M. Jamroży (red.), Opodatkowanie dochodów transgranicznych, Warszawa 2016, s. 26.
40 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Explanatory Statement Final Reports 2015, s. 4,
http://www.oecd.org/tax/beps-2015-final-reports.htm, [dostęp: 17.04.2017].
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w innych państwach. Proponowane rozwiązania mają między innymi na celu
znalezienie remedium na problem podwójnego nieopodatkowania.
Pakiet BEPS to plan działania w 15 strefach. Dotyczą one między innymi:
transakcji w zakresie handlu elektronicznego, instrumentów hybrydowych, opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych, potrącalności odsetek, szkodliwych praktyk podatkowych, nadużywania ochrony traktatowej, cen transferowych i ich dokumentowania, stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, unikania statusu zakładu zagranicznego, raportowania z zakresu BEPS
i stworzenie platformy umożliwiającej wdrożenie tego pakietu, współpracy z zakresu wymiany informacji podatkowych, rozwiązywania sporów międzynarodowych41. Jak już wyżej wspomniano pakiet ten nie ma charakteru wiążącego.
Każde z państw musi wdrożyć rozwiązania w nim zawarte, gdyż nie mają one
charakteru powszechnie obowiązującego. Polska administracja rozpoczęła wprowadzanie w życie rozwiązań w nim przewidzianych. Zmieniono regulację dotyczące opodatkowania CFC. Ministerstwo Finansów podjęło działania w zakresie
zmian umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także opublikowało wyjaśnienia w sprawie restrukturyzacji działalności42. Również za działanie będące
niejako zgodne z przedstawionym powyżej planem należy uznać wprowadzenie
zmian w 2014 r. w zakresie opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych
mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stały się
one bowiem podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Głównym
uzasadnieniem rozszerzenie stosowania ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) na
wyżej wymienioną spółkę osobową, było właśnie zapobieganie unikaniu opodatkowania43. Reasumując można stwierdzić, że polski ustawodawca na bieżąco
wprowadza więc rozwiązania zgodne z zaprezentowanym planem.
Uchylanie się i unikanie opodatkowania wywołuje wiele negatywnych
skutków, przede wszystkim dotyczących budżetu państwa. Nie dziwi więc zdecydowana reakcja poszczególnych krajów na takie zjawiska. O ile w przeszłości
istniał międzynarodowy konsensus odnośnie szkodliwości i konieczności przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania, o tyle takie działania wymierzone
przeciwko agresywnej optymalizacji podatkowej są swoistym novum. Pod tym
względem pakiet BEPS stanowi bezprecedensowe działanie, zarówno ze względu
na liczbę państw biorących w nim udział, jak i na to, że jest to instrument nie
mający charakteru wiążącego. Podkreślić należy, że przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom zjawisk wymienionych w artykule wymaga współdziałania
państw. W współczesnym zglobalizowanym świecie jeden kraj nie jest bowiem
w stanie samodzielnie przeciwdziałać unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania. W związku z tym najważniejszymi narzędziami dla państw jest współpraca międzynarodowa, zarówno w zakresie wymiany informacji, jak i w ramach
41

Ibidem, s. 13-18.
M. Jamroży (red.), op. cit., s. 27.
43 B. Kuźniacki, Krytyczna analiza planów opodatkowania spółek komandytowych i komandytowoakcyjnych w Polsce jako remedium na unikanie opodatkowania: alternatywne rozwiązanie w deﬁnicji komplementariusza, „Przegląd podatkowy” 2013, nr 10, s. 21.
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instrumentów stworzonych przez projekt BEPS. Szczególnie to drugie narzędzie
może przynieść pozytywne skutki, jednak na całkowite jego wdrożenie i efekty
będziemy musieli jeszcze poczekać.
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